
AIU Textbook Purchases

Contact us for more information :  bookstore@aiu.edu.kw  I  22262500

Where to obtain your course textbooks and resources ?

Some of the options we recommend for this semester include:

There are many options for obtaining your course textbooks and materials. Most course texts offer you 
a choice between an e-book (electronic downloadable version), or a physical textbook.  We have added a 
list attached to this flyer which shows the AIU courses where only a physical textbook or resource is 
available. 

Set up your accounts

You will need to set up an account on both Vitalsource as well as Amazon in order to complete your 
online purchases. This is very easy to do, and will be demonstrated to you by the AIU Orientation team. 

2. VITALSOURCE
https://www.vitalsource.com/  

Shop their library of over one million titles and learn anytime, anywhere with Bookshelf®, the world's 1# 
eTextbook reader. Search their store by ISBN, title, or author. You can choose to buy or rent e-books 
which are available immediately.

3. AMAZON 
https://www.amazon.com/

Search by ISBN, title, or author. In the upper left corner, click "deliver to" and ensure Kuwait is selected. 
Physical textbook options will provide you with a delivery date to Kuwait. 
You may also choose to buy e-books, viewable on the Amazon Kindle App which can be downloaded to 
your computer or phone and is available immediately.

Only

1. CAMPUS STORE

You can choose to buy physical copies of your textbooks by visiting our Campus Store. 

Textbook 
Only

A list of the available textbooks can be found on our website, www.aiu.edu.kw/campus-store.



الحصول على كتب الجامعة األمريكية الدولية

bookstore@aiu.edu.kw I  22262500 للمزيد من المعلومات اتصل بنا على :

من أين تحصل على الكتب والمصادر التعليمية

بعض االختيارات والمصادر التي نوصي بها لهذا الفصل الدراسي تتضمن:

بين  االختيار  تمنحك  الدراسية  المقررات  معظم  بك،  الخاصة  التعليمية  والموارد  الكتب  على  للحصول  الخيارات  من  العديد  هناك 
كتاب إلكتروني (نسخة إلكترونية قابلة للتحميل) أو كتاب ورقي، تجد أدناه قائمة توضح بعض المصادر التعليمية.

1.متجر AIU لبيع الكتب:
ا¡ن يمكنك شراء الكتب المدرسية التي تحتاجها من خالل زيارة متجر الجامعة ، لمزيد من المعلومات حول  

www.aiu.edu.kw/campus-store قائمة الكتب المتاحة يمكنك زيارة موقعنا االلكتروني

انشاء حسابك
ستحتاج إلى إنشاء حساب على كل من Vitalsource وكذلك Amazon ¥كمال مشترياتك عبر ا¥نترنت، من السهل جًدا القيام 

بذلك ، وسيقوم فريق االرشاد والتوجيه بمساعدتك ¥كمال هذه المهمة.

  VITALSOURCE .2
https://www.vitalsource.com/  

® Bookshelf، قارئ الكتاب الدراسي  تسوق في مكتبة تضم أكثر من مليون عنوان وتعلم في أي وقت وفي أي مكان باستخدام 
ا¶ول في العالم، يمكن البحث في المتجر حسب رقم ISBN أو عنوان الكتاب أو أسم المؤلف، يمكنك اختيار شراء الكتب ا¥لكترونية 

أو استئجارها فوراً.

  AMAZON .3
https://www.amazon.com/

ISBN أو عنوان الكتاب أو اسم المؤلف، انقر في الزاوية اليسرى العليا من أجل "تسليم إلى" وتأكد من اختيار  ابحث عن طريق رقم 
دولة الكويت. 

عند اختيار شراء الكتب الورقية سيتم تزويدك بتاريخ توصيلها الى الكويت، كما يمكنك أيًضا اختيار شراء كتب إلكترونية يمكن 
عرضها على تطبيق Amazon Kindle والتي يمكن تحميلها على جهاز الحاسوب أو الهاتف فوراً.
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