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تسعى كلية التمريض جبامعة جنران إىل التميز يف تأهيل كوادر وطنية متريضية ذات
كفاءة عالية وريادة يف البحث العلمي ومشاركة فاعلة يف اجملتمع .
ومنذ انطالقتها األوىل حاولت أن توفر مصادر تعلم هلا تأثريها يف النهوض بالعملية
التعليمية .
تأسست مكتبة كلية التمريض عام 1409هـ منذ أن كانت الكلية معهدا صحيا حتت
رعاية وزارة الصحة .
وحرصت املكتبة دوما على توفري العديد من الكتب التخصصية والغري ختصصية حيث
كان هدفها األول هو الرقي بذهن الطالب .
ويتحقق هذا الرقي من خالل االطالع املستمر على اجلديد يف ختصصه وكسب الثقافة
العامة يف ختصصات أخرى .
بعد انضمام الكلية جلامعة جنران استمرت يف حتقيق أهدافها عن طريق تطوير خدماتها
بتزويد املكتبة سنويا بالعديد من الكتب وتطوير املكان جبعله مناسبا لقراء املكتبة
وتوفري البحث الكرتونيا .
وستستمر املكتبة يف دعم طالبها علميا وثقافيا اميانا منها بأن القراءة غذاء الروح .
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انطالق من دور املكتبة الفعال يف حتقيق رؤية كلية التمريض تسعى املكتبة إىل حتقيق
األهداف التالية :ـ
 1ـ توفري بيئة تعليمية داعمة لتنمية مهارات الطالب العلمية واملهنية .
 2ـ اكساب الطالب املعارف واملهارات واالجتاهات الالزمة لتوفري رعاية متريضية متميزة
للفرد واألسرة واجملتمع .
 3ـ حتفيز الطالب على التعليم املستمر وتنمية مهارات التعلم الذاتي لديهن .
 4ـ مجع املراجع مبختلف أشكاهلا وتأهيلها لتنسجم مع برامج اجلامعة وتساهم يف دعم
اجلوانب األكادميية (التدريس  ،البحث  ،واخلدمات ) .
 5ـ العمل عن قرب مع املستخدمني  ،وحتديد احتياجاتهم واهتماماتهم .
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 عضو هيئة التدريس .
 الطالب
 الكادر اإلداري .
 طالب الدراسات العليا ختصص متريض .
أوقات الدوام :ـ

ً
 من الساعة الثامنة صباحا واىل الساعة الثانية ظهرا .
 املكتبة مفتوحة طوال أيام األسبوع ما عدا يومي اجلمعة والسبت .
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ً
خدمة البحث االلكرتوني متوفرة من الساعة 10صباحا إىل الساعة 12

ً
ظهرا .
 أن حيجز الطالب مسبقا الستخدام خدمة البحث اإللكرتوني .
خدمة التصوير :
توفر مكتبة كلية التمريض خدمة التصوير الداخلي ملرتاديها .
1ـ أن يكون الكتاب ضمن املواد التخصصية .
2ـ احلد األقصى للورق املصور (  ) 20ورقة فقط .
3ـ اخلدمات ملنسوبات الكلية من طالب وعضو هيئة تدريس وإداري .
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عند دخولك للمكتبة التزم باآلتي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

االلتزام باهلدوء والنظام وحسن التصفح .
احملافظة على نظافة املكتبة .
عدم ادخال املشروبات واملأكوالت للمكتبة .
تسجيل احلضور يف سجل الزيارات .
اظهار البطاقة اجلامعية اخلصة .
تسجيل أي كتاب مستعار يف سجل االستعارة اخلاص باملكتبة .
عدم استخدام األماكن املخصصة لغري الرواد ( األماكن اخلاصة باإلداريني )
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عند دخولك للمكتبة التزم باآلتي :
 . 8االلتزام بقواعد اإلعارة .
 .9االلتزام باستخدام أجهزة الكمبيوتر للغرض املخصص هلا فقط وحسن
استخدامها أيضا .
 .10االلتزام مبواعيد املكتبة .
 .11عدم الدخول باحلقائب أو الكتب اخلاصة للمكتبة .
 .12ارجاع الكتاب إىل الرف اخلاص به بعد االنتهاء من استخدامه .
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الباطني واجلراحي

كتب ثقافية

اسعافات أولية

متريض أطفال

إدارة متريضية

كتب دينية

كيمياء حيوي

صحة أمومة

كتب لغة اجنليزية

أساسيات متريض

صحة جمتمع

جمالت ودوريات

تعليم وتعلم

مصطلحات طبية

تغذية

إحصاء

علم األمراض

أحياء دقيقة

أدوية

كتب اجلودة

كتب صحية عربية

تشريح
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أنشطة املكتبة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

االشرتاك يف برنامج تعريفي للطالب املستجدين عن املكتبة .
االشرتاك يف برنامج تعريفي لعضو هيئة التدريس اجلدد .
إعالنات عن جديد الكتب .
التواصل مع املكتبة املركزية لتوفري خدمات اإلعارة.
مساعدة الطالب يف خدمات الشبكة العنكبوتية .
التواصل مع املكتبة املركزية إلثراء املكتبة جبديد الكتب التخصصية .
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نسال اهلل أن يرزقنا العلم واملعرفة وأن ينفعنا مبا تعلمناه .

إعداد مشرفة املكتبة :
أ .أمل سعود الشريف
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