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دليل المكتبة كلية الصيدلة – جامعة طرابلس

المكتبة  -جامعة طرابلس كلية الصيدلة

انشئت عام  1986مكتبة جامعية خاصة بالكليات الطبية بجامعة طرابلس وتتكون من مبني مساحته حوالي
 2000م ويتكون من اربعة طوابق ويضم قسم خاص بكلية الصيدلة به موظفين مكلفين من كلية الصيدلة
يشرفون علي تلبية طلبات االستعارة والبحت لرواد المكتبة استنادا الي قاعدة منهجية معينة تتبعها المكتبة
مند تأسيسها من خالل توظيف عاملون يحملون مؤهالت علمية في شئون المكتبات لتسهيل عملية البحت
لطالبها واعضاء هيئة التدريس و كما تسعي المكتبة الي رفع وزيادة القدرة العلمية لموظفيها لتقديم الخدمات
المتميزة لطالبها ولمساعدتهم في استخدام مصادر المعلومات والتكنولوجيا بالشكل االفضل في المجاالت
العلمية واالبحات المتنوعة .يجدر االشارة الي وجود عمل وتنسيق بينها وبين مكتبات االقسام العلمية بكلية
الصيدلة حيت يوجد بكل قسم مكتبة فرعية خاصة به وحاسوب ليمكن العاملين به وطالب الكلية من االستفادة
المباشرة من مصادر المعلومات المتاحة.
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اوال :موقع المكتبة
تشغل المكتبة مبني مستقل يتوسط الكليات الطبية داخل جامعة طرابلس قاطع أ .يرتاده كل طلبة هده الكليات
ويوجد قسم ادارة المكتبة التي تقوم بأعمال التزويد والتصنيف وتجميع المراجع و األبحات للمكتبة بناء علي
متطلبات كلياتها .وتحتوي علي مقاعد فردية ومقاعد مجموعات للراغبين في الدراسة بشكل جماعي
فياماكن مفصولة عن بعضها ويمكن للطالب الدراسة في حجرات مستقلة فردية لفترات طويلة بالمكتبة او في
صاالت الدراسة المجهزة لهدا الغرض ,ويتحصل الطالب علي بطاقة تعريف لالستعارة واستخدام مصادر
المعلومات بالمكتبة.
مساحة القاطع المخصص لعرض كتب ودوريات كلية الصيدلة يفوق  300متر مربع كما يضم المقطع
المخصص للعاملين عدد من المكاتب االدارية الخاصة بموظفين كلية الصيدلةكما يضم المقطع المخصص
للعاملين عدد من المكاتب االدارية الخاصة بموظفين كلية الصيدلة .

تانيا :محتوي المكتبة
تضم المكتبة بين رفوفها االف الكتب والمراجع العلمية العالميةالمؤلفة باللغة االنجليزية وبعض الكتب باللغة
العربية .كما و تتلقي المكتبة اصدارات متجددة للعديد من المجالت والدوريات الطبية  .كما يتم تزويد المكتبة
بعد نهاية كل فصل دراسي بنسخة من مشاريع التخرج المعدة باللغة االنجليزية من خريجين كلية الصيدلة.
اضافة الي المصادر االلكترونية من اقراص ممغنطة واشرطة فيديو.

ثالثا :الخدمات المكتبية
يوجد بمبني المكتبة الطبية العام عدد من اجهز التصوير والمسح الضوئي وكدلك عدد من الحواسيب كما
زودت مكتبات االقسام بكلية الصيدلة بمشرف ومراجع علمية حددها اعضاء هيئة التدريس به والة تصوير
ويمكن اعارة المراجع لتصويرها خارج المكتبة.
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من خالل اشتراك الجامعة في شبكة االنترنت تم توفيراتصاالت مجاني بأقسام الكلية ومكتباتها ألعضاء
هيئة التدريس وكدلك فتح منصات مجانية للعديد من المواقع العلمية للجامعات والمجالت العلمية التي تهم
تخصصات الكلية .وتم ربط الكلية مع العديد من المكتبات االلكترونية لعدد من الجامعات المعروفة عالميا.
رابعا :ساعات العمل
يبدأ الدوام بالمكتبة من الساعة الثامنة صباحا حتي التانية مساءا وتبقي صااللت المطالعة بالمبني العام
للمكتبة مفتوحة لفترات اطول.
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