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ة اجلامعية  املركزية املكتب

البحثملعاجلةاملركزياحملورتعداجلامعة،هيالكمنهامهيلكيه

اىلواملعاهداتلللكيالفرعيةاملكتباتمعابلتنس يقهتدفالعلمي،

الرشاء،يفتمتثلاليتاخملتلفة،ابلطرقوتمنيهتااملعلوماتمصادرمجع

با قللسرتجاعهايهباوترتوتصنيفهاوفهرس هتاوتنظميهاالتبادل،الإهداء،

عىل،(ثنيابحقراء،)املس تفيدينجممتعاإىلوتقدميهاممكن،وقت

واملراجعالإعارةكخدمةاخلدماتمنمجموعةخاللمناختالفهم

لمعلوماتلالانتقايئوالبثاجلاريةولإحاطةوالتصوير،وادلورايت

ؤهةلمبرشيةكفاءاتطريقعنوذكلاحملوس بةال خرىواخلدمات

.واملعلوماتاملكتباتعملجماليفوتقنياوفنياعلميا

التزويدقسم •

االهداءقسم •
والتوزيع

االليةقسم النظم •

قسم قواعد البيانات•

الرقمنةقسم •

قسم البوابة •
االلكترونية

االعارةقسم •

قسم خدمات •
المستفيدين

قسم التكوين •
قسم الفهرسة•والتدريب

والتصنيف

قسم الصيانة•
والترميم

األمانة

مصلحة المعالجة

مصلحة التوجيه

مصلحة البحث البيبليوغرافي

مصلحة االقتناء

مسؤول المكتبة 

اقتراح باالشتراك مع مكتبات الكليات و 
المعاهد، برامج اقتناء الكتب و الوثائق الجامعية

االهتمام بملفات األطروحات و مذكرات لما بعد 
التدرج

للمكتبة المركزية عنالوثائقيالرصيد تنظيم 
طريق استعمال المناهج الحديثة للمعالجة و 

التصنيف

تقديم يد المساعدة للمشرفين على مكتبات 
الكليات و المعاهد في تسيير هيئات موضوعة 

سلطتهمتحت 

المركزية و للمكتبةصيانة الرصيد الوثائقي 
التجديد المستمر لعمليات الجرد

أيام المطالعة بالمكتبة مفتوحة كلقاعات 
األسبوع، عدا يوم الجمعة والعطل 

. المدفوعة األجر
صباحا إلى 08:00من الساعة التوقيت 

.مساءا17:00غاية 

مهام المكتبة

مواقيت العمل

ةمطوية تعريفية بالمكتب

123
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مبنى المكتبة

احصائيات قاعة االعارة الخارجيةاحصائيات قاعة المطالعة الداخلية

االختصاص
عدد العناوين باللغة 
الفرنسية  واللغة 

العربية
االختصاص

عدد العناوين باللغة 
يةالفرنسية  واللغة العرب

307(510)رياضيات 1350(530)فيزياء 

340(530)فيزياء 733(540) كيمياء 

216(540)كيمياء 1272(510) رياضيات 

1508(600)علوم تطبيقية 
العلوم الهندسية 

والعلوم المتصلة بها
 (620-629)

183

469(700) فنون 
-004)االعالم اآللي 

005-006)
197

259(000) عموميات 1298(004) اعالم آلي 

283(  100) فلسفة احصائيات قاعة المطالعة الحرة

االختصاص
عدد العناوين باللغة 
الفرنسية  واللغة 

العربية
129(  200) ديانات 

259(000) عموميات 
العلوم االجتماعية 

(300  )
2618

858(  400) لغات 283(  100) فلسفة 

424(  500) العلوم البحتة 129(  200) ديانات 

العلوم االجتماعية 
(300  )

2618
التطبيقيةالعلوم 
 (600)

1259

/(  700) الفنون 858(  400) لغات 

880(  800) آداب واللغات 424(  500) العلوم البحتة 

)العلوم التطبيقية
600)

1072(  900) تاريخ والجغرافيا 1259

هدد المسجلين/(  700) الفنون 

390الطلبة880(  800) آداب واللغات 

)  تاريخ والجغرافيا 
900  )

30األساتذة1072

إحصائيات

(SNDL)عدد المسجلين في البوابة الوطنية للتوثيق 

882طلبة ماستر
291طلبة دكتوراه

665أساتذة 456


