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نبذة مختصرة عن المكتبة:

مرحبــا بكــم فــي مكتبــة جامعــة أبوظبــي والتــي تعتــر بمثابــة مصــدر المعلومــات األساســي للطــاب وأعضــاء 
هيئــة التدريــس والعاملــني فــي الجامعــة، باإلضافــة إلــى زوار الجامعــة مــن أفــراد المجتمــع، وذلــك مــن خــال 
ــا المعلومــات والخدمــة المرجعيــة المتميــزة وتوفــري البيئــة المناســبة للحصــول  جمعهــا بــني أحــدث ت�كنولوجي

علــى المعلومــات، كمــا تقــوم المكتبــة بدورهــا كمركــز معلومــات للجامعــة.
تــم تصميــم المكتبــة والمجموعــات بحيــث يمكــن الوصــول إلــى المعلومــة المطلوبــة فــي أســرع وقــت، وتضــم 
المكتبــة أحــدث التقنيــات للوصــول الفــوري للمــواد المطبوعــة واإللكرتونيــة، وأماكــن للدراســة، باإلضافــة إلــى 

مختــرات الكمبيوتــر وخدمــات أجهــزة الوســائط. 
تــم تدريــب أمنــاء المكتبــة تدري�بــًا جيــدًا لمســاعدتك ســواء كنــت تبحــث عــن معلومــات متعمقــة أو بســيطة، أو كنــت 

ترغــب فــي  تصفــح كتــاب أو مجلــة لاســتمتاع، فــإن الموظفــني هنــا لمســاعدتك فــي الوصــول إلــى مــا تريــد.
الحاليــة  الدراســية  بالمناهــج  المرتبطــة مباشــرة  المعلومــات  مــن مصــادر  العديــد  المكتبــة  تضــم مجموعــة 
بالجامعــة، باإلضافــة إلــى الموضوعــات العامــة، وتقــوم المكتبــة بمســاعدة الباحثــني الذيــن يحتاجــون إلــى مــا 

هــو أبعــد مــن مجموعــات الكتــب عــن طريــ�ق تقديــم خدمــات اإلعــارة بــني المكتبــات.

مهام مكتبة جامعة أبوظبي

ت�تمثــل مهمــة مكتبــة جامعــة أبوظبــي فــي خدمــة طــاب الجامعــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفــني 
والمجتمــع، وتهــدف المكتبــة إلــى توفــري المعلومــات الازمــة لدعــم وتطويــ�ر التعليــم والتدريــس والبحــث، 
ولتحقيــق هــذه الرســالة، تقــوم مكتبــة جامعــة أبوظبــي بدمــج مصــادر المعلومــات المطبوعــة واإللكرتونيــة 
وتوفــر برنامجــًا شــامًا للخدمــة يتيــح وصــواًل واســع النطــاق إلــى المعلومــات بجميــع األشــكال، و تهــدف المكتبــة 
إلــى تطويــ�ر ومراقبــة وتقي�يــم الخدمــات لمطابقــة احتياجــات المعلومــات المتغــرية فــي التعليــم العالــي ؛ 
لتمكــني المســتخدم مــن فهــم واســتعمال مجموعــة كاملــة كاملــة مــن خدمــات المعلومــات ؛ لتعزيــ�ز اكتســاب 
العاقــات والتعــاون مــع  ؛ والحفــاظ علــى تطويــ�ر  الحيــاة  التعلــم مــدى  الازمــة لاســتقال فــي  المهــارات 

المكتبــات األخــرى داخــل البــاد وخارجهــا.

ميثاق خدمة المتعاملني في مكتبة جامعة أبوظبي

تقدم المكتبة أعلى مستوى من الخدمات لجميع مستخدمي المكتبة من خال توفري مصادر المعلومات 	 
المناسبة والمنظمة بشكل يسهل الوصول إليها ؛ فسياسات الخدمة لدينا ت�تيح الوصول السهل والعادل 

لمصادر المعلومات.
نحمي حقوق كل مستخدمي المكتبة من حيث الخصوصية والسرية فيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة 	 

أو المستلمة، ومصادر المعلومات التي تم االطاع عليها أو استعارتها.
نحرتم حقوق الملكية الفكرية ونؤيد التوازن بني مصالح مستخدمي مصادر المعلومات وأصحاب 	 

الحقوق.
نتعامل مع زماء العمل والزماء اآلخري�ن باحرتام ونزاهة، وننادي بظروف العمل التي تحمي حقوق 	 

ورفاهية جميع العاملني في الجامعة.
ال نقدم مصالحنا الخاصة على حساب مستخدمي المكتبة أو العاملني في الجامعة.	 
نميز بني قناعاتنا الشخصية وواجباتنا المهنية وال نسمح لمعتقداتنا الشخصية بالتدخل في التمثيل 	 

العادل ألهداف مؤسساتنا أو توفري الوصول إلى موارد المعلومات الخاصة بهم.
نسعى جاهدين للتميز في المهنة من خال الحفاظ على معرفتنا ومهاراتنا وتعزي�زها، ومن خال تشجيع 	 

التطوي�ر المهني لزماء العمل، وتعزي�ز طموحات األعضاء المحتملني في المهنة.

المكتبة
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حقوق وواجبات المستخدمني

قواعد عامة

تهــدف لوائــح مكتبــة جامعــة أبوظبــي إلــى منــح جميــع مســتخدمي المكتبــة الفرصــة لتحقيــق أقصــى اســتفادة 
مــن أحــد أهــم مــوارد الجامعــة، و تصــف اللوائــح مــا ت�توقعــه جامعــة أبوظبــي مــن المســتخدمني فــي التعامــل 

مــع المكتبــة.
ُيفــرتض أن يكــون جميــع المســجلني علــى علــم بأنظمــة المكتبــة المدرجــة فــي كتيبــات الطــاب والموجــودة فــي 

المكتبــة وعلــى الموقــع اإللكرتونــي لمكتبــة جامعــة أبوظبــي.
يحــق لجميــع أعضــاء طاقــم المكتبــة فحــص أي كتــب بحــوزة المســتخدمني المغادريــ�ن للمكتبــة، كذلــك يجــب تقديــم 
الحقائــب واألكيــاس الكبــرية للتفتيــش عنــد دخولهــا للمكتبــة، وُيســمح لمديــر مكتبــة جامعــة أبوظبــي بتعليــق 

امتيــازات أي شــخص فــي المكتبــة وفــرض عقوبــات مناســبة علــى مخالفــات قوانــني ولوائــح المكتبــة.

الحقوق والواجبات

يتوقع مستخدمي المكتبة الحقوق التالية:	 
أن ت�كون مصادر المعلومات منظمة بشكل جيد وفعال لدعم الدراسة والبحث.	 
الحصول على خدمات مهنية مهذبة وفعالة.	 
توفري المكان والبيئة المناسبة للدراسة والتعلم.	 
المساعدة في تطوي�ر مهارات البحث في المكتبة.	 
توفري الخصوصية والسرية في الوصول لمصادر المعلومات لكل مستفيد.	 
توفري بيئة نظيفة وآمنة داخل المكتبة.	 

يتحمل مستخدمي المكتبة المسئوليات التالية:
تعلم كيفية استخدام المكتبة بشكل فعال.	 
توفري الوقت الكافي للبحث داخل المكتبة.	 
التحلي باللطف واالحرتام مع جميع مستخدمي المكتبة والموظفني.	 
االمتناع التام عن التدخني في مكتبة الجامعة.	 
االمتناع التام عن األكل و الشرب في مكتبة الجامعة.	 
استخدم المعدات والخدمات واألثاث بشکل مناسب واإلباغ عن المشاکل إن وجدت.	 
الحفاظ على موارد المكتبة في حالة جيدة.	 
احرتام اآلخري�ن من خال إعادة المواد المعارة في الوقت المناسب وعند الطلب.	 
الحفاظ على أمن المتعلقات الشخصية.	 
االستفادة المثلى من موارد المكتبة وخدماتها.	 

تلتــزم مكتبــة جامعــة أبوظبــي بتزويــد المســتخدمني ببيئــة آمنــة ومريحــة مهيئــة للدراســة والبحــث، ونتوقــع 
أن يشــارك المســتخدمون والــزوار فــي انتهــاج الســلوك المتوافــق مــع هــذه األهــداف، ومــن المتوقــع أيضــا أن 
يلتــزم المســتخدمون بجميــع سياســات الجامعــة وقوانــني الدولــة ذات الصلــة، ولضمــان قــدرة جميع مســتخدمي 
المكتبــة والــزوار علــى اســتخدام مــوارد المكتبــة وخدماتها بشــكل فعــال، تطلب مكتبة جامعــة أبوظبي االمت�ثال 
الكامــل بالقواعــد واللوائــح، ويمثــل دخولــك إلــى المكتبــة موافقــة علــى االلتــزام بهــذه القواعــد، ويمكــن ألي 

شــخص ياحــظ انتهــاكًا لهــذه السياســات إبــاغ أمــن الجامعــة الــذي ســيقوم بــدوره باتخــاذ اإلجــراء المناســب.
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التجديدعدد الكتب مدة اإلعارةنوع المستخدم
1451 يومطالب المرحلة الجامعية

28101 يومطالب الدراسات العليا
8101 أسابيعأعضاء هيئة التدريس

1451 يومأعضاء الهيئة اإلدارية و الموظفني

قواعد خدمات اإلعارة

توفــر المكتبــة نظــام األرفــف المفتوحــة للمجموعــات الرئيســية مــن مصــادر المعلومــات والمراجــع، وتشــجع 
المســتخدمني علــى اختيــار وإحضــار المــواد مــن دون تدخــل مــن موظفــي المكتبــة، ومــع ذلــك يســعد موظفــو 
المكتبــة بتقديــم المســاعدة للمســتخدمني غــري القادريــ�ن علــى الوصــول إلــى المــواد المطلوبــة مــن علــى 
األرفــف، كمــا يتــم تقديــم المســاعدة، كلمــا أمكــن، للوصــول إلــى المصــادر اإللكرتونيــة المتاحــة مــن خــال اإلنرتنــت 

والتــي يمكــن الوصــل إليهــا فــي أي وقــت.
ت�كــون المجموعــات العامــة متاحــة لإلعــارة مــدد طويلــة، لكــن هنــاك بعــض الكتــب الخاصــة بالمناهــج  عــادة 
الدراســية والتــي يتــم إعارتهــا لمــدد قصــرية أو عــن طريــ�ق القيــام بحجــز هــذه الكتــب، وذلــك للســماح لــكل طالــب 

بالوصــول لهــذه الكتــب، ويمكــن اســتخدام الكتــب غــري المتاحــة لإلعــارة داخــل المكتبــة فقــط.

االستعارة
يجــب تقديــم بطاقــة الهويــة الخاصــة بالجامعــة للقيــام بعمليــات اإلعــارة، وســيتم رفــض القيــام بــأي عمليــات 

إعــارة إذا لــم تقــدم بطاقــة الهويــة.

ما الذي يمكنني استعارته وتجديده؟
معظــم مــواد المكتبــة يمكــن إســتعارتها وتجديدهــا، وذلــك مــن خــال الحضــور إلــى المكتبــة أو مــن خــال نظــام 
المكتبــة اإللكرتونــي. بعــض المــواد غــري مســموح بإعارتهــا بشــكل كامــل أو تعــار لمــدد قصــرية مثــل المراجــع 

والكتــب التــي تخــص المناهــج الدراســية.

ُتقدم خدمة اإلعارة وفقًا للجدول التالي:
الكتب

يتحمــل المســتعري للكتــب المســؤولية الكاملــة عــن الكتــب طالمــا هــي مســجلة علــى حســابه فــي نظــام المكتبة. 
ت�كــون الكتــب المعــارة لاســتخدام الشــخصي للشــخص المســجلة علــى حســابه الكتــب، وال يجــوز إعطائهــا ألي 
شــخص ســواء كان يحــق لــه اســتخدام المكتبــة أم ال إال بــإذن خــاص مــن مديــر المكتبــة، وي�جــوز للمســتخدم تجديــد 
الكتــب المعــارة لــه مــره واحــدة إذا لــم يطلــب أحــد هــذه الكتــب، ويتــم التجديــد بالحضــور إلــى المكتبــة أو مــن خــال 
الموقــع اإللكرتونــي للمكتبــة، وي�جــب علــى المســتخدم إعــادة الكتــب فــورا إذا طلــب منــه ذلــك مــن خــال وســائل 
ــ�خ المــدون فــي الكتــاب، ويتحمــل المســتخدم مســئولية الت�أخــري عــن  االتصــال المختلفــة بغــض النظــر عــن التاري

إرجــاع الكتــب فــي المواعيــد المحــددة.

أجهزة الكمبيوتر المحمولة:
توفر جامعة أبوظبي خدمة إعارة أجهزة كمبيوتر محمولة )الب توب( لكي تساعد الطاب في عمليات 	 

البحث، ويمكن إستعارة هذه األجهزة من خال مكتب الخدمة المرجعية في المكتبة خال ساعات العمل 
الرسمية.

المواد السعمية والبصرية وأجهزة الكمبيوتر المحمول:

التجديدفرتة اإلعارةالنوع
31 أيامالمواد السمعية والبصرية

31 ساعاتالكمبيوتر المحمول
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مصادر المعلومات في المكتبة

ــة فــي اللغــة العرب�يــة إمكانيــة الوصــول إلــى اآلالف مــن  ــات الحصري المنهــل: توفــر قاعــدة البيان
الكتــب اإللكرتونيــة، والمجــات اإللكرتونيــة، الرســائل الجامعيــة، التقاريــ�ر، أعمــال المؤتمــرات مــن 
الشــرق األوســط وأفريقيــا وآســيا. وتشــمل الموضوعــات: األعمــال واالقتصــاد، العلــوم الرتبويــة، 
الدراســات  والماليــة،  اإلســامية  المصرفيــة  الخدمــات  الذاتيــة،  والســرة  والجغرافيــا  التاريــ�خ 
اإلســامية، اللغــة واألدب، القانــون، وســائل االتصــال، العلــوم السياســية والعاقــات الدوليــة، علــم 

النفــس والفلســفة، العلــوم االجتماعيــة، العلــوم التقنيــة والطبيــة.

قواعد البيانات
ما هي قواعد البيانات؟

قواعــد البيانــات هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن المعلومــات المنظمــة بطريقــة تســهل الوصــول للمعلومــات، وهــي 	 
عــادة تحتــوي علــى مجموعــات مــن المقــاالت والمجــات، واألطروحــات ومراجعــات الكتــب والملخصــات.

ت�ت�كــون قاعــدة البيانــات مــن ســجات فرديــة، ويحتــوي كل ســجل علــى كافــة المعلومــات الموجــودة فــي قاعــدة 	 
البيانــات لــكل مــادة، وي�وفــر الســجل وصفــًا موجــزًا لهــذه المــادة.

قواعد عامة:

أجهزة الكمبيوتر المحمولة متاحة للطاب فقط.. 1
يمكن استعارة أجهزة الكمبيوتر المحمولة لمدة تصل إلى 3 ساعات.. 2
يمكن تجديد استعارة أجهزة الكمبيوتر المحمول لمدة 3 ساعات إضافية إذا لم ت�كن هناك طلبات إضافية.. 3
غرامات الت�أخري المفروضة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة هي 25 درهمًا عن كل ساعة ت�أخري، وي�رجى . 4

الت�أكد من إرجاع الكمبيوتر المحمول والملحقات في الوقت المحدد.
تستخدم أجهزة الكمبيوتر المحمولة داخل المكتبة “منطقة القراءة وقاعات المناقشة”.. 5
إذا كنت بحاجة إلى حفظ البيانات أو المستندات، فعليك إحضار محرك أقراص خارجي أو إرسالها بالريد . 6

اإللكرتوني إلى حسابك شخصي.

مسئوليات المستخدمني:

يجب على الطاب إعادة الكمبيوتر المحمول إلى مكتب الخدمة المرجعية في المكتبة في الموعد . 1
المحدد تجنبًا لفرض غرامات ت�أخري.

يتحمل الطاب المسئولية المالية عن الكمبيوتر المحمول في حال فقدانه أو تلفه أثناء إستعارتهم له.. 2
سيكون الطاب مسؤولني عن جميع المعامات التي ت�تم من خال الكمبيوتر المحمول بأوراقهم . 3

الشخصية، مثل استخدام بطاقات األئ�تمان في عمليات الشراء.
ال يجوز للطاب تجاوز اآللية األمنية الموضوعة تحت أي ظرف من الظروف.. 4

ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة مكتب الخدمة المرجعية في مكتبة جامعة أبوظبي.

غرامات الت�أخري

يتــم فــرض الغرامــات التــي يتــم تحديدهــا مــن خــال لجنــة المكتبــة، ويتــم دائمــا اإلعــان عــن هــذه الغرامــات 
وقيمتهــا حتــى يكــون المســتخدم علــى علــم بهــا وتجنبهــا، وتفــرض هــذه الغرامــات بســب الت�أخــري فــي إرجــاع 
المــواد المعــارة عــن التاريــ�خ المحــدد، ويمكــن للمســتخدم الحصــول علــى إيصــال لســداد الغرامــات أو رســوم 
اســتبدال المــواد إذا لــم يتمكــن مــن إعادتهــا للمكتبــة، وقــد يتــم وقــف خدمــات اإلعــارة للمســتخدم حتــى يتــم 
ــ�ر وكذلــك الوصــول  تســوية هــذه الغرامــات، كمــا يجــوز للمكتبــة فــرض رســوم علــى خدمــات الطباعــة والتصوي
إلــى بعــض قواعــد البيانــات، ويتولــى مديــر المكتبــة بالتشــاور مــع لجنــة المكتبــة بالجامعــة لتحديــد قيمــة هــذه 

الغرامــات والرســوم، قــد يــؤدي عــدم دفــع الغرامــات إلــى تعليــق ووقــف حســاب المســتخدم مــن المكتبــة.
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محامــو اإلمــارات: قاعــدة بيانــات قانونيــة تضــم كافــة تشــريعات دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة 
المنشــورة فــي الجريــدة الرســمية، كذلــك تضمــن كافــة األحــكام الصــادرة مــن محاكــم الدولــة 

المختلفــة، ويمكــن االطــاع  علــى قاعــدة البيانــات واســتخدامها فقــط داخــل مكتبــة الجامعــة.

ProQuest: تضــم قاعــد البيانــات أكــر مجموعــة شــاملة من األبحــاث والدوريات العلمية المنشــورة 
.pdf مــن عــام 1861 م. إلــى يومنــا هــذا، وكلهــا متاحــة للتنزيــ�ل بصيغة

EBSCO: هــي قاعــدة بيانــات متعــددة التخصصــات وتوفــر النــص الكامــل ألكــر مــن 4600 دوريــة 
علميــة، كذلــك تضــم مــا يقــرب مــن 3900 كتــاب تمــت مراجعتهــا، وت�توفــر النصــوص ألكــر مــن 100 

دوريــة بصيغــة pdf ، وكذلــك ت�توفــر قوائــم المراجــع الخاصــة بأكــر مــن 1000 عنــوان.

والعلــوم  الفنــون  مجــاالت  فــي  الناشــري�ن  مجموعــات  إلــى  الكامــل  الوصــول  تمنــح   :Springer
والعلــوم االجتماعيــة فــي شــكل كتــب إلكرتونيــة ألكــر مــن عشــر ســنوات مضــت، وكذلــك تضــم أكــر 

ــات. مــن 1000 عنــوان مــن الدوري

Science Direct: تمتلــك Elsiver تاريخــاً  طويــاً  فــي نشــر األعمــال الشــهرية لكبــار الكتــاب والفائزيــ�ن 
بالجوائــز، تحتــوي ســاينس دايريكــت علــى8.7 مليــون مقالــة مراجعــة بدقــة وأكــر مــن 2,000 مجلــة 

علميــة مراجعــة بدقــة، ولــدى Science Direct واحــدة مــن أقــوى محــركات البحــث واألكــر مرونــة.

JSTOR: تقــدم محتــوى عالــي الجــودة ومتعــدد التخصصــات لدعــم التعلــم والتدريــس، فهــي تضــم 
أكــر مــن ألــف مجلــة أكاديميــة رائــدة فــي جميــع أنحــاء العلــوم اإلنســانية، والعلــوم االجتماعيــة، 

والعلــوم، باإلضافــة إلــى دراســات مختــارة ومــواد أخــرى قّيمــة للعمــل األكاديمــي.

American Chemical Society ”ACS”: ت�أسســت فــي عــام 1876 واعتمــدت مــن الكونغرس األمريكي 
، وهــي أكــر مجتمــع علمــي فــي العالــم. مهمتهــا هــي النهــوض بمشــروع الكيميــاء وممارســيها 
لصالــح األرض وشــعبها. ت�تمثــل رؤيتهــا فــي تحســني حيــاة األشــخاص مــن خــال القــدرة التحويليــة 

للكيميــاء.

ProQuest Central: هــي واحــدة مــن أكــر قواعــد بيانــات النصــوص الكاملــة تحتــوي علــى كتــب 
تضــم أكــر مــن 160 موضــوع، فمصــادر معلوماتهــا الغنيــة تشــمل دوريــات وتقاريــ�ر عــن الصناعــات 
وملفــات الشــركات وأطروحــات وأعمــال المؤتمــرات ودراســات لحــاالت ومراجــع طبيــة وكتب وصحف 

العالــم اليوميــة.

Emerald: يحتــوي علــى النصــوص الكاملــة مــن المجــات التــي نشــرتها مجموعــة Emerald التــي 
تعــد دار النشــر الرائــدة حــول العالــم فــي مجــال اإلدارة، وتدعــم قاعــدة البيانــات الهيئــة التدريســية 

والطلبــة فــي كليــة إدارة األعمــال بمــا فــي ذلــك برامــج الماجســتري والدكتــوراه.

المحتــوى  إلــى  والوصــول  لاكتشــاف  قويــًا  مصــدرًا   IEEE Xplore الرقميــة  المكتبــة  تعــد   :IEEE
ــ�ني  ــة الوصــول إلــى أكــر مــن 3 ماي العلمــي والتقنــي المنشــور بواســطة )IEEE( وتوفــر إمكاني
ــة  ــم األكــر اقتباســًا فــي الهندســة الكهربائي ــة مــن منشــورات العال وثيقــة مــن النصــوص الكامل

واإللكرتونيــات. الكمبيوتــر  وعلــوم 

ــة الجــودة يســهل الوصــول إليهــا.  Britannica Online Academic Edition: تقــدم معلومــات عالي
المرتادفــات والمجــات  Merriam-Webster’sالجامــع ومعجــم  علــى قامــوس   كذلــك  وتحتــوي 

والدوريــات والعديــد مــن أدوات البحــث األخــرى.

ASCE - American Society of Civil Engineers : تعتــر أداة شــاملة عــر اإلنرتنــت إليجــاد المقــاالت 
86000 مقــال وورقــة عمــل  مــن  أكــر  المدنيــة، وتغطــي  الهندســة  فــروع  فــي جميــع  الهامــة 

للجمعيــة األمريكيــة للمهندســني المدنيــ�ني.

الهندســة  جوانــب  جميــع  تغطــي   :ASME - American Society of Mechanical Engineers
الميكانيكيــة ، وتوفــر الوصــول إلــى النصــوص الكاملــة مــن مجموعــة غنيــة مــن الكتــب اإللكرتونيــة 

العلميــة. والمقــاالت  والمجــات 
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لماذا تستخدم قواعد البيانات؟
اســتخدام قواعــد البيانــات يســمح للمســتخدمني بالبحــث عــن المعلومــات فــي مجموعــة مراجــع علميــة تضــم الكتــب 
والدوريــات العلميــة والمقــاالت العلميــة وأوراق العمــل، ويســتفيد المســتخدم مــن هــذا التنظيــم الــذي يوفــر نتائــج أكــر 
مائمــة لموضــوع البحــث مــن خــال البحــث بالمصطلحــات الموضوعيــة وبيانــات العنــوان والمؤلــف، وتحديــد تواريــ�خ النشــر 
المناســبة لــه، حيــث يقــوم كل مســتخدم بعمــل تخصيــص لنتيجــة البحــث تناســب المحتــوى الــذي يبحــث عنــه، وتوفــر قواعــد 
البيانــات المعلومــات مــن مصــادر موثقــة ومعروفــة مثــل المجــات والدوريــات العمليــة المطبوعــة، حيــث يخضــع محتــوى 
قواعــد البيانــات لمراجعــات علميــة  لت�كــون أكــر موثوقيــة مــن المعلومــات المتاحــة علــى االنرتنــت، كذلــك ت�تيــح قواعــد 

البيانــات فــي الكثــري مــن األحيــان النصــوص الكاملــة للكتــب والمجــات والمقــاالت العلميــة.

فهرس المكتبة

هو مجموعة من التسجيات المنظمة التي تصف الكتب المطبوعة  واإللكرتونية الموجودة ضمن مجموعات 
المكتبة، فهرس مكتبة جامعة أبوظبي متاح على االنرتنت من خال موقع الجامعة، أومن خال الرابط 

 https://library.adu.ac.ae :التالي

مجموعة اإلمارات

هو مجموعة من الكتب والوثائق النادرة والهامة عن تاري�خ دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة، وتاري�خ الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان )طّيب اهلل ثراه(، والكتب التي ت�تناول التطور الحضاري الذي تعيشه دولة اإلمارات.

المصادر القانونية:

يهدف قسم المصادر القانونية إلى المساهمة في تطوي�ر ونشر المعرفة من خال نشر األبحاث وأوراق 
العمل في جميع مجاالت القانون والفقه اإلسامي، وذلك لت�كون بمثابة سجل أرشيفي للدراسات في هذه 

المجاالت، وهذه المصادر متاحة من خال:

قاعدة بيانات المنهل.	 
محامو اإلمارات.	 
Journal of Sharia and Law Science. )مجلة علوم الشريعة والقانون(	 
Guide to the law of United Arabic Emirates. )دليل قانون اإلمارات العرب�ية المتحدة(	 
 	.LexisNexis Academic

المستودع الرقمي:

المستودع الرقمي لجامعة أبوظبي هو منصة لعرض لبحوث أعضاء هيئة التدريس لجامعة أبوظبي، فهو 
منصة رقمية مركزية توفر الوصول عر اإلنرتنت لجميع أبحاث أساتذة جامعة أبوظبي.
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إن التعريــف باســتخدام مصــادر المعلومــات يعتــر أكــر مــن مجــرد تعليــم الطــاب كيفيــة اســتخدام المكتبــة، فهــو 
ــاة، حيــث يســتطيع  ــا المعلومــات ومهــارات التعلــم مــدي الحي ــ�ر كفــاءات اســتخدام ت�كنولوجي يهــدف إلــى تطوي
المعلومــات وتقي�يمهــا  إلــى  الوصــول  المعلومــات  ت�كنولوجيــا ومصــادر  الملمــني بطــرق اســتخدام  الطــاب 

واســتخدامها بفاعليــه لحــل المشــكات واتخــاذ القــرارات.

حول الربنامج:

ما هو برنامج التعريف باستخدام مصادر المعلومات؟
برنامــج التعريــف باســتخدام مصــادر المعلومــات هــو محــور العمليــة الرتبويــة فــي التعليــم العالــي، فــي عــام 
1989 أوضحــت رابطــة الكليــات والمكتبــات البحثيــة )ACRL(، وهــي المنظمــة المهنيــة األساســية ألمنــاء المكتبــات 
المعلوماتيــة،  األميــة  محــو  بمعايــ�ري  إلتزمــت  قــد  المعتمــدة  المنظمــات  مــن  العديــد  هنــاك  أن  األكاديميــة، 

والتعريــف باســتخدام مصــادر المعلومــات.

في جامعة أبوظبي، تستند جميع التعليمات البحثية المقدمة من أمناء المكتبة إلى هذه المعاي�ري الخمسة:

هل يمكن للطالب تحديد المعلومات المطلوبة؟. 1
هل يمكن للطالب العثور على المعلومات المطلوبة؟. 2
هل يمكن للطالب تقي�يم المعلومات المسرتجعة؟. 3
هل يمكن للطالب إنشاء منتج معلوماتي جديد؟. 4
هل يتصرف الطالب بوعي مع القضايا األخاقية والقانونية المتعلقة باستخدام المعلومات؟. 5

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه األهــدف تعمــل كأهــداف توجيهيــة، فــإن التعليمــات التــي نقدمهــا ت�كــون فريــدة 
مــن نوعهــا بالنســبة للتخصصــات والــدورات التدري�بيــة  وأهــداف التدريــس للطــاب، ولكــي ت�كــون تجربــة التعلــم 
حقيقيــة ومؤثــرة، فــإن المكتبــة ت�تعــاون بشــكل كامــل مــع أعضــاء هيئــة التدريــس لوضــع التعليمــات واإلرشــادت 

المناســبة الســتخدام مصــادر المعلومــات فــي المناهــج الدراســية.

نظرة عامة على الربنامج:

إن دور برنامــج محــو األميــة المعلوماتيــة فــي مكتبــة الجامعــة هــو تشــجيع وتســهيل عمليــة التعلــم مــدى 
الحيــاة، ولتمكــني الطــاب مــن الســعي وراء المعرفــة واكتســابها، وتهــدف هيئــة التدريــس مــن خــال هــذا 

الرنامــج إلــى تعليــم الطــاب مهــارت البحــث عــن المعلومــات وتحديــد مكانهــا وتقي�يمهــا وتوثيقهــا.
يتــم تقديــم  النــاس يتعلمــون بنفــس الطريقــة، لذلــك  ليــس كل  بــأن  يــدرك أمنــاء مكتبــات جامعــة أبوظبــي 
التعليمــات فــي أشــكال مختلفــة فقــد ت�كــون علــى شــكل محاضــرة أو دليــل مطبــوع أو برنامــج تعليمــي أو حتــى 
شــرح الرنامــج بشــكل منفــرد مــع الطالــب، فالمهــم لدينــا هــو تعريــف الطــاب بيكفيــة االســتفادة مــن مصــادر 

المعلومــات وتحســني عمليــة التعلــم داخــل الجامعــة.
ويعتمــد نجــاح برنامجنــا علــى فهمنــا ألهــداف المناهــج الدراســية، وكلمــا زادت مشــاركتنا فــي برامــج دراســية 

جديــدة، ازدات فعاليــة برنامــج محــو األميــة المعلوماتيــة والتعريــف بمصــادر المعلومــات.

يهدف الربنامج إلى تحقيق األهداف التالية: 
توفري برنامج محو األمية المعلوماتية والتعريف بمصادر المعلومات لجميع الطاب وذلك من خال 	 

المشاركة في جميع األنشطة الجامعية.
نقدم برامج مت�كاملة بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس ت�كون متوافقة مع أهداف الرامج الدراسية 	 

ومخرجات التعلم للطاب.
توفري التوجيه واالستشارات ألعضاء هيئة التدريس.	 
توفري التواصل مع مختلف الطاب وأفراد المجتمع من خال توفري الفرص مثل ورش العمل والندوات 	 

والمحاضرات.

التعريف باستخدام مصادر المعلومات ومحو األمية المعلوماتية
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الرسالة

إن برنامــج محــو األميــة المعلوماتيــة هــو أكــر مــن برنامــج لتعليــم الطــاب كيفيــة اســتخدام مصــادر المعلومــات 
فــي المكتبــة حيــث أن الشــخص الــذي تعلــم كيفيــة اســتخدام مصــادر المعلومــات هــو شــخص اكتســب مهــارات 
التعلــم مــدى الحيــاة وأصبــح قــادٌر علــى إي�جــاد وتقي�يــم واســتخدام المعلومــات بشــكل فعــال للتفكــري بشــكل 
نقــدي واتخــاذ قــرارات مســتنرية، وبصفتنــا أمنــاء مكتبــات، فنحــن شــركاء نشــطون مــع أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــا خــراء فــي طــرق البحــث عــن  ــن يعرفــون كيــف يســتخدمون مصــادر المعلومــات، ألنن ــ�ر الطــاب الذي فــي تطوي

المعلومــات، وتنظيمهــا وتقي�يمهــا.

نتائج ومخرجات التعلم

التعليــم  وزارة  وضعتهــا  التــي  واألطــر  المعايــ�ري  هــي  المعلوماتيــة،  األميــة  محــو  برنامــج  مناهــج  إطــار  إن 
  )AAHE( والجمعيــة األمريكيــة للتعليــم العالــي ،)ACRL( العالــي واعتمدتهــا رابطــة الكليــات والمكتبــات البحثيــة
ومنظمــات التعليــم العالــي المختلفــة، وهــذه المعايــ�ري تــم اعتمادهــا وتوزيعهــا علــى الجامعــات منــذ عــام 
2000م. وباإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت العديــد مــن الجمعيــات المعتمــدة بــإدراج جوانــب مــن المعايــ�ري و / أو لغــة 
محــو األميــة المعلوماتيــة فــي وثائقهــا وتركــز مكتبــة جامعــة أبوظبــي علــى مختلــف المناهــج الجامعيــة، 

باإلضافــة إلــى المســاقات األساســية فــي التخصصــات المحــددة.

adulibrary@adu.ac.ae :لمزيد من المعلومات حول الربنامج، يرجى االتصال بالربيد اإللكرتوني للمكتبة

األدلة الدراسية  والموضوعية:

يحتــوي موقــع المكتبــة علــى أدلــة بحثيــة موضوعيــة ت�كــون ذات صلــة بالمــواد الدراســية المطروحــة بجامعــة 
أبوظبــي، يتــم إنشــاء هــذه األدلــة لجعــل العمليــة الدراســية أســهل وذلــك مــن خــال طــرح العديــد مــن مصــادر 
المعلومــات ذات الصلــة بالمــواد الدرســية، وهــذه المصــادر ت�كــون إمــا كتــب مطبوعــة أو إلكرتونيــة فــي قواعــد 
التــي  البحثيــة  إي�جــاد المعلومــات  الطــاب فــي  المصــادر تســاعد  إلــخ. وهــذه   ... البيانــات أو مقــاالت علميــة 
ــا  يرغبــون بهــا وتوفــر عليهــم الوقــت والجهــد، وإذا لــم تجــد مصــادر المعلومــات المناســبة، يســعدنا أن تخرن

ــة الدراســية والموضوعيــة. بهــا إلضافتهــا فــي األدل
تحتــوي األدلــة أيًضــا علــى روابــط إلــى المعلومــات التــي تســاعد الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى فهــم 
بيئــة المعلومــات، وت�تضمــن معلومــات حــول كيفيــة االستشــهاد بالمصــادر، وتجنــب الســرقات العلميــة، والعثــور 
علــى الكتــب والمجــات والمزيــد، لــذا نرجــو مــن أعضــاء هيئــة التدريــس تخصيــص بعــض الوقــت لإلطــاع علــى هــذه 
األدلــة وتوجيــه الطــاب الســتخدامها، بيئــة المعلومــات فــي تغــري مســتمر، فــإذا كنــت بحاجــة إلــى مســاعدة 

بحثيــة، فعليــك االتصــال بنــا مباشــرة فنحــن ســعداء لتقديــم المســاعدة لكــم.

الطباعة والنسخ

باألبيــض  بالطباعــة والتصويــ�ر  تقــوم  االســتخدامات  المكتبــة ماكينــة طباعــة وتصويــ�ر متعــددة  داخــل  يوجــد 
واألســود، وعمــل مســح ضوئــي للمســتندات، وذلــك علــى جميــع أعضــاء جامعــة أبــو ظبــي اســتخدام بطاقــة 

الجامعــة بعــد إضافــة الرصيــد المالــي، حيــث أن جهــاز التصويــ�ر ال يعمــل إال بالبطاقــة.

كيف يمكن طباعة األوراق؟

لطباعة مستند ما، يجب تسجيل الدخول إلى حساب الطالب الخاص بك على أحد أجهزة الكمبيوتر الموجودة 
بالمكتبة. وللطباعة عر نظام UniPrint ، قم باتباع الخطوات التالية:

1فتح الوثيقة. 1
اخرت طباعة من قائمة »الملف«.. 2

»ADUSecure-BLK as printer« في شاشة الطباعة اخرت الطابعة
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كيف وأين يمكنني الحصول على المطبوعات؟

يرجــى الذهــاب إلــى الطابعــة )الموجــودة بجانــب مكتــب الخدمــة المرجعيــة(، مــّرر البطاقــة أو اســتخدم تســجيل 
دخــول الطــاب كمــا هــو مذكــور، بمجــرد تســجيل الدخــول، ســرتى قائمــة المســتندات التــي أرســلتها  للطباعــة 

مــن جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــك.
حــدد المســتندات التــي ترغــب فــي طباعتهــا وانقــر فــوق الــزر »Print« أو اضغــط علــى “Print All”، وســيتم 
عندهــا طباعــة المســتندات، خــذ مســتنداتك  وت�أكــد مــن تســجيل الخــروج مــن الطابعــة مــن خــال الضغــط علــى الــزر 
الخامــس بجانــب قــارئ البطاقــات والــذي ســوف يعيــدك إلــى لوحــة الوظائــف حيــث يمكنــك النقــر فــوق تســجيل 

الخــروج.

كيف يمكنني تعبئة الرصيد في حساب UniPrint؟

إلضافــة رصيــد إلــى حســاب UniPrint الخــاص بــك، يرجــى الذهــاب إلــى قســم الشــؤون الماليــة وتزويدهــم 
برقمــك الجامعــي والمبلــغ الــذي ترغــب فــي إضافتــه إلــى حســاب UniPrint الخــاص بــك. ســيقوم أمــني الصنــدوق 

بإضافــة الرصيــد إلــى حســابك، ويمكنــك التحقــق مــن رصيــدك المتــاح مــن خــال الطابعــة.

.UniPrint مالحظة: يمكنك الدفع نقًدا فقط وال يمكن استخدام بطاقة االئ�تمان للدفع لحساب 

كيف يمكنني تنشيط بطاقة الجامعة؟

بطاقتــك الجامعيــة متصلــة فعليــًا بحســابك فــي UniPrint ، ومــع ذلــك إذا لــم ت�كــن الطابعة قــادرة على مصادقة 
 ، UniPrint بطاقتــك، يمكنــك الذهــاب لقســم الشــؤون الماليــة وطلــب ربــط بطاقتــك الجامعيــة بحســابك فــي

وحينئــذ يمكنــك اســتخدام بطاقــة فــي عمليــة الطباعــة.

8:00 صباحًا – 8:00 مساًء األحد - الخميس: 
مغلق الجمعة:  

12:00 ظهرًا – 4:00 عصرًا السبت:   

األوقات التي يسمح فيها للطاب والطالبات بالدخول إلى مستودع الكتب :
http://libguide.adu.ac.ae/StackSchedule

تبــدأ ســاعات الــدوام االعتياديــة مــع بدايــة الفصــول الدراســية )الخريــف والرب�يــع والشــتاء والصيــف( وتنتهــي مــع 
آخــر يــوم لامتحانــات النهائيــة.

تبــدأ ســاعات العمــل المؤقتــة فــي اليــوم التالــي لليــوم األخــري مــن االمتحانــات النهائيــة وتنتهــي فــي اليــوم 
الســابق لليــوم األول مــن الفصــول الدراســية.

يمكنك االطاع على العطات الرسمية والدينية من خال تقويم الجامعة.

اسأل موظفي المكتبة عن ساعات العمل خالل فرتة االمتحان.

 https://library.adu.ac.ae :ولمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع المكتبة

adulibrary@adu.ac.ae :لمزيد من المساعدة يمكنك مراسلتنا على الريد اإللكرتوني

يمكنكم متابعتنا عرب قنوات التواصل االجتماعي للمكتبة:

مواعيد ساعات العمل
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تواصل معنا
أبوظبي

صندوق بريد -59911 أبوظبي

العني
صندوق بريد 1790 – العني

دبي
صندوق بريد 59911 – دبي

الرقم المجاني
800 23968

االتصال من خارج الدولة
)مركز االتصال(  9712501555+


