
 بابةتي : كتيَبخاُة               
 قؤُاغي : يةكةَ

 ًاًؤضتاي بابةت : ابوبلس ديَواُة

  املالحعات  بابةت  واُة

    Libraryكتيَبخاُة/ثةزتووكخاُة  واُةى يةكةَ

     جؤزةكاُى كتيَبخاُة واُةى دووةَ 

     ًةزجةكاُى غيَوةى كتيَبخاُةى طػتى  واُةى ضئَةَ

     دابةغلسدُى كتيَبخاُةى طػتى بة طويَسةى قةبازةكةى  واُةى ضوازةَ

      Branch Libraryكتيَبخاُةى هكةكاْ   واُةى ثيَِجةَ

    كتيَبخاُةى طةزؤن    واُة غةغةَ

       Children Libraryكتيَبخاُةى ًِداالَْ   واُةى حةوتةَ

كتيَبخاُةى ًِداالَْ ضيَ خاهَى ضةزةكى ٓةية بؤ ئةوةى بة ئاًاجنةكاُى خؤى بطات و   واُةى ٓةغتةَ
 خصًةتةكاُى  ثيَػلةؽ بلات 

   

       Special Libraryكتيَبخاُةى ثطجؤزِى    واُةى ُؤيةَ

     كتيَبخاُةى ثطجؤزى ضى دةطسيَتةوة خؤ؟  واُةى دةيةَ



     بةَ خاالاُةُة كتيَبخاُةكاُى تس جيادةكسيَتةوةكتيَبخاُةى ثطجؤزى  هة   واُةى ياشدة

     بة غيَوةيةكى طػتيؼ كتيَبخاُةى ثطجؤزى ئاًاجنى خؤى ٓةية  واُةى دواشدة

     National Library -كتيَبخاُةى ُةتةوةيي / ُيػتٌاُى :  واُةى ضيَصدة

     كتيَبخاُةى ُيػتٌاُى كؤًةهَيَم كاز و ئاًاجنى ٓةية  واُةى ضوازدة

كتيَبخاُةى ُيػتٌاُى خصًةتطوشازيةكاُى ثيَؼ كةؽ بة دةوهَةت و داًةشزاوة جياواشةكاُى   واُةى ثاشدة
  دةكات

   

     Academic Library -كتيَبخاُةى شاُلؤيي / ئةكادميى :  واُةى غاشدة

     كتيَبخاُةى شاُلؤيي ٓةُديَ كازى ضةزةكى ٓةية  واُةى حةظدة

     ئاًاجنى كتيَبخاُةى شاُلؤيي بةزةو خصًةتلسدُى كؤًةهَطاى ئةكادميية  واُةى ٓةذدة



     -:  School Libraryكتيَبخاُةى قوتاخباُةيي   واُةى ُؤشدة

     فاكتةزطةهيَم زِؤهياْ ٓةبووة هة ثةزةثيَداُى ضةًلى كتيَبخاُةى قوتاخباُة  واُةى بيطت

     قوتاخباُة ئاًاجنةكاُى كتيَبخاُةى  واُةى بيطت و يةن

واُةى بيطت و دوو و 
  بيطت و ضىَ

     كتيَبخاُةى قوتاخباُةؽ بة طويَسةى ئاضتةكاُى فيَسكسدْ دابةؽ دةبيَ

   

  واُةى بيطت وضواز
   

     طسُلرتيّ كتيَبخاُةكاُى كوزدضتاْ

    د.ابوبلس ديواُة محد  ًدزع املادة

    abubakir.dewane@soran.edu.iq  االمييى

    طسق اهبحح  امللتبات  املادة

تعويٍ اهطاهب اجلاًعي بأضاضيات اهبحح يف امللتبات، و كيفية تؿِيف و تبويب و تصويد و   ٓدف املادة
  بحح يف امللتبات االكادميية.فٔسضة اهلتب يف امللتبات وكرهم تصويدٍٓ  بليفية اه

  

    طسق اهبحح و امللتبات  وؾف املادة

دهيى املدزع يف اُػاء امللتبة ، ًازى مجيى فاغة ، املؤضطة اهعسبية هودزاضات و  .1  املؿادز املعتٌدة
  اهِػس.

  عوٍ امللتبات ، االدازة و اهتِعيٍ ، عبداهلل اُيظ اهطياع ، داز اهلتب اهوبِاُي .2

،  2002اهتِعيٍ ، امللتبات و ًساكص ًؿادز اهتعوٍ ، د زحبي ًؿطفى عوياْ ، ادازة و  .3
  .1ط
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زِيباشى هيَلؤهَيِةوة و ئاًادةكسدُى هيَلؤهَيِةوةيةكى تيؤزى و ثساكتيلى ، و .  .4
  ، دةشطاى تويَريِةوة و بالَوكسدُةوةى ًوكسياُى. 2002ًةزيواْ عةبدوي ،

  ، ٓةوهيَس 2012:  ثؤهيَِى كتيَب ، و . ياضني قادز بةزشجنى .5

  كوغػى ضاالُة  quiz  تاقى كسدُوةى دووةَ  تاقى كسدُةوة يةكةَ

10  10     20%  

       ًالحعات عاًة


