
الن ألسرة الكلية إعـ
  

مواكبًة للتطورات اليت تصَدٍا مياديً املعزفة العلنية مبختلف 

ختصصاتَا،

وسعيًا وراء توفري الظزوف املياسبة للباحثني االقتصاديني مً أساتذة 

وطلبة،

وخباصة تلك املتعلقة بتوفري املرجع العلمي 

.بصفته ركنا أساسيا يف العملية التعليمية والتكوينية

تتصزف كلية العلوو االقتصادية والتحارية وعلوو التسيري

........ب–سطيف–جبامعة فزحات عباس  



:إطــالق
المكتبة اإللكترونية 

لكلية العلوم االقتصادية والتجارية 
وعلوم التسيير





لماذا مكتبة إلكترونية؟

سعيا مً إدارة الكلية، وخدمة ميَا للباحثني امليتسبني إليَا،

.مً أساتذة وباحثني وطلبة

وإىل جاىب ما حتويُ مكتبة الكلية مً جمنوعة ٍائلة ومتيوعة مً العياويً

فإىَا تضع يف متياول ادتنيع، أسلوبا جديدا للحصول على املزجع العلني

.يف شكلُ االلكرتوىي

مع متيياتَا أٌ يكوٌ عنال يزضي طنوحاتكه ويليب رغباتكه



مصادر المكتبة اإللكترونية

كتب يف علوو 

االقتصاد، التحارة والتسيري

من أحدث الكتب التي تعالج  
قضايا االقتصاد، في مختلف  

.واختصاصاته تشعباتها
صادرة عن أفضل دور النشر  

العالمية
في السنوات األخيرة

تهتم بالقضايا األكاديمية  
التكوينية

والمتغيرات االقتصادية  
اإلقليمية والعالمية



مصادر المكتبة اإللكترونية

اجملالت العلنية

احملّكنة

المجالت العلمية التي 
تصدر عن مختلف 

الهيئات العلمية الجامعية 
في الجزائر وخارجها
التي تهتم بالقضايا 

االقتصادية وعلوم التجارة 
واإلدارة



مصادر المكتبة اإللكترونية

الزسائل ادتامعية

حرصت المكتبة على 
توفير كم هائل من 
الرسائل الجامعية 
المتعلقة بدرجة  

الدكتوراه والماجستير، 
ووضعها بين أيدي 

.الباحثين



مصادر المكتبة اإللكترونية

حبوث املؤمتزات وامللتكيات

العلنية

البحوث العلمية في 
ميادين االقتصاد، والتي 
تم إلقاؤها والمشاركة 

في أحدث  بها
المؤتمرات، في الجزائر 

وخارجها



كيف أدخل للمكتبة اإللكترونية؟

قريبُا جدًا سًتم تغطًُ كن مساحُ مدرسُ الدكتىراه

قريبًا ستكىى متىفرَ عمِ مستىّ الكمًُ 

-العمىم االجتماعًُ سابقا –اجلديدَ 



كيف أدخل للمكتبة اإللكترونية؟

مادمت أمام جهاز كمبًىتر يف األماكو احملددَ، فإى 

جهازك يتىفر عمِ أحد متصفحات االنرتنت



كيف أدخل للمكتبة اإللكترونية؟

افتح أٍ متصفح انرتنت تستعممه، واكتب يف 

:شريط العهىاى
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وستدخن املىقع االلكرتونٌ لممكتبُ االلكرتونًُ لكمًُ العمىم االقتصاديُ  

.  والتجاريُ وعمىم التسًري



استخدام المكتبة االلكترونية

،أىرتىتاستخدو املكتبة االلكرتوىية كنا تستخدو أي موقع 

يف التصفح، ويف الكزاءة، ويف التحنيل

كل ما يوجد في المكتبة 
اإللكترونية من مراجع، 
كتبا، رسائل جامعية، 

مقاالت وبحوث، متاحة 
للتحميل بكل يسر 

.وسهولة
يكفٌ أى تهقر بًمني الفأرَ  

وحتفظها جلهازك



 
ومنها، وأن ال جبخلىا عليها  بهاآملين أن جنتفعىا •

باملساهمت فيها
بنقد صائب، وجىجيه نافذ، وجصىيب نافع•

مع التمنياث بزيارة ممتعت•

إلى اللقاء في إنجازاث قادمت إن شاء هللا............
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