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عدد العاملين بمكتبات الجامعة

عدد املوظفيناملكتبةاملوقع

عرعر طالب

5املكتبة املركزية

2مكتبة كلية الطب

1مكتبة كلية التربية واآلداب

1(إدارة األعمال–الهندسة –العلوم )مكتبات كليات 

×مكتبة قسم الدراسات العليا العربية

عرعر طالبات

3مكتبة كلية التربية واآلداب

1مكتبة كلية االقتصاد املنزلي

1مكتبة كلية املجتمع

×مكتبة كلية العلوم

1مكتبة كلية إدارة األعمال

1املكتبة الرئيسيةرفحاء طالب

×مكتبة قسم الصيدلة السريرية بمستشفى رفحاء العامرفحاء طالب وطالبات

رفحاء طالبات

–ة الكلية التطبيقي–الحاسبات واملعلومات )مكتبة فرع الجامعة  

باإلضافة إلى طالب السنة التحضيرية( الصيدلة
1

2مكتبة كلية العلوم واآلداب

×(الكلية التطبيقية+ العلوم واآلداب )مكتبة كلية طريف طالب

1(الكلية التطبيقية+ العلوم واآلداب )مكتبة كلية طريف طالبات

1العلوم واآلدابالعويقيلة



عدد منسقي االتصال لشؤون المكتبات من أعضاء هيئة التدريس في 

عرعر والفروع

EMAILالتحويلةالفرع/منسق كليةاالسمم

hassan27rus@gmail.comعرعرطالب-الطب الحسن حسين التوم. د1

عرعرطالبات-الطب حنان عبد الحكيم الجندي . د2

afafziad1976agmail.comعرعرطالبات-الطب عفاف طه  إبراهيم3

Nahedgamal976@gmail.comعرعرالتمريضفتحية جمال السيد. د4

عرعرالتربية واآلدابسمير السيد شحاته. د5

anah66432@gmail.comعرعرالهندسةأنور عبد هللا األمين أحمد6

odai.ghasawneh@gmail.comعرعرطالب-إدارة األعمال عدي فالح الخصاونة. د7

zahraa.lsmail@nbu.edu.saعرعرطالبات-إدارة األعمال الزهراء أحمد إسماعيل. د8

mgasaleh72@gmail.comعرعرالعلوم محمود جمال. د9

5590azza.salem@nbu.edu.saعرعراالقتصاد املنزليعزة أمين سالم. د10

zahraa.lsmail@nbu.edu.saعرعرإدارة األعمال الزهراء أحمد إسماعيل. د11

5916Hassen.Jmaiel@nbu.edu.saعرعرشطر  الطالب–التطبيقية حسان األزهر الجميل. د12

عرعرشطر الطالبات–التطبيقية فاطمة صالح العزو 13
fatimahghazo@gmail.com 

fatemah.alsaleh@nbu.edu.sa

5191misskawla13@gmail.comطريفالعلوم واآلداب بطريف بناتخولة املساوي . د14

4230Caironodcar@gmail.comطريفالعلوم واآلداب بطريف بنينإسماعيل شحاته. د15

atef.elgharbi@gmail.comبرفحاءالحاسبات واملعلومات برفحاءعاطف حبيب الغربي. د16

omyoser@gmail.comبرفحاءالصيدلة برفحاءهند عبد املجيد ركابي17

ahmadborini@gmail.comرفحاءطالب -الكلية التطبيقية أحمد شاكر البوريني18

Othmanreema123@gmail.comرفحاءطالبات-الكلية التطبيقية ريما أسامة عثمان19

rabiea.daoub@gmail.comالعويقيلةالعلوم واآلدابربيعة مصطفى. د20



إحصائيات التقنيات الحديثة بمكتبات الجامعة

أجهزة التصوير الرقمي
البوابات الذكية 

RFIDتعمل بتقنية 
أجهزة اإلعارة الذاتية أجهزة الحاسب اآللي اسم املكتبة املوقع

2 1 1 38 املكتبة املركزية

–عرعر 

شطر 

الطالب

1 1 1 5 لّية التربية واآلداب
ُ
مكتبة ك

× × × 5 لّية الطب والعلوم الطب
ُ
يةمكتبة ك

1 1 2 10
لّية الهندسة 

ُ
دارة إ+ العلوم  + مكتبة ك

االعمال

× × × 4 مكتبة الدراسات العليا العربية

3 2 2 3 لّية التربية واآلداب
ُ
مكتبة ك

–عرعر 

شطر 

الطالبات

1 1 1 3 لّية االقتصاد منزلي 
ُ
مكتبة ك

1 1 1 × لّية التطبيقة
ُ
مكتبة الك

1 1 1 1
-يضتمر -طب)مكتبات الكليات الصحية 

(علوم طبية

× × × × مكتبة كلية العلوم

× × × × مكتبة كلية إدارة األعمال



التقنيات الحديثة بمكتبات الجامعة

أجهزة التصوير الرقمي
(ZETA)

البوابات الذكية
أجهزة اإلعارة الذاتية 

Bibliotheca
أجهزة الحاسب اآللي اسم املكتبة املوقع

× × × × الصيدلة السريرية

تشطر الطالبا–رفحاء 

1 1 1 6 مكتبة فرع الجامعة

مكتبة كلية العلوم واآلداب  الجبهان-رفحاء 

1 1 1 13 املكتبة الرئيسية  شطر الطالب–رفحاء 

1 1 1 - يقيةالكلية التطب–العلوم واآلداب  شطر الطالب–طريف 

1 1 1 9 قيةالكلية التطبي+ العلوم واآلداب  تشطر الطالبا–طريف 



قاعات التدريب والمقصورات البحثية

معامل للحاسب اآللي3•

قاعة تدريبية واحدة•

مقصورة بحثية واحدة•



المكتبة الرقمية

قواعد معلومات عربية10•

قاعدة معلومات أجنبية66•

قواعد للرسائل الجامعية5•

مليون رسالة جامعية 5•

ألف كتاب إلكتروني450•

ألف مجلة علمية80•

3Dمليون صورة 7•

ألف ملف فيديو12•


