
 مكتبة كلية طب االسنان

 التعريف بالمكتبة:

 م0791تم انشاء المكتبة سنة  -

جامعة االسكندرية فى الدور الثانى لمبنى الكلية القديم أمام  –تقع مكتبة كلية طب االسنان  -

 ن: ، وهى مكونة من طابقيم 071حيث تبلغ مساحتها  مدرج عبد هللا

 المخصصة لطالب الفرق الدراسية األربعة الطابق األول عبارة عن قاعة الكتب العلمية 

والطابق الثانى عبارة عن قاعة الرسائل العلمية والدوريات العلمية وهى مخصصة ألعضاء 

 هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا.

وهو متاح لكل فئات المستفيدين من المكتبة من اعضاء   computer labيوجد بالمكتبة  -

العليا وطالب الفرق الدراسية األربعة وذلك لتيسير الوصول  هيئة تدريس وطالب الدراسات

الى أوعية المعلومات من كتب ورسائل ودوريات ومقاالت علمية المتاحة داخل مكتبة الكلية 

او خارجها من خالل البحث فى قواعد البيانات العالمية المتاحة على موقع بنك المعرفة 

 الخاص بشبكة المجلس االعلى للجامعات وموقع المكتبة الرقمية  www.ekb.eg المصرى

www.eulc.edu.eg   

 يمكن التواصل بمكتبة الكلية من خالل االيميل الرسمى الخاص بالمكتبة وهو: -

dent.library@alexu.edu.eg  

 091، رقم داخلى  6848144( 10أو من خالل الهاتف: )

 2ص حتى الساعة 7مواعيد العمل الرسمية بالمكتبة: من األحد الى الخميس من الساعة  -

 العطالت الرسمية.يومي الجمعة والسبت وظهراً، ماعدا 

 

 أهداف المكتبة:

 تحقيق األهداف االتية:مكتبة على تعمل ال

من أجل دعم وتطوير  لك من خالل معارض الكتبذتحديث الكتب العلمية بشكل سنوى و -0

 خدمة النهج الدراسى عن طريق اختيار وحفظ المواد التى ترتبط بالمجال العلمى

لك من خالل ذتجميع الرسائل المجازة لنيل درجتى الماجستير والدكتوراة بالكلية و -2

 ورقى وإلكترونى.توفيرها بشكل 

العمل على تبادل واهداء الدوريات العلمية بين الكليات والهيئات العلمية االخرى بالداخل  -0

 والخارج.

 خدمات المكتبة:

http://www.ekb.eg/
http://www.eulc.edu.eg/
http://www.eulc.edu.eg/
mailto:dent.library@alexu.edu.eg
mailto:dent.library@alexu.edu.eg


القيام بخدمة أعمال التصوير للوثائق والكتب والرسائل والدوريات والمقاالت العلمية  -0

 األجنبية التى تقرها لجنة المكتبة بالكلية.

االنتفاع بمقتنيات المكتبة من الكتب والرسائل والدوريات العلمية لجميع المترددين تيسير  -2

على المكتبة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وطالب الدراسات العليا 

 لك بشكل ورقى وإلكترونىذبالكلية، و

دين بالكلية والمعي ألعضاء هيئة التدريسللكتب العلمية  االستعارة الخارجيةتوفير خدمة  -0

 فقط 

لكل مقتنيات المكتبة لجميع رواد المكتبة من طالب  االستعارة الداخليةتوفير خدمة  -6

ومعيدين وأعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا بالكلية او باحدى الكليات 

 والمعاهد االخرى التابعة لجامعة االسكندرية.

تنيات المكتبة المتاحة على شبكة لك للوصول لمقذرنت بالمكتبة وتوفير خدمة االنت -5

االنترنت من خالل موقع المكتبة الرقمية الخاصة بالمجلس االعلى للجامعات او المقتنيات 

المتاحة ألى مكتبة أخرى داخل شبكة الجامعات المصرية، وأيضا توفير خدمة االنترنت 

المصرى  لتيسير الوصول الى المقاالت العلمية الحديثة المتاحة على بنك المعرفة

www.ekb.eg  

 خدمة البحث الورقى من خالل كروت الفهرسة  -4

 خدمة التوجيه واالرشاد للرواد -9

 

 مقتنيات المكتبة:

 كتاب أجنبى بالمكتبة 9079يتوافر عدد  -

 ماجستير ودكتوراةتشمل رسائل رسالة علمية  2164يتوافر عدد  -

 Alexandria أجنبية متاحة بشكل ورقى منهم مجلة الكليةدورية  48يتوافر عدد  -

dental Journal. 

  أطلس 006دوائر معارف،  4قاموس،  201يتوافر عدد  -

http://www.ekb.eg/
http://www.ekb.eg/

