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 مكتبة كلية الرتبية طرابلس

 :نبذة عن املكتبة
تأسست مكتبة كلية التربية طرابلس بشكلها الحالي، منذ انتقال مقر الكلية إلى هذا املوقع )باب    

بالكلية، لها مخرجان احدهما وتقع في الطابق الارض ي  2م 111مساحة املكتبة   م،2002تاجوراء( سنة 

للكلية. يوجد بها عدد كبير من ألارفف للكتب، داخل مبني الكلية و آلاخر  يطل على الساحة الخارجية 

وعدد مناسب من الطاوالت للمطالعة و عدد مناسب من الكراس ي، وبها تهوية جيدة ونظام تكييف غير 

 جيد حيث يوجد فيها مكيف وحيد.

تربوية اجتماعية تهدف لجمع مصادر املعلومات وتنميتها بالطرق املختلفة مؤسسة علمية ثقافية وهي    

ظيمها واسترجاعها في اقصر وقت ممكن، وتقدم خدماتها للمستفيدين من اعضاء هيئة التدريس و وتن

موعة من الخدمات التقليدية كخدمات البحاث، على اختالفهم من خالل مج املعيدين و الطلبة و 

دث من وكذلك تهدف املكتبة لتوفير الافضل و الاح الاعارة  الداخلية و الخارجية للمراجع و الدوريات.

مصادر املعرفة الانسانية لجميع التخصصات الانسانية، واملعرفة العلمية لجميع التخصصات العلمية 

املختلفة، وتقديم خدمات املعلوماتية و البحثية لتيسير سبل البحث العلمي وذلك من خالل ما تحتويه 

ناسب داخل املكتبة و من مطبوعات و فهارس بيليوجرافيات و الكشافات وغيرها. وتهيئة املناخ امل

، رغم قلة امكانيات املكتبة وافتقارها الستخدام التقنية التهوية التي تساعد على الدراسة و البحث

الحديثة و الحاسوب و الانترنت و املعلومات من املكتبات الالكترونية. الا إنه بجهد موظفيها استطاعوا 

  سب التخصصات املتوفرة.تنظيمها وفهرست محتوياتها من كتب ومراجع ودوريات ح

 نظام االعارة:

الاعارة الخارجية: مسموحة للطلبة واعضاء هيئة التدريس و املعيدين القارين بالكلية وكذلك   

 املوظفين:

 أيام بضمان بطاقة تعريف طالب. 1بالنسبة للطالب: تسمح باإلعارة كتاب واحد فقط ملدة  -

يسمح لهم باستعارة ثالثة كتب ملدة اسبوع وكالهما بالنسبة للمعيدين و أعضاء هيئة التدريس:  -

 يمكنهم التمديد.

 الداخلية فقط.بالنسبة للزوار و البحاث من خارج الكلية: يسمح لهم باإلعارة   -

 ادارة املكتبة:

 ير املكتبة كادر من املوظفين املؤهلين علميا و اداريا وهمكيد



تاريخ الحصول  املؤهل  الوظيفة الاسم ت

 عليه

تاريخ التعيين 

 قي الكلية

 م2012 2002-2002 بك / مكتبات أمينة املكتبة أمال ميالد بن حسين 1

 م2002 م1992-1991 دبلوم ادارة موظفة عواطف عبيد البحبوح 2

 م2012 1999-1991 دبلوم عالي  موظفة أمال بشير الباهي 1

 م2012 م2000 دبلوم حاسوب موظفة مروة خليفة الازهري  2

 حمتويات املكتبة:

تحتوي املكتبة على مجموعة كبيرة من الكتب و املراجع و الدوريات في مختلف التخصصات القديمة  

( وجميعها مصنفة تصنيفا موضوعيا ومقسمة ومفهرسة في   2121و الحديثة ويبلغ عددها )    

  ارفقها حسب التخصصات على النحو التالي:

 عدد الكتب التخصص الكتبعدد  التخصص عدد الكتب التخصص

 121 علم البيئة 91 الدوريات 1012 الاسالميات

 192 الفنون  211 فيزياء 11 طرق البحث

 112 الجغرافيا 1129 اللغة الانجليزية 222 الرياضيات

 221 التاريخ 912 اللغة العربية 222 علم الاجتماع

 122 العلوم السياسية 220 الاحياء 212 الكيمياء

 22 الاعالم والصحافة 112 الحاسوب 211 النفسعلم 

 221 التربية و التعليم 112 العلوم الادارية 22 القانون 

   2121املجموع :    

  وكل قسم مصنف تصنيفا دقيقا على سبيل املثال: 

 

 

 

 

  

 

 

 اللغة العربية 

 األدب

ادب 

 عربي

ادب 

 اندلسي

 النثر الشعر

قواميس  الموسوعات التراجم

 ومعاجم

  قصص وروايات

علم 

 البالغة

 علوم النحو و الصرف

علم 

 اللغة 

علم 

 العروض

 اللسانيات



 :منظومة املكتبة
تعمل ادارة املكتبة بالتعاون مع طالب مشاريع التخرج لقسم الحاسوب، على انشاء منظومة الالكترونية 

ملحتويات املكتبة من كتب ومراجع ودوريات، حيث تقوم ادارة املكتبة بتسجيل وحصر الكتب ومحتويات 

املكتبة تفتقر ألجهزة الحاسوب يتناسب  املكتبة بطريقة تقليدية باستخدام السجالت و التسجيل اليدوي.

انترنت، وتحتاج ربطها مع مع عدد الطالب واعضاء هيئة التدريس و املعيدين بالكلية، وكذلك ال يوجد بها 

املكتبة املركزية للجامعة ، لصعوبة تنقل الطالب إلى الجامعة والاستفادة من خدمات  املكتبة املركزية 

 بالجامعة

 آليات تزويد املكتبة بالكتب و املراجع و الدوريات:

باالحتياجات  طريق املكتبة املركزية بالجامعة، من خالل طلبية ترسلها الكلية بناء على مراسلة عن .1

 املكتبة من أمينة املكتبة.

 و الكتاب وغيرهم.عن طريق الاهداء من اعضاء هيئة التدريس ومن املؤلفين  .2

توزع على الاقسام مراسلة من امينة املكتبة ، ملعرفة احتياجات ألاقسام من مراجع معينة  .3

 يستخدمها طالب واعضاء هيئة التدريس بالقسم.

 :قوانني املكتبة
 من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.تفتتح املكتبة ابوابها   .1

 يطلب من كل طالب إبراز بطاقة التعريف عند دخوله املكتبة. .2

املكتبة غير مسؤولة عن ضياع الاغراض و ألاشياء الثمينة ألي طالب أو عضو هيئة التدريس أو  .3

 معيد أو زائر.

 أال بعد تجديد بطاقة التعريف الخاصة به. استعارة أي كتابللطالب  ال يسمح  .4

بالكلية يكون ذلك باستخدام بطاقة التعريف  عند استعارة عضو هيئة التدريس القار أو املعيد  .5

 الخاصة بالكلية.

 يسمح للزوار و الباحثين من خارج الكلية باالستعارة الداخلية فقط. .6

كتب ملدة  3هيئة التدريس و املعيدين يحق للطالب استعارة كتاب واحد ملدة ثالثة أيام، وعضو  .7

 اسبوع فقط.

الحفاظ على الهدوء و عدم التحدث أثناء تواجدك في املكتبة، و عدم  ادخال أي نوع من أنواع  .8

 ألاطعمة داخل املكتبة.



كتب على الطاولة، وعند الخروج  3الجلوس بهدوء على طاوالت املطالعة وعدم احضار أكثر من  .9

 الكتب في مكانها الصحيح.تأكد من أنك وضعت 


