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 استخدام المكتبھ
كما انھا تقوم بتلبیھ احتیاجات المنھج لدارسي و  ھارشیف الصدارات الحكوم تعتبر المكتبھ في جامعھ الینوي في اربانا شمبین

االبحاث والطالب ، واالساتذه في الجامعھ. تعتبر المكتبھ ثاني اكبر مكتبھ اكادیمیھ ورابع  اكبر مكتبھ في الوالیات المتحده. 
. مكتبات في الجامعھباقي ال في المخزن الرئیسي  وبین المكتبھ الرئیسیھ ملیون كتاب موزعون بین ۱٤تحتوي المكتبھ علي 

 زیاره المكتبھ بشكل شخصي. یمكنكم عمل زیاره للمكتبھ عن طریق االنترنات او عن طریق
. اذا لم تجد اوك ستریت الكتب التي ال یتم استخدامھا بشكل ملحوظ ولكنھا مھمھ یتم وضعھا في مخزن خارج المكتبھ یسمي

مكتبھ في والیھ الینوي تتیح  ۷٦وھي عباره عن  hareS-Iستعاره  منالكتاب الذي تبحث عنھ في المكتبھ یمكنك ان تطلب اال
لمستخدمي مكتبتنا في جامعھ الینوي استعاره الكتب منھم. وھناك فرصھ الستعاره المقاالت والكتب عن طریق حساب 

 Loan and Document Delivery service Interlibraryاالستعاره الخارجي 
موضوعات مختلفھ تعتبر الرئیسیھ في دعم المعلومات وتقدیم الخدمات  واالصدارات  من   المكتبھ الدولیھ المتخصصھ في

في قاعھ االطالع یجد الزائز مجالت علمیھ ومصادر في الدراسات االفریقیا و  IASاللغات الختلفھ . في مقر المكتبھ الدولیھ
وتحتوي علي موضوعات متخصصھ في مجالت شتا مثل االشرق االوسط وشمال افریقیا و وامریكا االتینیھ، ولغات السالفیك 

 العلوم االجتماعیھ واالنسانیھ وعلوم اللغات. 
 للحصول علي معلوات اكثر عن المكتبھ الرجاء استخدام الواصلھ التالیھ

http://www.library.illinois.edu/using/ 

 

 الستخدام المكتبھ الرئیسیھ

المكان الرئیسي للكتب یوجد في الطابق الثاني من المكتبھ وللدخول الي الكتب یجب ان یكون معكم بطاقو الھویھ التي 

لي المدخل الخاص بالكتب. تمنحھا الجامعھ لكل منتسب وسوف یطلب االطالع علیھا الموظف المختص المشرف ع

وللحفاظ علي سالمھ الكتب سیطلب منكم  عدم احضار الطعام في امكان وجود الكتب كما سیطلب عدم احضار 

المشروبات،و الحقائب  الشخصیھ. ویمكنكم حفظ متعلقاتكم الشخصیھ في مخازن ذات ارقام سریھ متواجده بجانب المكان 

 المودي للكتب في الطابق الثاني .

كنكم الحصول علي الكتاب الذي تریدونھ او ان تطلبوا من الموظف المتواجد في المكتب القریب من المدخل المودي یم

للكتب ان یحضره لكم بعد اعطائھ رقم الكتاب  . یمكنكم الحصول علي رقم الكتاب عن طریق البحث في كتالوج المكتبھ 

 ستعالمات في الطابق الثاني في مقر المكتبھ الرئیسي. علي االنترنات او عن طریق طلب المساعده من موظف اال

یمكنكم ایضا االطالع علي خریطھ رقمنھ الكتب  وھي علي الحائط في المدخل المؤدي للكتب  في الطابق الثاني في الكتبھ 

 الرئیسیھ

في الطابق اذا ال ترغبون في البحث عن الكتاب بشكل شخصي یمكنكم ان تطلبوا المساعده من الموظف المتخصص 

الثاني بان یحضر لكم الكتاب الذین ترغبون في قراءتھ ولكم الحق ان تطلبوا من كتاب واحد الي اربع كتب في حالھ 

مساعده الموظف لكم. یقوم الموظف بنداء الثالث ارقام االخیره الموجوده علي بطاقھ الھویھ التي تحملوھا بمجرد وصول 

 الكتب التي تطلبتمھا منھ .

 ask a librarian غیر متاكد من شئ وترید المساعده یمكنكم االتصال باذا كنت 
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 كیفیھ فتح حساب شخصي الستعاره الكتب. 

 
ھو بطاقھ الھویھ الخاصھ بكم التي تمنحھا الجامعھ لكل المنتسبین من طالب واساتذه وموظفین وھذا بطاقھ  Card-I ال

الھویھ تمنحكم الحق في الوصول الي محتوایات الكتبھ من كتب وغیره عن طریق االنترنات او عن طریق الحضور الشخصي 
 واجده في مكتبھ طالب مرحلھ اللیسنس والبكلوریوسالي المكتبھ وایضا تمنحكم حق استعاره احھزه الكترونیھ مت

Undergraduate Library 
 .library catalog تستطیعون ایضا استخدام بطاقھ الھویھ لفتح حساب في المكتبھ من خالل الواصل التالي  

دى الشخص بدایھ یقوم الشخص ببحث قاعده المعلومات من علي صفحھ االنترنات الخاصھ بالمكتبھ، فاذا كان ل

ویقوم   request items   حساب مع المكتبھ یمكنھ طلب الكتاب الذي یرغب في قراءتھ عن طریق الضغط علي

فتح  الشخص بطلب ارسال الكتاب لھ في اي مكتبھ من مكتابات الجامعھ التي تكون قریبھ للشخص. من مزایا

مع المكتبھ انھ یمنح الشخص الفرصھ لالطالع على الیوم المحدد العاده الكتاب الى المكتبھ او االصالع  الحساب

 .علي كل اسماء الكتب التى قمتم باستعارتھا والتي الزلت في حوزتكم

حتي تتمكنوا من طلب الكتب، من تجدید create a library account یجب ان یكون لدیكم حساب مع المكتبھ

 .فتره االستعاره ، ومراجعھ اسماء الكتب التي الزالت في حوزتكم

یھ الصادره من تاج الي رقم االستعاره  ذلك الرقم موجود علي بطاقتكم الشخصعندما تفتح حساب مع المكتبھ ستح

 .ویوجد الرقم في الجھھ االمامیھ من بطاقھ الھویھ الخاصھ بكم Borrower ID  الجامعھ ویكتب بجوار الرقم

 كیفیھ البحث عن كتاب بلغھ محدده

ھ بالمكتبھ ھناك طریقھ للبحث عن كتاب مكتوب باي لغھ غیر االنجلیزیھ وھي البحث في قاعده المعلومات الخاص

وتكتبون في الموضوع اسم اللغھ التي تبحثون عنھا. للبحث عن طریق   عن طریق استخدام البحث بالموضوع

ث  . یمكنكم لتي یمكن استخدمھا للبحالموضوع یمكنكم اختیار كلمھ الموضع بعد الضغط علي قائمھ المجوعات ا

او اختیار اللغھ من القاىمھ advanced search screen اختیار اللغھ ایضا بعد اختیار مایسمي البحث المتقدم

    التي تظھر لكم علي یمین ا

ask a librarian  لطلب المساعده اتصلوا بنا  

  

 كیفیھ الحصول علي مواد تساعد لتعلم االنكلیزیھ كلغھ ثانیھ    

یوجد في مكتبھ الجامعھ العدید من المصادر المختلفھ لدارسھ اللغھ االنكلیزیھ وایضا لتدریس اللغھ االنجلیزیھ 

 .international language كلغھ ثانیھ

 توجد ھذه المواد في مكتبات مختلفھ في الجامعھ منھا مكتبھ
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Social Sciences, Health, and Education Library (SSHEL) و the Literature & 

Languages Library 

غھ ثانیھكما یمكنكم الوصول الي المزید من المعلومات عن طریق استخدام دلیل المكتب الخاص باللغھ االنجلیزیھ كل   
 

resources for English language 

 كما انكم ستجدون معلومات عن القوامیس وفصل التدریس . اذا ترغبون في المساعده للحصول علي المزید من

    ask a librarian  المعلومات علیكم االتصال بنا

   للحصول علي المساعده من المتخصصین في المكتبھ الدولیھ
اث  من االفراد المتخصصون العاملون  في المكتبھ الدولیھ علي استعداد لرد علي االستفسارات الخاصھ بالدارسھ واالبح

 . والمجموعات

ص یمكنكم زیارتنا في اوقات الدوام دون االتصال المسبق. وفي حالھ رغبتكم االتصال بشخص معین متخصكما یمكنكم 

ریق االتصال لتحدید موعد محدد للمقابلھ . ان كان ھناك صعوبھ في الحضور الشخصي یمكنكم االتصال بنا عن ط

  chat with a librarianاالدخول الي غرف الحوار

 online reference service  او یمكنكم استخدام الخدمھ الخاصھ باالستشاره علي شبكھ االتصال 

 لتحدید موعد معنا یمكنكم االتصال المباشر بالمكتبھ الدولیھ  او االتصال باحد المتخصصیین لدینا  

subject specialists.   
 ٢۱۷٣٣٣۱٥٠۱ لالتصال المباشر بالمكتبھ الدولیھ  اتصلو ب

 internationalref@library.illinois او یمكنكم ارسال رسالھ بریده باللغھ التي تفضلونھا
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http://www.library.illinois.edu/ias/translations/How_to_Use_the_Library_Arabic_Translation.pdf 
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