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 كمسة االمين العام لمسكتبة السخكدية 

السكتبات االكاديسية مؤسدات فكخية معخفية تيجؼ الى خجمة السجتسع االكاديسي بكل اتجاىاتو وتدعى     
خالل دورىا الحجيث الستسثل في تقجيػ خجمات معمؽمات دائسا الى دعػ الفكخ البحثي والعمسي لمباحثيؼ مؼ 

تمبي اىتسامات الجارسيؼ، اذ اصبحت السكتبات االكاديسية مخكد اشعاعي لمسعخفة وازداد اىسيتيا مؼ مدتؽى 
خاصة في ظل الزؽضاء السعمؽماتي الستاح مع ازدياد الشذخ  ات السعمؽماتية التي تقجميا السكتبات والخجم

عام مشح ادارتيا  دارة السكتبة السخكدية بعج تدشسشا ميامة ججيجة اليرسػ سياسية استخاتيج اذ تػااللكتخوني ، 
مؼ خالل الكيام بالعجيج مؼ الشذاطات والسيام العمسية ذات العالقة بالجور االساسي والى غاية االن   2020

ة التعميػ السدتسخ وتقجيػ خجمات مشيا عمى سبيل السثال ال الحرخ تفعيل شعب في جامعتشا لمسكتبة السخكدية
التقميجي او  بذكميا تجريبية حزؽرية والكتخونية لكيفية استخجام والتفاعل مع مرادر السعمؽمات سؽاء كانت

مدتفيج  11000نذاط عمسي ودربت اكثخ مؼ  70استطاعت ىحه الذعبة ان تشفح اكثخ مؼ اذ  االلكتخوني ،
البمج خاصة في الشذاطات التي تقجم بطخيقة الكتخونية ، يزاؼ  مؼ داخل وخارج الجامعة بل حتى مؼ خارج

الى ذلغ استحجاث خجمات معمؽمات تقميجية والكتخونية عمى حج سؽاء مؼ خالل بشاء مؽقع ويب رسسي 
لمسكتبة السخكدية وبجيؽد ذاتية لعخض الخجمات السكتبة السقجمة اذ تػ اعالن شعار ان السؽقع سؽؼ يكؽن 

 خبخي .خجمي وليذ مؽقع 

 .ومؼ هللا التؽفيق                                               

 

 

   أ.م.د سالم جاسم عبجهللا العدي 

     االمين العام لمسكتبة السخكدية
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 تسييج :

تعج السكتبات الجامعية احجى اىػ السؤسدات السعمؽماتية ذات االىسية بالسجتسع االكاديسي لسا تسثمو مؼ      
 واألساتحةركيدة اساسية في االرتقاء بؽاقع البحث العمسي ومداىسة في تشسية االستجامة العمسية والفكخية لمطمبة 

الى االىتسام بيحا القطاع السيػ والحيؽي  يديالتأسعمى حج سؽاء ، وقج سعت جامعتشا مشح االنطالقة االولى 
واىسية ودور السكتبة السخكدية معتقجة بان االنطالقة االولى تكؽن مؼ  يتساشىاذ عسجت الى ترسيػ عرخي 

خالل البشى التحتية التي يسكؼ مؼ خالليا تقجيػ مختمف الخجمات واالنذطة والفعاليات ذات العالقة بالبحث 
 7040، بسداحة اجسالية  1/1/2020مبشى االمانة العامة لمسكتبة السخكدية فعميا بتاريخ العمسي ، وتػ اتجاز 

والطابق الثاني  2150والطابق االول بسداحة  3050متخ مخبع ) الطابق االرضي بسداحة  بسداحة 
 250والطابق الخامذ بسداحة  260والطابق الخابع بسداحة  260والطابق الثالث بسداحة  1280بسداحة 

 . متخ مخبع  3810متخ مخبع ( اما السداحات الخزخاء السحيطة بيا فتتكؽن مؼ 

 الرهرة تسثل مبشى االمانة العامة لمسكتبة السخكدية
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  الخؤيا والخسالة واألىجاف :الشبحة التاريخية و 

م 1999تاسدت االمانة العامة لمسكتبة السخكدية مع تاسيذ الجامعة وانطالقتيا االولى كجامعة مدتقمة عام 
متخ مخبع  ، وكانت 100بسداحة كمية التتجاوز قاعات صغيخه (  3)عبارة عؼ في بجاية تاسيديا وكانت 
كتب ودوريات  مات)ا مؼ مرادر السعمؽ مرجر ( 3000)مجسؽعة مؼ مرادر السعمؽمات التتجاوز  تزػ 

، وقج وضعت جامعتشا في اولياتيا مبشى مدتقل لمسكتبة السخكدية وقج وضعتو ضسؼ  قؽاميذ( ورسائل جامعية
 ة، وسانجت رئاسة الجامعة متسثممخططاتيا اليشجسية وبالفعل تػ انجاز مبشى االمانة العامة لمسكتبة السخكدية 

ومجمديا السؽقخ الجعػ السدتسخ الدارة السكتبة  يم السحتخماالستاذ الجكتهر عبج السشعم عباس كخ بخئيديا 
السخكدية لغخض اضيارىا بالرؽرة االفزل التي تمبي طسؽح السجتسع السخجوم مؼ اساتحه وطمبة دراسات عميا 
وطمبة دراسات اولية ، واخحت عمى عاتقيا بشاء وتشسية مجسؽعاتيا مؼ مرادر السعمؽمات مؼ خالل عجة 

مؼ مرادر  امرجر   48000بيؼ رفؽفيا اكثخ مؼ  حاليا تزػواالىجاء والتبادل ( اذ  مشافح ) الذخاء
فزال عؼ ودوريات ورسائل واطاريح جامعية  الكتخونية وكتب ورقية و كتب مؽزعة بيؼ )السعمؽمات 

كثخ وا مقعج خاصة لمسطالعة 250ولجييا اكثخ مؼ  الجوريات بثالث لغات ىي العخبية واالنكمدية والكخدية ( 
 رئاسة الجامعةوىي الزلت في طؽر التحجيث والتطؽيخ السدتسخ وىي مؼ اولؽيات  طاولة لمسطالعة 50مؼ 

وتحزى بخعاية كخيسة مباشخة ، وتقجم خجماتيا الى جسيع السجتسع االكاديسي مؼ اساتحه وطمبة دراسات عميا 
 . طمبة دراسات اولية ومؼ داخل وخارج الجامعة

 : السخكديةرؤية السكتبة 

تعج السكتبة السخكدية لجامعة ديالى احج الرخوح العمسية السيسة في الجامعة والتي تدعى الى دعػ متطمبات 
الجامعة البحثية في جسيع مفاصل الجامعة عمى افزل السدتؽيات وبسا يتالئػ ومعاييخ الجؽدة ، فزال عؼ 

امعية العخاقية والعخبية ػ فزال عؼ جعل السكتبة تعديد روح التعاون العمسي والثقافي  مختمف السكتبات الج
 .  السخكدية مرجر جحب الباحثيؼ
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 :رسالة السكتبة السخكدية

تتمخص رسالة االمانة العامة لمسكتبة السخكدية في جامعة ديالى في تقجيػ الجعػ واالسشاد لمعسمية التعميسية   
لستسثمة بالكتب والجوريات والسخاجع و الخسائل والبحث العمسي مؼ خالل تؽفيخ احجث مرادر السعمؽمات وا

واالطاريح الجامعية سؽاء كانت ورقية اوالكتخونية وتدويج الباحثيؼ والجارسيؼ والسدتفيجيؼ مشيا وتييئة مشاخ 
مشاسب لبيئة دراسية متسيدة لمؽصؽل اآلمؼ والسخيح والسذجع لسرادر السعمؽمات عمى وفق أحجث األجيدة 

جيشا وتفعيل التعاون العمسي مع السكتبات الجامعية العخاقية العخبية والعالسية قجر االمكان مؼ الخقسية الستاحة ل
أجل الشيؽض بخجمات السعمؽمات السقجمة وفق معاييخ الجؽدة و التسيد، واالفادة مؼ البيئة الخقسية و 

ة لتطؽيخ عسل السكتبة السخكدية االشتخاك بقؽاعج البيانات الخاصة بالكتب والسخاجع والجوريات واالنعسة الدانج
لجامعتشا وحؽسبة السكتبة السخكدية وفق االنعسة االلية الستكاممة إلدارة السكتبات لتشعيػ و فيخسة وارشفة 

 .السكتبة فزاًل عؼ نعام االعارة االلكتخوني

 

 : ىجاف السكتبة السخكديةأ

لسرادر السعمؽمات العمسية و االندانية جعل االمانة العامة لمسكتبة السخكدية مخكدًا لمسعخفة و  .1
 . التقميجية ) الؽرقية ( و االلكتخونية

السفتؽحة كي يتسكؼ الباحثيؼ  السغمقة الى  تحؽيل نعام الخفؽؼ في السكتبة السخكدية مؼ نعام الخفؽؼ .2
 . و السدتفيجيؼ مؼ الؽصؽل والحرؽل عمى السعمؽمات و بأقل جيج و وقت مسكشيؼ

السكتبة السخكدية و السكتبات الفخعية في كميات الجامعة لالفادة مؼ مقتشياتيا و الخبط الذبكي بيؼ  .3
 . خجماتيا وتدخيع عسمية استخجاع السعمؽمات

 تطؽيخ ميارات العامميؼ في السكتبة السخكدية بسا يتالئػ وخجمات السعمؽمات االلكتخونية .4
ومتطمبات السدتفيجيؼ مؼ خجمات السكتبة بشاء و تشسية مرادر السعمؽمات بسا يتالئػ مع احتياجات   .5

 .السخكدية
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االمين العام 
 للمكتبة المركزية 

شعبة خدمات 
 المستفيدين 

 وحدة االعارة 

 وحدة الدوريات 

 وحدة المراجع

وحدة الرسائل 
 واالطاريح

وحدة خدمات 
 المعلومات 

وحدة 
 االستنساخ 

شعبة التعليم 
 المستمر 

وحدة الدورات 
والنشاطات العلمية 

   

وحدة تدريب 
  الطلبة

شعبة االجراءات 
 الفنية 

وحدة االستالم 
 والتزويد 

وحدة الفهرسة 
 والتصنيف 

وحدة التبادل 
 واالهداء 

وحدة الصيانة 
 والتجليد 

شعبة النظم 
 االلية 

وحدة االسترجاع 
 االلي 

 وحدة االنترنيت 

وحدة الموقع 
 االلكتروني 

وحدة المكتبة 
 االلكترونية 

وحدة المكتبة 
 االفتراضية 

شعبة الشؤون 
 االدارية 

وحدة الموارد 
 البشرية 

وحدة 
 الحسابات 

وحدة العالقات 
 العامة واالعالم 

 وحدة المتابعة 

 وحدة الخدمات 

تؽسيع العالقات التعاون و التبادل و التشديق مع السكتبات الجامعية العخاقية و العخبية و العالسية  .6
 . فيسا يخص تطؽيخ السكتبة السخكدية

لتغحية تفعيل خجمات السعمؽمات كاإلحاطة الجارية والبث االنتقائي لمسعمؽمات واالستفادة مؼ  ا .7
الخاجعة وذلغ مؼ خالل دراسة السدتفيجيؼ مؼ الخجمات السكتبة بسختمف فئاتيػ ومعخفة اتجاىاتيػ 

 .العمسية بيجؼ تمبية طمباتيػ و حاجاتيػ السعخفية و السعمؽماتية عمى افزل وجو مدتكبالً 
سامات الطمبة انذاء مؽقع الؽيب خاص بالسكتبة السخكدية  واثخاءه بالسحتؽى العمسي الحي يالمذ اىت .8

 .  والباحثيؼ وتحجيثو بذكل مدتسخ
تفعيل عسل شعبة التعميػ السدتسخ وتقجيػ  خجمات التجريب والتطؽيخ لمباحثيؼ والسدتفيجيؼ مؼ داخل  .9

 .وخارج الجامعة

 هيكمية السكتبة :
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 : شعب االمانة العامة لمسكتبة السخكدية

 الذعبة االداريةاوال :

 : السيام والؽاجبات لمذعبة االدارية

 ( . تؽثيق البخيج ) الؽاردة / الرادرة . 1

 . متابعة السخاطبات الخسسية واالجابة عمييا  وتؽثيقيا .2

 . متابعة االوامخ االدارية بكل ما يتعمق بذؤون مؽظفي السكتبة السخكدية .3

 . العميا ومشحيػ كتب التأييجاستالم الخسائل واالطاريح الجامعية مؼ طمبة الجراسات  .4

 .     متابعة مؽضؽع الخجمات االدارية كالتشعيف السدتسخ لسبشى السكتبة .5

 

 :شبعة االجخاءات الفشية ثانيا :

 : والتي تسثل عجد مؼ الؽحجات ) تدويج اىجاء وتبادل فيخسة (: السيام والؽاجبات  لذعبة االجخاءات الفشية

 .سختمف انؽاعيا عؼ طخيق الذخاء واالىجاء والتبادلاقتشاء مرادر السعمؽمات ب .1

 .تشعيػ السجسؽعة السكتبية بتدجيميا وفيخستيا وترشيفيا وفق نعام ديؽي العذخي العالسي .2

 . وضع ليبالت تعخيفية خاصة عمى كعب الكتاب وتشعيػ االختام عمى كل مرادر السعمؽمات .3

 .مكةصيانة السجسؽعة السكتبية التالفة والسدتي .4

 .االطالع عمى محتؽى مرادر السعمؽمات السيجاة لمسكتبة السخكدية وبيان اىميتيا لمخفؽؼ ولمقارئ  .5

 .     متابعة الجخد الدشؽي لسرادر السعمؽمات ومطابقتيا عمى الخفؽؼ .6
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 شعبة الشظم االلية ثالثا :

 :السيام والؽاجبات

وتشعيسيا  وترشيفيا وفيخستيا وفق الية معيشة لغخض تييئتيا استالم الخسائل واالطاريح االلكتخونية  .1
 .لمتدويج لمسدتفيجيؼ

 .نذخ فيارس الخسائل واالطاريح الجامعية االلكتخونية وتحجيثيا شيخيا عمى مؽقع السكتبة السخكدية.2

لسكتبة تدويج السدتفيجيؼ بسبحث او فرل واحج الكتخونيا مؼ خالل طمبيا عبخ نافحه خاصة في مؽقع ا.3
 . ( السخكدية ) اطمب رسالو الكتخونية / خجمة ابحث مؼ خالل اميؼ السكتبة

ادارة السؽقع االلكتخوني وتحجيثو بذكل يؽمي ومتابعة السحتؽى العمسي . ونذخ خجمات االحاطة الجارية  .4
 . بذكل يؽمي

اصالح اي اعطال او مذاكل قج صيانة الحاسبات االلكتخونية  ومتابعة  وخجمة االنتخنت والعسل عمى  .5
 . تؽاجو السدتفيجيؼ او العامميؼ عمى حج سؽاء

 

 شعبة التعميم السدتسخ :رابعا

تختص بأعجاد وتشفيح بخامج تجريب وتأىيل العامميؼ في السكتبات ومخاكد السعمؽمات مؼ خالل إقامة الجورات 
امميؼ عمى حج سؽاء . االرتقاء العمسي والسعخفي التجريبية وورش العسل التقميجية و اإللكتخونية لمسدتفجيؼ والع

لسشتدبي الجامعة ) تجريدييؼ ومؽظفيؼ( وطالب الجراسات األولية والعميا بسا يمبي اىجاؼ األمانة العامة 
 .لمسكتبة السخكدية

 : ميام شعبة التعميػ السدتسخ

 .وضع الخطة الدشؽية لسشياج عسل الذعبة.1
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 .رات وضسان نجاحيا واالستفادة مشياتييئة مدتمدمات تشفيح الجو .2

التؽاصل مع التجريديؼ السشتدبيؼ الى رئاسة الجامعة والتجريديؼ الخارجييؼ ومخكد التعميػ السدتسخ/ رئاسة .3
 .الجامعة في تخشيح السؤىميؼ لمجورات التجريبية مؼ داخل وخارج الجامعة

 .والى الذعبةمتابعة البخيج اليؽمي وتحخيخ السخاطبات االدارية مؼ .4

 .تدويج اإلدارة في األمانة العامة لمسكتبة السخكدية باإلحراءات الخسسية حؽل نذاطات الذعبة.5

 .إقامة الجورات التجريبية في مختمف السجاالت العمسية.6

 .إقامة ورش العسل التقميجية و اإللكتخونية في مختمف السجاالت العمسية.8

 

 :شعبة خجمات السدتفيجين خامدا :.

 :السيام والؽاجبات

 .متابعة تقجيػ إعارة مرادر السعمؽمات الى الباحثيؼ والسدتفيجيؼ.1

 .متابعة تشعيػ الكتب في الخفؽؼ وجخدىا باستسخار.2

 .متابعة عسل الجوريات مؼ جخد وتشعيػ وعسل كذاؼ ببميؽغخافي  بالبحؽث السشذؽرة فييا.3

 .دارية بقؽائػ الكتب الستأخخة بذكل شيخي تدويج الذعبة اإل.4

 .العسل عمى نذخة اإلحاطة الجارية بخسائل الجامعة وبذكل نرف سشؽي .5
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 شعب السكتبة السخكدية :  التابعة الى  هحجاتال

مثبتو في ادناه : كل شعبة  تتألف األمانة العامة لمسكتبة السخكدية من خسذ شعب وتفاصيميا  

ذعبة اإلدارية : أوال: ال  

 الهحجات  السيام والهاجبات 
تؽثيق البخيج ومتابعة السخاطبات الخسسية واإلجابة عمى الكتب 

ومتابعة األوامخ اإلدارية الخاصة بسؽظفي السكتبة الخسسية   
وحجة السؽارد البذخية -1  

متابعة السخاطبات الخسسية ومتابعة عسل الؽحجات السشزؽية تحت 
 الذعبة 

وحجة الستابعة -2  

 وحجة الخجمات -3 تقؽم ىحه الؽحجة بستابعة عسل عسال الخجمات في السكتبة السخكدية 
 

 ثانيا : شعبة اإلجخاءات الفشية : 

 الهحجات  السيام والهاجبات 

اقتشاء مرادر السعمؽمات بأنؽاعيا عؼ طخيق الذخاء تقؽم ىحه الؽحجة ب
 واالىجاء والتبادل

  الستالم والتدويج وحجة ا-1

تشعيػ السجسؽعة السكتبية بتدجيميا وفيخستيا وترشيفيا وفق نعام 
 ديؽي العذخي 

وحجة الفيخسة والترشيف -2  

وحجة االىجاء والتبادل -3  تقؽم ىحه الؽحجة بفخز مرادر السعمؽمات الخاصة باإلىجاء والتبادل   

والسدتيمكة ريانة السجسؽعة السكتبية التالفةتقؽم ىحه الؽحجة ب وحجة التجميج والريانة -4   
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 ثالثا : شعبة الشظم االلية : 

 الهحجات  السيام والهاجبات 

استالم الخسائل واالطاريح االلكتخونية وتشعيسيا وفق بتقؽم ىحه الؽحجة 
 الية معيشة لغخض تييئتيا لمسدتفيج 

وحجة الخسائل واالطاريح  -1
 االلكتخونية

إدارة السؽقع االلكتخوني وخجماتو كحلغ نذخ الشذاطات واالخبار 
 لألمانة العامة لمسكتبة السخكدية  

وحجة السؽقع االلكتخوني -2  

العسل عمى ادخال البيانات الببميؽغخافية لمسجسؽعات بتقؽم ىحه الؽحجة 
 السكتبية ضسؼ نعام كؽىا

وحجة نعام كؽىا  -3  

 

 رابعا : شعبة التعميم السدتسخ : 

وتختص ىحه الذعبة بأعجاد وتشفيج بخامج تجريب وتأىيل العامميؼ في السكتبات ومخاكد السعمؽمات مؼ خالل 
 إقامة الجورات وورشات العسل التقميجية وااللكتخونية . 

يدييؼ ( وطالب الجراسات وتيجؼ ىحه الذعبة الى االرتقاء العمسي والسعخفي لسشتدبي الجامعة ) مؽظفيؼ وتجر 
 األولية والعميا بسا يمبي اىجاؼ األمانة العامة لمسكتبة السخكدية . 

 خامدا : شعبة خجمات السدتفيجين : 

 الهحجات  السيام والهاجبات 

وحجة اإلعارة -1 متابعة تقجيػ اعارة مرادر السعمؽمات الى الباحثيؼ والسدتفيجيؼ   
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وتشعيػ عسل كذاؼ ببميؽغخافي متابعة عسل الجوريات مؼ جخد 
 بالبحؽث السشذؽرة فييا

وحجة الجوريات -2  

تقجيػ مرادر السعمؽمات لمسدتفيجيؼ العسل عمى تقؽم ىحه الؽحجة ب
  ػواالجابة عمى استفداراتي

سخاجع وحجة ال -3  

 

 

السكتبة السخكدية :  السعمهمات في خجمات  

وااللكتخونية وتفاصيل ذلك  ةمن خجمات السعمهمات التقميجيتقجم األمانة العامة لمسكتبة السخكدية نهعين 
 مثبتو في ادناه :

 أوال : خجمات السعمهمات التقميجية : 

 تقجم االمانة العامة لمسكتبة السكخزية العجيج من خجمات السعمهمات بذكميا التقميجي الحزهري ابخزىا :

الخ ( وتتػ –خجمة اإلعارة : وتتزسؼ مختمف مرادر السعمؽمات مؼ )كتب , رسائل واطاريح , دوريات -1
اإلعارة مؼ خالل زيارة السدتفيج الى مبشي السكتبة السخكدية في الجامعة وتكؽن اإلعارة عمى نؽعيؼ اعارة 

 .لكتب لسجة أسبؽع الى عذخة أيامج اداخمية فقط وتكؽن داخل بشاية السكتبة واعارة خارجية يدسح لمطالب بإخخا

تتيح ىحه الخجمة تؽفيخ مدتمدمات السطالعة السخيحة مؼ ىجوء وكخاسي وطاوالت وتكيف خجمة السطالعة : -2
 وتجفئة لغخض مطالعة السؽاد الجراسية الخاصة بيػ . 

ت مؼ خالل تؽفيخ خجمة االستشداخ : تتيح ىحه الخجمة لمباحثيؼ والسدتفيجيؼ استشداخ مرادر السعمؽما-3
 أجيدة استشداخ مقابل أجؽر زىيجة . 
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خجمة االرشاد واالستذارات السخجعية : السباشخة والتي تتػ مؼ خالل مؽظف مختص لإلجابة عمى -4
 االستفدار .

خجمة الخؼ السفتؽح : في ىحه الخجمة يدسح لمسدتفيج بالجخؽل السباشخ الى الخفؽؼ مقتشيات السؽاد العمسية -5
 .السعمؽمات في السكتبة لغخض االطالع بذكل مباشخ عمى مرادر السعمؽمات ومرادر 

خجمة البحث العمسي : وىي مؼ الخجمات الحجيثة التي تداعج السدتفيجيؼ والباحثيؼ الحيؼ ال يسمكؽن -6
ميارات كافية في كتابة البحث العمسي اذ وفخت السكتبة السخكدية ىحه الخجمة لتجريب الطمبة داخل قاعات 

 السكتبة لزؽابط كتابة البحؽث واعجاد خطة البحث وغيخىا .  

تقؽم ىحه الخجمة بتحجيج مرادر السعمؽمات السؽججة في السكتبة وتدييل عسمية يارس الؽرقية :خجمة الف -7
 ايجادىا مسا يؽفخ الؽقت والجيج لمسدتفيج . 

ججيج في السكتبة مؼ  ؽخجمة اإلحاطة الجارية : تقؽم ىحه الخجمة بإحاطة الطمبة والباحثيؼ بكل ما ى -8
 ؽؼ خاصة . مرادر معمؽمات عؼ طخيق عخضيا عمى رف

تقجم ىحه الخجمة بأعجاد األدلة التي تداعج السدتفيجيؼ عمى التعخؼ عمى _ خجمة األدلة والكذافات : 9
السكتبة وليكميتيا وجسيع خجماتيا , وأيزا اعجاد الكذافات التي تداعج الباحثيؼ عمى إيجاد عشؽانيؼ الجوريات 

 بدخعة وسيؽلة . 

م بيا السكتبة السخكدية بقرج تفعيل دورىا الحيؽي وتذجيع ارتياد خجمة السعارض الدشؽية التي تقؽ  -10
 السكتبة السخكدية .
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 ثانيا : خجمات السعمهمات االلكتخونية : 

تقجم االمانة العامة لمسكتبة السخكدية العجيج مؼ خجمات السعمؽمات االلكتخونية سؽاء كانت تقجم 
:حزؽرية ام عؼ بعج ويسكؼ ايجازه اىسيا باالتي   

خجمة السؽقع االلكتخوني : يقجم السؽقع االلكتخوني عمى الؽيب لمسكتبة عجة خجمات لمطمبة او الباحثيؼ -1
( /https://library.uodiyala.edu.iq  (يسكؼ االستفادة مشيا عؼ طخيق زيارة السؽقع عبخ الخابط االتي 

 وكسا مؽضح في الرؽرة ادناه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://library.uodiyala.edu.iq/
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    خجمة طمب الخسائل االلكتخونية : وتتػ مؼ خالل الؽلؽج الى مؽقع السكتبة السخكدية عمى الؽيب بالخابط-2

 ) https://library.uodiyala.edu.iq/  ) االستسارة االلكتخونية وممئ استسارة والشقخ عمى زر طمب
 وكسا مؽضح في الرؽرة ادناه .  الطمب وخالل يؽم يتػ تاميؼ طمبغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://library.uodiyala.edu.iq/
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خجمة البحث مؼ خالل مؽظف السكتبة : وتتػ ىحه الخجمة لمسدتفيجيؼ الحيؼ ال يسمكؽن الؽقت او الجراية -3
الى مؽقع الؽيب  الؽلؽجلمبحث عؼ مرادر السعمؽمات في شبكة االنتخنت او قؽاعج البيانات وتكؽن مؼ خالل 

( والشقخ عمى زر البحث مؼ خالل  /https://library.uodiyala.edu.iqالخاص بالسكتبة السخكدية )
مؽظف السكتبة وممئ الشسؽذج واختيار الكمسات السفتاحية يسكؼ مؼ خالليا البحث عؼ مرادر السعمؽمات 

وكسا مؽضح في الرؽرة الطمبات السدتمسة وارساليا لمسدتفيج ضسؼ مجة قريخة ال تجاوز اليؽميؼ وحدب 
 . ادناه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://library.uodiyala.edu.iq/
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خجمة السقتخحات والذكاوي : اذا كشت تخغب بتقجيػ مقتخح لتطؽيخ وتحديؼ العسل في السكتبة او واجيتغ -4
ان تقجم مقتخحغ او شكؽتغ مذكمة في الؽصؽل الى الخجمات التي تقجميا السكتبة او لسدت تقريخ فيسكشغ 

( وممئ نسؽذج /https://library.uodiyala.edu.iq قع السكتبة السخكدية عمى الؽيب )مؼ خالل مؽ 
 االقتخاحات و الذكاوي وسؽؼ تقؽم السكتبة السخكدية باألخح بسزسؽن طخحغ بسا يتؽافق مع العسل . 

مؽمات : تقجم ىحه الخجمة لمطمبة او الباحثيؼ فخصة اقتخاح اء كتاب او تؽفيخ مرادر معخجمة اقتخح شخ -5
أي مرجر معمؽمات لإلدارة السكتبة السخكدية حتى تقؽم مدتكبال بتؽفيخه لمسدتفيجيؼ وكسا مؽضح في الرؽرة 

 ادناه  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://library.uodiyala.edu.iq/
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: وتتػ مؼ خالل مؽقعشا عمى الفيذ بؽك او مؽقعشا عمى الؽيب خطة التعميػ  ؼخجمة تجريب السدتفيجي-6
( ومتابعة كل ورش العسل والسحاضخات او الشجوات  /https://library.uodiyala.edu.iqالسدتسخ )

ديؼ ميارات وامكانيات الباحثيؼ تي تيجؼ الى تطؽيخ وتحالعمسية االفتخاضية التي تقجميا السكتبة السخكدية وال
 ، وكسا مثبت ججول بالجورات السقجمة وعجد الستجربيؼ .

 

https://library.uodiyala.edu.iq/
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خجمة تحجث مع اميؼ السكتبة : عؼ طخيق السخاسمة في صفحة السكتبة السخكدية عمى الفيذ بؽك -7
 ساعة  24واالجابة متاحة لسجة 

 )جخؽل الى مؽقع السكتبة عمى الؽيبالخجمة اترل بشا : والتي تكؽن مؼ خالل -8
https://library.uodiyala.edu.iq/ حيث تؽفخ جسيع االيسيالت الخاصة بالسكتبة السخكدية إضافة الى )

  االيسيل الخسسي لألميؼ العام لمسكتبة السخكدية كحلغ ارقام ىؽاتف لالترال السباشخ .

( او عمى /https://library.uodiyala.edu.iq خجمة وصل حجيثا مؼ خالل زيارة مؽقعشا عمى الؽيب )-9
الفيذ بؽك حيث تتزسؼ ىحه الخجمة اإلحاطة الجارية التي تحيط السدتفيجيؼ بكل مرادر السعمؽمات التي 

 السخكدية .  ترل حجيثا الى السكتبة

خجمة اتاحة الفيارس : اذا تتيح ىحه الخجمة اتاحة فيارس مرادر السعمؽمات الستؽفخة في السكتبة -10
  السخكدية وتكؽن ىحه الفيارس متؽفخ عمى مؽقع السكتبة مؼ خالل الؽيب 

https://library.uodiyala.edu.iq/)) وبإمكان السدتفيج تثبيت مرادر السعمؽمات التي يحتاجيا وطمبيا )
 عشج زيارتو لمسكتبة السخكدية او طمبيا الكتخونيا . 

متؽفخة عمى مؽقع السكتبة السخكدية عمى الؽيب خجمة قؽاعج البيانات : وىي -11
a.edu.iq)/https://library.uodiyal وتتيح ىحه الخجمة إمكانية تحؽيل السدتفيج او الباحث الى مؽاقع )

قؽاعج البيانات العخاقية والسحمية العالسية التي تؽفخ مرادر السعمؽمات بالشص الكامل بجال مؼ عشاء البحث 
 في مترفحات االنتخنت . 

ات األمانة العامة لمسكتبة السخكدية خجمة االعالم : وتتزسؼ ىحه الخجمة اعالم السدتفيجيؼ بكل نذاط-12
 لغخض االطالع او االستفادة مشيا مؼ خالل مؽقعشا عمى الفيذ بؽك او السكتبة السخكدية عمى الؽيب . 

 خجمة استخجام الحاسبات والترفح السجاني لألنتخنت داخل مبشى السكتبة السخكدية .  -13

https://library.uodiyala.edu.iq/
https://library.uodiyala.edu.iq/
https://library.uodiyala.edu.iq/
https://library.uodiyala.edu.iq/
https://library.uodiyala.edu.iq/
https://library.uodiyala.edu.iq)/
https://library.uodiyala.edu.iq)/
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ججيج يرل الى السكتبة السخكدية مؼ  ؽما ىنذخ كل  . خجمة اإلحاطة الجارية : تقؽم ىحه الخجمة عمى 14
عمى الؽيب او مرادر معمؽمات وإبالغ الباحثيؼ والطمبة عؼ طخيق نذخىا عمى السؽقع االلكتخوني لمسكتبة 

 عمى الفيذ بؽك .

خجمة البث االنتقائي لمسعمؽمات : تقؽم ىحه الخجمة عمى تجييد معمؽمات مشتقاة لذخيحة معيشة مؼ . 15
 السدتفيجيؼ تعكذ اىتساىػ وتقؽم بتدويجىػ بذكل يؽمي واسبؽعي او شيخي . 

: تقجم ىحه الخجمة بتقجيػ الخسائل الخقسية . خجمة السكتبة الخقسية ) رسائل وكتب متاحة رقسيا فقط (16
 كتب الى الطمبة والباحثيؼ عؼ طخيق مؽقع السكتبة السخكدية عمى الؽيب . وال

تقجم ىحه الخجمة فيخس لمطمبة والباحثيؼ ويتكؽن ىحه الفيخس مؼ  . خجمة السكتبة االفتخاضية العمسية :17
 قاعجة بيانات عالسية في مختمف االختراصات يسكؼ لمجسيع الحرؽل عمييا مجانا. 

 

 :السهارد البذخية في السكتبة السخكدية 

 وفق الججول االتي : حدب السدتهى الجراسي يسكن تسثيل السهارد البذخية في السكتبة السخكديةاوال :

 الشدبة% السجسهع مالك مؤقت مالك دائم الذيادة ت
 %13 2 1 1 اعجادية فسا دون  1
 %7 1 0 1 دبمهم 2
 %60 9 4 5 بكالهريهس 3
 %13 2 0 2 ماجدتيخ 4
 %7 1 0 1 دكتهراه 5
 %100 15 5 10 السجسهع 
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 ثانيا : يسكن تسثيل السهارد البذخية حدب التخررات العمسية وكاالتي :

 % العجد السهضهع ت
 %40 6 تخرص معمهمات ومكتبات 1
 %60 9 اخخى  2
 %100 15 السجسهع 

  

 

 في المكتبت المركزيت:تعليماث اإلعارة 

 فقط . استعارة الكتب لسجة أسبهعين قابال لمتججيج مخة واحجة نلمتجريدييحق  -1

 ة.ب لسجة أسبهعين قابال لمتججيج مخة واحجطالب الجراسات العميا استعارة الكتيحق ل-2

 .ية  استعارة الكتب لسجة أسبهع قابال لمتججيج مخة واحجهللطالب الجراسات االو  يحق-3

) ىهية او احجى كمياتيا لمجامعة انتسائويجب عمى السدتعيخ تشظيم ىهية مكتبة وجمب ما يؤيج  -4
 من القدم (  تأييجتجريدي / ىهية طالب/ 

 يحق لمطمبة والباحثين من خارج الجامعة استعارة مرادر السعمهمات داخميا فقط . -5

 السعمهمات قبل زيارة السكتبة السخكدية .يسكن مخاسمة السكتبة لحجد اي مرجر من مرادر  -6
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 قاعات السكتبة السخكدية لقطات من 
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 وحــــــجة السخاجع 

  جورياتوحــــــجة ال
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 وحجة الخسائل الهرقية 
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 زيارات متنوعة للمكتبة املركسية 
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 لمسكتبة السخكديةلقطات من الكخنفال العمسي الثقافي الثالث 
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 كهد مهقع الفيذ بهك لمسكتبة السخكدية

لمسكتبة السخكديةلهيب كهد مهقع ا  
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 تم بعون هللا


