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 وكان مقرها في ذلك الوقت ١٩٨٠ المكتبة مع بداية صدور القرار الجمهوري بإنشاء الكلية عام أنشأت •

نتقلت إلى مكانها الحالي إنتقلت إلى مبنى معهد الكبد القومي وظلت هناك إلى أن إباإلدارة العامة للجامعة ثم 

>  .١٩٨٤عام  الكلية بعد افتتاحه   الجناح البحري من مبنى علويبالدور الثالث والرابع << << << <
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 شبكة الربط ( مركز تكنولوجيا المعلومات مدير إدارة المكتبة ومشرف على:   الصباغسعدمحمد / أ  .١

  .) ومعمل التدريب على تكنولوجيا المعلومات والمكتبة الرقمية والمعلومات ونادي التكنولوجيا و موقع الكلية

  . المكتبة  الكامل علىاإلشرافرئيس قسم المكتبة ومسئولة عن : تن فاروق الرفاعى فا/ أ  .٢

 من تنظيمها وترفيفها والرد على االستفسارات  المراجع الكتب و بصالةةمسئول:   االسكافي السيدياسمين/ أ  .٣

  المكتباتإلدارةبل  المستقالتي ترد وإدخال البيانات الخاصة بالمكتبة من كتب ورسائل ومستعرين على برنامج

FLS واالستعارة االلكترونية .   

 من تنظيمها وترفيفها والرد على  المراجع الكتب و بصالةةمسئول: رهام مختار صالح الدين / أ  .٤

االستفسارات التي ترد وإدخال البيانات الخاصة بالمكتبة من كتب ورسائل ومستعرين على برنامج المستقبل 

 .ستعارة االلكترونية  واالFLSإلدارة المكتبات 

 من تنظيمها وترفيفها والرد على االستفسارات  المراجع الكتب و بصالةةمسئول: دعاء عبد المنعم الزيات / أ  .٥

التي ترد وإدخال البيانات الخاصة بالمكتبة من كتب ورسائل ومستعرين على برنامج المستقبل إلدارة المكتبات 

FLS واالستعارة االلكترونية . 

عن المكتبة الرقمية وبنك المعرفة المصري وفتح حساب للسادة أعضاء مسئول : مود ابراهيم االعصر مح/ أ  .٦

والبريد االلكترونى االكاديمى وحل المشاكل هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب وطلبة الدراسات العليا 

 . وتسجيل مجلة الكلية علية امج المستقبلن تظهر على برالتي

 على المكتبة وتسجيل المترددين واألمانات الخاصة بمتعلقاتال حفظ ة عنمسئول:  الفخرانىفتحية / أ  .٧

 إلدارةوكذا تسجيل بيانات المترددين على برنامج المستقبل  دفتر المترددين فيالمترددين على المكتبة 

  .وإعداد تقرير شهري بذلك وترفيف وتنظيم صالة الكتب العربية  FLSالمكتبات 

 من صرف مستلزمات التشغيل والمحافظة عليها وإجراء مسئول عن خدمة التصوير:  الفرماوىعاشور/ أ .٨
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  .التصوير والحسابات والتوريدات الخاصة باالت التصوير 

 أعضاء هيئة  السادةومتابعة شكاوى  العالميةعن قواعد البيانات االلكترونيةمسئول :   النادي سعيدنادر/ أ  .٩

  .مع المنسق العام بإدارة الجامعة والهيئة المعاونةالتدريس 

من تنظيمها وترفيفها والرد على االستفسارات التي   العليا بصالة الدراساتةمسئول:  الجاكىمحمد هند / أ .١٠

وكذا  FLS  المستقبل إلدارة المكتباتعلى برنامجومجلة الكلية  العلميةرسائل بالترد وإدخال البيانات الخاصة 

   . الواردة بهاالبيانات صحة جميع  التي ترد للمكتبة بعد التأكد منالبروتوكوالت واستالم الرسائل العلمية

من تنظيمها وترفيفها والرد على   العليا بصالة الدراساتةمسئول  :ابتهال رمضان الصفتى /أ  .١١

 وكذا FLS على برنامج المستقبل إلدارة المكتبات  ومجلة الكليةالعلميةرسائل الاالستفسارات التي ترد وإدخال 

 .استالم الرسائل العلمية والبروتوكوالت التي ترد للمكتبة بعد التأكد من صحة جميع البيانات الواردة بها 

من تنظيمها وترفيفها والرد على   العليا بصالة الدراساتةمسئول: نجالء عبد العزيز رزق / أ  .١٢

 وكذا FLSنامج المستقبل إلدارة المكتبات  على برومجلة الكلية العلميةرسائل الاالستفسارات التي ترد وإدخال 

 .استالم الرسائل العلمية والبروتوكوالت التي ترد للمكتبة بعد التأكد من صحة جميع البيانات الواردة بها 

التي ترد للمكتبة بعد التأكد البحثية المخططات   وتسجيلستالمإ عن ةمسئول: سمية صبري ابو زيد /  أ .١٣

 . FLSعلى قاعدة البيانات الخاصة بها وكذا برنامج المستقبل اردة بها من صحة جميع البيانات الو

 مسئولية كاملة عن نظافة المكتبة والشبكة والنادي ومعامل لهمسئو:  حسن محمد أنوار/ العاملة  .١٤

 وتلبية طلبات العاملين في حدود المسموح به طبقا للقواعد المكاتبات الخاصة بالمكتبةالحاسب االلى وتسليم 

 .محددة للعمل ال

 مسئولية كاملة عن نظافة المكتبة والشبكة والنادي ومعامل لمسئو :محمد احمد عباس القاضي / العامل  .١٥

 وتلبية طلبات العاملين في حدود المسموح به طبقا للقواعد المكاتبات الخاصة بالمكتبةالحاسب االلى وتسليم 

 .المحددة للعمل 

 مسئولية كاملة عن نظافة المكتبة والشبكة والنادي لمسئو :  موسىبسيونىعنتر القطب / العامل  .١٦

 وتلبية طلبات العاملين في حدود المسموح به طبقا المكاتبات الخاصة بالمكتبةومعامل الحاسب االلى وتسليم 

 .للقواعد المحددة للعمل 

 ������.... 
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 كتاب ثقافي ١٥٠٠ما تضم ك وعلومه في شتى فروع الطب أجتبىكتاب ومرجع   ٩٠٠٨حوالي تضم المكتبة  •

 في  دكتوراه١٤٠٨،  ماجستير ٤٩٦٤  منهم رسالة علمية٦٣٧٢كما تضم أيضا في مختلف علوم المعرفة 

 مفتوحة ومتاحة للجميع كما أنها أرفف معروضة في هذهجميع التخصصات الطبية  جميع أوعية المعلومات 

متاحة على قاعدة بيانات ببليوجرافية الكترونية يمكن الدخول عليها من خالل البوابة االلكترونية التالية 

www.eulc.edu.eg   ٣٢٥٨منهم ) بروتوكول (  مخطط بحث علمي ٣٩٥٠، كما تضم المكتبة 

 هذا  علويالرابعتوجد الكتب والمراجع  بالدور   دكتوراه في جميع التخصصات الطبية ، ٦٩٢ماجستير ، 

( وترابيزات االطالع )  دوالب ٢٠( والدواليب )  رف ٥٠( الدور مجهز بأحدث األثاثات والمتمثلة فى األرفف 

وجارى تكييف المكان  والستائر )  مروحة سقف ٢٥( والمراوح )  كرسي ١٢٠( والكراسي )  ترابيزة ١٥

 باإلضافة إلى الشبكة السلكية ونظام ساوند WIFIكاميرات المراقبة ومغطى بشبكة المعدنية والمكان مجهز ب

يوجد بنفس الدور مركز للنسخ والتصوير يستطيع , عالي الجودة وأجهزة حاسب آلى حديثة للموظفين  

للصفحة الواحدة ويتم تطبيق نص الئحة  قرشا خمسة وعشرونالباحث نسخ وتصوير ما يحتاجة مقابل 

يقتصر "  والتي تنص على االتى ٤ الفقرة ٣٧ المادة فى هذا الخصوص ٣٠/٥/٢٠١٦ت الصادرة فى المكتبا

( استعمال آالت التصوير  على تصوير المواد العلمية الخاصة بالمكتبة ويسمح بالتصوير فيما ال يتعدى عدد 

الرسائل توجد  كما " .صفحة من اى مقتنيات أخرى بالمكتبة  ) ٥٠( صفحة من الرسائل العلمية وعدد  ) ٣٠

االنترنت الخاص  ةشبكمقر  يوجد بالدور الرابع علوي كما,  بالدور الرابع علوي  والمخططات البحثيةالعلمية

يوجد معمل . بالمجمع الطبي مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة من أجهزة ربط واتصال وخوادم 

وسائل والتقنيات الحديثة من أثاث وإضاءة وتهوية للحاسب اآللي بالدور الثالث علوي مجهز بأحدث ال

 جهاز حاسب آلي ذا مواصفات ٣٠  قوامه WIFIوكاميرات مراقبة ونظام ساوند سيستيم ومغطى بشبكة 

   , وطلبة الدراسات العليا  والهيئة المعاونةفنية عالية يستخدمه الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 

�� ��!.... 

 .خدمة المراجع  •

  . هيئة التدريس والهيئة المعاونة أعضاءستعارة الخارجية قاصرة على السادة خدمة اال •

 .لجميع الطالب وطلبة الدراسات العلياخدمة االستعارة الداخلية  •

   .والتوجيهاإلرشاد  •

 -:الرد على االستفسارات المرجعية بالتليفون أو البريد االلكتروني من خالل البريد االلكترونـي التـالي                 •
librarymfm@yahoo 
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   .التصوير والنسخ •

 .  الحرخدمة االنترنت •

 المحلية والعالمية التي تتيح النص من الخدمات المميزة  خدمة البحث في قواعد وبنوك المعلومات الطبية           •

 .والمتمثلة فى بنك المعرفة المصري  الكامل لألبحاث

���"#$%... 

  ).www.eulc.edu.eg( لبوابة خدمة إنشاء حساب للدخول على المكتبة الرقمية من خالل ا •

( خدمة إنشاء حساب للدخول على بنـك المعرفـة المـصري بوابـة البـاحثين مـن خـالل البوابـة                       •

www.ekb.eg. (  

 .ل وخارج الجمهورية خدمة إنشاء بريد الكتروني اكاديمى لمراسلة الجهات العلمية داخ •

 .جوجل سكولر  العلمي حساب على الباحث إلنشاءخدمة مساعدة الباحثين  •

 .للباحثين الكتب والمراجع الطبية االلكترونية توفير خدمة  •

 .خدمة اإلمداد بالوثائق الغير متاحة بقواعد البيانات  •

 .طباعة المستندات واألبحاث  •

  .عقد دورات في الحاسب االلى  •

  . عن كيفية استخدام قواعد البيانات عقد ندوات •

  .نسخ االسطوانات الطبية   •

 .استخدام الماسح الضوئي في مسح الصور الطبية  •

������ &�'(%....  
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 صالة الرسائل العلمية  معمل الحاسب االلى

   الكتب والمراجعصالة  المكتبة الرقمية

قميةوحدة المكتبة الر   

 وحدة التصوير والنسخ 

واألماناتوحدة حفظ المتعلقات    

 مقر شبكة االنترنت 
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خدمة السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب وطالب الدراسات العليا والعاملين بالكلية وكلية               •

صحة والتامين الـصحي بالمحافظـة      التمريض ومعهد الكبد القومي والمستشفيات الجامعية وأطباء وزارة ال        

 حيث   سواء كانت تلك المصادر تقليدية أو غير تقليدية        وذلك عن طريق توفير أحدث مصادر المعلومات الطبية       

 .بالمحافظة  وعلمي ثقافي وتنويرتعتبر المكتبة مركز إشعاع

���+�� ,-$.... 

ØÛÃÖ]<‚éÂ]çÚØÛÃÖ]<‚éÂ]çÚØÛÃÖ]<‚éÂ]çÚØÛÃÖ]<‚éÂ]çÚZZZZ من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر .  

<íéÂçf‰ù]<ì‡^qý]<íéÂçf‰ù]<ì‡^qý]<íéÂçf‰ù]<ì‡^qý]<íéÂçf‰ù]<ì‡^qý]VVVV و السبت  الجمعة يومي.  

<<<á]ç{ßÃÖ]<<<á]ç{ßÃÖ]<<<á]ç{ßÃÖ]<<<á]ç{ßÃÖ]VVVV    شبين الكوم ش ياسين عبد الغفار متفرع من ش جمال عبد الناصر مبنـى كليـة              - محافظة المنوفية 

   .الطب الدور الثالث

<áçËé×i<áçËé×i<áçËé×i<áçËé×i<V<V<V<VNNNNNNNN NNNN NSOMNSOMNSOMNSOM<<<<IIII<<<<NNNOURPNNNOURPNNNOURPNNNOURP<K<K<K<KLPTLPTLPTLPT< << << << <
<ê×}]�<ê×}]�<ê×}]�<ê×}]�<V<V<V<VNNONNONNONNO<<<<IIII<<<<NMMNMMNMMNMM<<<<< << << << <

<‹Ò^Ê<‹Ò^Ê<‹Ò^Ê<‹Ò^ÊVVVVNOMSQLTNOMSQLTNOMSQLTNOMSQLT<<<<IIII<<<<NOMSQLNNOMSQLNNOMSQLNNOMSQLN<K<<K<<K<<K<LPTLPTLPTLPT< << << << <
êÞæ�ÓÖ÷]<‚è�Ö]êÞæ�ÓÖ÷]<‚è�Ö]êÞæ�ÓÖ÷]<‚è�Ö]êÞæ�ÓÖ÷]<‚è�Ö]V<V<V<V<< << << << <

<<<<librarymfm@yahoo.comJ<J<J<J< 
<kÞ�Þ÷]<î×Â<ÄÎç¹]<kÞ�Þ÷]<î×Â<ÄÎç¹]<kÞ�Þ÷]<î×Â<ÄÎç¹]<kÞ�Þ÷]<î×Â<ÄÎç¹]VVVV< << << << <

<<<<http://mu.menofia.edu.eg/med/med_lib/LibraryHome/arJ<J<J<J< 
<Õçe<‹éËÖ]<î×Â<ífjÓ¹]<ívË‘<Õçe<‹éËÖ]<î×Â<ífjÓ¹]<ívË‘<Õçe<‹éËÖ]<î×Â<ífjÓ¹]<ívË‘<Õçe<‹éËÖ]<î×Â<ífjÓ¹]<ívË‘<V<V<V<V< << << << <

https://www.facebook.com/groups/mfmlibrary/?ref=bookmarks<<<<
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