
 اجلامعة املستنصرية
 االمانة العامة للمكتبة املركزية

 
   رؤية املكتبة :

 نسعى الن نكون قلب احلياة الفكرية والثقافية للطلبة والتدريسيني
 

 رسالة املكتبة :
زنة ومتكاملة من املصادر الورقية واإللكرتونية وتقدمي ابناء جمموعات متو 

العملية التعليمة ابجلامعة يف خدمات معلومات متقدمة هبدف دعم متطلبات 
 .جمال التعليم، والتعلم، والبحث، واملعرفة العامة

 
 اهداف املكتبة :

 .املعلومات من نستفيدياملفهم احتياجات ومتطلبات  .1
ملساندة   متوازنة من الكتب وأوعية املعلومات األخرى ةبناء جمموع .2

 والعليا .طلبة الدراسات االولية املقررات الدراسية وأنشطة حبوث 
ية للطالب وأعضاء هيئة التدريس معلوماتتقدمي خدمات مكتبية و  .3

 دمة اتجمتم..خبواملوظفني ابجلامعة واملسامهة 
خلق جو فكري يف حميط اجلامعة، وذلك بفضل ما يتوافر لديها من  .4

 جمموعات خاصة ومتنوعة.
تشجي. استخدام املعلومات وتكنولوجيا االتصال املتوائمة م. البيئة  .5

 االلكرتونية ابجلامعة والتطورات العاملية احلديثة يف هذا اتجمال.



 
 ما نعمل على اجنازه االن:

 توفري البيئة املالئمة لألنشطة التعليمية والبحثية  
  توفري جمموعات شاملة ومتوازنة من مصادر املعلومات التقليدية

 والرقمية املرتبطة ابلربامج التعليمة والبحثية
  املكتبية اجليدة أبنواعها املختلفة ابلتوازي م. تقدمي اخلدمات

  احتياجات وتطلعات املستفيدين
  رف. الوعي املعلومايت لدى املستفيدين وذلك إبعداد برامج تسويقية

 للمعلومات وأخرى تعريفية ابخلدمات املقدمة
 أتهيل وتدريب العاملني يف جمال املكتبات ابلداخل واخلارج 
 واصل والتعاون م. مؤسسات املعلومات إرساء وتطوير عالقات الت

 .األخرى على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل
  املستمر للمكتبة املركزية ومكتبات الكليات املتخصصة التزويد

مبصادر املعلومات اليت حيتاجها أعضاء هيئة التدريس والطالب 
   .والباحثني ومتابعة أحدثها وتزويدها به

  ا يتفق م. التطورات احلديثة يف جمال خدمات النظم املكتبية مبتطوير
 املكتبات واملعلومات

  ابلرتاث من خمطوطات وواثئق وإيداعه يف األمانة للحفظ العناية
  . وإاتحته للباحثني

   اخلدمات املكتبية جلمي. املستفيدين من منسويب اجلامعة تيسري
 .السبلواتجمتم. ومتكينهم من الوصول إىل مصادر املعرفة أبفضل 



  املناخ املناسب داخل املكتبة للدراسة والبحثهتيئة .  
 .التطوير املستمر ملنتسيب املكتبة 
  م. مرافق املعلومات والكليات واجلهات ذات العالقةالتعاون.   
  م. نظرياهتا يف اجلامعات األخرى وكذلك دور النشر والتوزي.التعاون. 
  ت اجلامعة ممثلة ابلعمادة املسامهة يف خدمة اتجمتم. من خالل مشاركا

 .يف األنشطة والفعاليات العلمية ذات العالقة
 

 
 

 .     


