تأسست مكتبة جامعة العلوم التطبيقية مع بداية تأسيس الجامعة عام  ،2004وقد أولت الجامعة
مكتبتها عناية خاصة ووفرت لها ميزانية كافية لإثراء مجموعاتها من الكتب والدوريات
.وأوعية معلومات أخرى ،وإدخال التقنيات الحديثة وإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تقدم المكتبة خدماتها لأسرة الجامعة من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وأعضاء الهيئة الإدارية
بالإضافة إلى الباحثين والدارسين من خارج الجامعة ومن المجتمع المحلي ،وتفتح المكتبة
أبوابها لخدمة روادها مدة ) (80ساعة أسبوعياً طيلة أيام الأسبوع من السبت إلى الجمعة،
وتقيم المكتبة علاقات إهداء وتبادل للمطبوعات مع مختلف الجامعات والمؤسسات الثقافية
والعلمية ومراكز البحوث المحلية والعربية والأجنبية حيث تتبادل المطبوعات والمنشورات،
وقد بلغت منشورات الجامعة ما يقارب ) (59عنوان )كتب أكاديمية محكمة( في مجموعة من السلاسل
.والتي تحتوي على كتب قانونية وكتب إدارية وسياسية وكتب في مجال التصميم
تم استخدام الحاسوب في جميع أعمال المكتبة ونشاطاتها وخدماتها حيث تستخدم نظام المستقبل
لإدارة المكتبات في حوسبة أوعية المعلومات وتقدم المكتبة خدمات البحث بالاتصال المباشر
وخدمة الإحاطة الجارية وخدمة البث الإنتقائي للمعلومات ولها منصة على شبكة الإنترنت وهي
حيث تحتوي على جميع الخدمات التي تقدمها باللغتين العربية والإنجليزية ”“lib.asu.edu.bh
سواء الداخلية أو الخارجية من خلال المكتبة التقليدية والمكتبة الإلكترونية ،كما توفر
.المكتبة  9غرف بحث خاصة لمجتمع الجامعة
:الكتب

يبلغ مجمل مقتنيات المكتبة ) (30ألف كتاب باللغتين العربية والإنجليزية في جميع
التخصصات التي تدرس بالجامعة متضمنة مجموعة من الرسائل الجامعية والتي يبلغ عددها )(919
.عنوان بواقع ) (1315نسخة
:الدوريات المتوفرة في المكتبة
.دورية أجنبية 48
.دوريات عربية 8
:قواعد البيانات العالمية والإنترنت والإشتراكات
بالنص الكامل باللغة ) (Aradoقاعدة بيانات المنظمة العربية للتنمية الإدارية 1.
العربية ،والتي تحتوي على مجموعة كبيرة من الكتب والأبحاث والرسائل العلمية
.المحكمة
قاعدة بيانات بوابة الكتاب العلمي ،وهي قاعدة بيانات للكتب الأكاديمية باللغة 2.
.العربية
وهي قاعدة بيانات خاصة للكتب والأبحاث الإليكترونية باللغة  (Ebook)،قاعدة بيانات 3.
.الإنجليزية
 .العالمية ،والتي تحتوي على النص الكامل لمنشورات  ACM Digital Libraryقاعدة بيانات 4.
العالمية ،والتي تحتوي على عدد ضخم من المقالات  Emerald Insightقاعدة بيانات 5.
.والكتب ودراسات الحالة
:العالمية والتي تتضمن كل من القواعد التالية  EBSCO Hostقاعدة بيانات 6.
Academic Search Complete
eBook Academic Collection
eBook Collection
ERIC
Library, Information Science & Technology Abstracts
وهي قاعدة بيانات تحتوي على عدد من كتب الهندسة  (ProQuest (Avery Indexقاعدة بيانات 7.
.المعمارية والتصميم الداخلي
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