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المقدمة
أ ُنشــئت مكتبــة جامعــة الخليــج العربــي عــام  ،1983وهــي واحــدة مــن أهــم المكتبــات الجامعيــة فــي البحريــن ،تعمــل
عــن كثــب مــن أجــل حشــد مصــادر المعرفــة وتقديــم خدماتهــا إلــى الطلبــة وأعضــاء الهيئــة األكاديميــة والباحثيــن مــن
خالل مكتبتين فرعيتين متخصصتين هما مكتبة العلوم الطبية ومكتبة العلوم التقنية والتربوية.
تحتــوي المكتبــة علــى مجموعــة ثريــة مــن الكتــب والدوريــات والرســائل الجامعيــة والمصــادر المرجعيــة
المتخصصــة المطبوعــة والرقميــة .كمــا تشــترك فــي العديــد مــن قواعــد المعلومــات االلكترونيــة التــي تغطــي شــتى
فــروع المعرفــة والمحتويــة علــى َم َصــادر متعــددة مــن المــوارد بالنــص الكامــل ،وخاصــة مقــاالت الدوريــات
العلميــة وال ُكتــب االلكترونيــة واألطروحــات ،وهــي متاحــة عبــر بوابــة المكتبــة علــى موقــع الجامعــة علــى شــبكة
اإلنترنيت.

ry

الرؤية  ،،الرسالة  ،،القيم
الـرؤيـــة

نرنــو إلــى أن نكــون مكتبــة رائــدة فــي نشــر المعرفــة وتقديــم الخدمــات مــن أجــل دعــم التدريــس والتع ّلــم والبحــث
العلمــي ،وتشــجيع روح المبــادرة واالستكشــاف ،والمســاعدة فــي بنــاء جامعــة ابتكاريــة.

الرسالة

بناء مجموعة متكاملة من مصادر المعلومات عالية الجودة.
تعزيز الوصول إلى المعلومات االفتراضية أو المادية.
تقديم خدمات مبتكرة ومتكيفة مع الممارسات المتطورة للمستفيدين.
توفير بيئة مالئمة للتع ّلم والتدريس والبحث العلمي.

القـيـــم
الريــــادة:
االبتـــكار:
الخـدمـة:
التــعـاون:
التواصل:
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المـكتـبـة ومركز مصادر التعلم

نســعى إلــى تكريــس ممارســات رائــدة فــي تنظيــم المعلومــات لمواكبــة التحــوالت المتســارعة
لمجتمــع المعلومــات ولمناهــج التعليــم العالــي.
نعتمد مقاربات مبتكرة في اإلدارة وفي الخدمات إلرضاء المستفيدين.
نقــدم أفضــل الخدمــات باالعتمــاد علــى موظفيــن أكفــاء وعلــى أحــدث تطــورات تكنولوجيــا
المعلومــات .
نبنــي شــراكات فاعلــة مــع مرافــق المعلومــات األكاديميــة وطنيــً وإقليميــً ودوليــً لتبــادل المعلومــات
والخبرات.
نفتح جسور التواصل والحوار مع المجتمع األكاديمي والطلبة وشركائنا لتطوير أداء المكتبة.
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مواعيد فتح المكتبة
		
			

السبت				

			

					
الجمعة

 8صباحًا إلى  9مسا ًء
 1بعد الظهر إلى  7مسا ًء
مغلقة

		
		

				
الجمعة والسبت

 8صباحًا إلى  2بعد الظهر
مغلقة

يتــم اإلعــان عــن أي تغييــر فــي مواعيــد فتــح المكتبــة علــى لوحــة اإلعالنــات بالجامعــة والبوابــة االلكترونيــة للمكتبــة وبواســطة البريــد
اإللكترونــي.
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االقتناء

تعمــل المكتبــة باســتمرارعلى إثــراء مجموعــة مصــادر المعلومــات المطبوعــة والرقميــة الخاصــة بهــا وفــق سياســة
اقتنــاء مكتوبــة وبنــا ًء علــى اقتراحــات األقســام والبرامــج األكاديميــة والطلبــة وباســتخدام قوائــم الناشــرين
التقليدية وااللكترونية.

الفهرسة

يوليو  -أغسطس
			
األحد إلى الخميس

ry

الخدمات الفنية

سبتمبر  -يونيو
				
األحد إلى الخميس
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المـكتـبـة ومركز مصادر التعلم

المـكتـبـة ومركز مصادر التعلم

تتولــى وحــدة الفهرســة القيــام باإلجــراءات الفنيــة لتجهيــز البيانــات وإدخالهــا فــي الفهــرس العــام للمكتبــة وهــي
تســتخدم عــددا مــن التقانيــن والمواصفــات والمعاييــر الدوليــة لفهرســة الوثائــق مــن أجــل تيسيراســترجاعها
وإتاحتها للمستفيدين.

التكشيف والتصنيف

تســتخدم المكتبــة مجموعــة مــن أدوات التكشــيف والتصنيــف المتخصصــة إلســناد رؤوس الموضوعــات وأرقــام
التصنيف المناسبة لكل وثيقة من أجل استرجاعها بواسطة الموضوع وترتيبها على الرفوف.
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ُتق ـ ّدم خدمــات اإلعــارة إلــى الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن المنتســبين إلــى الجامعــة ،كمــا يســمح
للمســتفيدين الخارجييــن فــي بعــض الحــاالت باســتخدام المكتبــة لغــرض االطــاع الداخلــي فقــط .وتعــار كل الكتــب
والوثائق خارج المكتبة باستثناء كتب المراجع والدوريات والرسائل الجامعية.

عدد الكتب المسموح بإعارتها ومدة اإلعارة

ُيمكــن تجديــد فتــرة اإلعــارة مــن خــال الحضــور إلــى المكتبــة أو مــن خــال موقــع المكتبــة أو باســتخدام نظــام
اإلعارة الذاتية  RFIDعند مدخل المكتبة.

الغرامات
• تفرض غرامة على الكتب المتأخرة عن تاريخ اإلرجاع المحدد.

ُحدد عدد الكتب المسموح بإعارتها ومدة اإلعارة لكل مستفيد كاآلتي :

• تحسب غرامة قدرها (  100فلس ) عن كل يوم تأخير لكل كتاب.
• تحسب غرامه قدرها (  100فلس ) عن كل ساعة تأخير لكل كتاب محجوز.

			
الفئة

فترة اإلعارة

				
أعضاء الهيئة األكاديمية

			
10

 3أشهر

				
طلبة الدراسات العليا
			
ُطالب البكالوريوس /الطب

			
10

شهر واحد

			
5

 14يوما

منتسبو الجامعة اآلخرين			

			
5

 14يوما
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تجديد اإلعارة وغرامات التأخير

خدمات اإلعارة

العدد األقصى
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المـكتـبـة ومركز مصادر التعلم

المـكتـبـة ومركز مصادر التعلم

• يتحمل المستعير المسئولية عن فقدان أو ضياع الكتاب الذي استعاره ويتعين عليه إحضار نسخة
بديلــة أو دفــع ســعر الكتــاب ومبلــغ خمســة دنانيــر تكلفــة إعــادة فهرســة الكتــاب.
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خدمات اإلعارة من المواد المحجوزة
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اإلعارة بين المكتبات

تحت َِجــز المكتبــة وعلــى أرفــف ُمن َف َصلــة داخــل وحــدة اإلعــارة مجموعــة مــن المصــادر بنــا ًء علــى توصيــات األقســام
والبرامــج األكاديميــة أو بقــرار مــن المكتبــة اعتمــادا علــى حجــم الطلــب علــى بعــض المــوارد ،وتقــوم بإعارتهــا
للمستفيدين وفقًا للضوابط التالية :

تعمــل المكتبــة علــى اقتنــاء الكتــب والدوريــات والمصــادر اإللكترونيــة الالزمــة لمســاندة عمليــات التدريــس والبحــث
العلمــي .وتنســق مــع جهــات خاصــة لتزويــد الباحثيــن بالوثائــق المطلوبــة فــي حــال عــدم توفرهــا بالمكتبــة عــن
طريق خدمة اإلعارة بين المكتبات وخدمة تسليم الوثائق.

• ُتعــار الكتــب لمــدة ســاعتين قابلــة للتجديــد فــي حالــة عــدم طلبهــا مــن مســتفيد آخــر ،وذلــك فــي أثنــاء الــدوام
الرسمي.

الخطوات التي يجب إتباعها لطلب هذه الخدمة

• تُعار الكتب لمدة ليلة كاملة تبدأ من نهاية الفترة المسائية حتى بداية الفترة الصباحية في اليوم التالي.
• ُتعــار الكتــب فــي أثنــاء إجــازة األســبوع مــن نهايــة الفتــرة المســائية ليــوم الخميــس حتــى بدايــة الفتــرة الصباحيــة
ليوم االحد		 .

تجميد اإلعـارة

يرجــى التأكــد مــن أن الكتــاب أو المــادة
المطلوبــة غيــر متوفــرة بمكتبــة الجامعــة.
فــي حالــة عــدم توفــر المــادة المطلوبــة،
يرجــى مــلء االســتمارة الخاصــة بطلــب
اإلعــارة بيــن المكتبــات وتســليمها
للموظف المسؤول.

يحق إلدارة المكتبة تجميد االنتفاع من خدمات اإلعارة مؤقتًا في الحاالت التالية :

ُيمكــن طلــب المســاعدة فــي حــال وجــود
صعوبات في ملء االستمارة.

• في حالة تكرار تأخير الكتب عن مواعيد إرجاعها للمكتبة من قبل المستفيد.

يمكــن أيضــا اســتخدام االســتمارة
اإللكترونيــة المتوفــرة علــى البوابــة
االلكترونية للمكتبة		 :

• ُيحرم من اإلعارة كل مستفيد بحوزته كتب متأخرة.

• إذا تسبب المستعير في إتالف مادة مكتبية أثناء استعارتها.

http://www.agu-elibrary.com/serviceForms/187
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خدمات المعلومات
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المـكتـبـة ومركز مصادر التعلم
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اإلرشاد والمساعدة

يتولــى مختصــون فــي الخدمــة المرجعيــة الــرد علــى استفســارات المســتفيدين وتســهيل الوصــول إلــى الوثائــق
والمعلومــات بجميــع أشــكالها والمســاعدة علــى اســتخدام األدوات المرجعيــة وقواعــد البيانــات.

يتولــى أخصائيــو الخدمــة المرجعيــة تقديــم اإلرشــاد والمســاعدة علــى اســتخدام مــوارد المعلومــات إلــى الطلبــة
وأعضــاء هيئــة التدريــس وســائر المســتفيدين لغــرض الــرد علــى استفســاراتهم ومســاعدتهم علــى اســتخدام
مصــادر المعلومــات تحقيــق أقصــى اســتفادة منهــا فــي التع ّلــم والبحــث والتدريــس .ويتــم ذلــك بواســطة :

قواعد البيانات والموارد الرقمية

كما تقدم المكتبة خدمة اإلرشاد المكتبي على الخط من خالل بوابة المكتبة االلكترونية.

تشـ ُ
ـترك المكتبــة فــي عــد ٍد مــن قواعــد المعلومــات ال ُمتَخَ صصــة فــي الطــب والعلــوم التقنيــة والتربويــة ويوفــر عــدد
منهــا النــص الكامــل للكتــب والمقــاالت والتقاريــر والرســائل الجامعيــة والوثائــق الســمعية البصريــة .ويمكــن
اســترجاع محتوياتهــا عبــر بوابــة المكتبــة علــى موقــع الجامعــة علــى شــبكة اإلنترنيــت.
www.agu-elibrary.com

وتس ـ ّهل المكتبــة علــى مســتفيديها الحصــول علــى النــص الكامــل فــي حالــة عــدم توفــره مــن خــال االســتفادة مــن
خدمــات مكتبــة مركــز التوثيــق البريطانــي ،وحيــث يتــم طلــب المقــاالت والمــوارد اإللكترونيــة ،بحســب الفئــة وكمــا
هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

			
الفئة
				
أعضاء الهيئة األكاديمية
				
ُطالب الدراسات العليا
			
ُطالب البكالوريوس /الطب

العدد األقصى
15
		
10
10

المستفيدون الخارجيون
ُيمكــن لل ُمســتفيدين مــن غيــر فئــات المنتســبين إلــى الجامعــة ارتيــاد المكتبــة واالســتفادة مــن خدماتهــا .و ُيشــترط
حصولهــم علــى بطاقــة عضويــة زائــر صالحــة لمــدة عــام أكاديمــي واحــد قابــل للتجديــد بعــد مــلء اســتمارة تعريــف
خاصــة متوفــرة فــي ســكرتارية المكتبــة وعلــى موقــع ويــب المكتبــة ودفــع رســوم االشــتراك .و ُيس ـ َمح لل ُمس ـتَفيد
الزائــر باالنتفــاع بالخدمــات المقدمــة داخــل المكتبــة باســتثناء اإلعــارة الخارجيــة.

الفترة
فصل دراسي

ـ ـ في حال طلب إضافي على المقاالت اإللكترونية المسموح بها ،يتحمل الباحث بنفسه دفع رسوم الخدمة.
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الدوريات

الفهرس اآللي

تحتــوي المكتبــة علــى رصيــد ثــري مــن الدوريــات المتخصصــة فــي العلــوم الطبيــة والتربويــة والتقنيــة وســائر
المواضيــع ذات العالقــة بتخصصــات الجامعــة ،وهــي متاحــة لالطــاع علــى الرفــوف وفــق الترتيــب الهجائــي
للعناويــن ،وال ُيس ـ َمح بإخراجهــا إال لغــرض التصويــر.

ُيس ـ ّهل الفهــرس اآللــي للمكتبــة الوصــول إلــى مجموعتهــا التــي تضــم الكتــب والدوريــات وغيرهــا مــن المــواد.
فهــو ُيرشــدنا إلــى عنــوان الكتــاب ومؤلفــه وموقعــه ورقمــه علــى الرفــوف ،كمــا يدلنــا علــى عناويــن الدوريــات التــي
تشــترك فيهــا المكتبــة واألعــداد المتوفــرة منهــا .و ُيمكــن توســيع البحــث ليشــمل فهــارس مكتبــات خارجيــة بواســطة
تقنيــات البحــث المت ِّحــد .Z39.50

يتوفــر عــدد مــن الدوريــات اإللكترونيــة ال ُم َضمنــة فــي قواعــد البيانــات وهــي متاحــة عبــر البوابــة االلكترونيــة للمكتبة
مــن خــال موقــع الجامعــة علــى االنترنيت.

www.agu-elibrary.com

أين تجد الفهرس اآللي؟
توجــد بالمكتبــة حواســيب مخصصــة الســتخدام الفهــرس اآللــي ،كمــا يمكــن البحــث فــي الفهــرس عبــر بوابــة المكتبة
االلكترونيــة علــى موقــع الجامعــة علــى االنترنيت.

www.agulib.agu.edu.bh

كيف تبحث في الفهرس؟
يتــم البحــث فــي الفهــرس عبــر محــرك بحــث خــاص وباســتخدام تقنيــات البحــث الببليوغرافــي وحيــث يمكــن البحــث
بواســطة اســم المؤلــف أو العنــوان أو الموضــوع .وتوجــد علــى بوابــة المكتبــة تعليمــات خاصــة ترشــد المســتفيدين
إلــى كيفيــة االســتخدام الســليم لتقنيــات البحــث فــي محتويــات الفهــرس.
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بوابة المكتبة االلكترونية

التدريب على المعلومات

بوابــة المكتبــة االلكترونيــة هــي الواجهــة الرئيســية التــي تمكــن المســتفيدين مــن الوصــول إلــى مــوارد المعلومــات
المتوفــرة بالمكتبــة وتوجــد علــى موقــع ويــب الجامعــة علــى شــبكة االنترنيــت :

ُيق ـ ّدم أخصائيــو مركــز مــوارد التعلــم ،للطلبــة ولمــن يطلبــه مــن المســتفيدين ،برنامــج تدريــب علــى «ثقافــة
المعلومــات» .ويم ّكــن هــذا البرنامــج مــن اكتســاب المهــارات الضروريــة للبحــث عــن المعلومــات فــي الفهــارس
وقواعــد البيانــات واألدوات المرجعيــة اإللكترونيــة بمــا يم ّكــن الوصــول اليســير إليهــا فــي التخصصــات العلميــة
والمعرفيــة المختلفــة .ويتــم ذلــك عبــر:

www.agu-elibrary.com

ويمكن من خاللها :
االطالع على قاعدة البيانات بالنص الكامل للرسائل الجامعية لطلبة الماجستير والدكتوراه بالجامعة.
استفســار قواعــد البيانــات التــي تشــترك فيهــا المكتبــة والمتضمنــة للكتــب ومقــاالت الدوريــات االلكترونيــة
بالنص الكامل.

المحاضرات والورش التدريبية لفائدة الطلبة.
إعداد الحزم التعليمية الخاصة بالتدريب على مهارات البحث عن المعلومات.

كمــا توفــر البوابــة خدمــات أخــرى مثــل حجــز واســتعارة الكتــب والخدمــة المرجعيــة اإللكترونيــة واالطــاع علــى
قائمــة الكتــب النصيــة واســتخدام برامــج التدريــب علــى اســتخدام الفهــرس اآللــي للمكتبــة والتدريــب علــى ثقافــة
المعلومات.
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مختبر الحاسب اآللي

بيانات االتصال

ُجهــزت المكتبــة بمختبــر للحاســب اآللــي يحتــوي علــى حواســيب متطــورة مرتبطــة بالشــبكة الداخليــة للجامعــة
وهي تتيح للمستفيدين :

جامعة الخليج العربي
المكتبة ومركز مصادر التعلم

• البحث في الفهرس اآللي للمكتبة.
• البحث في شبكة االنترنيت.
• استفســار قواعــد البيانــات والمكتبــة الرقميــة واالطــاع علــى المحتويــات بالنــص الكامــل مثــل الكتــب والدوريــات
المتخصصــة والرســائل الجامعيــة والمــوارد الســمعية البصريــة.
ويمكــن التســجيل فــي هــذه الخدمــة بعــد اســتيفاء اجــراءات الحجــز والتســجيل فــي نافــذة الخدمــة المرجعيــة فــي بهــو
المكتبــة.
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طريق  ،2904المبنى  ،293المنامة  ،329ص.ب  ،26671مملكة البحرين
البريد اإللكترونيagulibrary@agu.edu.bh :

أرقام الهاتف
						
المشرف العام

+973 17239606

							
السكرتارية

+973 17239751

						
اإلرشاد والمساعدة

+97317239754

						
قواعد البيانات

+973 17239761

						
الخدمات الفنية

+97317239792

							
الدوريات

+973 17239846

							
الفاكس
								

+973 17274822
+973 17239665
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Computer lab

Contact

The library is equipped with a computer lab that contains advanced computers
connected to the internal network of the university and it allows the users to:

Arabian Gulf University
Library & Learning Resource Center
Road 2904, Building 293, Manama 329
P.O. Box 26671, kingdom of Bahrain
Email: agulibrary@agu.edu.bh

Search the library›s automated catalog.
Search the Internet.
Query the databases and the digital library and read the contents in full text such
as specialized books and periodicals, thesis and audiovisual resources.
Registration can be made after completing the registration procedures in the
reference service window.
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Telephones
General supervisor					

+ 973 17239606

Secretariat					

+973 17239751

Reference Service					

+973 17239754

Databases Service					

+973 17239761

Technical services					

+973 17239792

Periodicals service					

+973 17239846

Library fax 						
								

+973 17274822
+973 17239665
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The Library Portal

Training on Information Literacy

The e-Library Portal is the main interface that allows users to access the information
,
resources available in the library. It is hosted on the university s website

The Learning Resource Center specialists provide an information Literacy
training program for students and users. This program provides the necessary
skills to search for information in catalogues, databases and electronic reference
tools, which helps to easily access sources of information in different scientific
disciplines. This is done via:

http://www.agu-elibrary.com

It enables:
Search the library›s catalog.
Access to the full text database of dissertations and thesis for Masters and
Ph.D. students at the University.
Query the databases that the library subscribes in and includes the full text of
books and electronic journal articles.

Lectures and workshops for student.
Online Educational packages for training in information search skills.
http://www.agu-elibrary.com/serviceForms/173

The portal also provides other services such as reserving and borrowing books
and electronic reference service and access to the list of text books and the
use of tutorials on the use of library catalog and information literacy.
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Periodicals

Library automated catalog

The library contains a rich collection of specialized journals in medical, educational,
technical and other subjects related to the university specialties. They are available
on shelves according to the alphabetical order of titles, and may only be used in
the library and may be photocopied within the library only. A number of electronic
journals are also available through the library›s electronic portal through the
university›s website.

The library catalog guides us to the title of the book, its author, its location and
number on the shelves, as well as the titles of the periodicals in which the library
participates and the issues available.

Where to find the automated catalog?
The library has computers dedicated to the use of the catalogue. You can also
search the index through the portal of the electronic library on the university›s
website on the Internet.
www.agulib.agu.edu.bh

How to search the catalog?
The catalog is searched through a special search engine using bibliographical
search techniques and can be searched by the author›s name or a word from the
title or by the subject. There are special instructions on the library portal that guide
users to the proper use of research techniques. The search can be extended to
include external library catalogs through the federated search technique Z39.50.
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Guidance and assistance
The library helps its users get the full text if it is not available through the services
of the British Documentation Center Library. Users can request articles and
electronic resources according to the following table:

Category		

Maximum Number

Academic					

15

Graduate students			

10 		

Bachelor / Medical Students		

10

Period

• Preparing educational packages for training in information search skills.
• Organizing open days to introduce the library and its services.

Semester

- In the case of an additional request, the user shall bear the service fees.

12

Reference professionals provide users with the assistance and help they need
to acquire information search skills so they can better use it in learning, research
and teaching. This is done through:

• An on-line office guidance through the library portal.

External Membership Library Services
Non-university users can access the library and benefit from its services. They
are required to obtain a valid Visiting Membership Card for one academic year,
renewable after filling out a special identification form available in the Library
Secretariat, on the Library website and payment of subscription fees. The visitor
is allowed to use the services provided inside the library, except for the external
loan.
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Inter Library Loan

Information services

The library works to acquire the books, periodicals and electronic resources
necessary to support teaching and scientific research. It coordinates with libraries
and other information centers to provide users with the required documents if they
are not available at the library through the library loan service and the document
delivery Service.

The reference librarian ensure the task of answering user’s inquiries, facilitate
access to the documents in all its forms and assist in the use of reference tools
and databases.

The procedure is as follows:

The library is subscribed to a number of specialized databases covering topics
related to the academic disciplines of the University. Some of them provide the
full text of books, articles, reports, thesis and audiovisual documents. Its contents
can be retrieved from the library window via the library portal on the university
website.

1. Please check first that the book or article
you need is not already available at the
library.
2. If not available you may complete an
Inter-Library Loan request form and hand
to a library staff member.

Databases and digital resources

http://www.agu-elibrary.com/

3. Please complete the form fully.
4. If the reference is incomplete, please
ask a library staff to assist you.
5. An electronic form is also available on
the library’s site on the Internet.
http://www.agu-elibrary.com/serviceForms/187
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Renewal of books and Delay fines

Reserve collection

Fines

The library holds on its shelves a variety of resources in a separate unit within
the Loan Department. This reserve collection is made up on the basis of the
recommendations of academic departments and programs or by decision of the
library, according to the volume of demand for some resources.

The loan period of borrowed books may be renewed by coming to the library with
the books and present the University ID, or through the library›s website or by
using the self-check RFID System at the library entrance.
• A delay fine of (100 Fils) or its equivalent per day shall apply for exceeding the
duration of the loan for the books available for external borrowing.		
• A delay fine of (100 fils) or its equivalent per hour for the books available for
internal booking.
• Borrower shall bear responsibility for the loss or damage to the borrowed book
and shall be required to bring a new copy as replacement or to pay the original
book price plus 5 BD for repurchase and processing costs.

These resources are loaned according to the following modalities:
For two hours, renewable if not requested by another beneficiary, during the
course of official working hours.
For a full night from the end of the evening to the beginning of the morning
period the next day.
During the week vacation from the end of the evening period on Thursday until
the beginning of the morning period on Sunday.

Freeze Loan
The Library Administration shall be entitled to freeze the use of the borrowing
services temporarily in the following cases:
Any user who has late books is denied the loan.
In case of repeated delays in the return of books to the library by the user.
If the borrower causes damage to the Library material while borrowing it.
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Technical services
1- Acquisition
The Library continues to enrich its collection of printed and electronic resources
in accordance with a written acquisition policy based on the proposals of the
departments, academic programs and students, and using the printed and
electronic publisher’s lists.

2- Cataloging
The cataloging Unit undertakes technical data processing procedures and enters
them into the Library›s general index. It uses a number of international rules and
standards for cataloging and indexing books and resources in order to facilitate
their retrieval.

3- Indexing and classification
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Circulation services
Loan services are provided to students, faculty members and administrators
affiliated with the University, as permitted for external users in some cases using
the library for internal review only. All books and documents are loaned outside
the library except for reference books, periodicals and Thesis.
The number of books allowed for loan and duration of loan

The number of books allowed to be loaned and the duration of loan are as follows:

		

Category			

Max. no. of units

Loan period

Academic						 10		

3 Months

Postgraduate Students				

10		

I Month

B.Sc./Medicine Students			

5		

14 Days

Other University Staff/others			

5		

14 Days

The library uses a set of specialized indexing and classification tools to assign
the subject headings and classification number for each document. This helps to
retrieve them by subject and arrange them on the shelves.
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Values
Leadership:

Innovation:
Service:
Cooperation:

Leadership: We seek to establish pioneering practices in
organizing information to cope with the rapid transformation
of information society and higher education curricula.
Innovation: We adopt innovative approaches in management
and services to meet the user’s needs.		
Service: We provide the best services based on competent
staff and the latest developments in information technology.
Cooperation: We build effective partnerships with national,
regional and international academic libraries to share
information and experiences.			
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Library opening Hours
From September to June
Sunday to Thursday 					

8:00 AM - 9:00 PM

Saturday 							

1:00 PM - 7:00 PM

Friday 							

Closed

From July to August
Sundays to Thursdays					8:00 AM - 2:00 PM
Saturday and Friday				

Closed

Communication: Communication: We open bridges of communication and
dialogue with the academic community, students and partners
to develop library performance.		

4

5

ry

C
ce
Lea
rning Resour

Introduction
The AGU Library was established in 1988. It is one of the most important university
libraries in Bahrain. It works closely to gather knowledge resources and provide
services to students and researchers through two specialized sub-libraries: the
Medical Science Library and the Science and Technology Library.
The library contains a rich collection of books, periodicals, thesis and specialized
reference books printed and digital. It also subscribes in several electronic
databases covering various branches of knowledge and containing multiple
resources in the full text, especially scientific periodicals, e-books and theses, and
is available through the library portal on the University›s website.
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Vision and Mission
Vision
We aspire to be a leading library in spreading knowledge and providing services to
support teaching, learning and scientific research, encouraging entrepreneurship
and exploration, and helping to build an innovative university.

Mission
Build an integrated collection of high quality resources.
Enhanced access to virtual or physical information.
Providing innovative services adapted to the evolving practices of users.
Provide a favorable environment for learning, teaching and scientific research.

2
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Library and Learning
Resource Center
Access to the World of Knowledge
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