
 بحوثث ااستكشافف تحاوولل علميیا باحثا كنت ااوو ااالوولى االجامعيیه تجربتك ووهھھھذهه جديد ططالب كنت ااذذ
 االحرمم في االمتوفرةة االمكتباتت فانن االعلمي بحثك في جديدهه أأعماقق تسبر اانن تحاوولل  كنت ااوو جديدهه
River Campus في االجامعي  

 مليیونن ٣۳,٥تضُم  االمتخصصة االعلميیه مكتباتنا. ررووشستر جامعه في االبحثيیة تجربتك لتُحسن خُصصت
 على االمتوفرةة االبيیاناتت ووقوااعد اااللكتروونيیة االمصاددرر من ضخمه مجموعه االى باالضافه مؤلف

 على للتعرفف ااإلنترنيیت على موقعنا تصفح االى ندعوكك ااننا. االناددررهه االبحوثث االى باالضافه ااإلنترنيیت
االمكتباتت هھھھذهه توفرهھھھا االتى االخدماتت وو وواالمصاددرر االضخمة االعلميیه مجموعتنا  

 
. االرقمي االعالم نحو يتجهھھونن وواالمستخدميین االمعلوماتت من كال اانن حيیث للمكتباتت مثيیر ووقت فعال اانه
االمتوفرةة االمكتباتت اانن  
 في االمتاحه االفرصص ووااغتنامم االتحدياتت لموااجهھھة لإلبدااعع تعاووني مركز تُشكل االجامعي حرمنا في
 السترااتيیجيیة٬، وواالمساحاتت خدماتنا٬، مجموعاتنا تشكيیل نعيید اانن نحاوولل ااننا. وواالعشرين االوااحد االقرنن
 وواالمعلوماتت"٬، تمثل ااألسئلة"  موااقع ااوو االخدمة نقاطط اانن. ااحتيیاجاتكم الستباقق ووااالفترااضيیة االفعليیة
 االمناسبه ااألجوبة توفر االتي االمرااجع االى باالضافه. االمساعدةة على للحصولل للتسوقق ووااحدةة ووقفة

 االمجاالتت٬، ووهھھھم من متنوعة مجموعة في خبرااء هھھھم لدينا االمكتباتت أأمناء فأنن شيیوعا ااألكثر لألسئلة
 أأيضا نقدمم وونحن. عمليیا حتى االصف٬، أأوو االبحث٬، في في االشخصيیه أألمساعدهه لتقديم متوفروونن
 ااإلنترنت٬، وومجموعاتنا شبكة على وواالمواارردد االبيیاناتت قوااعد في االتنقل على لمساعدتك عمل ووررشش
ررقميیاً منهھھا االكثيیر يقدمم وواالتي  

 
 أأنن شأنهھھا من تعاوونيیة بيیئاتت بالتكنولوجيیا٬، ووتكونن غنيیه لتصبح مكتباتنا  تصميیم أأعاددهه على نعمل نحن
 في بهھھم االخاصة االبيیاناتت تصورر للباحثيین كاررلسونن٬، يمكن مكتبة في. ااألبحاثث ططليیعة في تضعك

VISTA Collaboratoryاالتفاعلي االحائط عرضض مع االتقنيیاتت أأحدثث على يحتويي االذيي ٬، االمختبر 
 في االرقميیة ااإلنسانيیة االعلومم مركز. االجامعة توفرهھھھا االتي االحاسباتت من عمالقة بشبكه االمتصل
 في. ااإلنترنت شبكة على االعلميیة وواالمباددررااتت االرقميیة للمنح االدعم يقدمم Rush Rhees  مكتبة

 االمشارريع من متنوعة مجموعة في االتدرريس٬، وواالموظظفيین هھھھيیئة ووأأعضاء االطالبب مكتباتنا٬، يتعاوونن
.االناددررةة وواالمجموعاتت االعالميیة االشهھھرةة ذذااتت االناددررةة االكتب ااستخداامم تتطلب ما غالبا تياال  

 
 االى االطالبب يسعى. االجامعي االحرمم في للدررااسة شعبيیة ااألكثر ااألماكن بيین من هھھھي االمكتباتت
 في يكونونن عندما Rush Rhees في برااوونن وويلز االكبرىى٬، ووغرفة للقرااءةة٬، االقاعة ميیسيینجر غرفة
٬، Rush Rhees في مرنة ددررااسة جليیسونن٬، مساحة مكتبة تعتبر بيینما. وواالتأمل االعزلة إإلى حاجة

 ططالبب أأيضا تجد سوفف.  مجاميیع شكل على مشرووعاتت في يعملونن االذين للطالبب مثاليیة ووهھھھي
 االمواادد٬، االتي. لدينا االطباعة مجموعاتت ااااستكشافف بإمكانهھھم ٬، حيیث  stack االل قسم في يدررسونن
 ااالحتيیاجاتت ددعم ااجل من بعنايه ترتيیبهھھا وويتم بعناية ااختيیاررهھھھا ٬، يتم1850 عامم إإلى تارريخهھھا يعودد

.وواالطالبب االتدرريس االهھھيیئة ألعضاء وواالبحثيیة االتعليیميیة  
 



 جغراافيیااالقلب تكونن أأنن ينبغي االجامعة مكتبة اانن" ٬،قاللAlan Valentine االسابق االجامعة ررئيیس
 ليیست River Campus في االجامعي االحرمم مكتباتت اانن. " االجامعة في االثقافيیة للحيیاةة االرووحي
 لجعل معكم االتعاوونن إإلى  دداائما "٬، وونتطلع Melioraاالجامعة٬،"  شعارر في نعتقد وونحن. ااستثناء
  دداائماً أأفضل ررووتشستر جامعه في االطالبب تجربة

 
 

Mary Ann Mavrinac  
Vice Provost and Andrew H. and Janet Dayton Neilly Dean  

River Campus Libraries  
 


