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 التجارة كلية مكتبة دليل  

 تقدمها التى اإللكترونية والخدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم 

 عليم علم ذى كل وفوق

 العظيم هللا صدق

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               



  :(  الكلية عميد) الصباغ القوى عبد شوقى/  الدكتور األستاذ السيد كلمة

 

 العلمرى والبحر  للبراحيين كبيررا إهتماما المنوفية جامعة التجارة كلية ىتول

 بالكتر  الكليرة مكتبرة إيراء على دائما الكلية إدارة تسعى المنطلق هذا ومن

 سواءا المختلفة المجاالت فى الباحيين لخدمة العلمية والدوريات والمراجع

 مرن ولمزيرد خارجهرا مرن أوالبراحيين ةـبالكلي ةـالعلمي األقسام مستوى على

 ةـرـالكلي إدارة عملرت فقرد ةـالكلير ةـمكتبر تقردمها التى الخدمات على التعرف

 والطرب  البراحيين جميرع يستفيد لكى اإللكترونية الخدمات دليل إعداد على

 مرن مزيرد وإلرى الخدمات تلك من المعاونة والهيئة التدريس هيئة وأعضاء

      . القادمة األعوام فى لكلياتنا التقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الوها  عبد شريف على/  الدكتور األستاذ السيد كلمة
 ( : والبحو  العليا للدراسات الكلية وكيل) 

 

 
 

 فرى متنوعرة خردمات مرن ةـتقدمر بمرا ةـالمنوفير ةـجامعر التجارة ةــكلي تفخر
 الجهررد بررذل مررن ومزيررد كبيرررا إهتمامررا التجررارة ةـكليرر تررولى حيرر  مكتباتهررا
 أعضراء والسرادة العليرا والدراسرات البكرالوريوس بمرحلترى  الطرب لخدمرة
 بالكليرة المختلفرة باألقسرام التردريس هيئرة أعضراء والسادة المعاونة الهيئة

 .                                    المختلفة الجامعات من والباحيين
 جرلأ مرن اإللكترونيرة الخردمات دليرل بتقديم التجارة كلية مكتبة تشرف ولذا

 المجرراالت فررى البرراحيين خدمررة فررى المسرراهمة مررع والمعرفررة العلررم إيررراء
 . المختلفة والمعرفية البحيية
 أعضراء – البراحيين – الطب )  الخدمات تلك من يستفيد الجميع أن ونأمل
 ( المعاونة والهيئة التدريس هيئة

 الجهررد علررى بالمكتبررة العرراملين للسررادة الشرركر بخررال  أتقرردم كمررا
 . الحالية بالصورة وإخراجه الدليل هذا إعداد فى المبذول
 . مصر الحبي  ولوطننا الموقرة لكليتنا والرقى التقدم وأتمنى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( بالجامعة المكتبات عام مدير) عبم ذكى يسرى/  الدكتور كلمة

 

 

 

 والمعلوماتية المكتبية خدماتها بتقديم المنوفية جامعة مكتبات تقوم

 للسادة والمعرفة العلم ونشر العلمى والبح  التعليمية العملية لدعم

 العليا الدراسات وطب  المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء

  المحلى والمجتمع األخرى والجامعات البكالوريوس مرحلة وطب 

 توفير إلى تسعى التى الجامعة مكتبات إحدى هى التجارة كلية ومكتبة

 فى واإللكترونية المطبوعة سواءا المتخصصة المعلومات مصادر

 المقتنيات وتتصف والتأمين واإلقتصاد والمحاسبة األعمال مجال

 قامت وقد والحداية والشمول بالتنوع التجارة كلية بمكتبة المتاحة

 إتحاد فى واإلشتراك بها المتاحة المعلومات أوعية كل برقمنة المكتبة

 خبل من إلكترونى شكل فى مقتنياتها إتاحة وتم الجامعية المكتبات

 . الجامعية المكتبات إتحاد موقع

 الطال  يساعد الذى المرشد بميابة إيدينا بين الذى الدليل هذا ويعتبر

 الحصول وكيفية المكتبة تقدمها التى الخدمات نوعية على التعرف فى

 للسيد والتقدير الشكر بكل للمكتبات العامة اإلدارة وتتوجة عليها

 على الكلية وكيل/  الدكتور واالستاذ الكلية عميد/  ورالدكت األستاذ

 العاملين للسادة ةالتقدير والشكر التجارة كلية لمكتبة الدائم دعمهم

 . الدليل هذا إنشاء على بالمكتبة

 

 



 األسرج رج  السيد/   الدكتور كلمة

 ( الرقمية المكتبة مشروع مدير)  
 

 

 إذ الجامعرة  حيراة في بارًزا دوًرا رالحاض وقتنا في الجامعية  المكتبة تلع 
 أداء فرري لمسرراعدتها الجامعررة عليهررا تعتمررد الترري الجهررات أهررم مررن تعتبررر

 الدراسررات مررن الكييررر أكرردت وقررد. والبحييررة والتعليميررة األكاديميررة رسررالتها
 المصرردر ُتعررد إذ الجامعررة  فرري المكتبررة برره تقرروم  الررذى الرردور أهميررة علررى

 األكراديمي  للمجتمع والمرجعية العلمية لوماتالمع مصادر لتوفير األساسي
 برامجهرررا مجرررال فررري المعلومرررات بأحرررد  لهرررا التابعرررة المؤسسرررة وترررزود

 التعليميرة المؤسسرة رسرالة مرن يتجرزأ ال جزًءا بذلك وتشكل وتخصصاتها 
 االليرة االنظمرة ظهرور ظرل وفرى. المختلفرة ووظائفهرا ألهردافها تحقيقهرا في

 بشركل ذلرك سراهم وقد المصري المعرفة بنك ينتدش وكذلك المكتبات إلدارة
 مصرادر كافرة تروفير مرن بهرا المنروط للدور الجامعية المكتبة تأدية في فعال

 .منها المستفيدين ومجتمع الباحيين للسادة المعرفة
 فريرق من تحويه لما المتميزة الجامعة مكتبات من التجارة كلية مكتبة وتعد
 كليررة فرى العلمررى للبحر  تقرردمها الترى اإللكترونيررة الخردمات فررى مميرز عمرل

 . التجارة

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ةــدمــقــم

يررتلخ  الرردور التربرروي والتعليمرري للمكتبررات فررى ترروفير مصررادر المعرفررة 
وترردعيم المنرراهد الدراسررية وترروفير المعلومررات وترردعيم األنشررطة البحييررة 
وتنميررة عررادة القررراءة واإلطرربع وتنميررة المهررارات والقرردرات التررى تسرراعد 

سرعة التعلم وتلع  المكتبات على مستوى الجامعة دورا محوريرا فرى  على
النهوض برالتعليم والبحر  العلمرى حير  تشرارك هرذت المكتبرات بفاعليرة فرى 
 عص  العملية التعليمية وتميل عصبا رئيسيا فى المنظومة األكاديمية ككل

 وخادم ألهدافها وداعم لسياستها التعليمية .
بأن تقدم لسيادتكم دليلها السنوى الخرا  بالخردمات  وتتشرف مكتبة الكلية

نظررا لههميرة العلميرة للمكتبرة مرن  اإللكترونية الترى تقردمها للبحر  العلمري

 دور أساسى فى العملية التعليمية لطب  مرحلتى البكالوريوس والدراسرات

 العليا وأعضاء الهيئة المعاونة والسادة أعضاء هيئة التدريس .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : أقسام أربعة من الدليل هذا ونويتك

                                                                                                       

  صفحةال رقم

                                        بالمكتبة التعريف:  األول القسم

        EULC المتطور المكتبة برنامد:  اليانى القسم

 المصرى المعرفة بنك: اليال  القسم

 المكتبة داخل بالعمل القائمون:  الرابع القسم

 بالمكتبة التعريف األول القسم

 بالمكتبة العمل مواعيد:  أوال

 وخارجها الكلية من عليها المترددين للسادة أبوابها الكلية مكتبة تفتح
 يوم عدا فيما ظهرا يةاليان حتى صباحا التاسعة من االسبوع ايام طوال
 0الجمعة

 

 المكتبة موقع:  يانيا

تقررع مكتبررة الكليررة فررى الطررابقين الرابررع  والخررامس فررى المبنررى المخصرر  

 للمكتبة 

ويحتوى الطابق الرابع على مكتبة شعبة الدراسة باللغرة اإلنجليزيرة ويضرم 

لية ( كتا  لطلبة شعبة اللغة اإلنجليزية فى األقسام العلمية بالك 899عدد )

اإلحصراء والرياضرة والترأمين (  –اإلقتصاد  –المحاسبة  –)إدارة األعمال 

وإجررراء  EULCوتررم إدخررال هررذت الكترر  علررى البرنررامد ا لررى للمكتبررات 

العمليررررات الفنيررررة عليهررررا لسررررهولة البحرررر  واإلسررررترجاع فيهررررا إلتاحتهررررا 

 للمستفيدين .



خاصرررة  ( ماكينرررة تصررروير مسرررتندات بررراألجر 2وتضرررم هرررذت القاعرررة عررردد )

 بتصوير مقتنيات المكتبة وذلك لتوفير الوقت والجهد للباحيين.

قاعررة ويحترروى الطررابق الخررامس علررى مكتبررة الكليررة الرئيسررية عبررارة عررن 

 : كبيرة تنقسم إلى

( كتررا  فررى األقسررام العلميررة  12926ويضررم حرروالى )  مكتبررة الكترر  العربيررة -1

اإلحصررراء والرياضرررة  –اإلقتصررراد  –المحاسررربة  –بالكليرررة   )إدارة األعمرررال 

 EULCوالتررأمين ( وتررم إدخررال هررذت الكترر  علررى البرنررامد ا لررى للمكتبررات 

وإجررراء العمليررات الفنيررة عليهررا لسررهولة البحرر  واإلسررترجاع فيهررا إلتاحتهررا 

 . للمستفيدين

 

( كتررا  فرررى األقسررام العلميرررة 5474ويضررم حررروالى ) مكتبررة الكترر  األجنبيرررة -2

اإلحصررراء والرياضرررة  –اإلقتصررراد  –حاسررربة الم –بالكليرررة   )إدارة األعمرررال 

 EULCوالتررأمين ( وتررم إدخررال هررذت الكترر  علررى البرنررامد ا لررى للمكتبررات 

وإجررراء العمليررات الفنيررة عليهررا لسررهولة البحرر  واإلسررترجاع فيهررا إلتاحتهررا 

 للمستفيدين

 مكتبة الدوريات العلمية والرسائل الجامعية -3

 قسم الدوريات العلمية 

م علررى دوريررة الكليررة التررى يشرررف علررى إصرردارها  قسررم ويشررتمل هررذا القسرر

العبقات اليقافية بالكلية والدوريات المهداة مرن كليرات التجرارة فرى الجامعرات 

المصررررية والتقاريرالدوريرررة كالجهررراز المركرررزى للتعبئرررة العامرررة واإلحصررراء 

والجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة وغيرها وتضم أيضا النشررات اإلقتصرادية 

نروك المصررية وتقاريرهررا السرنوية ودوريرات اقتصررادية مختلفرة مرن الرردول للب

العربيررة  والرردوريات العلميررة الخاصررة بالجمعيررات اإلقتصررادية وتقررارير وزارة 

 المالية وتم عمل ملفات خاصة بها لسهولة البح  اليدوى فيها.

ت وتتيح المكتبة خدمة الشراء لجريدة األهرام اليومية لمرا تتضرمنة مرن مقراال

 تخدم القطاع اإلقتصادى واإلدارى بالكلية.

 



 دكتوراة ( : –قسم الرسائل العلمية )ماجستير    

( رسراله علميرة تمرت مناقشرتها وترم إدخرال هرذت الرسرائل  479يضم عردد )

وإجررراء العمليررات الفنيررة  EULCالعلميررة علررى البرنررامد ا لررى للمكتبررات 

تهررا للمسررتفيدين وتررم عمررل عليهررا لسررهولة البحرر  واإلسررترجاع فيهررا إلتاح

 ملفات خاصة بها لسهولة البح  اليدوى فيها.

 

 المكتبة اليقافية  -4

كترا  فرى فرروع  2000تم تجهيزهرا داخرل مكتبرة الكليرة و تضرم أكيرر مرن 

العلرروم اليقافيررة وعلرروم  الكمبيرروتر والكترر  الدينيررة وكترر  القررانون وعلرروم 

بالعمرل الردؤو  والجهرد  المكتبات وكت  التاريخ والجغرافيرا وعلرم الرنفس و

المتواصل بين جميع األخصائيين بالمكتبة تم تجميعها وتجهيزها وتنظيمهرا 

وعمل لها قوائم لسرعة الوصول اليها والبح  فيها وتم إدخرال هرذت الكتر  

وإجررراء العمليررات الفنيررة عليهررا  EULCعلررى البرنررامد ا لررى للمكتبررات 

 لمستفيدين لسهولة البح  واإلسترجاع فيها إلتاحتها ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المكتبة خدمات:  ياليا

  الداخلى االطبع خدمة

 الكليرة داخرل مرن للبراحيين مقتنياتهرا علرى االطربع خدمرة المكتبرة تتيح

 المكتبرة الخصائى بياناته واعطاء المطلو  الكتا  تحديد بعد وخارجها

 .الباح  وجهد لوقت توفيرا اليه الوصول فى لمساعدتة

 

 رةخدمة االستعا

يسررمح باسررتعارة الكترر  ذات النسررخ المتعررددة  للسررادة اعضرراء هيئررة 

التدريس والهيئة المعاونة وطلبرة الدراسرات العليرا واليسرمح باسرتعارة 

النسخة الواحدة للكتا  واليسمح باستعارة الدوريات العلمية والرسرائل 

 الجامعية 

 خدمة التصوير

ترر  والرردوريات بررأجر تترريح المكتبررة خدمررة التصرروير لمقتنياتهررا مررن الك

ورقررة مررن الرسررالة العلميررة 30رمررزى وال يسررمح بتصرروير اكيررر مررن 

 حس  مانصت عليه الئحة المكتبات.

 

 

 

 



 

 خدمة البح  واالسترجاع

تقرروم المكتبررة بخدمررة البحرر  واالسررترجاع فررى أوعيررة المعلومررات 

للمسرررتفيدين وتررروفير كرررل مرررا يحتاجونررره وذلرررك مرررن خررربل االدلرررة 

 وااللية لتوفير الوقت والجهد لهم.والفهارس اليدوية 

 

 

 خدمة االحاطة الجارية     

 احررد  مررن جديررد مرراهو لكررل الجاريررة االحاطررة خدمررة المكتبررة تترريح

 تمرررت الترررى العلميرررة الرسرررائل كرررذلك الحدييرررة والررردوريات الكتررر 

 . مناقشتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 EULC المتطور المكتبة برنامد:  اليانى القسم

 تصرنع الرذى المعمرل وهرى المفكرين ومعتكف الفكر محرا  هى المكتبة

 المسررتجدات المكتبررات تواكرر  ان الضررروى مررن كرران لررذا العقررول فيرره

 2006 عرام فقبرل المجراالت كافرة فرى التكنولوجيرة والتطرورات الحديية

 تناسرررر  ال اصررربحت والتررررى التقليديرررة برررالطرق ترررردار المكتبرررات كانرررت

 تكنولوجيررا مجررال فررى لرروجىتكنو وتقرردم انترنررت مررن الحدييررة التطررورات

 األعلررى المجلررس وبرردأ المكتبررات ميكنررة فررى التفكيررر برردا لررذا المعلومررات

 مكتبررات كررل يجمررع اتحرراد هنرراك يكررون ان علررى االتفرراق فررى للجامعررات

 الجامعرات مكتبات لكل  موحد فهرس لها يكون وان المصرية الجامعات

 ميكنررة علررى العمررل فررى الجامعررات مكتبررات برردات هنررا ومررن  المصرررية

 . مكتباتها

 : بالمشروع التعريف

يعد مشروع ميكنة المكتبات أحد مشاريع وحدة تطوير نظم وتكنولوجيا 

( ويتكون مشروع ميكنة المكتبات ICTBالمعلومات فى التعليم العالى )

 والمكتبة الرقمية من أربعة محاور وهى :

 مشروع الفهرس الموحد -1

 مشروع المستودع الرقمى -2

 لكترونىمشروع النشر اإل -3

 المكتبة الرقمية -4

 

 



 

 

 الموحد الفهرس مشروع : اوال

ويهرردف المشررروع إلررى إنشرراء فهرررس إلكترونررى موحررد لمكتبررات كليررات 

جامعة المنوفية يتصف بمعايير الجودة لتحقيق مستوى أعلى من الدقرة 

فرى البحر  وإسررترجاع المعلومرات حيرر  ترم تفعيرل هررذا الفهررس لجميررع 

والخردمات اإللكترونيرة المتاحرة  %100مكتبات كليرات الجامعرة بنسربة 

حجررز األوعيررة  –ا لررى ) اإلعررارة اإللكترونيررة علررى الفهرررس الموحررد 

الجرررد اإللكترونررى ( وهررذا  –تسررجيل المترررددين إلكترونيررا  –إلكترونيررا 

   WWW.EULC.EDU.EGالفهرس ا لى متاح على الرابط التالى 

 الرقمى المستودع:  يانيا

ل العلميرة الجامعيرة وإتاحتهرا ويهدف هرذا المشرروع إلرى رقمنرة الرسرائ

ويهدف أيضا إلرى بنراء قاعردة  EULCمن خبل نظام المكتبة المتطور 

بيانرررات ) نررر  كامرررل ( للرسرررائل العلميرررة والحفررراظ عليهرررا مرررن التلرررف 

 .  ISO( وفقا لمعايير PDFوإتاحتها فى شكل إلكترونى ) 



يرة ) ويهدف أيضا إلى رفع المخططرات البحييرة للرسرائل العلميرة الجامع

الرسرررررررائل قيرررررررد البحررررررر  ( وهرررررررو متررررررراح علرررررررى الررررررررابط الترررررررالى 

WWW.EULC.EDU.EG  

 اإللكترونى النشر:  ياليا

   تصرردر التررى بالرردوريات العلميررة األبحررا  نشررر إلررى المشررروع هررذا هرردفيو 

 الجامعة كليات مكتبات عن

 الرقمية المكتبة:  رابعا

المشررروع إلررى تسررهيل عمليررة البحرر  واإلسررترجاع وخدمررة ويهرردف هررذا  

البح  العلمرى داخرل وخرارج نطراق الجامعرة مرن خربل الحصرول علرى رقرم 

مستخدم وكلمة سر عن طريرق مسرئول خرا  داخرل مكتبرة كرل كليرة وذلرك 

عرررررررررن طريرررررررررق موقرررررررررع إتحررررررررراد مكتبرررررررررات الجامعرررررررررات المصررررررررررية 

U.EGEDWWW.EULC. 

وتررم االنتهرراء مررن تسررجيل وادخررال مقتنيررات المكتبررة علررى البرنررامد االلررى 

للمكتبات وترم إجرراء العمليرات الفنيرة البزمرة علرى هرذت المقتنيرات وعمرل 

ضبط جودة لهذت التسجيبت ومراجعتها حتى يتيسر إجراء عمليات الجررد 

وقررت  ا لررى السررنوى للمكتبررة واتاحتهررا للمسررتفيدين بطرررق أفضررل لترروفير

وجهرررد البررراحيين فرررى البحررر  لهرررذت المقتنيرررات علرررى الموقرررع اإللكترونرررى 

 WWW.EULC.EDU.EG 

 

 

 

 

 

 

 



  يقدمها التى اإللكترونية الخدمات

 EULC المتطور المكتبة برنامد

  EULC: يتم الردخول علرى برنرامد المكتبرة المتطرور   كيفية الدخول

إتحررراد مكتبرررات الجامعرررات المصررررية علرررى الررررابط الترررالى مرررن خررربل 

WWW.EULC.EDU.EG 

 

 واإلسترجاع البح  خدمة

 الجامعرررات مكتبرررات مقنيرررات داخرررل البحررر  بررره ويقصرررد الرررداخلى البحرر 

 مقنيرات داخرل البحر  امكانيرة النظرام ويتريح بالنظام المشتركة المصرية

 داخررل كتبررةم إختيررارأى أو مجمررع بشرركل المصرررية الجامعررات مكتبررات

  المصرية الجامعات

 عرن البحر  وعنرد الموضروع أو المؤلرف أو برالعنوان إما البح  ويمكن

 التفرررع و الجامعررة بإختيررار نقرروم مرريب الرردولى التسررويق بعنرروان كتررا 

 المصرررية الجامعررات إلتحرراد أخرررى مرررة العررودة أو معينررة كليررة إلختيررار

 وفرى البح  معايير ابةكت يم النظام فى المشتركة الجامعات لكل والبح 

 البحر  تطبيرق يرم العنوان نختار يم الدولى التسويق نكت  الحالى ميالنا

 التفاصررريل تظهرررر تفاصررريل علرررى الضرررغط وعنرررد البحررر  نتيجرررة لتظهرررر



 والناشر النشر تاريخ – المؤلف – العنوان من الكتا  بتسجيل الخاصة

 تالمكتبرا عررض يرتم سروف نسرخة علرى الضغط وعند الصفحات وعدد

  بالنظام المشتركة الكتا  هذا من نسخة على تحتوى التى

  :وبهذت الطريقة يتم البح  بالمؤلف أو البح  الموضوع

 

 والرردوريات الجامعيررة الرسرائل فررى واإلسررترجاع البحر  يررتم وكرذلك

 .الطريقة بهذت العلمية

 اإلنترنت على البح 

 مكتبررة أو جرسالكررون مكتبررة ميررل العالميررة المكتبررات فررى البحرر  برره ويقصررد

  العالمية المكتبات من وغيرها العامة مبارك مكتبة أو األمازون

 ( خارجية – داخلية)  اإلستعارة

 الداخلية اإلستعارة

الردخول  WWW.EULC.EDU.EGتتم عن طريق الموقرع اإللكترونرى 

 المكتبة ويتم تسجيلعلى أيقونة اإلستعارة واختيار المترددين على 

اسم المتردد   السنة الدراسية   ساعة الدخول   بيانرات الكترا  المسرتعار )

 (  ساعة الخروج 



 الخارجية اإلستعارة

الردخول  WWW.EULC.EDU.EGتتم عن طريق الموقرع اإللكترونرى 

للمسرتعير يرتم إنشراؤة  على أيقونة اإلسرتعارة ولكنهرا تتطلر  حسرا  خرا 

عن طريق أخصرائى المكتبرات المسرئول وعنرد الحصرول علرى هرذا الحسرا  

يتم السماح له بإستعارة الكترا  حسر  مرا ترن  عليره الئحرة المكتبرات فرى 

هذا الموضوع ) من حي  عدد الكت  المسرتعارة والمردة الزمنيرة المسرموح 

لمررراد اسررتعارتة بهررا ( حيرر  يقرروم أخصررائى المكتبررات باسررتدعاء الكتررا  ا

بالبح  عنه بالرقم العام للكتا  داخل المكتبة أو البح  بعنوان هرذا الكترا  

وتطبيق عملية اإلستعارة لهذا المستعير ما لم يتم حجرزة مسربقا مرن طررف 

مسرررتعير  خرررر وبعرررد تطبيرررق عمليرررة اإلسرررتعارة الخارجيرررة إلكترونيرررا يرررتم 

هررذا اإليصررال أخصررائى اسررتخراج ايصررال للمسررتعير للتوقيررع عليررة ويحررتفظ ب

المكتبة لحين عودة الكتا  فى المدة المحددة لبستعارة وفى حالة ترأخر رد 

الكتا  المستعار إلى المكتبة يتم تطبيق عقوبة تأخير رد  الكتا   المستعار 

 عند تجاوز المدة بحظر االستعارة لهذا المستعير

 

 

 

 

 



 الخدمات من رللمستعي إلكترونيا الكتا  حجز تطبيق خدمة وتعتبر

 .الخارجية اإلستعارة بعملية الصله ذات الضرورية

 

 ايصررال اسررتخراج يررتم إلكترونيررا الخارجيررة اإلسررتعارة عمليررة تطبيررق وبعررد

 عرودة لحرين المكتبة أخصائى اإليصال بهذا ويحتفظ علية للتوقيع للمستعير

   لبستعارة المحددة المدة فى الكتا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اق جديدة(: اجمالي االعداد المرفوعة على النظام االلي مجلة الكلية )اف

م وهى متاحة على الرابط 2012حتى عام  1983عدد( من عام  69) 

التالي : 

g/eulc_v5/libraries/start.aspx?fnhttp://srv3.eulc.edu.e

DrawBibForSerial&ScopeID=1.&item_id=10584352= 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 المصرى المعرفة بنك: يال ال القسم

 المعرفرررة بنرررك مشرررروع بتدشرررين الجمهوريرررة رئررريس السررريد قرررام

 مجتمررع نحررو مظلررة تحررت وذلررك 2015 نرروفمبر 14 فررى المصرررى

 .ويبتكر ويفكر يتعلم

 

 
 : المصرى المعرفة بنك

 
 مصررادر مررن العديررد تضررم ضررخمة رقميررة مكتبررة عررن عبررارة هررو

 وأشررركالها وأهررردافها وتخصصررراتها أنواعهرررا بمختلرررف المعلومرررات
 المعرفررة بنرروك وأشررمل وأكبررر أحررد المصرررى المعرفررة بنررك ويعتبررر

 .العالم مستوى على الموجودة
 
 



 
 : رئيسية بوابات أربع على المعرفة بنك ويحتوى 
 

 القصرر  مررن العديررد علررى البوابررة تحترروى:  الصررغار بوابررة -1
 والبصررررية السرررمعية بالوسرررائل مدعمرررة التعليميرررة واأللعرررا 

 . تعليمية وفيديوهات
 
 مررررن موحرررد بحررر  نظرررام علرررى تحتررروى:  الطرررب  بوابرررة -2

 للعلررروم الدراسرررية المقرررررات  الف فرررى للبحررر  اإلسرررتخدام
 الكترر  وكررذلك الجامعيررة وقبررل الجامعيررة للمراحررل المختلفررة

 .النشر دور كبار من رجعيةالم
 

 
 هيئررة العضرراء مخصصررة البوابررة وهررذة:  البرراحيين بوابررة  -3

 وتحتوى البحيية والمراكز الجامعات من والباحيين التدريس
 أكبرر من إكتشافات من العلم الية ماوصل احد  على البوابة
 على وتحتوى البحيية الجمعيات وأعرق العالمية النشر دور
 .   المتخصصة يةالعلم الدوريات  الف

  
 المحليررة المعرفيررة المصررادر علررى تحترروى:  العامررة البوابررة -4

 مدعمرررة واإلنجليزيرررة العربيرررة باللغرررة والعالميرررة واإلقليميرررة
 المصرادر أبررز ومرن اإلستخدام سهلة وبح  تشغيل بواجهة
 جيوجرافيررررك ناشرررريونال وقنرررراة العالميررررة ديسرررركفرى قنرررراة

 العلوم وتبسيط شرح لوسائ من العديد توفر والتى التعليمية
 كمررا والمرئيرة والمسرموعة المقرروءة صرورها فرى المختلفرة
 تروفر الترى الشرهيرة العامرة بريتانيكرا موسوعة على تحتوى
   والفيديوهات المقاالت مبيين

 
 
 

 
 

  



 : بالموقع التسجيل كيفية -
 

 

 لعمرل مررة ولأ الجامعرة داخرل مرن التسرجيل يرتم: البراحيين بوابة

 شرربكة أى مررن يعمررل وبعرردها مرررور كلمررة علررى والحصررول حسررا 

 مررن الرردخول تسررجيل يجرر  كمررا المصرررية األراضررى داخررل ومكررانأ

 يوما 30 كل األقل على مرة البحيى المركز وأ الجامعة شبكة داخل

  مكان أى من الحسا  عمل أستمرار لضمان

 األمر ولى حسا  طريق عن لبطفال التسجيل يتم: الصغار بوابة

. 

 مرن عليها التسجيل يتم الطب  وبوابة العامة للبوابة بالنسبة أما
 . مكان أى
 

 مررن رسررالة ستصررل بوابررة أى فررى المطلوبررة البيانررات كتابررة وبعررد
 عمليرررة بعرررد اإللكترونرررى حسرررابك علرررى المعرفرررة بنرررك عمرررل فريرررق

 . السر وكلمة اإلسم بها موقع من التسجيل
 تخردم والترى العالميرة البيانات قواعد من مجموعة فى اإلشتراك تم

 : هى القواعد وهذت المصرى المعرفة بنك فى العلمى البح 
 



 
 

Science Direct 
 

 العلمية المجاالت جميع فى متخصصة بيانات قاعدة وهى
 

 

Proquest 
 

وهى قاعدة بيانات متخصصة فى الرسائل العلمية وتعتبر األشرهر فرى نشرر 
حصررر لرره مررن وتترريح عرردد ال تمختلررف التخصصررا الرسررائل العلميررة فررى

 فى الجامعات المختلفة الرسائل العلمية )ماجستير / دكتوراة ( التى أجيزت
 

SAGE 

وهى من أفضل الدوريات المتخصصة فى العالم فى دراسات اإلتصال وعلرم 

الجريمة والتعليم والعلوم الصحية والعلوم اإلداريرة وعلروم المرواد والعلروم 

 خطيط العمرانى .السياسية وعلم النفس وعلم اإلجتماع والت

 
 المنظومة دار

 علميررة معلومررات قواعررد وتطرروير بنرراء مجررال فررى متخصصررة شررركة وهررى
 فرررى الشرررركة دخلرررت وقرررد واألكاديميرررة البحييرررة المجررراالت فرررى متخصصرررة
 المتخصصرة العلمية والجمعيات واألكاديمين الناشرين من عدد مع تحالفات

 .العربية باللغة العلمى النشر مجال فى
 
 



 

eryDiscov 
 

تقدم ديسكفرى التعليمية مجموعرة مرن الوسرائل للطرب  مرع محتروى حرائز 
علرررى جرررائزة المحتررروى الرقمرررى والررردروس التفاعليرررة والتقيررريم والتجرررار  

 اإلفتراضية مع بعض من أعظم المواه  فى ديسكفرى .

 

Elsevier 
 

من أكبر دور النشرر العالميرة وأكبرر شرركة لنشرر  Elsevierتعتبر شركة 
ات المعنيررة بررالعلوم والتكنولوجيررا والصررحة حيرر  يسرراعد المحترروى المعلومرر

 واألدوات المبتكرة ذات الجودة العالمية 
 

Oxford 
 

عنوانرا فرى السرنة فرى جميرع أنحراء العرالم فرى  6000تنشر حاليا أكير مرن 
مجموعررة متنوعررة مررن األشرركال وتحترروى علررى مجموعررة قررواميس ومررواد 

طفرررال والمجررربت والدراسرررات العلميرررة تعلررريم اللغرررة اإلنجليزيرررة وكتررر  األ
 والموسيقى المطبوعة والكت  المدرسية للتعليم العالى 

Cab 
هى قاعدة البيانات األكير شموال لتتيح للباحيين الوصول الفرورى إلرى أكيرر 

مبيين تسرجيلة تغطرى العلروم الحياتيرة والتطبيقيرة وتعرد أكبرر قاعردة  8من 
يرة للعلروم الزراعيرة وعلروم الغابرات بيانات متخصصرة مهنيرا للتغطيرة الدول
 والتخصصات المرتبطة لعلوم الحياة 

 
 

وللمزيررد مررن قواعررد البيانررات العالميررة علررى بنررك المعرفررة المصرررى يرجررى 
 www.EKB.egالدخول على الرابط التالى : 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المكتبة داخل بالعمل القائمون:  رابعال القسم

 

 هالعـمـل الـقـائـم بــ ماإلســـــــــــــــــــــــــــ م

 
 وائل فاروق القط -1

  
 مكتبات  كبير أخصائي        

 وقائم بعمل مدير إدارة المكتبة   

أخصررررررائى مكتبررررررات ومنسررررررق قواعررررررد  شهيناز عبيدة أبويوسف -2
البيانات  ومسرئول عرن خردمات برنرامد 

 المكتبة المتطور

سررم اللغررة أخصررائى مكتبررات ومسررئول ق سهير أحمد عبد العزيز -3
 األجنبية 

أخصررائى مكتبررات ومسررئول قسررم اللغررة  إيناس عبد المنعم السيسى -4
العربيررة ومسررئول عررن خرردمات برنررامد 

 المكتبة المتطور

 أحمد محمد الرفاعى -5
 

أخصررائى مكتبررات ومسررئول قسررم اللغررة 
 العربية ومسئول عن مكتبة شعبة اللغة

 عبير بسيونى الزيات -6
 

ول عرن خردمات أخصرائى مكتبرات ومسرئ
برنررررامد المكتبررررة المتطررررور ومسررررئول 

 قواعد البيانات

 إسبم محمد ماهر السعيد -7
 
 

أخصائى مكتبات مسئول قسم الردوريات 
العلميرررة والرسرررائل الجامعيرررة ومسرررئول 

 بنك المعرفة

 شعبان شعبان النبوى -8

 
 مسئول التصوير بالمكتبة

 أيمن سعيد عبد السميع -9
 

 عامل خدمات

 


