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مقدمة .1

طوهوكوجامعةمكتبة

ماليين 4 :المحفوظاتعدد•

تواريخ•
االمبراطوريةطوهوكوجامعةتأسيس       :1907جوان

المكتبةاقامة       :1911جوان(الحاليةاألرشيفمكتبة, Katahira)

(الجديدنظام)طوهوكوجامعةتأسيسإعادة       :1949ماي

إلىالرئيسيةالمكتبةنقل       1973:نوفمبرKawauchi 

1987:       المكتبةفيالمعلوماتنظامتثبيت

طوهوكولجامعةالمئةالسنويةالذكرى       :2007جوان

طوهوكوجامعةلمكتبةالمئةالسنويةالذكرى       :2011جوان

الرئيسيةللمكتبةالكاملالتحديث      :2014أكتوبر
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طوهوكوجامعةمكاتب

الرئيسيةالمكتبة
(Kawauchi الجامعيالحرم )

الطبمكتبة
(Seiryo الجامعيالحرم )

الفالحةمكتبة
(Aobayama الجامعيالحرم )

Kita-Aobayama مكتبة
(Aobayama الجامعيالحرم )

الهندسةمكتبة
(Aobayama الجامعيالحرم )

أخرىمكاتب
( الجامعيالحرم Katahiraوغيره )
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الرئيسيةالمكتبةعن .2



األولىالجامعيةالمرحلةطالبكتب•

اإلنسانيةالعلوموالحرةالفنونحولموادوكتب•

ماليين 2.8حوالي :الحيازاتعدد•

 (طوهوكوجامعةفيالمجموعفيماليين 4)•

أساسيةمعلومات .1-2

8



1المبنى

الغالبعلى

كتب

－للدراسة
－للبحث

3الطابق～ 1الطابق
الغالبعلى

مقالت

محفوظات,4الطابق

نادرةوقديمة

المبنى
2

مبنيينمنتتكونالرئيسيةالمكتبة :



العملساعات

األسبوعأيام•
1مبنى 22：00 ～ 8：00
2مبنى 17：00 ～ 8：45

األعياد /األسبوعنهايةعطلة•
～ 22：00   1مبنى 10：00
مغلق  2مبنى

مكتبةلكلتختلفالعملساعات＊
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مكتبةالىالدخولكيفية

الهويةبطاقاتمنغيرهاأوالطالببطاقةاستخدامإلىتحتاج

المكتبةبطاقة
（ العلميالبحثطالب / 

الموظفين
األكاديميةغير ）

الموظفتعريفبطاقة
هيئةأعضاء）

 /التدريس
األكاديميالطاقم

）

الحياةمدىالعضويةبطاقة
الخريجينلجمعية

الطالببطاقة
( المرحلةطالب

األولىالجامعية طالب /
العلياالدراسات ا (
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قاعاتمنالكتباعادةيمكنك

لمالتعوغرفةللطالبالمطالعة

.هناالعالمية

االسقبالمكتب

12



المكتبةفيبهالقياممايمكنك .2-2



الكتبقراءةوعنالبحث

عبرالعموميالدخول

للفهرساالنترنت

(OPAC)

والمطالعةالقراءة

14



النسخ

المبنىفيللنسخآالت 3هناك آلتينو 1

المبنىفي 2 

الكتبواستعارةنسخ

الكتباستعارة

الطالببطاقةإلىحاجةهناكلالستخدام / 

المكتبةبطاقة

رعتسا بتكال

كسفنب !
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االستعارةفتراتوالعناصرحدود

المقاالتحزم الكدسقاعة
المطالعةقاعة

للطالب

5

أسبوع 1

25

أسابيع 6

10

أسابيع 3

المرحلةطالب

الجامعية

األولى

5

أسبوع 1

50

أسابيع 6

10

أسابيع 3

الدراساتطالب

العليا

.”My Library“خاللمناالستعارةفترةتمديدوالكتبحجزالممكنمن•

.مكتبةكلفيتختلفاالستعارةشروط•
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الالسلكيةالمحليةوالشبكةالكمبيوترأجهزة

(75)متوفراالنترنتعلىالدخول

(الطبعثمنمع)الطابعة

الالسلكيةالمحليةالشبكة

 .Sub IDإلىحاجةهناك ,Wi-Fiبخدمةللربط

.المرجعيالمكتباسألالتفاصيلعلىللحصول
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المحمولالكمبيوترواعادةالذاتياالخراج

اخراج اعادة

بطاقةادخل

التعريف
تلقائياتفتح

االستخدامفي :األحمر

متوفر :األزرق

18



مجموعةفيالدراسة

هنايوالكراسالمكاتبترتيبيمكنك

بحرية
يئةب،مجموعةفيللتعلمالدراسةمقصورة

للمناقشةمريحة

مرنةعملمساحةالدراسةمقصورة مجموعةفيالدراسةغرفة

فيالدراسةغرفةالستخدام

إجراءإلىتحتاجسوف،مجموعة

"My Library"خاللمنحجز

19



20

أخرىمكتباتمناالستعارةواالستشارة

األخرىالمكتباتمنكتاباستعارةأريد

عنالبحثكيفيةأعرفالأنا

الكتب

واإلرشاداالستقبالخدماتلدىإسأل
الدوليينللطالب

خدمةاستخدامأنأريد

Wi-Fi



الطوابقدليل .2-3



المدخل

العرضركن ** مقهى*األغراضمتعددةغرفة

  32.صفحة         .اآلداب .المطالعةقاعاتداخلواألطعمةالقهوةتجلبال*

.الرئيسيالشباكعندالمسبقالتسجيلخاللمنغيرهاوواالجتماعاتللمناسباتالغرفةاستخداميمكنك**



الكمبيوترأجهزةمساحة (75)
الدراسةمقصورة

البصريالسمعيأدواتمجموعةفيالدراسةغرفة

حديثاالقادمةالمقالت

المدخل

23

الطابق

الرئيسي

مرنةعملمساحة



الرئيسيالشباك

المرجعيالمكتب
نالدولييللطالبواإلرشاداالستقبالخدمة★

بينالخدمات
المكتبات

24

الطابق

الرئيسي



والكتبالجيبكتب

الكبيرة

المطالعةقاعة

للطالب

الطالبالستخداماتكتب

（القواميس）المرجعيالركن
الطالبمنمختارةكتب

ينوالخريجاألعضاءألفهاالتيالكتب) Yukariمجموعة

(توهوكوجامعةمن

ط2

ط1
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االستراحةقاعة

واألكلالكالم

مسموحين

26



العالميةالتعلمقاعة

مسموحالكالم

,القَراء

,الخارجفيالدراسةحولمعلومات

,اللغةتعلممواد

الدوليينللطالبالكتابركن

27



الصمتمنطقة

الخصوصيةالبحثغرفة

وأعضاءالعلياالدراساتطالب)

عبرالحجز .فقطالتدريسهيئة

”My Library” مطلوب.)

العالميةالمرجعيةالغرفة

ةالمتحدبـاألممالصلةذاتالمواد

الزلزمكتبة،األوروبياالتحاد /

العظيماليابانشرق

28



29

وطالبطوهوكوجامعةلكلياتويسمح

عيةالجامالمرحلةوالطالب،العلياالدراسات

غرفةارشادات “حضرولـالذيناألولى

.بحريةالكدسغرفةإلىالدخول "الكدس

الكدسقاعة

كتابمليون 1.3منأكثر



2المبنى

المطالعةمقاعد 1ط

المطالعةمقاعد 3,2ط
30

3-1ط

المقاالتحزم



2المبنى

31

4ط

نادرةوقديمةمجموعة



المكتبةفياآلدابحسناستخدامالرجاء

الهاتفاستخدامعند ."يذبذب"علىظبطهأوالخاصجرسكأوقف :PHSنظام/الخليويالهاتفآداب●

.المحمولالهاتفكشكاستخدم،بكالخاصالخليوي

.المكتبةدخولقبلالمدخلعندالمظالتمنصةفيضعها،معكمبللةمظلةلديككانإذا●

إذاالمكتبةداخلالخزانةاستخدام .الوقتمنلفترةحتىمراقبةغيربكالخاصةأمتعتكمنأيتتركال●

.فقطاليوميلالستخداممخصصةالخزانات .األمرلزم

حاوياتفيالمشروباتإحظاريمكنك .االستراحةقاعةوالمقهىباستثناءالمكتبةداخلاألكليجوزال●

.المكتبةوحولداخلبالتدخينيسمحال .المكتبةداخل (القدحأوالزجاجاتمثل)التسربمنواقية

.المدخلبوابةبجانبالتيالخزاناتاستخدم .الكدسقاعةإلىحقيبتكتأخذأنلكيسمحال●

32



المعلوماتاستخراج

Ⅱ



OPACالـهوما

نواعأكافةعنللبحثاستخدامهيمكنكالذيالنظام

المواد

كتب・

ت/مقاالت・ مجالا

البصريالسمعيمواد・

OPACالـفيالبحث .1

34



طوهوكوبجامعة OPAC الـ

https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1

قنطاتضييقيمكنك

هناالبحث

مثل)هناالعنصرتفاصيلأدخل

(الخ ISBN،المؤلف،العنوان

الكتبعنالبحث.1-1

35

https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1


الجامعيالحرمحدد الصلةذاتمكتبة /

خارج،الجامعيالحرمفيوظائف

الجامعيالحرم

36

الكتبعنالبحث.1-1



لخدأ ةملك ةيسيئر

البحثنتائجفرز

37



بحثكتطابقالتيالعناصرعدد

العنوانمثلالعنصرعنمعلومات

(صرالعنتفاصيلإلىللحصولرابط)

38



الكتابمكان

الطلبعدد

عنبمذكرةاحتفظ

العددهذا

يالفقرالعمودعلىالمكتوبالعددهوالطلبعدد

للكتاب

39



40

المقالعنوانفقطأدخل
المجلدعددتدخلال×

المؤلفأوالمقالعنوانبإستعمالتبحثال×

علىالبحثقييد " العنوان

المقالةاسمكانإذا "الكامل

عاما

دقيي،عاماالمقالةاسمكانإذا

"المقاالت"علىالبحث

النشرسنةتدخلال×

المقاالتعنالبحث .1-2



41

عنالمحددالمكانمنتحقق

المجلدعلىالنقرطريق

رةمتوفاإللكترونيةالمقاالت

!ضروري

الحرمفياالقتصادمكتبة :المكان

Kawauchiالجامعي



طوهوكولجامعةالرئيسيةالمكتبةفيالمقاالتمكان

المقاالتمكان•

2المبنى

A-Iاليبانيةالمقاالت :1الطابق

Aالغربيةالمقاالت・J-Zاليبانيةالمقاالت :2الطابق

 A-Zالغربيةالمقاالت :3الطابق

المقاالتلعناويناألبجديللترتيبتبعاموضوعةالكتب•

42



البيناتقواعدإستعمالكيفية .2



والبيناتقواعد >العثوروالبحث

الفهرسأداة

البيناتقواعدعلىالدخول

44



 CiNiiمقاالت .2-1

اليبانيةالمعاهدطرفمنمنشورامقاالمليون 17تغطي•

اإلنترنتشبكةعلىمتاحةمقاالماليين 4•

مقتبسة ,مرجعيةمعلومات•

45



46

CiNiiمقاالت
http://ci.nii.ac.jp/

جميع )اليبانيةالمقاالتعنالبحث・

(المجاالت

النصوص،الحاالتبعضفي・

متاحةكاملة



البحثنتائجقائمة

47
النشروتاريخالدوريالعدد،المقالاسم

مؤلف

موجز

المقالعنوان



العنصرعنالبحثتفاصيل

علىكامالمتاحالنص

اإلنترنتشبكة

مرجع

آخرىمتوفراتمنتحقق

NDL: الوطنيالتشريعيالمجلسمكتبة

الجامعةمكتبات :CiNiiكتب

LINK: اإللكترونيةالمقاالت

OPAC: طوهوكوجامعةمكتبة

48



Science Directخدمة .2-2

ترونيةاإللكالكتبوللمقاالتالبيانيةالقواعدأكبرمنواحدة•

كتابا 35,000وإلكترونيامقاال 2,500منأكثرتغطي•

لطبيةاوالعلوم،والتكنولوجياالعلوممجاالتفيإلكترونيا

 Elsevierنشرتهاالتياالجتماعيةوالعلوم

فقطالجامعيالحرمداخلالوصوليمكن•

49
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Science Directخدمة .2-2
http://www.sciencedirect.com/



علىكامالمتاحالنص
اإلنترنتشبكة

51

Science Directخدمة .2-2
البحثنتيجةعنمثال



Web of Scienceخدمة .2-3

الدراسةمجاالتجميعتغطي•

 1900عاممنذمؤثرامقاال 12000•

مقتبسةمعلومات•

المألفمعلومات•

ةالجامعبهاتشتركالتيللمقاالتمتاحةكاملةنصوص•

فقطالجامعيالحرمداخلالوصوليمكن•

52



لخدأ تاملك ةيسيئر

الثم ميلعتال نابايال * لكأ *
*

53

Web of Scienceخدمة .2-3
https://webofknowledge.com/
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النصعلىالحصول

االنترنتعلىكامال

التوفر

جامعةمكتبةفي

توهوكو

منلمزيدعنوانفوقانقر

المعلومات

54

البحثنتيجةعنمثال



Scopusخدمة .2-4

ةاإلنسانيوالعلوماالجتماعيةوالعلومالطبيعيةالعلوم•

بخصوصالبياناتقواعدأكبرمنواحدة :واسعةمجموعة•

واالقتباسالمصادرمعلومات

1960منذمقاال 16,000منأكثر•

فقطالجامعيالحرمداخلالوصوليمكن•

55
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Scopusخدمة .2-4
https://www.scopus.com/



البحثنتيجةعنمثال

حسبالترتيب : 
،التواريخ
،بهااإلستشهاد
وأهميتها

إلىتشيرالتيالمقاالتعدد
هؤالء

57
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LINK: check 

Tohoku University’s 

subscription

كامالالنصعلىالعثور

LINK: اشتراكمنتحقق

طوهوكوجامعة

الناشرعندمعاينة



بعدعنالدخول .2-5

بياناتالوقواعداإللكترونيةالكتبوللمقاالتللوصول

الجامعةخارجمن

GakuNin

59
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والبياناتقاعدةعلىأدخل

هناوانقرالفهرسأداة

بعدعنالدخول .2-5



اعدقومؤشرفيترىأنتستطيع

عنلبالوصوتسمحالتيالبيانات

االتصالوكيفيةبعد

61

بعدعنالدخول .2-5



 Tohoku-daiالمستخدماسمأدخل

المروروكلمةبكالخاص

62

بعدعنالدخول .2-5
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اخرىخدمات

Ⅲ
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*المكتبةفياإلنترنتاستخدام .1

مق ليصوتب زاهج رتويبمك ةبتكمال ىلإ تنرتنإلا

لوخدأ مسا مدختسمال Tohoku-dai

مق・ ليصوتب كزاهج ةمدخب ـال Wi-Fi

Sub IDالجزئيالمستخدماسمأدخل

مساهوما مدختسملا Tohoku-dai؟

مساخصص مدختسمال Tohoku-dai كل يذلال) ينعي مسا مدختسمال

ةعماجب وكوهوط يف ( تقو كلوبق ةعماجب مسا .وكوهوط مدختسمال

Tohoku-dai صاخال كب غلبأ عم ةلاسر .ةموتخم
الثم ab12345678 (2 فرحأ ةيئاجه ةيئاوشع و (ماقرأ 8

Sub IDالجزئيالمستخدماسمهوما

اسمعنمستقلالجزئيالمستخدماسم .بنفسكبكالخاصةالجزئيالمستخدماسمتكوينيمكنك

لمإذافارغبكالخاصالجزئيالمستخدماسم .Tohoku-daiالمستخدماسموللطالبالمستخدم

.االنحتىبكالخاصةالجزئيالمستخدماسمبإعدادتقم

.Wi-Fiالـخدمةالستخدامبنفسكبكالخاصالجزئيالمستخدماسمخلقإلىتحتاج

.مختلفةقوانيناألخرىالمكتباتلبعضيكونقد .الفرعيةالمكتباتوالرئيسيةالمكتبة*



65

Sub IDالجزئيالمستخدماسماعدادكيفية

.Wi-Fi (eduoam)خدمةالستخدامبنفسكبكالخاصالجزئيالمستخدماسمخلقإلىتحتاج

:الصفحةهذهفيبكالخاصالمستخدماسم Tohokudaiباستخدامالدخولتسجيل①

https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet

”Regist SubID“ :منبكالخاصالمستخدماسمانشىء②

:أدخل،Wi-Fiالـبخدمةاالتصالعند

(بكالخاص Sub ID)student.tohoku.ac.jp@ :المستخدماسم

Sub IDبـالخاصةالمروركلمة :المروركلمة

https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet


طوهوكوجامعةمكتبةموقع

②
①

③

④

…،ةاإللكترونيوالمجالت،اإللكترونيةالكتب،البياناتقواعد②اإلنترنتطريقعنالفهرسفيالبحث①

④خدمة ”My Library“طوهوكوجامعةمكتباتجميعحولمعلومات③
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”My Library“خدمة .2-1
MyLibrary بكالخاصاإلعارةحالةمنالتحققمثلاالنترنتعلىالمكتبةخدماتالستخدامنظامهو،

.My Libraryالستخدام Tohokudaiالمستخدماسمعبرالدخولتسجيل .نسخةوطلبتجديدها,

اإلعارةحالةمنتحقق●

بكالخاص

اخرىكلياتمنكتبأطلب●

طوهوكولجامعة

خدمةمناإلستعارةأطلب●

المكتباتبينما

الستخدامالتسجيلتحتاج،(العلميالبحثالطالبمثل)وصفراءبيضاءالمكتبةبطاقةلديككانإذا !

.المرجعيالمكتبعندطلبتقديمالرجاء .”My Library“خدمة



المقاالتأوالكتبطلب .2-2

اخرىجامعيةحرمفيكتب•

OPACالـفيطلب

األخرىالجامعاتفيكتب•

جامعيةحرمفيكتبأومقالاتمننسخة•

أخرىجامعاتأو

صورةطلب /المكتباتبينالاستعارة

األصلطبق
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أواألخرىالجامعيةالحرمفيكتبطلب

االعارةسبيلعلىالكتب
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OPACالـفيطلب
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ةخدمإلىالدخولتسجيل

“My Library”

إلىمباشرةصلةلديهاليابانيالموقع

الطلبصفحة

األصلطبقصورةطلب /المكتباتبيناالستعارة



 ”My Library“مكتبتي
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األصلطبقصورةطلب /المكتباتبيناالستعارة



أقربتختارأنتنسال
لتلقيلكمكتبة

الحاجات
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المكتباتبيناالستعارة األصلطبقصورةطلب /



المرافقالحجز .2-3

والوقتالغرفةاختيار

الستخدام

・Group Study Room

・Private Research Room etc.
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المرافقالحجز



أخرى .3



الدوليينللطالبواإلرشاداالستقبالخدمة
اطلب،أسئلةأيلديككانإذا
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المكتبةاسأل أمين 
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http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

قة بمكتبة جامعة المتعلاإلجابة على أسئلتكم أخرى لغات مختلفة اإلنجليزية ويتحدثون اللغة الذين لموظفينا يمكن 

.أو الخدمات التي نقدمهاوهوكوط

هاتفالبريد اإللكتروني

الدردشة بالفيديو



Facebook / Twitter اإلجتماعيالتوصلخدمات

Tohoku University 

Library Concierge 

Service for Int’l Student
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@TUL_Global



طوهوكولجامعةالرئيسيةالمكتبة

المرجعيالمكتب

desk@grp.tohoku.ac.jp

022-795-5935

2017طوهوكولجامعةلمكتبةاألساسيالدليل


