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 جامعة المنوفيه  –كلية الحقوق 
 نشأة المكتبة

 
مع نشأة كلية الحقوق والتى  1987انشأت المكتبة سنة 

نشأت لتدعيم الدراسات القانونية واالقتصادية والشريعة 

اإلسالمية بالجامعة ولسد حاجة ملحة فى النطاق 

 الجغرافى الذى يمتد اليه نشاط الجامعة



   جامعة المنوفية –مكتبة كلية الحقوق 



            





 موقع المكتبة

تقع مكتبة الكلية بالصالة الكبرى بالدور األرضى بمبنى الكلية الجديد •
 2م1200والمساحة حوالى 

تشمل المكتبة أقسام الكتب العربية وقسم الكتب األجنبية والدوريات 
ومكتبة االهداء وقسم  والرسائل العلمية العربية واألجنبية

 :  قسم هى ( 10)وهى مقسمة الى التصوير

 تاريخ القانون  – 1•

 القانون الدولى العام  -2•

 القانون الدولى الخاص  – 3•

 القانون الدستورى و اإلدارى – 4•

 القانون الجنائى  -5•

 القانون المدنى – 6•

 



 القانون التجارى  – 7   

 قانون المرافعات  –8   

 االقتصاد   -9    

 الشريعة األسالمية  – 10  

مع العلم أن البيانات الببليوجرافية لجميع المقتنبات السابقة مدونة •

 (FLS)على النظام اإللكترونى الخاص بالمكتبات 

•Futur Library System 

 



 
 

   البيئة الداخلية للمكتبة

  المكتبة منظمة **    

 بيئة المكتبة تتصف بالجمال والنظافة والهدوء ** 

 اإلضاءة والتهوية مناسبة داخل المكتبة  **

الكتب مصنفة ومرتبة فى أماكنها الصحيحة بعضها وفقا  ** 

لخطة ديوى العشرى ومعظمها وفقا لخطة خاصة بالمكتبة 

 نظرا ألن كتب القانون المصري تتبع القانون الفرنسى

أرقام التصنيف على االوعية مطابقة للخطة سواء كانت  -

 ) خاصة –ديوى )



 
 

  رؤية ادارة المكتبة

 
تسعى إدارة المكتبة بالكلية إلى تطوير ودعم الفكر االنسانى 

فى مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وتأهيل كوادر تساهم 

بفاعلية فى التنمية البشرية والمجتمعية المستدامة والتواصل 

 . مع ثقافات الشعوب األخرى



 رسالة إدارة المكتبة

 : تسعى إدارة المكتبة فى رسالتها إلى تحقيق اآلتى

تقديم المراجع والكتب التى تكسب معارف ومهارات التفكير العلمى   **
 . فى مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية

إكساب مهارات علمية ودلك بتوفير المعلومات المختلفة الالزمة  ** 
  للبحث العلمى من خالل التكنولوجيا الحديثة للمعلومات

المساهمة فى توظيف اإلمكانيات الفكرية والعلمية بإدارة المكتبة   ** 
لخدمة المجتمع والثقافة اإلنسانية ومن خالل تطويع أوعية المعلومات 

 . المتاحة فى خدمة اإلستشارات والبرامج التدريبية
دعم القيم األخالقية واإلنسانية فى التعليم والبحث العلمى وخدمة   **

 . المجتمع



 
 اهداف المكتبه

توفير مصادر المعرفة اإلنسانية لخدمة التخصصات العلمية  -1
 .المختلفة فى مجال القانون واالقتصاد والشريعة االسالمية

تطوير النظم المكتبية بما يتفق مع التطورات الحديثة في  2- 
 .مجال خدمات المكتبات والمعلومات

تقديم الخدمات المعلوماتية والمكتبية لتيسير سبل البحث  3- 
واالسترجاع وذلك من خالل ما تصدره من مطبوعات ، فهارس 

 ...ببلوجرافيات ، أدلة، وغيرها

تبادل مطبوعات الجامعة مع الجامعات والمؤسسات العلمية  4- 
 . بالداخل والخارج

تعريفية للطالب والطالبات وأعضاء  دعاية إلكترونيةإعداد -  5
هيئة التدريس بالخدمات التي تقدمها وكيفية استخدام مصادر 

 . المعلومات المتوفرة

رفع كفاءة العاملين بحضور الدورات التدريبية المتخصصة  – 6
  وغيرها وكذلك ورش العمل و المؤتمرات

 . تهيئة المناخ المناسب داخل المكتبة للدراسة والبحث -  7



 تعليمات استخدام مكتبة الكلية
 عزيزى المتردد على المكتبة

مشروع لك و لزمالئك وحرصاً منا علي تعظيم  اإلفادة من خدمات المكتبة حق
   -:إستفادتك و جميع زمالئك نود أن تراعي اإلرشادات التالية

 

 سجل نفسك فى سجل المترددين – 1     

 توجه لألخصائى المسئول عن خدمتك – 2      

 حافظ علي الهدوء التام   - 3      
كما أن من حقك اإلستفادة فمن واجبك أيضاً أن تحافظ علي الكتب من التلف        - 4

 .أو الضياع و إال أصبحت مسئوالً عنها و ما يترتب علي ذلك من تبعات
 .عليك ان ترد الكتب المستعارة في الموعد المحدد لها - 5
ال يسمح بإعارة الدوريات العلمية و المجالت و الكتب من النسخ الوحيدة و  - 6

 .النادرة وكذلك القواميس خارج المكتبة
 



عند دخولك القاعة ضع كتبك الخاصة و حقيبتك خارج القاعة    7-

 .في المكان المخصص لذلك

 .حفاظاً علي صحتك و صحة الغير ال تدخن مطلقاً داخل القاعة -8

 عدم جلب المأكوالت و المشروبات نهائيا 9 -

أخصائيوالمكتبة في خدمتك طالما أنك ملتزماً بالنظام و    -10      

 .التعليمات التي لصالحك



 (FLS)نظام المكتبة اإللكترونى 

(Future Library System) 

وهو Future Library Systemهو نظام المستقبل إلدارة المكتبات 
 :نظام يمكن الباحث من 

التعرف على مقتنيات مكتبات الجامعات المصرية من كتب ورسائل 
ماجستير ودكتوراه والدوريات العلمية التى تصدرها الجامعات 

وأبحاث قيد الدراسة ..وابحاث أعضاء هيئة التدريس ...المصرية 
 .بالجامعات المصرية

وكذللك قواعد البيانات العالمية المشترك بها المجلس األعلى للجامعات 
 .للتعرف على أحدث األبحاث العلمية

 :  ويمكن الوصول اليه عن طريق 

www.eulc.edu.eg 

 www.eul.edu.egأو



 الخدمات التى تقدمها المكتبة

تقدم المكتبة مجموعة من الخدمات التالية للطالب والباحثين 

 :وكذلك أعضاء هيئة التدريس 

خدمة البحث على موقع اتحاد مكتبات الجامعات : أوال 

 Eulcالمصرية 

تهدف هذه الخدمة إلى التعرف على مقتنيات المكتبات المتاحة 

سواء كانت كتب أو رسائل أو دوريات علمية والتى يمكن 

اإلستفادة منها والتى تخدم البحث الذى يقوم به فى مجال 

   www.eulc.edu.egالقانون والمتاحة من خالل 



 : خدمة البحث فى قواعد البيانات: ثانيا 
 

تهدف هذه الخدمة إلى التعرف على قواعد البيانات  ***

اإللكترونية التى تشترك فيها الجامعة والتى يمكن للباحث 

اإلستفادة منها والمتاحة من خالل بنك المعرفة المصرى من 

 : خالل الموقع التالى 

              www.ekb.eg 



 :وتظهر على الشاشة 

 

 



 أو

 



 بنك المعرفة المصرى

 



 : واختيار تسجيل دخول 

 

 

 

 



 :ويتم إختيار مصادرنا كما بالشكل



 :وتظهر دور النشر المتاحة •



 بنك المعرفة

قد أفاد  السيد رجب األسرج/السيد الدكتور ان  والجديد فى بنك المعرفة

 :وهى  قاعدة بياناتالكلية أن هناك 

lexis Nexis   

و تحتوي . ذات أهمية مختصة في مجال العلوم القانونيةهى قاعدة بيانات 

على مجموعة كبيرة من البحوث األكاديمية على االنترنت، حيث تفيد 

الباحثين القانونيين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات التي تدرس العلوم 

القانونية و الطالب في العثور على المعلومات وأألخبار القانونية 

 الهامة التي يحتاجون إليها

 صورة للقاعدة

 





 بنك المعرفة

تخدم مجال  قاعدة أخرى جديدة فى بنك المعرفةوكذلك توجد 
 :القانون وهى 

Doctrinal  plus 
هي محرك البحث الببليوغرافي األكثر تفضيال وأكبرقاعدة 

بيانات متخصصة في الفقه القانوني الناطق بالفرنسية، هى 
دورية قانونية  250قاعدة بيانات إلكترونية تغطي أكثر من 

 50000أكثر من . فصاعدا 1993ناطقة بالفرنسية من عام 
مليون وثيقة قانونية  4باحث يسهمون فيها، و بها أكثر من 
 في شتى تخصصات العلوم القانونية





 ثانيا خدمة اإلطالع الداخلى

تتيح مكتبة الكلية خدمة اإلطالع الداخلى للباحثين من خالل 

 :قاعة كبيرة تستوعب المئات من المترددين 





   خدمة اإلعارة الخارجية: ثالثا
تتيح مكتبة الكلية خدمة اإلعارة الخارجية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

المعاونة طبقا لآلحة المكتبات والتى ال تسمح بإعارة المقتنيات التالية خارج 

 :  المكتبة 

 الموسوعات والمعاجم (1)

 الدوريات العربية واألجنبية (2)

 الرسائل العلمية (3)

 الكتب النادرة والمخطوطات والبرديات (4)

 الكتب ذات النسخة الواحدة (5)

 الخرائط والألطالس والكتب السنوية والتقارير(6)

 أى مقتنيات أخرى تحددها لجنة المكتبة بالكلية أو لجنة المكتبات الجامعية (7)

 



 خدمة اإلعارة الخارجية

للفئات التالية الحدود المبينة قرين  اإلعارة الخارجيةال تتجاوز 

 :  كل فئة 

 عدد الكتب المسموح بإعارتها الفئة 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة

5 

 3 العاملين بالجامعة



   خدمة الرد على اإلستفسارات: رابعا 
وهى  اإلستفسارات الخاصة بالمترددينيقوم العاملون بالمكتبة بالرد على 

 :متنوعة كاآلتى 

 أسئلة عن توافر كتب أو رسائل أو دوريات بعينها *** 

توافر خدمة التصوير وإمكانية تصوير الكتاب بأكمله  أو الرسالة *** 
 بأكملها

   pdfيتيح الكتب والرسائل والدوريات  FLSهل برنامج *** 

 مواعيد العمل بالمكتبة*** 

إمكانية التسجيل على بنك المعرفة أو قواعد البيانات بعد اطالعهم *** 
 على اإلعالنات فى كل مكان  مع السؤال عن ما هو بنك المعرفة

   أو الرد من خالل صفحة المكتبة على الفيسبوك***



 صورة من المراسالت 









 خدمة البث اإلنتقائى: خامسا

تقوم المكتبة بتقديم هذه الخدمة لفئات الباحثين فى التخصص الدقيق - 1

فى أحد فروع القانون حيث تبث مجموعة مراجع منتقاه ألحد هذه 

 –القانون الدولى الخاص -القانون الدولى العام -تاريخ القانون)الفئات 

القانون المدنى  –القانون اإلدارى القانون الجنائى -القانون الدستورى

(  اإلقتصاد -الشريعة اإلسالمية  -قانون المرافعات -القانون التجارى–

 تقديم أدلة ورقية داخل المكتبة فى كل تخصص على حدة  - 2

 مصادر الوصول الحر للمعلومات فى مجال القانون   - 3     

 :  من خالل صفحة المكتبة على الفيسبوك وهى  

 (جامعة المنوفية-مكتبة كلية الحقوق) 

 



المقتنيات الواردة حديثا والجديدة فى مجال كتب القانون من          

 كتب ورسائل ودوريات

 









 مصادر الوصول الحر للمعلومات فى مجال القانون







  خدمة اإلحاطة الجارية : سادسا

حيث تقوم المكتبة بإعالم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس 

والهيئة المعاونة إلكترونيا بالموسوعات والكتب الهامة 

 والمنتقاه والتى تهمهم فى مجال القانون إلتمام أبحاثهم العلمية 

وكذلك المواقع الهامة التى تتيح مئات من الكتب واألبحاث 

 .القانونية  وقواعد البيانات الجديدة

 . من خالل صفحتنا على الفيسبوك 







المواقع الهامة التى تتيح مئات من الكتب واألبحاث القانونية     

   وقواعد البيانات الجديدة





 وكذلك إعالنات بنك المعرفة





   خدمة التصوير بأجر: سابعا

 ويسمح بالتصوير فيما ال خدمة التصوير بأجرتتيح المكتبة  **

 صفحة من الرسائل 30وصفحة للكتاب  50يتعدى  



 :األنشطة واإلنجازات

 : تقوم المكتبة بالعديد من األنشطة واإلنجازات التالية 

يتم تسجيل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  – 1

وطالب الدراسات العليا على بنك المعرفة المصرى وتدريبهم 

 على قواعد البيانات لتحقيق أقصى إستفادة من هذة القواعد 

 وكذلك تدريبهم على نظام اإللكترونى بالمكتبة 

تدريب السادة العاملين  فى المكتبة على بنك المعرفة  – 2

 المصرى وذلك لمواكبة التطورات الحديثة 

 



 األنشطة واإلنجازات

 تدريب السادة العاملين بالمكتبة فى إدارة المكتبات بالجامعة  -3

فى مجال المعلومات وبنك المعرفة و لمواكبة التطور فى 

تكنولوجيا المعلومات وذلك لتقديم خدمات متطورة ورفع 

 مستوى آداء العاملين بالمكتبة 

 



صورة من ورشة عمل بقاعة المؤتمرات فى الجامعة للتدريب 
 على بنك المعرفة



 تدريب العاملين



 األنشطة واإلنجازات

إرشاد الطالب فى مختلف المراحل الدراسية والطالب الجدد  -4

النظم  –التعليمات  –األقسام ) للتعرف على المكتبة 

 (المستخدمة 



 األنشطة واإلنجازات

قسم المكتبات فى التدريب  –تدريب طالب كلية اآلداب  –5

الميدانى لهم على أعمال المكتبة وكيفية تقديم الخدمات وكذلك 

 .......تدريبهم على استخدام النظام اإللكترونى للمكتبة 

اجتماع مدير المكتبة مع العاملين كل شهر وذلك لمتابعة   -6

 سيرأعمال المكتبة  



 األنشطة واإلنجازات

 تسجيل المترددين على المكتبة  -7

 FLsحيث يتم تسجيلهم على نظام المستقبل إلدارة المكتبات 

 



 األنشطة واإلنجازات

رفع المخططات قيد الدراسة على نظام المستقبل إلدارة  -8

 FLSالمكتبات 

حيث تقوم المكتبة برفع المخططات البحثية وذلك للتعرف على 

 الموضوعات التى تم دراستها من قبل لعدم تكرارها 

 



 صورة من المخططات قيد الدراسة



 األنشطة واإلنجازات

 الجرد الكترونيا  -9

حيث تقوم المكتبة تفعيل خدمة الجرد اإللكترونى على نظام 

FLS  حيث أنه تم جرد المكتبة إلكترونيا جردا كليا لجميع

 مقتنيات المكتبة 



 : عدد األوعية: أوال 

 
 العدد القسم
 28086 الكتب العربية

 3152 الكتب األجنبية
 2679 الرسائل العلمية

 8230 الدوريات
 1623 كتب اإلهداء

 43773 اإلمجاىل

 :عدد المترددين: ثانيا 

 
 مرتدد(  18000)  حيث بلغ عددهم   FLSمت تسجيل املرتددين على النظام اإللكرتوىن        

 2019/2018تقريرشامل باإلنجازات عن العام الجامعى 



 2019/2018تقريرشامل باإلنجازات عن العام الجامعى 

 :وتنمية المقنيات التزويد : ثانيا

 

 تقوم المكتبة بدراسة احتياجات المستفيدين وأعضاء هيئة التدريس بشكل دورى **
تقوم المكتبة بتقديم قوائم الناشرين للمستفيدين و السادة أعضاء هيئة التدريس  -

 للتعرف على احتياجاتهم من المقتنيات المراد تزويدها للمكتبة
 

 : تقوم المكتبة بعملية التزويد داخل المكتبة من خالل **
 

الشراء من الموازنة العامة للجامعة و دعم الشراء فى بعض السنوات من  - 1
 صندوق البحوث

 



 2019/2018تقريرشامل باإلنجازات عن العام الجامعى 

اإلهداء من الكليات المناظرة وبعض الكليات ذات اإلهتمام المشترك  -2 
الموضوعات القانونية والهيئات والمؤسسات  فى دراسة بعض

 القانونية واإلقتصادية 
 

 اإليداع للرسائل التى تناقش داخل الكلية ومجلة الكلية -3   

 :وخالل العام 

 جنيه((  23000)) تم شراء كتب ومراجع بمبلغ  – 1   

 الوقائع المصرية: تم االشتراك في الجريدة الرسمية وملحقاتها  – 2   



 2019/2018تقريرشامل باإلنجازات عن العام الجامعى 

 : األعمال الفنية:  ثالثا•

 فهرسة وتسجيل جميع الكتب والمجالت والرسائل على•

 على موقع المجلس األعلى للجامعات FLSنظام •

 

 عمل الباركود الالزم لجميع أوعية المعلومات وترفيفها•

 

يوجد بالمكتبة اجهزة حاسب آلى خاصة بمشروع المكتبة الرقمية  -•
تستخدم فى الغرض المخصص لها من فهرسة وبحث وجرد واستعارة 

 والى غير ذلك من عمليات ميكنة المكتبة....
 



تتوفر فى المكتبة األدوات الفنية الخاصة بالعمل فى المكتبة مثل  **   

قوائم رؤوس * الخطة الخاصة بكتب القانون*خطة تصنيف ديوى 

 .... الموضوعات

  الباركود والطابعات متصلة بأجهزة الحاسب اآللى وتعمل بكفاءة ** 

  تلتزم المكتبة بمعايير ضبط الجودة للتسجيالت الببليوجرافية ** 

 المقتنيات على النظام اآللى متطابقة مع سجالت العهدة   **

أوعية المعلومات ملصق عليها الباركود بشكل معيارى وطبقا ** 

 للمواصفات المتفق عليها من قبل مشروع ميكنة المكتبات

 



 2019/2018تقريرشامل باإلنجازات عن العام الجامعى 

 : تسجيل الباحثين: رابعا  

الخاص بالمكتبات ،  FLSيتم تسجيل الباحثين على نظام  – 1

قواعد البيانات العالمية ، و بنك المعرفة وكذلك 

، ويتم الشرح لهم على كيفية استخدام .EKBًًالمصري

 األنظمة المختلفة والبحث فيها



 2019/2018الجامعى تقريرشامل باإلنجازات عن العام 

 :اإلستعارة : خامسا

 

 : "إلستعارة الداخليةلبالنسبة  – 1

 :قامت المكتبة بخدمة  

 . FLS وتم تسجيلهم الكترونيا على نظام  مستفيد  " 18000" عدد 

 : بالنسبة لإلستعارة الخارجية – 2

 قامت المكتبة بخدمة  

((    من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة )) ستين مستعير ((  60)) عدد - 1
 إعارة خارجية وتسجيلهم على نظام االستعارة اإللكترونية

   عملية إستعارة"  500""موظف بالكلية والجامعة بإجمالى "      50"   عدد   - 2



 2019/2018تقريرشامل باإلنجازات عن العام الجامعى 

 : خدمة التصوير: سادسا •

  21000)) قامت المكتبة بتقديم خدمة تصوير ألكثر من  – 1

 واحد وعشرين ألف باحث (( 

أربعة عشر ألف ((  14561.25)) تم توريد مبلغ قيمته  - 2

وخمسمائة وواحد وستين وجنيه وخمسة وعشرين قرش من 

 أعمال التصوير



 2019/2018تقريرشامل باإلنجازات عن العام الجامعى 

 

 : تنمية قدرات العاملين: سابعا

ستة من الدورات التدريبية ((  6)) تم التدريب وحضور عدد •
 والمؤتمرات بالجامعة

 



 تقريرشامل باإلنجازات

 :تاسعا تطوير المكتبة •

إحدى عشر لوحة إرشادية  ((  11)) تم عمل عدد  – 1•

 باألقسام العلمية 

 تم عمل لوحة بتعليمات دخول المترددين  – 2•

 اثنين وحدة لحفظ الحقائب بمفاتيح((  2)) تم عمل عدد  – 3•

 تم عمل لوحة رسم كروكي بأقسام المكتبة ومحتوياتها - 4•

ثالثة وعشرين مصباح ((  23)) تم تركيب عدد  – 5•

 كهربائي لزيادة اإلضاءة بالمكتبة

 



 تقريرشامل باإلنجازات

 : الجرد السنوي: عاشرا 

تم إجراء الجرد السنوي على النظام اإللكتروني ألكثر من  – 1

 ((33000   )) 

 ثالثة وثالثين ألف كتاب ورسالة

 %0.25لم تتجاوز المكتبة النسبة المسموح بها  – 2



 تقريرشامل باإلنجازات

 : استقصاءات رضا المستفيدين: احدى عشر 

 :تم عمل استبيان لقياس رضا المستفيدين عن •

 اإلستقبال والتسجيل•

 سرعة وجودة عملية البحث •

 خدمة التصوير •

 الهدوء وكذلك اإلضاءة والتهوية ونظافة المكتبة •

 وهل تلبى محتويات المكتبة احتياجاته أم ال؟•



 تقريرشامل باإلنجازات

 : إنجازات أخرى:  اثنى عشر•

تم عمل صفحة لمكتبة الكلية على موقع الفيسبوك  - 1

facebook   

 ((جامعة المنوفية  –مكتبة كلية الحقوق )) 

يتم اإلعالن  بصفة مستديمة عن الكتب التي ترد لمكتبة  – 2

الكلية لجميع األقسام وكذلك المجالت العلمية التي تعاقدت 

 عليها الكلية

 



 تقريرشامل باإلنجازات

تم اإلعالن عن عدد من المواقع الخاصة بكتب القانون  – 3

 وعمل لينكات لها للتسهيل على الباحثين 

 

 



   المشكالت التى واجهت المكتبة وطرق حلها

 بعد نقل المكتبة فى المكان الجدبد لم يكن بها وصالت اإلنترنت  – 1

 تم عمل الالزم وتم شراء موديم جديد  *

 عدم كفاية اإلضاءة  -2

 لمبة موفرة  25وتم تزويد اإلضاءة وتم تركيب عدد  * 

 كان بعض المترددين يتعرض للسرقة  -3

وحدة شنط تحتويان على ( 2)تم حل المشكلة بتصنيع عدد   *

 وحدة لحفظ الشنط بمفاتيح ( 52)عدد



 عدم كفاية وحدات األرفف  -4

 وحدة صغيرة ( 40) وحدة كبيرة وعدد ( 40)وقد تم عمل عدد  *

كانت هناك تجاوزات كبيرة فى عميات اإلستعارة من حيث العدد  – 5

 والفترة 

كتب لمدة ( 5)وقد تم تفعيل الالئحة وضرورة اإللتزام بالعدد  *

اسبوعين وعمل انذارات مستمرة وعرض المشكلة على لجنة مكتبة 

الكلية ومجلس الكلية وتم اإللتزام بالعدد والمدة وقام البعض بتسديد 

 أثمان الكتب طبقا للالئحة 



كان هناك إختالف فى قاعدة البيانات على نظام  – 6

FLS والواقع على األرفف 

تم عمل المراجعة الكاملة للكتب على األرفف وقاعدةالبيانات  *

 ومطابقتهم لبعض 



   الخطة المستقبلية للعام القادم

 :بالنسبة 

 : العامل البشرى -1

 التدريب المستمر على تحسين تقديم الخدمات للمترددين  - 1

   FLsاإلرتقاء بالمستوى الفنى للعمل على نظام  -2

حضور الدورات التى تنظمها الجامعة فى مجال تخصص  - 3

ودورات اللغة  (ICDL)المكتبات والدورات المساعدة مثل 

E 

 اإللتزام بحسن معاملة المترددين  – 4



 الخطة المستقبلية للعام القادم

 : المقتنيات - 2

 ضبط قاعدة البيانات باستمرارمع واقع األرفف**  

تنمية المقتنيات بما يخدم الباحثين وتطور العملية التعليمية **  

 ومراعاة توفير طلبات الباحثين 

  

 

 



 الخطة المستقبلية للعام القادم

   :الخدمات اإللكترونية والدعاية – 3

اإلعالن عن كل ما هو جديد من كتب ورسائل ودوريات ***
 على صفحة المكتبة على الفيسبوك

اإلعالن عن قواعد البيانات العالمية الجديدة والتى توفر  ***
آالف من األبحاث القانونية وكذلك اإلعالن عن مصادر 

الوصول الحر والتى توفر آالف األبحاث القانونية 
والنصوص الكاملة على صفحة الفيسبوك و األماكن المهمة 

 بالكلية 

 تكوين مجموعة أصدقاء  المكتبة ***

 



 الخطة المستقبلية للعام القادم

 : العالقات باإلدارات األخرى – 4

 :   اإلدارة العامة للمكتبات*** 

 حضور جميع اإلجتماعات الخاصة بمديرى مكتبات الجامعة -

 حضور الدورات والورش الخاصة بالمكتبات -

 الرد على المكاتبات واإلستفسارات واإلتصاالت -

 التفاعل بموضوعية مع إدارة الكلية العليا واإلدارات األخرى بالكلية  ***

التفاعل بموضوعية مع اإلدارة العليا بالجامعة وكذلك جميع اإلدارات  ***

 العامة

 



 الخطة المستقبلية للعام القادم

 :موقع المكتبة  –5

 الحفاظ على نظافة المكتبة ** 

 الحفاظ على الهدوء واإلضاءة والتهوية الجيدة ** 

 صيانة األثاث والعمل على راحة المترددين *** 

 

 


