
AL MAKTOUM MEDICAL LIBRARY
مـــكـــتبـــة آل مــــكـــتـــوم الــــطــ�ية

OPENING HOURS

The Library is closed on
Sundays and Public Holidays

Monday to Thursday 
8:00am – 9:30 pm
Friday to Saturday
8:00 am – 4:00 pm

ساعات العمل
من اال�نين – إلى الخميس

8 صباحًا – 9:30 مساًء
من الجمعة – إلى السبت

8 صباحًا – إلى 4 مساًء

 تغلق المكتبة أبوابها �وم األحد و
 في العطالت الرسمية



ABOUT US
Al Maktoum Medical Library, an arm of Mohammed Bin Rashid University of 
Medicine and Health Sciences (MBRU), plays a key role in supporting faculty, 
students and staff of MBRU as well as the wider medical community, by providing 
access to high-quality and authoritative information resources.

The library provides state-of-the-art services and resources to healthcare 
professionals & students via membership and offers point-of-care resources, 
medical education databases, quiet study areas, individual and group study 
rooms, study lounges, meeting rooms and Information Commons.

ُتعد مكتبة آل مكتوم الط�ية أحد الموارد التعليمية األساسية
في جامعة محمد بن �اشد للطب والعلوم الصحية، حيث تلعب
دو�ًا رئيسًا في دعم الطلبة وأعضاء هيئة التد��س والموظفين

في الجامعة، باإلضافة إلى المجتمع الطبي حولها.

تقدم مكتبة آل مكتوم الط�ية مجموعة متكاملة من 
الم�اجعوال�يانات الط�ية التي تخدم أخصائيي الرعاية الصحية 

والطلبة، كما توفر المكتبة أجواء د�اسية م��حة وهادئة للطلبة 
والباحثين باإلضافة إلى ساحات و�وايا د�اسية وغرف اجتماعات.



CORE COLLECTION
The collection includes more than 3,350 print titles as well as a wide selection of 
e-books, e-journals and digital scholarly resources from databases and 
platforms including Medline, Clinical Key, the Cochrane Library, CINAHL, Ovid 
Journals, Arab World Research, UpToDate, Scopus and Springer eBooks. 

Remote access to the library’s resources is available for the members with a 
username and password.

المجموعة األساسية
تحتــوي المكتبــة علــى أكثــر مــن 3,350 كتــاب، باإلضافــة إلــى مجموعــة واســعة مــن المجــالت 
ــات ومنصــات  ــة مــن قواعــد �يان ــة االلكت�وني ــة والم�اجــع الط�ي ــات العلمي ــة والدو�� االلكت�وني
بمــا فــي ذلــك: ميدال�ــن (Medline) وكلينيــكال كــي (Clinical Key) ومكتبــة كوتشــ��ن 
(Cochrane Library) وســينال (CINAHL) ودو��ــات أوفيــد (Ovid Journals) وأبحــاث العالــم 

العربي 
ــب��نجر  ــب س ــكوبس (Scopus) وكت ــت (UpToDate) وس ــو دي (Arab World Research) وأب ت

  .(Springer eBooks) االلكت�ونية

ــة ألعضائهــا وســيلة االطــالع عــن بعــد علــى الم�اجــع المتوفــرة لد�هــا مــن  ــر المكتب كمــا ُتوّف
خالل إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمشترك عبر الموقع االلكت�وني.



COLLECTION
AT A GLANCE
•  Over 11,000 e-journals

•  Over 3,350 core medical texts

•  Over 10,000 e-books

•  Over 23 databases & e-resources

• ما ي��د عن 11,000 مجلة الكت�ونية

• ما ي��د عن 3,350 كتابًا ط�يًا

• ما ي��د عن 10,000 كتابًا الكت�ونيًا في المجال الصحي

• ما ي��د عن 23 من قواعد ال�يانات والم�اجع االلكت�ونية

 لمحة عن
المجموعة



SERVICES

LIBRARY FACILITIES

• Ask a librarian
• Research support
• Reference and outreach
• Training on electronic databases
   and resources
• Borrowing
• Interlibrary loan and document delivery
• Off-Campus access   

INFORMATION COMMONS

STUDY LOUNGES

GROUP STUDY ROOMS &
INDIVIDUAL STUDY ROOMS 

 

The library has number of computers available to 
access the library’s e-resources. Members are 
advised to fairly use computers in accordance with 
library policies. Limitations are in place for the use of 
personal software.    

Group study roms & individual study rooms are 
available for students and faculty. Library members 
may reserve the rooms subject to availability.

Bookings can be made at the information desk. 
Request will be honored on a first-come first-served 
basis.    

The library is designed to provide a comfortable 
study space with study lounges and individual study 
carrels. Designated in two zones, the quiet and the 
collaborative.   

الخدمات

م�افق المكتبة

• اسأل أمين المكتبة
• دعم األبحاث

• المرجعية والتواصل
• التد��ب على قواعد ال�يانات االلكت�ونية والم�اجع

• التبادل واالستعارة �ين المكتبات و تسليم المستندات
• االستعارة عن ط��ق كشك االستعارة الذا�ية

• الدخول عن بعد

مجّمع المعلومات

صاالت الد�اسة

غرف الد�اسة الجماعية
و غرف الد�اسة الفردية

 

تحتوي المكتبة على العديد من أجهزة الحاسوب التي �تيح
الفرصة لمستخدميها للوصول إلى م�اجع علمية الكت�ونية
مختلفة. ُينصح األعضاء باستخدام األجهزة استخدامًا سليمًا

وفقًا لسياسات المكتبة وتوجد بعض القيود الستخدام
الب�امج الشخصية.

توفر المكتبة غرف للد�اسة الجماعية والفردية للطلبة
وأعضاء هيئة التد��س وأعضاء المكتبة، كما يمكن حجز

الغرف على حسب توفرها و يتم �نسيق الحجو�ات من خالل
قسم المعلومات في المكتبة.

ُصممت المكتبة بهدف توفير مساحة د�اسية م��حة وشاملة
، حيث توفر صاالت و�وايا د�اسية فردية في مناطق المكتبة

المفتوحة وأخرى في مناطق هادئة مخصصة.



MEMBERSHIP
All students, faculty and staff of MBRU are automatically members of the library. All 
staff of the Dubai Healthcare City Authority (DHCA) and Dubai Healthcare City 
Community are eligible for library membership. All visitors are welcome to the library 
and can access all services onsite. Remote access and borrowing privileges are 
limited to members only.      

BORROWING BOOKS
All registered patrons are entitled to borrow up to five books/titles for a two-week 
period. Books borrowed may be renewed online or by contacting the library. A 
book-return depository is available in the library 1st Floor and books can be returned 
at the information desk.

العضوية
يتم تفعيل عضوية المكتبة لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التد��س والموظفين في جامعة 

محمد بن �اشد للطب والعلوم الصحية بشكل تلقائي، كما يمكن لموظفي
ومجتمع مدينة دبي الط�ية الحصول على العضوية. ويستطيع أيضًا �ّواد المكتبة االستفادة 

من خدما�ها حال ��ارتها، وتقتصر خدمات االستعارة واالطالع على الم�اجع االلكت�ونية عن 
بعد على األعضاء فقط.

استعارة الكتب
يحق لجميع األعضاء استعارة ما ال ي��د عن خمس كتب واالحتفاظ بها لمدة أسبوعين. وُيمكن 

للمستعير تجديد صالحية استعارة الكتب الكت�ونيًا أو عن ط��ق مكتب االستعالمات في 
المكتبة. ويتوفر في الطابق األول من المكتبة صندوق إيداع إلعادة الكتب المستعارة، كما

يمكن إعادتها إلى مكتب االستعالمات.



INFORMATION
LITERACY
PROGRAMS  
Information literacy programs are scheduled 
for users to learn about the library resources 
and services. For more information on 
sessions and registration, please visit the 
library website at mbru.ac.ae/library    

ب�امج التد��ب
تقوم المكتبة بتنظيم حصص تد���ية لمستخدميها 

لتع��فهم على الم�اجع المتوفرة و الخدمات.

للم��د من المعلومات حول التد��بات
والتسجيل بها، �رجى ��ارة الموقع االلكت�وني

mbru.ac.ae/library    



CONTACT US

Building 14, Dubai Healthcare City,
P.O.Box 505055, Dubai, UAE
 

 +971 4-383 8802    |    library@mbru.ac.ae    |    mbru.ac.ae/library

 

AL MAKTOUM MEDICAL LIBRARY

لالتصال بنا

مبنى رقم 14، مدينة دبي الط�ية
صندوق ب��د 505055، دبي، اإلما�ات العر�ية المتحدة

مكتبة آل مكتوم الط�ية


