
 الرعشٌف تالوكرثح



 مكتبة كلٌة التجارة هى مكتبة علمٌة متخصصة فى

 

 مجال العلوم التجارٌة تقدم خدماتها إلى الفئات التى 

 

 تهتم بمجاالت إدارة األعمال والمحاسبة واإلقتصاد 

 
 واإلحصاء والرٌاضة والتأمٌن   



 نشأج الوكرثح والهٍكل اإلداسي لها

 



 هىقع الوكرثح 



  
 العلومفى مجال وهى مكتبة متخصصة التجارة تقع مكتبة كلٌة 

 

 التجارٌة فى الطابق الخامس بالمبنى المخصص للمكتبة 

 

 بالكلٌة بعد ضم مكتبة شعبة اللغة اإلنجلٌزٌة إلى المكتبة 

 

 الرئٌسٌة 



 سسالح الوكرثح

مهام الجامعة وتساعدها على تحقٌق تدعم مكتبة كلٌة التجارة 

.المعرفة وبثها أهدافها وتنمٌة   

والحٌوي للمؤسسة األكادٌمٌة، وتعمل األساسً الشرٌك وهً   

للمجتمع المعلومـات المختلفـة والحدٌثـة  مصادر على توفٌـر   

  .الموضوعٌةعلى اختالف اهتماماته األكادٌمً 

 



 سؤٌح الوكرثح

بٌن مكتبات تكون مكتبة متمٌزة التجارة ألن تسعً مكتبة كلٌة   

 

مجتمع العملٌـة التعلٌمٌـة لخدمـة فً الجامعـة ومصدر أساسً   

 

.العلمً بالجامعة وخارجها البحث   



 أهذاف الوكرثح
تقدٌم كافة الخدمات المكتبٌة من البحث واالسترجاع واإلعارة والتصوٌر والخدمات *         

.اإللكترونٌة إلى كافة المجتمع األكادٌمً بجمٌع أشكاله داخل الجامعة وخارجها  

 

  .التجارٌة وأحدثهاالمقتنٌات بأنواعها المختلفة فً كافة التخصصات تنمٌة * 
 

  .بالمكتبةاحدث التقنٌات لتٌسٌر وصول الباحثٌن إلً مصادر المعلومات استخدام * 
 

المستمر للعاملٌن بالمكتبة لكسب المهارات الفنٌة الالزمة للتعامل مع أسالٌب التدرٌب * 
.الحدٌثةالتقنٌة   

 



 صىس هن داخل الوكرثح



 أقسام الوكرثح 



 .كتاب ( 10750)وبلغ عدد الكتب فٌها : مـكتبـة الــكتب العــربٌــــة  -1  

 

 

  

 

 

 

 



 2- مكتبة الكتب األجنبٌة وشعبة اللغة
 

 .كتاب لشعبة اللغة ( 1452) كتاب و( 5366)وبلغ عدد الكتب فٌها 
 

 



 3- مكتبة الدورٌات العلمٌة

 والنشراتالجامعات المصرٌة والتقارٌر التجارة فى الدورٌات العلمٌة لكلٌات وتضم  
 

 .اإلقتصادٌة للبنوك المصرٌة 
 

   

   

 



 4- الـرســــــائل الجامعـٌـــــــــة :

 فى مجال العلومرسالة علمٌة تمت مناقشتها ( 534)حوالى تضم   
 

 .التجارٌة لمنح درجتى الماجٌستٌر والدكتوراة  

    

  

 



  خذهاخ الوكرثح



 خذهاخ وذعلٍواخ الوكرثح



1- خدمة اإلطالع الداخلى : خدمة تقدمها المكتبة للباحثٌن من داخل الكلٌة وخارجها عن 
طـرٌق تحـدٌد الكتاب المطلـوب للبحث وإعطاء بٌاناتة إلى أخصـائى المكتبة للحصـول علٌه 

 واإلطالع علٌة داخل المكتبة 
 

 

تسمح المكتبة بإستعـارة الكتب ذات النسـخ المتـعــددة للســادة اعضاء : خدمة اإلستعارة  -2
هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالكلٌة وكذلك طلبة الدراسات العـلٌا والٌسمــــح بـإستعـارة 
النسـخـة الـواحـدة للكتاب او إستعـارة الـدورٌـات والـرسائل العلمٌة وتتٌـــــح المكتبة خدمة 

  ساعة للنسخة الواحدة لكافة المستعٌرٌن بضمان ترك بطاقة الرقم القومى24اإلستعارة 
 

 

3- خدمة التصوٌر : تتٌح المـكتبة هـذة الخـدمة لمقتنٌاتها من الكتب والدورٌات بأجـر رمزى 
ورقة من الرسالة العلمٌة   30والٌسمح بتصوٌر أكثر من   



 خذهح الرصىٌش فً الوكرثح  تاألجش



تقوم المكتبة بتقدٌم هذة الخدمة ألوعٌة : خدمة البحث واإلسترجاع  -4

 المعلومات للمستفٌدٌن وتوفٌر كل ماٌحتاجونة من خالل األدلة والفهارس اآللٌة 
 والٌدوٌة التى تم إعدادها لتوفٌر وقت الباحثٌن فى عملٌة البحث واإلسترجاع

5- خدمة اإلحاطة الجارٌة : تتٌح المكتبة هذة الخدمة بكل ماهو جدٌد من احــدث 
الكتب والدورٌات العلمٌة والرسائل التى تمت مناقشتها والتى وردت إلى المكتبة وذلك 

عن طرٌق إرسال قوائم باحدث ماورد إلى المكتبة إلى األقسام العلمٌة بالكلٌة للتعرٌف 

بكل ماهـو جـدٌد وكـذلك تصوٌر صفحة الغـالف بأحدث ماورد إلى أوعـٌة المعلومــات 

بعرضها على لـوحة اإلعـالنات الموجودة أمام المكتبـة ومكتب وكٌل الكلٌة للـدراسات 

 العلٌا 

تصل إلٌها على  التىجدٌد من أوعٌة المعلومات  ماهوكما تعرض المكتبة نشر كل 

(   مكتبة كلٌة التجارة جامعة المنوفٌة )  الفٌسبوكصفحة المكتبة على صفحة   

 

   



الوكرثحلىحح اإلعالناخ الخاسجٍح ألحذز ها وسد إلى   



 6- الخذهاخ اإللكرشونٍح

 
 تتٌح المكتبة للباحثٌن خدمة التسجٌل على بنك المعرفة 

من خالل الرابط المصرى          
للدخول على قواعد البٌانات وغٌرها      www.ekb.eg       

 

خدمة البحث واالسترجاع على برنامج كما تتٌح المكتبة   
FLS المتطور المكتبة    

- Eulc.edu.eg   موقعخالل من  



 جواعح أصذقاء الوكرثح

 



 إنجاصاخ الوكرثح



 1- الجرد : 

وتم جرد المكتبة جردا كلٌا فى العام الماضى وأسفرت نتٌجة الجرد ان نسبة التالف   
وتم موافقة لجنة مكتبة الكلٌة علٌها وموافقة لجنة مكتبات الجامعة على % ¼ التتعدى 

 كتاب من عهدة المكتبة( 21)نتٌجة الجرد وإسقاط عدد 

 2- اإلستعارة :

تم مخاطبة السادة المستعٌرٌن للكتب من المكتبة بإخطار إنذار أول وثانى لرد الكتب 

كتاب على ( 14)المتأخرة للمكتبة ولم ٌتم الرد وتم إخطارهم بالخصم وتم خصم عدد 

السادة المستعٌرٌن المتأخرٌن برد الكتب بقرار األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة  وموافقة 

. مجلس الكلٌة على هذا الخصم   



3-اللوحات المعدنٌة: تم تصمٌم وعمل اللوحات المعدنٌة بموضوعات الكتب الموجودة بالمكتبة على 
لسهولة وسرعة عملٌة البحث واألرففوأرقام للدوالٌب  األرفف .  

المغلقة لحفظ امانات للسادة  االرففمن الدوالٌب ذات ( 2)تم عمل عدد : دوالٌب الحفظ -4

 بالمفتاح  ضلفة( 34)المترددٌن وٌسع الدوالب الواحد 
 

 5- كامٌرات مراقبه

تم تركٌب عدد من كامٌرات المراقبة داخل وخارج المكتبة للحفاظ على مقتنٌات المكتبة من العبث 

  والسرقه

 ترتٌب ورقمنة الكتب على األرفف  -6

للكتب على أرفف المكتبة لتٌسٌر عملٌة الوصول للكتاب على الرف من خالل  ورقمنةتم عمل ترتٌب 
 الرقم الموجود على كل كتاب والربط بٌنة وبٌن الموقع على البرنامج اآللى للمكتبات 



 دوالٍة حفظ أهاناخ الورشددٌن هن أهن االنجاصاخ الرً ذود تالوكرثح هزا العام



(فاعلٍح أعشف هكرثرك)وسش العول   



 صٌاسج هعشض القاهشج الذولً للكراب



 وسشح عول عن الرطثٍقاخ الزكٍح

 ذطثٍق تشناهج الوكرثاخ على الوىتاٌل 

 



 الـرـضوٌـــذ

كتاب من المٌزانٌة المخصصــة لشراء الكتب                 (  118) تم شراء عدد   

.  2019/ 2018للعام الجامعى                                                                  

2019تم شراؤها  التى وهذه بعض النماذج من الكتب األجنبٌة     
  
 

 

 

 

 
   



نوارج هن أحذز الكرة العشتٍح  الرً ذن ششاؤها  2019    



2019ذسجٍل وإضافح الكرة الجذٌذج الرً ذن ششاؤها   



 نوارج هن أحذز ها وسد هن الذوسٌاخ العلوٍح



2019ذن إٌذاعها تالوكرثح حرى عام الرً نوارج هن الشسائل العلوٍح   

2019حتى فبرٌر  2018من فبراٌر  رسـالة عـلمٌة خالل الفترة (  34) إٌــــداع المكتبة عــدد تم     

                                                                                                                    

                            



 للمكتبةأوجه القوة  

 

 وأوجه الضعف                     



 أوجح القىج 

 من الكتب      تضم المكتبــة أحدث إصدارات اإلنتـاج الفكرى فى مجال العلـوم التجارٌـة 0

 والدورٌات العلمٌة والرسائل الجامعٌة      
 

 وجود لجنة المكتبة وما ٌنتج عنها من قرارات واظهار دور المكتبة الفعال داخل الكلٌة  0
 

 تفهم دور المكتبة  القوى والواضح من قبل وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث 0

 

 احتٌاجات المكتبةاإلدارٌة والمالٌة لتلبٌة استجابة ادارة الكلٌة من الناحٌة 0  

 



 أوجه الضعف 
 من الكتب والرسائل والدورٌات    ضٌق المساحة الكلٌة للمكتبة وعدم أتساعها إلستٌعاب العدد الموجود  0

     
 

 ذوى االحتٌاجات الخاصة      وجـــود المكتبة بالطابق الخــامس وعـدم وجـود مصعـد كـهـربائى لـخـدمـة  0

     

 قلة عدد األخصائٌٌن المؤهلٌن فً التعامل مع البرنامج اآللً للمكتبات وخدمات بنك المعرفة   0
 

 بعـد المكتبة عن إدارات الكلٌة ومكاتب السادة أعضاء هٌئة التدرٌس واالستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة        0

 التى تواجهها     والسادة الوكالء مما ٌصعب معها التواصل لحل المشكالت    

 



 الوشاكل والصعىتاخ الرى ذىاجح
 

 

 

 

 

الكلٍح واإلقرشاحاخ الوقذهح  هكرثح   
   



 

 الوشاكل والصعىتاخ الرى ذىاجح هكرثح الكلٍح

  واإلقرشاحاخ الوقذهح لحلها

  اإلقـتـراحـات الـمـقـدمـة 

 

 نقل المكتبة فى موقع مناسب قرٌب من الكلٌة-

 

تركٌب مصعد كهربائى فى المكان المخصص -

 له داخل مبنى المكتبة

 

 

نقل المكتبة الى مكان أكبر مساحة ٌتسع لها  -  

                           الـمشـكـلـة

 

 سوء موقع المكتبة وبعدها عن إدارات الكلٌة -

 

وجود المكتبة بالطابق الخامس بالمبنى المخصص -  

صعود بعض المترددٌن على            معةلها مما ٌصعب  
الخاصة وعدم وجود     اإلحتٌاجاتالمكتبة من ذوى 

 قرٌبة منها  مٌاةدورات 

  

ضٌق المساحة المخصصة لمكان المكتبة خاصة بعد  -
 لها  االنجلٌزٌهضم مكتبة شعبة اللغة 

 

 

 

 
 
 



الخطحالوسرقثلٍح 

 للعام القادم 



النظام اآللً للمكتبات إدخال جمٌع الكتب والــرسـائل العلمٌة الـواردة إلـى المكتبة على  -1   
.واالنتهاء من جمٌع العملٌات الفنٌة الخاصة بها    

   

عقد المزٌد من ورش العمل للطالب والدراسات العلٌا وأعضاء هٌئة التدرٌس عن خدمات -2
.بنك المعرفة والتطبٌقات الذكٌة على برنامج المكتبات     

   

. حل مشكلة موقع المكتبة بالمطالبة المستمرة بوجود مصعد كهربائً -3  

 

للجـودة  العمل على وضع المكتبة كعنصر هام واساسى بالكلٌة من خالل المؤتمر السنوي -4
بالكلٌة وذلك بتقدٌم التقارٌر الشهرٌـة عن كافة اإلنـجـازات التى تقدمها المكتبة والعمـل      
. على تحسٌنها    



 كلمة النهاية

فً الختام تتقدم أسرة مكتبة كلٌة التجارة لحضراتكم بأسمى معانى 
     الود والتقدٌر متمنٌن خالص التوفٌق لكل الزمالء األعزاء 


