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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 كهًخ انغٛذ أ . د / ػًٛذ انكهٛخ

  اثُبئٗ األػضاء طالة كهٛخ انؼهٕو

 

أصبحت المكتبات الجامعية اليوم بعد التقدم 
اليائل في تكنولوجيا المعمومات تقدم أىم مصادر 

 الحديثة فيي ركنا ىاما في تطوير العممية التعميمية  المعمومات
والدراسةةةةة ووسةةةةيمة   والبحثيةةةةة بالكميةةةةات ام تاةةةةكل امتةةةةدادا فكريةةةةا لعمميةةةةات البحةةةةث

 لالرتقاء بالمستوى العممي والبحثي لممترددين.
 لقةةةد اةةةيدت مكتبةةةة الكميةةةة مجيةةةودات رائعةةةة لمنيةةةو  بال ةةةدمات المقدمةةةة

 وتحقيق أقصى مردود ايجابي منيا .
وقةةد   Future library systemلقةةد تةةم ميكنةةة مكتبةةة الكميةةة باسةةت دام ن ةةام 

أصةةةبل الن ةةةام احلةةةي موحةةةد جمةةةى مسةةةتوى الجامعةةةات المصةةةرية مةةةن  ةةةالل ماةةةرو  
بالتعةةةاون مةةةل المجمةةةس امجمةةةى لمجامعةةةات واتاحةةةة  ICTBتطةةةوير المكتبةةةة الرقميةةةة 

قامةةةةت بتن يةةةةةم  محتويتيةةةةا جمةةةةى اتنترنةةةةت وتعةةةةةد مكتبةةةةة الكميةةةةة أول مكتبةةةةةة رائةةةةدة
الماةةةةرو  وىةةةةي أول مكتبةةةةات جامعةةةةة المنوفيةةةةة قامةةةةت ب د ةةةةال الةةةةدوريات العمميةةةةة 

 . FLSجمى ن ام العمل احلي 
ائزة أفضةةةل مكتبةةةات جامعةةةة وقةةةد حصةةةمت إدارة مكتبةةةة كميةةةة العمةةةوم جمةةةى جةةة

 .المنوفية

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 ػبدل ػجذ انٓبد٘ َصبسأ . د / 
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نهذساعبد   انكهٛخٔكٛم انغٛذ األعزبر انذكزٕس/ كهًخ 

 انؼهٛب ٔانجذٕس

 اثُبئٗ األػضاء طالة كهٛخ انؼهٕو    

                                                        

أن أىنئكم طالبًا جدد  2012/2020يطيب لي بمناسبة العام الدراسي الجديد 
دراسيًا سعيدًا وقدامى بمناسبة بدء الدراسة متمنيًا من اهلل جز وجل أن يكون جامًا 

جميكم جميعًا وحافاًل بالعطاء والجد وامجتياد واإل الص في العمل وتحصيل العمم 
النافل لكم ولمصرنا العزيزة . ونحمد اهلل العمي القدير المي أتم جمينا نعمتو وب ضل 
إدارة الكمية تم تجديد مكتبة الكمية وتزويدىا بالمراجل العممية الحديثة والكتب 

لتي ت دم جميل الت صصات في جميل اتقسام وكملك  دمة التسجيل جمي الجديدة ا
بنك المعرفة المصري وكل ملك ينصب في  دمة العمم من أجل رفعة وطننا العزيز 

 مصر.

 متمنيًا لكم مستقباًل مارق مميء باتمل ومحاط بالرجاء.
 

 نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس  انكهٛخٔكٛم                        

 

 يجذ٘ صكٙ يطشأ . د /                                     
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 كهًخ انغٛذ األعزبر انذكزٕس / يذٚش ٔدذح ضًبٌ انجٕدح ثبنكهٛخ                       

 اثُبئٗ األػضاء طالة كهٛخ انؼهٕو
 

اصبل التقدم السريل في جالمنا ي ر  جمينا تحديات جسام في كافة المجامت وم 
سيما مجال التعميم , فمم يعد التعميم التقميدي ىو المأمول حاليا ولكن  يرت م اىيم 

كافة مجامت الحياة و صوصا مجال التعميم. فمم يعد كم المعرفة فقط بالجودة مرتبطة 
 ريج وانما بوسائل التعميم والتعمم الماتي والقدرة جمى ىي المعيار المي يقاس بو ال

جمميات  تطوير المات والمنافسة والتعاون والتحسين المستمر وىما ما تصبو اليو
 .الااممة الجودة

 

جمى جيودا كبيرة في سبيل التقدم  العمومت وحدة ضمان الجودة في كمية ملوقد ب
من أجل تحقيق  مكتبة الكمية جيدًا كبيراً  بملتمجتماد واستكمام ليمه المسيره فقد وا

امكاديمي وأن نصبل بحق  تتوج دائمًا لالجتماديحدونا اممل في أن  وملك الحمم 
  ."كمية معتمدة وأن يصبل  ريجنا " ريجا معتمدا

 يذٚش ٔدذح ضًبٌ انجٕدح ٔاالػزًبد                        

 

 دغبو أدًذ ػٕضد /                                       
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 كهًخ انغٛذ / يذٚش ػبو انكهٛخ

 

  اثُبئٗ األػضاء طالة كهٛخ انؼهٕو

 

 مما م اك فيو أن المكتبة الجامعية تعتبر
 مؤسسة ثقافية وتربوية وجممية تعمل جمى 

والباحثين   دمة مجتمل الطمبة وأجضاء ىيئة التدريس
وأغتنم ال رصة لكي أتقدم بكل لماكر والتقدير  لتزويدىم بالمعمومات في مجال أبحاثيم

إلدارة مكتبة الكمية والعاممين بيا جمى الجيد المبمول والواضل من تقديم  دمات 
جديدة تساجد الطالب جمى كي ية اتست ادة من المكتبة حق اتست ادة وتساجد جمى 

جمى مستوى الجامعة  وليس جديدا جمييا فمكتبة كمية العموم ىي رفل مكانة المكتبة 
 المكتبة المثالية اتولى أجواما وأجوام.

وأ يرا أتمنى لكم مزيد من التقدم وامزدىار لكي نتكاتف جميعا جمى تحقيق 
 أىداف الكمية وتطمعاتيا .

 

 يذٚش ػبو انكهٛخ          

 

 أ./ ػًبد صكشٚب َٕح

  



 9109/9191نهؼبو انجبيؼٙ                                      ئداسح انًكزجخ ثكهٛخ انؼهٕو دنٛم   

 

 7 

 

                                                    

 هًخ انغٛذ/ يذٚش ئداسح انًكزجبدك
 

 

 اثُبئٗ األػضاء طالة كهٛخ انؼهٕو 

 

نقذ أكزغجذ انًكزجبد أًْٛخ فبئقخ فٙ 

 دٛبرُب 

  انٕٛيٛخ ثبػزجبسْب رًضم راكشح األيخ ٔقذ عبْى

 ػصش انًؼهٕيبد ٔانضٕسح انٓبئهخ فٙ انزكُٕنٕجٛب 

 فٙ صٚبدح ْزِ األًْٛخ. 

ئٌ انفكش .... ٔانذضبسح ...... ٔانؼهى ........ ٔانزبسٚخ كم ْزِ انكهًبد 

رؼُٙ انًكزجبد فٓٙ يذزٕٖ كم انًإنفبد ٔانًشاجغ ػهًٛخ كبَذ أٔ 

دضبسٚخ أٔ ربسٚخٛخ فٓٙ رذزٕ٘ ػهٗ خالصخ فكش األدثبء ٔانؼهًبء 

 ٔانجبدضٍٛ ٔانُبثغٍٛ.

أفكبس شجبثُب ٔرصقم يٓبسارٓى ٔئثذاػبرٓى ئٌ انًكزجخ ْٙ انزٙ رًُٙ 

ٔرشكم سؤاْى انًغزقجهٛخ ٔشجبة انٕٛو ْى أطفبل األيظ ٔسجبل ٔقبدح 

 انًغزقجم يٍ ْزا انًُطهق رأرٙ أًْٛخ انًكزجبد ٔيصبدس انًؼهٕيبد.
 

 يذٚش ئداسح انًكزجبد

 

 )خبنذ ئثشاْٛى ػفصّ(       
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 سؤٚخ ٔسعبنخ انًكزجخ

 

 -سؤٚخ انًكزجخ:
 

تقديم أعمى مستوى من الخدمة المعرفية والرقمية لدعم العممية 
 التعميمية والبحث العممي.

 
 

 -:سعبنخ انًكزجخ
 

تسعى المكتبة إلى تحقيق متطمبات العممية التعميمية بالكمية 
واحتياجات المجتمع الخارجي بتوفير مجموعات متنوعة في جميع مجاالت 

المعمومات وتشجيع استخدام تكنولوجيا  الدراسة الطالبية والبحثية من أوعية
 المعمومات المتوائمة مع البيئة الرقمية لمجامعة.
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  انزؼشٚف ثبنًكزجخ

   
 
 

 -:موقع المكتبة
 

 1291لسةةنة  92تةم إناةةاء المكتبةة بنةةاءًا جمةةي قةرار رئةةيس الجميوريةة رقةةم 
نةةى كميةةة ببم وتوجةةد حاليةةاً  1299/1299بناةةأة كميةةة العمةةوم وبةةدأت الدراسةةة جةةام 

 . تقل المكتبة بالدور الرابل من الكميةالعموم بمجمل الكميات و 
 اإلطةةةةةةةال  جمةةةةةةةى مقتنيةةةةةةةات المكتبةةةةةةةة بالةةةةةةةد ول جمةةةةةةةى الموقةةةةةةةل ويمكةةةةةةةن

www.eulc.edu.eg 
 موقع الجامعة على االنترنت

http://www.menofia.edu.eg 
 الكلية على االنترنت مكتبة موقع

http://mu.menofia.edu.eg/sci/sci_lib/LibraryHome/ar 

 لالتصال بالكلية
0482222753 –  0482222758   

 0482235689فاكس :
 
 
 
 



 9109/9191نهؼبو انجبيؼٙ                                      ئداسح انًكزجخ ثكهٛخ انؼهٕو دنٛم   

 

 10 

 

 -:ٔقبػبرٓبأقغبو انًكزجخ 
 -:أقغبو انًكزجخ

 
اقغبو رقغ جًٛؼٓب فٙ انقبػخ انكجشٖ  7رُقغى انًكزجخ ئنٗ 

:  ْٙٔ- 

 

 Geology  قغى انجٕٛنٕجٛب -0

 Chemistry قغى انكًٛٛبء -9

  Mathematics and Computer Science  د ٔانذبعت اٜنٙ  قغى انشٚبضٛب -3
 Botany                 ٔانًٛكشٔثٕٛنٕجٙ قغى انُجبد -4
                   Zoology  قغى ػهى انذٕٛاٌ -5
 Physics قغى انفٛضٚبء -6

 انقغى انضقبفٗ  -7

 

 

 
  

 

            

                 

                       



 9109/9191نهؼبو انجبيؼٙ                                      ئداسح انًكزجخ ثكهٛخ انؼهٕو دنٛم   

 

 11 

 -:قبػبد انًكزجخ
 قبػبد ْٔٙ كبالرٙ : 3رذزٕ٘ انًكزجخ ػهٗ ػذد 

 قبػخ انشعبئم انؼهًٛخ -9  انكجشٖ انقبػخ  -0

 قبػخ انذٔسٚبد انؼهًٛخ -3

 قبػخ انًكزجخ انغًؼٛخ ٔانجصشٚخ -4

 

 -:ٔصف انًكزجخ ٔأصبصٓب ٔأجٓضرٓب

 

 -:انًغبدخ انكهٛخ نقبػبد انًكزجخ -0

و ، انًغبدخ انًغزغهخ 340انًغبدخ انكهٛخ نهقبػخ انكجشٖ 

 و638نجًٛغ انقبػبد 
 -:أصبس انًكزجخ -9

( سف ، 744( دٔالة = )094ػذد ) رذزٕٖ انًكزجخ ػهٗ :

 ( يقؼذ ،58ػذد )
( رشاثٛضح كًجٕٛرش ، 9( يُضذح نالطالع ، ػذد )79ػذد )

 ( يكبرت .7ػذد )
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 -:أجٓضح ٔيهذقبد خبصخ ثبنًكزجخ -3
( جٓبص دبعت آنٗ ، ػذد 05رذزٕٖ انًكزجخ ػهٗ : ػذد )

( جٓبص يبعخ ضٕئٗ 0( جٓبص شبشخ ػشض ، ػذد )0)

scanner ( طفبٚخ 04( جٓبص ركٛٛف ، ػذد )5،ػذد )

 .دشٚق

 

 و340انقبػخ انكجشٖ ٔرجهغ يغبدزٓب 

 ٔرذزٕٖ ػهٗ :
 ( دٔالة يفزٕح 89ػذد ) 

 ( رشثٛضح يطبنؼخ نهطهجخ ثؼذد 48ػذد )كشعٙ 57 

 ( يكبرت نهغبدح انًٕظف7ٍٛػذد ) 

 ( أجٓضح كًجٕٛرش خبص ثبنغبدح انًٕظف7ٍٛػذد ) 

 ( أجٓضح كًجٕٛرش خبص ث3ػذد ) بنطالة ٔانغبدح

أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔرنك نهجذش ػهٗ قٕاػذ 

انجٛبَبد انؼبنًٛخ ٔانزٙ رخذيٓى فٙ يجبالد أثذبصٓى 

 انًخزهفخ.

 ( يبكُٛخ رصٕٚش ْٔٙ خذيخ رقذو نهغبدح 0ػذد )

 أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔنهطالة 
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 ( شبشخ نؼشض يذزٕٚبد انًكزجخ ٔخذيبرٓب 0ػذد )

 ٔكم يب ْٕ جذٚذ

 ( 4ػذد )ركٛٛفبد 

 
 

 

 -:قبػخ انشعبئم انجبيؼٛخ

 ٔرذزٕٖ ػهٗ :
 ( دٔالة 09ػذد ) 

 ( دٚغك ئطالع00ػذد ) 

 ( كشع00ٙػذد ) 
 -:قبػخ انذٔسٚبد انؼهًٛخ

 ٔرذزٕٖ ػهٗ :
  دٔالة يفزٕح 06ػذد 

 09 دٚغك ئطالع يفزٕح 

  ركٛٛف 0ػذد 
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 -:قبػخ انًكزجخ انغًؼٛخ ٔانجصشٚخ

 ٔرذزٕٖ ػهٗ :
  يزصهخ ثبألَزشَذ.أجٓضح كًجٕٛرش  3ػذد 

  ٗدٔالة خبص ثبألفالو انؼهًٛخ انزٙ رى رذٕٚهٓب ئن

(CD)  انزٙ رخذو انطهجخ فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ

 ششٚظ فٛذٕٚ. 91ٔانجذضٛخ ٔػذدْب 

  سعبنخ ػهًٛخ 311ػذد 

  كزبة ئنكزشَٔٙ. 911ػذد 

 

 

 

 -انخذيبد انزٙ رقذيٓب انًكزجخ:
  وفيما يلي سرد لهذه هناك ثالث أنواع من الخدمات تقدمها المكتبة

 الخدمات مع شرح أللية تنفيذ هذه الخدمات بالتفصيل.
 

 خذيبد ثأجش غٛش رقهٛذٚخ خذيبد خذيبد رقهٛذٚخ
 خدمة التسجيل االلكتروني البحث في فهارس المكتبات التوجية واالرشاد

خدمة رسم إفادة لمعرفة  التسجيل على نظام المكتبة االطالع الداخلي
موضوع بحث مسجل أو 

 غير مسجل 

كيفية تسجيل الدخول على نظام  االستعارة الخارجية
 المكتبة

 خدمة تحميل المقاالت

 أبحاث و تحميل ملخصات  قيد الدراسة رسائلخدمة الرد على 
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 (5-1)عدد الصفحات من  االستفسارات

خدمة عمل قوائم بالكتب 
االلكترونية وشرائط 

الفيديوالتي تم تحويلها إلى 
CD 

خدمة تحميل كتب أو  أبحاثي العلمية
 رسائل

قياس مدى رضا 
المستفيدين وربطها بعملية 

 التزويد

 جلسة علمية االحاطة الجارية

خدمة تجميع امتحانات 
السنوات السابقة واتاحتها 

 للطلبة

 طباعة ورق خدمة توصيل الوثائق

خدمة تنظيم ورش عمل 
 للطالب

خدمة التصوير  الرسائل العلميةالبحث في 
للمستفيدين من داخل 

 المكتبة وخارجها

  الرسائل قيد الدراسةالبحث في  خدمة تسجيل المترددين

  البحث في األبحاث العلمية 

  الدوريات المحلية 

البحث في قواعد البيانات  
 العالمية

 

  بنك المعرفة البحث في 

 
-أٔال : انخذيبد انزقهٛذٚخ:  

 
 -خذيخ انزٕجٛخ ٔاالسشبد: -1

  التعرف على إمكانات المكتبة من مبانً وقاعات ومجموعات ومصادر للمعلومات
 ت كالحاسبات االكترونٌة وآالت التصوٌر.آلالفهارس واالوادواتها من 

-آنٛخ رُفٛز انخذيخ :  
  لمكان المكتبة ومبانٌها.اعداد اللوحات االرشادٌة المناسبة 
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-خذيخ االطالع انذاخهٙ :  -2  
وهً توفٌر الوعاء للمستفٌد داخل المكتبة مع توفٌر الجو المناسب له للقراءة     

 .والبحث

-آنٛخ رُفٛز انخذيخ :  
  أن ٌقوم المستفٌد بالتوجه إلى أخصائً المكتبة لٌقوم له بالبحث فً الفهرس

 ٌرٌده الباحث من أوعٌة.اآللً بالمكتبة على ما 

 .ٌقوم أخصائً المكتبة الوعاء للمستفٌد من على أرفف المكتبة 

 .ٌتم تسلٌم الوعاء للمستفٌد لإلطالع علٌه داخل المكتبة 

 بعد إنتهاء المستفٌد من اإلطالع ٌترك الوعاء على المنضدة 

 .ٌقوم أخصائً المكتبة بإعادة الوعاء على أرفف المكتبة 
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-االعزؼبسح انخبسجٛخ :خذيخ  -3  
 وهً توفٌر الكتاب للمستفٌد لإلطالع علٌه خارج المكتبة.

-آنٛخ رُفٛز انخذيخ :  
  أن ٌقوم الطالب بعد تسدٌد المصروفات التوجه إلى أخصائً المكتبة للحصول

 على استمارة الضمان.

  توقٌع الضامن على  –ٌقوم الطالب باستٌفاء بٌانات االستمارة )بٌانات شخصٌة
 اعتماد جهة عمل الضامن( –الستمارة ا

 
 

  ٌتوجه الطالب باالستمارة وصورة شخصٌة إلى أخصائً المكتبات لتسجٌله
 بدفتر االستعارة الخارجٌة وتسجٌله على نظام المكتبة اآللً.
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-نٕائخ ٔرؼهًٛبد االػبسح انخبسجٛخ :  

 
  المبٌنة تجاه كل فئة ال ٌجوز أن تتجاوز االعارة الخارجٌة للفئات التالٌة الحدود

:- 

 كتب 5   أعضاء هٌئة التدرٌس 

 كتب 4  المدرسون المساعدون والمعٌدون 

 كتب 3   طلبة الدراسات العلٌا 

 كتاب 2   طلبة المرحلة الجامعٌة 

 كتب 3     العاملٌن 

  ال ٌجوز إعارة الموسوعات والمعاجم والدورٌات والرسائل العلمٌة والكتب
 وأوعٌة المعلومات غٌر الورقٌة.ذات النسخة الوحٌدة 

 ال ٌجوز تجدٌد الكتب المعارة دون ردها األول إلى المكتبة. 
  على المستفٌد رد الكتب المعارة إلى المكتبة بنفس الحالة التً تسلمها دون

 إحداث أي تغٌر بها كالكتابة أو التخطٌط بالقلم ....الخ.

 حدث ذلك ٌتم انذاره  ال ٌجوز تأخٌر الكتاب عن موعد رجوعه للمكتبة ولو
 مرة ثم مرة أخرى ثم بعد ذلك ٌتم خصم ثمن الكتاب على المستفٌد.

  عند تلف الكتاب أو فقده من المستفٌد ٌلتزم بشراء نفس النسخة من الكتاب أو
طبعة أحدث ال تقل عن قٌمة النسخة المفقودة أو ٌتم خصم ثمنها بعد تشكٌل 

% مصارٌف إدارٌة وٌكون 10لجنة لتقدٌر سعر مناسب له وٌضاف إلٌه 
 تقدٌر اللجنة نهائً.

 .ٌعتبر توقٌع المستفٌد فً صفحة استعارته قبوال منه لشروط ولوائح اإلعارة 
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  من ٌخالف هذه اللوائح من حق المكتبة حرمان المستفٌد من االنتفاع بخدمات
 المكتبة.

 

 
 
 

-خذيخ انشد ػهٗ االعزفغبساد : -4  
توجٌهه إلى الموظف د فً أي سؤال ٌتم هً عبارة عن الرد على المستفٌ

 المختص.
 

-آنٛخ رُفٛز انخذيخ :  
  ٌتوجه المستفٌد إلى الموظف المختص وٌطرح علٌه السؤال الذي

 ٌرٌد األستفسار عنه وٌترتب علىه بعذ ذلك االجابة على هذا
 
 االستفسار من قبل الموظف المختص. 
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انفٛذٕٚانزٙ  خذيخ ػًم قٕائى ثبنكزت االنكزشَٔٛخ ٔششائظ -5

 -عٙ د٘ : رى رذٕٚهٓب ئنٗ
 

عن تحوٌل كل الكتب االلكترونٌة وشرائط الفٌدٌو الموجودة هً عبارة 
وعمل قوائم بها لكً ٌتسنى للمستفٌد االطالع علٌها  CDبالمكتبة إلى 

 واالستفادة منها
 

-آنٛخ رُفٛز انخذيخ :  

 
  إلى المكتبة ٌتم تجمٌع الكتب االلكترونٌة وشرائط الفٌدٌو وارسالها

 السمعٌة والبصرٌة بإدارة الجامعة المختصة بذلك لتحوٌلها إلى
 
 
 CD   ثم بعد ذلك ٌتم عمل قوائم بها كل قسم من أقسام المكتبة على

 حده.
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-قٛبط يذٖ سضب انًغزفٛذٍٚ ٔسثطٓب ثؼًهٛخ انزضٔٚذ : -6  
عن معرفة مستوى رضا المستفٌدٌن عن األوعٌة الموجودة هً عبارة 

 بالمكتبة وهل هً مفٌدة لهم فً مجال دراستهم وفً مجال أبحاثهم العلمٌة.
 

-آنٛخ رُفٛز انخذيخ :  
  تصمٌم استبٌان ٌتضمن اسئلة موجهه للطالب عن احتٌاجاتهم من

 الكتب والمراجع

  ٌتم بعد ذلك تفرٌغ هذه االستبٌانات كل شهر وتجمٌع احتٌاجات
 الطالب
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 من األوعٌة وٌتم ربطها بعملٌة  عمل قوائم باحتٌاجات الطالب
التزوٌد السنوٌة التً تقوم بها المكتبة بمجرد تحدٌد الموازنة 

 المختصة للكلٌة.
 

 
 

 -خذيخ رجًٛغ ايزذبَبد انغُٕاد انغبثقخ ٔاربدزٓب نهطهجخ : -7

امتحانات السنوات السابقة لجمٌع األقسام )ترم  عبارة عن تجمٌع هً
  ترم ثانً( -أول  

 

 -رُفٛز انخذيخ :آنٛخ 
  على نسخة من جمٌع االمتحانات الخاصة بطالب ٌتم الحصول

مرحلة البكالورٌوس من األقسام المختلفة ونسخة من أمتحانات 
طالب الدراسات العلٌا من إدارة الدراسات العلٌا بعد اإلنتهاء من 

 األمتحانات كل ترم على حده 

  ًٌتم تنظٌمها بحسب األقسام العلمٌة ووضعها فFiles. 

 .ٌتم بعذ ذلك تجلٌدها بمطبعة الجامعة واتاحتها للمستفٌدٌن 
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 -خذيخ رُظٛى ٔسػ ػًم نهطالة : -8
هً عبارة عن عمل ورش عمل لطالب مرحلة البكالورٌوس وطالب 
الدراسات العلٌا لشرح لهم كٌفٌة االستفادة من خدمات المكتبة وكٌفٌة 

 .التعامل مع أنظمتها
 

 -: آنٛخ رُفٛز انخذيخ
  ٌتم االعالن عن عقد ورش عمل بعمل بوسترات ٌتم لصقها بالمكتبة

وفً جمٌع أدوار المبنى حتى ٌتسنى لجمٌع الطالب بوجود ورش 
 عمل تقوم بها المكتبة

  ًٌقوم الراغبٌن من المستفٌدٌن بتسجٌل أسمائهم لدى السادة أخصائ
  المكتبات

 ٌ30إلى  25ن بعد ذلك عند اكتمال العدد المطلوب وٌترواح ما ب 
أخصائً مكتبات باإلدارة بالشرح المفصل  2ٌقوم عدد  طالب

 للطالب عن كٌفٌة أستخدام المكتبة وتفعٌل خدماتها .

  بعد ذلك ٌقوم الطالب بالتطبٌق العملً على األجهزة الخاصة بوحدة
 البحث بقاعة التدرٌب وتنفٌذ ما تم شرحه لهم.
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 -خذيخ رغجٛم انًزشددٍٚ : -9

 -ُفٛز انخذيخ :أنٛخ ر
  مجرد دخول المستفٌد إلى المكتبة ٌقوم بتسجٌل اسمه الكترونٌا على

ع له والسنة الدراسٌة المقٌد الحاسب اآللً بكتابة اسمه والقسم التاب
 بها على النظام اآللً المستخدم بالمكتبة.

 .فً حالة مغادرته ٌتم تسجٌل توقٌت خروجه من المكتبة 
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 -انزقهٛذٚخ:صبَٛب : انخذايبد 

 
 -:انجذش فٙ فٓبسط انًكزجبد -1

 -آنٛخ رُفٛز انخذيخ :
  البحث فً مقتنٌات المكتبة فقط أو البحث فً مكتبات الجامعات ٌتم

األخرى عن طرٌق أختٌار مقتنٌات المكتبة بعد ذلك ٌتم كتابة نص 
 البحث وتحدٌد موقع البحث.

 

 
 

 -التسجيل على نظام المكتبة: -2
 -الخدمة : آلية تنفيذ

 من الخدمات التً تقدمها المكتبة بالنسبة للسادة  لكً ٌتم االستفادة
أعضاء هٌئة التدرٌس فقد تم إضافاتهم على نظام المكتبة وحصولهم 

 على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بهم.

 : اما بالنسبة لطلبة الدراسات العلٌا فعلٌهم اتباع الخطوات التالٌة- 

 ن إدارة الدراسات العلٌا بقٌده بالدراسات.إحضار ما ٌفٌد م 
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  التوجه إلى منسق قواعد البٌانات بالمكتبة لملئ االستمارة
 الخاصة بالخدمة.

 تسجٌل البٌانات الخاصة بالمستفٌد على نظام المكتبة 

  ًطبع ورقة باسم المستخدم وكلمة السر والموقع االلكترون
ول علٌها من والتعرٌف بكٌفٌة استخدام الخدمة وطرٌقة الدخ

 -خالل المواقع التالٌة :
www.eulc.edu.eg 
www.ekb.eg 

 

 -كيفية تسجيل الدخول على نظام المكتبة: -3
  ٌتم الدخول على نظام المكتبة بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر

بدال  المكان المخصص وتنشٌط كلمة مستخدم الخاصة بالمستخدم فً
 من موظف ثم الضغط على تسجٌل دخول.

 

 -آلية تنفيذ الخدمة :
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 -رسايل قيد الدراسة : -4 
 

هذه دعوة لكل باحث ماجستٌر ودكتوراه لتسجٌل نقطة البحث التً 
قام بالتسجٌل بها وما زالت قٌد الدراسة وأسماء المشرفٌن على 
الرسالة الخاصة به مما ٌساعد فً تجنب أن ٌتم تسجٌل نفس الرسالة 

كما ٌهدف إلى إنشاء سٌرة ذاتٌة بجامعة أخرى عن طرٌق الخطأ 
رٌس بالجامعات المصرٌة تحتوي على تلقائٌة لكل عضو هٌئة تد

رسالة الماجستٌر والدكتوراه الخاصة بسٌادته والرسائل التً قام 
باإلشراف علٌها والرسائل التً قام بمناقشتها وإجازتها عن طرٌق 

 مأل البٌانات الخاصة والضغط بعد ذلك على حفظ.
 

 -آلية تنفيذ الخدمة :
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 .والضغط على حفظٌتم مأل البٌانات التالٌة 

 
 

 -أبحاثي العلمية : -5
هذه دعوة لكل الباحثٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة التاحة 

 ما تمثله هذه األبحاث من أهمٌة فًاألبحاث العلمٌة الخاصة بهم ل
تقٌٌم الجامعات المصرٌة على مستوى العالم )نص كامل أو ملخص 
أو بٌانات ببلٌوجرافٌة فقط( والضغط بعد ذلك على حفظ كما ٌمكن 

 للباحث بتعدٌل بٌانات بحث سبق إدخاله من قبل.
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 -آلية تنفيذ الخدمة :
 

 
 ٌتم تعدٌل بحث سابق والضغط على تطبٌق البحث
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 -االحاطة الجارية : -6
يٍ خالل تهك انخذيخ ًٌكٍ نهًستخذو انتؼشف ػهى يب ٔسد حذٌثب يٍ 

 يقتٍُبد إنى انًكتجخ نكم قسى ػهى حذا أٔ انًكتجخ ككم.
 

 -آلية تنفيذ الخدمة :
 

 
ًٌٔكٍ انجحث ػٍ كم انًصبدس انجذٌذح فً كم كهٍخ فً انجبيؼّ ػهى 

 حذِ.
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 -خدمة توصيل الوثائق : -7
ٔرنك ثتٕفٍش أي ثحث ػهًً يُشٕس فً قٕاػذ انجٍبَبد انؼبنًٍخ ٔانغٍش يتبحخ 
ضًٍ االشتشاكبد انحبنٍخ ػهى أٌ ٌتى تسذٌذ ثًٍ سيضي ٌذفؼّ ػضٕ ٍْئخ 

 انتذسٌس يقبثم ششاء ْزا انجحث ٔتٕصٍهٓب إنٍّ. 

 -آلية تنفيذ الخدمة :
 

  
 ٌتى يأل انجٍبَبد انتبنٍخ ٔانضغظ ػهى إسسبل
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 -خطوات تقديم الخدمة :
  ٌتى إستخذاو انخذيخ يٍ خالل انحصٕل ػهى كهًخ يشٔس ٔحسبة

يستخذو نهذخٕل ػهى قٕاػذ انجٍبَبد يٍ انًُضل يٍ خالل انًٕقغ 

 www.eulc.edu.egانتبنً 

  ٌتى يهئ إستًبسح طهت انخذيخ انًٕجٕدح ػهى انُظبو ٔيتبثؼتّ يغ

 ثبنجبيؼخ.انٕحذح انًشكضٌخ نخذيخ تٕصٍم انٕثبئق 

  ٌتى انتأكذ يٍ أٌ انًصذس انًطهٕة غٍش يتٕافش فً يكتجبد انجبيؼخ

 انتً ٌتى تقذٌى انطهت ثٓب أٔ انًكتجخ انشقًٍخ.

  ٌتى انتأكذ يٍ أٌ انًصذس ال ٌٕجذ نّ ثذٌم يُبست ٌقجهّ صبحت

 انطهت.

  ٌتى تٕجٍّ انطهجبد غٍش انًتٕافشح ثبنًستٕدػبد انًحهٍخ إنى انٕحذح

 ٍم انٕثبئق ثٕحذح انًكتجخ انشقًٍخ.انًشكضٌخ نتٕص

 .تتى يتبثؼخ انطهجبد يغ انًٕظف انًختص ثبنٕحذح 
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 -البحث في الرسائل العلمية : -8
 تهك انخذيخ ٌتى انجحث فً انشسبئم انًجبصح ثبنجبيؼبد انًصشٌخ. يٍ خالل

 

 -آلية تنفيذ الخدمة :

  
 

انًؤنف أٔ انُبشش .... انخ ػٍ طشٌق كتبثخ كهًخ انجحث سٕاء ثبنؼُٕاٌ أٔ فً 
 ثى انضغظ ػهى ثذأ انجحث.
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 -البحث في الرسائل قيد الدراسة : -9

يٍ خالل تهك انخذيخ ًٌكٍ انجحث ػٍ انشسبئم قٍذ انذساسخ ٔانتً قذ تى 
 تسجٍهٓب ػهى انُظبو يٍ قجم.

 -آلية تنفيذ الخدمة :

 
 
 

أٔ فً انًؤنف أٔ انُبشش ثى ػٍ طشٌق كتبثخ كهًخ انجحث سٕاء فً انؼُٕاٌ 
 انضغظ ػهى تطجٍق انجحث.
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 -البحث في األبحاث العلمية : -10
من خالل تلك الخدمة ٌمكن البحث عن األبحاث العلمٌة الخاصة بالباحثٌن 

 .على مستوى الجامعات والتً قد تم تسجٌلها على النظام من قبل

 -آلية تنفيذ الخدمة :

 
 

كلمة البحث سواء فً العنوان أو فً المؤلف أو الناشر ثم عن طرٌق كتابة 
 الضغط على تطبٌق البحث.
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 -البحث في الدوريات المحلية : -11
للبحث فً الدورٌة التً تصدرها الكلٌة نص كامل والدورٌات المحلٌة التً 

 تصدرها  كلٌات الجامعات االخرى.

 -آلية تنفيذ الخدمة :

 
 

 المقال والمؤلفٌن والكلمات الدالة بعد ذلك بدأ البحثعن طرٌق عنوان 
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 -البحث في قواعد البيانات العالمية : -12
وهي الدخول عمى قواعد البيانات العالمية المشترك بها مع امكانية السماح 

بالبحث المجمع داخمهم من خالل بحث واحدة وذلك من خالل الموقع 
 -االلكتروني التالي :

www.eulc.edu.eg   بعد الحصول عمى اسم المستخدم وكممة السر من
  Loginإدارة المكتبة ثم بعد ذلك كتابة اسم الدخول وكممة السر والضغط عمى 
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 -آلية تنفيذ الخدمة :
 

 
 

 -خطوات تقديم الخدمة :
 فقد تم إضافاتهم على نظام  بالنسبة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس

 المكتبة وحصولهم على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بهم.

 : اما بالنسبة لطلبة الدراسات العلٌا فعلٌهم اتباع الخطوات التالٌة- 

 .إحضار ما ٌفٌد من إدارة الدراسات العلٌا بقٌده بالدراسات 

 رة الخاصة التوجه إلى منسق قواعد البٌانات بالمكتبة لملئ االستما
 بالخدمة.

 .تسجٌل البٌانات الخاصة بالمستفٌد على نظام المكتبة 

  طبع ورقة باسم المستخدم وكلمة السر والموقع االلكترونً والتعرٌف
 .بكٌفٌة استخدام الخدمة وطرٌقة الدخول علٌها

 

 -البحث في قواعد البيانات العالمية : -13
 -عمى قواعد البيانات العالمية من خالل الموقع التالي : ويمكن الدخول
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www.ekb.eg :وذلك بعد اتباع الخطوات التالية لمتسجيل- 
 : إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني لمنسق البيانات بالكمية عمى البريد التالي-   

 (science.lib.2020@gmail.com  تشتمل عمى إسم الباحث )–  الرقم
التخصص( وسيقوم  –الدرجة العممية  –القسم  –رقم الموبايل  –القومي كامال 

السيد المنسق بالتسجيل والرد بأنه تم تسجيل البيانات وعميكم اتباع الخطوات 
  -:التالية 

 .فتح البريد اإللكتروني الخاص بكم ومعرفة كممة السر التي أرسمت إليكم 
  فتح الموقع الخاص ببنك المعرفةwww.ekb.eg  
  الضغط عمى تسجيل الدخول أوSign in  
 .كتابة البريد اإللكتروني الخاص بكم في الخانة الخاصة بذلك 
 لتي حصمت عميها من خالل بريدك اإللكتروني.كتابة كممة السر ا 
 .بعد الدخول قم بتعديل كممة السر التي تريدها ثم تأكيدها 
 .بعد ذلك يتم فتح الموقع الخاص ببنك المعرفة وتسجيمكم عمى بوابة الباحثين 

  ًٌكٍ انجحث يٍ خالل انشبشخ انشئٍسٍخ أٔ اختٍبس قبػذح ثٍبَبد يؼٍُخ

 Our Resourcesيٍ خالل انضغظ ػهى يصبدسَب 

  فً حبنخ ٔجٕد أي يشكهخ ٌشجى انشجٕع إنى يُسق قٕاػذ انجٍبَبد

 ثبنكهٍخ نحم انًشكهخ.

 

 -آلية تنفيذ الخدمة :
  Sign inٔانضغظ ػهى   www.ekb.egٌتى فتح انًٕقغ 
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  Sign inتسجيل اسم الدخول وكممة السر والضغط عمى 
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 -أنواع البوابات الرئيسية في بنك المعرفة :
 

 -بوابة الصغار : -1
تحتوي على العدٌد من القصص واأللعاب التعلٌمٌة مدعمة بالوسائل السمعٌة 

 البصرٌة وفٌدٌوهات تعلٌمٌة.

 -بوابة الطالب : -2
تحتوي على نظام بحث موحد مرن االستخدام للبحث فً االف المقررات 
الدراسٌة للعلوم المختلفة للمراحل الجامعٌة وقبل الجامعٌة وكذلك الكتب 

المرجعٌة من كبرى دور النشر العاملة فً هذا المجال فضال عن موسوعة 
صور الحقٌقٌة والتخٌلٌة برٌتانٌكا للطلبة ومئات اآلآلف من الفٌدٌوهات وال

 لتبسٌط إستٌعاب العلوم من قنوات دٌسكفري وناشٌونال جٌوجرافٌك.

 -بوابة الباحثين :  -3
وهذا القسم من البوابة مخصص ألعضاء هٌئة التدرٌس والباحثٌن من 

الجامعات والمراكز البحثٌة وتحتوي البوابة على أحدث ما وصل إلٌه العلم 
النشر العالمٌة وأعرق الجمعٌات البحثٌة الغٌر  من إكتشافات من أكبر دور

هادفة للربح حٌث تحتوي على اآلف الدورٌات العلمٌة المتخصصة ذات 
 معامالت التأثٌر المرتفعة فً المجاالت البحثٌة المختلفة.

 -البوابة العامة : -4
وتحتوي على المصادر المعرفٌة المحلٌة واألقلٌمٌة والعالمٌة باللغة العربٌة 

واالنجلٌزٌة مدعمة بواجهة تشغٌل وبحث سهلة االستخدام ومن أبرز 
المصادر قناة دٌسكفري العالمٌة وقناة ناشٌونال جٌوجرافٌك التعلٌمٌة والتً 
توفر العدٌد من وسائل شرح وتبسٌط العلوم المختلفة فً صورها المقروءه 

شهٌرة والمسموعة والمرئٌة كما تحتوي على موسوعة برٌتانٌكا العامة ال
والتً توفر مالٌٌن المقاالت والفٌدٌوهات والصور فً كل اتجاهات المعرفة 

. 
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 -ثالثا : الخدمات بأجر:
 

وتقدم هذه الخدمة بناء على قرار رئٌس الجامعة بشأن تقدٌم بعض الخدمات 
 -بأجر وهً كالتالً :

 

 -خدمة التصوير : -1
ائدتها فً األوعٌة التً وتظهر فاتجهت إلٌها المكتبة توفٌرالوقت المستفٌد 

تعانً من كثرة االستخدام فهذا ٌجنب المكتبة اإلنفاق على عدة نسخ لنفس 
 الوعاء فً الوقت الذي تستطٌع فٌه شراء أكثر من وعاء.

 

 -آلية تنفيذ الخدمة :
بالتوجه إلى مسئول التصوٌر مع األخذ فً األعتبار  أن ٌقوم المستفٌد -

 -النقط التالٌة :

  الخدمة بمقابل مادي.أن هذه 

 .خدمة التصوٌر فقط ألوعٌة المكتبة دون غٌرها 

 .الحفاظ على حقوق الملكٌة الفكرٌة للمؤلف 

 
 

 -خدمة التسجيل اإللكتروني : -2
 وهً خدمة التسجٌل اإللكترونً لطالب الدراسات العلٌا.
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 -آلية تنفيذ الخدمة :
العلٌا  تم تخصٌص قاعة للتسجٌل اإللكترونً لطالب الدراسات -

 والدبلومات.
 أجهزة للتسجٌل اإللكترونً وللبحث. 4تم تجهٌز القاعة بعدد  -
أخصائً مكتبات ٌتم تغٌرهم أسبوعٌا للتسجٌل  2تم تحدٌد عدد  -

 اإللكترونً لطالب الدراسات العلٌا والدبلومات.
تم عمل نموذج لتورٌد النقدٌة بالتنسٌق مع إدارة الحسابات وخزٌنة  -

 .الكلٌة
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 -خدمة إفادة لطالب الدراسات العليا : -3
وهً إفادة تعطى لطالب الدراسات العلٌا والدبلومات لمعرفة 

 موضوع البحث مسجل أو غٌر مسجل.
 

 -آلية تنفيذ الخدمة :
ٌتوجه طالب الدراسات العلٌا للغرفة المخصصة للتسجبل اإللكترونً  -

العربٌة  وعمل اإلفادات ومعه البرتكول باللغه اإلنجلٌزٌة واللغة
 الخاص بموضوع البحث.

ٌقوم الموظف المختص بالبحث فً النظام لمعرفة أن كان موضوع  -
 البحث مسجل من قبل أو ال

فً حالة عدم تسجٌل موضوع البحث من قبل ٌتم تورٌد النقدٌة إلى  -
 خزٌنة الكلٌة عن طرٌق نموذج نقدٌة تم إعداده لهذا الغرض.

 .ثم بعد ذلك ٌتم عمل اإلفادة للطالب -
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 -زيارة للباحثين والمترددين من خارج الجامعة: -4
 -آلية تنفيذ الخدمة :

 ٌتم تسجٌل أسم المتردد من خارج الجامعة بالسجل المخصص لذلك. -
ثم ٌقوم بعد ذلك بدفع المبلغ المخصص لهذه الخدمة وتورٌده إلى  -

 خزٌنة الكلٌة.
 ثم ٌقوم بعد ذلك بزٌارة المكتبة . -

 

 -(:5-1بحث )عدد الصفحات من تحميل ملخص  -5
 -آلية تنفيذ الخدمة :

ٌتوجه الطالب للموظف المختص وطرح علٌه اسم البحث المراد  -
 تحمٌله.

 ٌقوم الطالب بتورٌد قٌمة تحمٌل الملخص إلى خزٌنة الكلٌة. -
ٌقوم الموظف بالبحث عن الموضوع وتحمٌل الملخص فً حدود من  -

 صفحات. 1-5
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 -(:20-1تحميل المقالة الواحدة )عدد الصفحات من  -6 
 -آلية تنفيذ الخدمة :

المقالة المراد ٌتوجه الطالب للموظف المختص وطرح علٌه اسم  -
 تحمٌلها.

 إلى خزٌنة الكلٌة. د قٌمة تحمٌل المقالةٌقوم الطالب بتورٌ -
فً حدود من  المقالةٌقوم الموظف بالبحث عن الموضوع وتحمٌل  -

 ة.صفح 1-20
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 -تحميل كتاب أو رسالة من على قواعد البيانات: -7
 -آلية تنفيذ الخدمة :

الكتاب أو الرسالة ٌتوجه الطالب للموظف المختص وطرح علٌه اسم  -
 المراد تحمٌلها من على قواعد البٌانات

 ٌقوم الطالب بتورٌد قٌمة تحمٌل الكتاب أو الرسالة إلى خزٌنة الكلٌة.  -
 الكتاب أو الرسالة.ٌقوم الموظف بالبحث عن الموضوع وتحمٌل  -
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جلسة علمية يقوم بها أخصائي المكتبات باستعراض األبحاث  -8
 -دون تحميل :

 .وهً خدمة ٌقوم بها أخصائً المكتبات توفٌرا لجهد الباحث
 

 -آلية تنفيذ الخدمة :
الذي موضوع البحث ٌتوجه الطالب للموظف المختص وطرح علٌه  -

 ٌرٌد البحث عنه
 إلى خزٌنة الكلٌة. د قٌمة تحمٌل الكتاب أو الرسالةٌقوم الطالب بتورٌ -
واستعراض كل األبحاث  ٌقوم الموظف بالبحث عن الموضوع -

 .المختصة بموضوع البحث دون تحمٌلها
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 -طباعة الورقة : -9
 .وهً خدمة تقدم للباحث بطباعة ورق من محرك البحث مقابل مادي

 

 -تنفيذ الخدمة : آلية
موضوع البحث الذي ٌتوجه الطالب للموظف المختص وطرح علٌه  -

 ٌرٌد البحث عنه
وتحدٌد عدد األوراق التً سٌتم  ٌقوم الموظف بالبحث عن الموضوع -

 طباعتها.
 إلى خزٌنة الكلٌة. د قٌمة طباعة األوراقٌقوم الطالب بتورٌ -
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 احصائيات عن مكتبة كلية العلوم 
 -المكتبة إلى عدد أربع قاعات :تنقسم 
 القاعة الكبرى  -1
 قاعة الدورٌات العلمٌة -2
 قاعة الرسائل العلمٌة -3
 قاعة التدرٌب -4

 
 

 -المساحة الكلية لقاعات المكتبة :
 

 المساحة المستغلة لبقٌة قاعات المكتبة المساحة الكلٌة للقاعة الكبرى

 م 638 م 341

 
 أثاث المكتبة في جميع القاعات

 

عدد 
 الدواليب

عدد مناضد  عدد المقاعد
 اإلطالع

عدد تربيزات 
 الكمبيوتر

عدد مكاتب 
 الموظفين

دوالب  124
 رف 744=

58 72 2 7 

 

 أجهزة وملحقات خاصة بالمكتبة
 

عدد أجهزة 
 الحاسب

SCANNER  عدد أجهزة
 التكٌٌف

LED  عدد طفاٌات
 الحرٌق

15 1 5 1 14 
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 م 341مساحتها  القاعة الكبرى وتبلغ
 

  دوالب مفتوح 89ٌوجد بها عدد. 

  كرسً 57تربٌزة مطالعة للطلبة بعدد  48عدد. 

  أجهزة كمبٌوتر خاص بالسادة الموظفٌن 7عدد. 

  أجهزة كمبٌوتر خاص بالطالب والسادة أعضاء هٌئة  3عدد
التدرٌس وذلك للبحث على قواعد البٌانات العالمٌة والتً تخدمهم فً 

 مجاالت أبحاثهم المختلفة.

 ماكٌنة تصوٌر وهً خدمة تقدم للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس  1د عد
  .وللطالب

  شاشة لعرض محتوٌات المكتبة وخدماتها وكل ما هو جدٌد 1عدد 

  تكٌٌفات 4عدد 
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 م. 100قاعة الرسايل الجامعية وتبلغ مساحتها 
 

 -وٌوجد بها عدد :

 19  دوالب مفتوح. 

 11 .دٌسك إطالع 

 11 ًكرس 
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 م 100قاعة الدوريات العلمية وتبلغ مساحتها 
 

 -وٌوجد بها عدد :

 16 دوالب مفتوح. 

 12 .دٌسك إطالع 

 1 .تكٌٌف 
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 م 97قاعة التدريب وتبلغ مساحتها 
 

 -وٌوجد بها عدد :

  كرسً 21منضدة بعدد  9عدد 

  داتا شو 1عدد 

  جهاز تكٌٌف 1عدد 

  حرٌقطفاٌة  1عدد 

 ورش عمل للطلبة فً كٌفٌة وهً قاعة تحرص على عمل 
استخدام قواعد البٌانات العالمٌة وعمل دورات مختلفة فً 

العامة الخاص بكلٌة  اخرى بالتعاون مع مركز الخدمة مجاالت
 جامعة المنوفٌة. –العلوم 
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 -: مقتنيات المكتبة
 

 -تحتوي مكتبة كلٌة العلوم على :

  (11917األجنبٌة )عدد الكتب 

 ( 4565عدد الكتب العربٌة) 

 ( 16482اجمالً عدد الكتب) 
 

 
 

 -وتوزيعها علي األقسام كاآلتي :
 

 -قسم الجيولوجيا : -1
 
 (    1180)      عدد الكتب األجنبٌة-
                (61)    عدد الكتب العربٌة  -
                  (1241)     أجمالً عدد الكتب -
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 -قسم الرياضيات: -2
 (2212)      عدد الكتب االنجلٌزي-
             (370)       د الكتب العربً عد-
              (2583)      جمالً عدد الكتب  ا-

 
 
 
 
 

 -قسم النبات : -3
 ) 801)دد الكتب االنجلٌزي         ع-
  )162) عدد الكتب العربً            -
 (963)        اجمالً عدد الكتب     -

 
     

 
 
 

 -قسم علم الحيوان : -4
 

 
  )1803     (عدد الكتب االنجلٌزي -
         (302)         عدد الكتب العربً -
                 (2105)          أجمالً عدد الكتب-
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 -قسم الكيمياء : -5
 (   2102)     عدد الكتب االنجلبزي   -
 ( 171) عدد الكتب العربً           -
 (2273)اجمالً عدد الكتب            -

 

 
 
 

   -قسم الفيزياء : -6
          (2761)  عدد الكتب االنجلٌزي -
                (243)      عدد الكتب العربً-
                     (3004)          اجمالً الكتب -
 
 
 
 
 
 

 -القسم الثقافي : -7
  (2075)ٌبلغ عدد الكتب         -
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 إجمالي النسخ الواحدة بالمكتبة
 

 (4083)    إجمالً عدد الكتب ذات النسخة الواحدة باللغة االنجلٌزٌة 

 (        1224إجمالً عدد الكتب ذات النسخة الواحدة باللغة العربٌة ) 
 

 إجمالي النسخ األكثر من نسخة
  ً(5876)    باللغة االنجلٌزٌة االكثر من نسخة  عدد النسخإجمال 

  (2160)    عربٌةباللغة ال االكثر من نسخة  النسخإجمالً عدد 
 

 رسائل الماجستير والدكتوراه في جميع األفسامد اعدأ
 

 

 اجمالً دكتوراه ماجستٌر القسم م

 269 71 198 الجٌولوجٌا 1

 261 79 182 الرٌاضٌات 2

 871 217 654 الكٌمٌاء 3

 177 44 133 النبات 4

 268 81 187 الفٌزٌاء 5

 204 58 146 علم الحٌوان 6

 (2050اجمالً الرسائل فً جمٌع األقسام )

 

 احصائيات متنوعة عن باقي مقتنيات المكتبة
 

 قاموس لخدمة جمٌع اقسام المكتبة. 60ٌوجد عدد  -
 أطلس متنوع. 47ٌوجد عدد  -
 .موسوعة ودائرة معارف 40ٌوجد عدد  -
 .وحدة مادٌة 3944رٌة ورقٌة بواقع دو 62ٌوجد  -
 .كتاب إلكترونً بجمٌع األقسام 8163ٌوجد  -
 .CDفٌلم علمً تم تحوٌلهم إلى  81ٌوجد  -
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 مكتبة كلية العلوم تقدم كل ما هو جديد
 

  ٌتتتم متتن ختتالل المكتبتتة اإلعتتالن عتتن تنظتتٌم ورش عمتتل لجمٌتتع المستتتفدٌن متتن
والهٌئتة المعاونتة علتى كٌفٌتة استتخدام المكتبتة الطالب وأعضاء هٌئة التتدرٌس 

الرقمٌة والتسجٌل على بنك المعرفتة المصتري والحصتول علتى كافتة األبحتاث 
 المطلوبة.

  فعلتتى متتن ٌرغتتب متتن المستتتفٌدٌن فتتً معرفتتة التعامتتل متتع المكتبتتة الرقمٌتتة أو
التستتجٌل علتتى بنتتك المعرفتتة المصتتري التوجتته إلتتى الستتٌد أخصتتائً المكتبتتات 

 ات لحضور ورشة العمل الخاصة بذلك. والمعلوم

  بخدمة التسجٌل اإللكترونً للطالب. اآلنٌجدر اإلشارة إلى أن المكتبة تقوم 

  تم تجهٌز قاعة مخصصة لوحدة البحث اإللكترونتً متن ختالل تتوفٌر عتدد متن
أجهتتتزة الحاستتتب اآللتتتً لمستتتاعدة المستتتتفٌدٌن علتتتى الحصتتتول علتتتى األبحتتتاث 

 المطلوبة.
 

 2019/2020العمل التي تم عقدها خالل عام نماذج من ورش 
 

  شتهر دٌستمبر( تتم عقتد ورش  -شتهر أكتتوبر –)شتهر متارس  2019فً عتام
على كٌفٌتة استتخدام المكتبتة الرقمٌتة وتعرٌتف بالختدمات المتاحتة وكٌفٌتة  عمل

الدخول على قواعد البٌانات االلكترونٌة والحصول على االبحاث المختلفتة متن 
 -ة وحتى الساعة الثانٌة ظهرا وقام بشرحها كل من :الساعة الحادٌة عشر

 االستاذة / نهى صالح خلٌفة -
 األستاذة / هناء شوقً علً -
 األستاذة / شٌماء عبد الخالق -
 األستاذة / عزٌزة زكرٌا عبد الجواد -

طالتتب وطالبتتة متتن مختلتتف   94وقتتد حضتتر اجمتتالً هاتتتان الورشتتتان حتتوالً 
 .اقسام الكلٌة

  علتى كٌفٌتة  ( تتم عقتد ورش عمتلفبراٌترشتهر  – ٌنتاٌر)شهر  2020فً عام
استخدام المكتبة الرقمٌة وتعرٌف بالخدمات المتاحة وكٌفٌة الدخول على قواعد 
البٌانتتات االلكترونٌتتة والحصتتول علتتى االبحتتاث المختلفتتة متتن الستتاعة الحادٌتتة 

 -عشرة وحتى الساعة الثانٌة ظهرا وقام بشرحها كل من :
 هى صالح خلٌفةاالستاذة / ن -
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 األستاذة / هناء شوقً علً -
 األستاذة / شٌماء عبد الخالق -

طالتتب وطالبتتة متتن مختلتتف   55وقتتد حضتتر اجمتتالً هاتتتان الورشتتتان حتتوالً 
 .اقسام الكلٌة

 ( من الساعة الحادٌة عشرة وحتى الساعة الثانٌة ظهترا 24/2/2020فً ٌوم )
طالب وطالبة متن  20لعدد  قامت االستاذة / هناء شوقً علً بعقد ورشة عمل

وذلتك فتً إطارالزٌتتارات  عتال صتقرأ./ .وكتان بصتحبة الطلبتة  شتنوفهمدرستة 
المٌدانٌتتة للكلٌتتة وتتتم استتتقبالهم فتتً المكتبتتة وتعتترٌفهم كٌفٌتتة استتتخدام المكتبتتة 
الرقمٌتتتة وتعرٌتتتف بالختتتدمات المتاحتتتة وكٌفٌتتتة التتتدخول علتتتى قواعتتتد البٌانتتتات 

 ث المختلفة.االلكترونٌة والحصول على االبحا

  طالتب  31قامت االستاذة / شٌماء عبتد الختالق ٌوستف بعقتد ورشتة عمتل لعتدد
وطالبة من مدرسة اصتطباري للتعلتٌم األساستً بصتحبة أ. أم الهنتا األخصتائٌة 
االجتماعٌة وذلك فً إطار الزٌارات المٌدانٌة والتبادل الثقافً بتٌن كلٌتة العلتوم 

دٌد ومتا تشتمله المكتبتة متن تقنٌتات فتً وقطاع التعلٌم األساسً للتعرٌف بكل ج
 مجال المكتبات

 

 وكيف تم التغلب عليهااإلدارة  المشاكل التي واجهتبعض 
 

  ًمشكلة احتٌاجات الطالب من الكتب بصفة دورٌة ورغبتهم فً الحصتول علت
 أحدث المراجع فً مواضٌع معٌنة .

 -حل المشكلة: -
لقٌتاس متدى رضتى المستتفٌدٌن  ورقتً والكترونتً تم مواجهتها بعمل استقصتاء

ال توجد بالمكتبة وتتم ربتط التً ٌتضمن كتابة احتٌاجاتهم من الكتب والمراجع و
 هذه االستبٌانات بعملٌة التزوٌد ومرفق ما ٌؤٌد ذلك.

 

  مشكلة تكرار مواضٌع التستجٌل الخاصتة بطتالب الدراستات العلٌتا )الماجستتٌر
 والدكتوراه ( .

 

 -حل المشكلة: -
تم التغلب علٌها عن طرٌق اإلفادة التً توضح إذا كان الموضوع تم تسجٌله من 
قبل أو لم ٌستجل بعتد. وال ٌتتم التستجٌل إال بعتد الحصتول علتى هتذه اإلفتادة متن 
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إدارة المكتبة حٌث أنه ٌوجد قاعدة بٌانات خاصة بالرسائل العلمٌة علً مستوى 
 الجامعة وجمٌع الجامعات المصرٌة.

 

 هتتتة الصتتتعوبات الخاصتتتة بكٌفٌتتتة استتتتخدام المستتتتفٌدٌن للمكتبتتتات مشتتتكلة مواج
 الرقمٌة وبنك المعرفة.

 -حل المشكلة: -
بصتتفة دورٌتتة  تتتم التغلتتب علٌهتتا بعمتتل ورش عمتتل للمستتتفٌدٌن متتن جمٌتتع الفئتتات 

علتتً بنتتك المعرفتتة والمكتبتتات الرقمٌتتة وكٌفٌتتة ومستتتمرة طتتوال الستتنة للتعتترف 
 استخدامها.

 

 راءات الخاصة بالطالب فتً التستجٌل متن داختل الكلٌتة مشكلة اتمام جمٌع االج
 توفٌر للوقت والجهد بمبالغ رمزٌة بتكلفة أقل من المكتبات الخارجٌة .

 -حل المشكلة: -
تم اقتراح ان ٌتم اضافة خدمة التسجٌل االلكترونً إلً الخدمات التتً تقتدمها المكتبتات 

تبات بالجامعة بتقنٌن الموضتوع فتً بلجنة المكتبات بالكلٌة وقام السٌد د/ مدٌر عام المك
لجنة مكتبات الجامعتة بعتد موافقتة ا.د/ رئتٌس الجامعتة وتعمٌمته علتً مكتبتات الجامعتة 

 بجمٌع الكلٌات.
 

  مشتتكلة كٌفٌتتة تأدٌتتة خدمتتة التستتجٌل االلكترونتتً وتتتوفٌر مكتتان مناستتب وتتتوفٌر
 .أجهزة حدٌثة وعدد من اخصائً المكتبات والمعلومات لتأدٌة هذه الخدمة 

 -حل المشكلة: -
متتن  4تحدٌتتد المكتتان بقاعتتة التتدورٌات حٌتتث أن استتتخدامها ضتتعٌف وتتتم نقتتل عتتدد 

األجهتتزة الخاصتتة ببحتتث الطتتالب إلتتً هتتذه القاعتتة للقٌتتام بخدمتتة البحتتث والتستتجٌل 
جهتتاز جدٌتتد وطابعتتة  2االلكترونتتً معتتا وتتتم المطالبتتة بلجنتتة المكتبتتات بتتتوفٌر عتتدد 

 خاذ اجراءات وهً فً حٌز التنفٌذ.ألوان وجهاز اسكانر ألوان وتم ات
 

  . مشكلة أعطال النت وصٌانة االجهزة 

 -حل المشكلة: -
تم التغلب علٌها حٌث تم توصٌل النت عن طرٌق كابتل وعمتل صتٌانة لألجهتزة  -

حالٌتتا حتتتً ٌتتتم تتتوفٌر االجهتتزة الجدٌتتدة وذلتتك بالتنستتٌق متتع ا.د/ عمتترو مستتعد 
 ونشكر لهم حسن تعاونهم معنا. ITالمشرف علً وحدة الـ 
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 -:انٓٛكم االداس٘ ثبنًكزجخ

 

 -ٚزكٌٕ انٓٛكم اإلداس٘ ثًكزجخ كهٛخ انؼهٕو يٍ:
 

        
 الوظٌفة ألسما

 مدٌر إدارة المكتبات خالد إبراهٌم عفصهأ./

 كبٌر إدارٌٌن )مرشد قراء( هندٌه أ./حمدي عبد الفتاح

 مكتبات )مسئول قسم الرٌاضٌات(أخصائً  خلٌفه السٌدة / نهى صالح

 أخصائً مكتبات )مسئول قسم الفٌزٌاء( علً السٌدة / هناء شوقً
 أخصائً مكتبات )مسئول قسم الجٌولوجٌا( أ./ أحمد مصطفى عمر

 أخصائً مكتبات )مسئول قسم النبات( عبد الجواد السٌدة / عزٌزة زكرٌا

 )مسئول قسم الكٌمٌاء(أخصائً مكتبات  العفٌفً محمد السٌدة / مها

 أخصائً مكتبات )مسئول قسم علم الحٌوان( ٌوسف السٌدة / شٌماء عبد الخالق

 مسئول التصوٌر الدهشان عبد الفتاح أ./ أشرف
 خدمات عاملة نٌناالسٌدة/ هناء حس
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 -قاو بإعداد اندنيم :

 فريق عًم يكخبت كهيت انعهىو

 
 -يراجعت:

 

 خاند إبراهيى عفصهانسيد / 

 )يدير إدارة انًكخباث(

 

 -ححج إشراف:

 سخاذ اندكخىرانسيد اال

 عادل عبد انهادي نصار

 )عًيد انكهيت(

 

 -ححج إشراف:

 سخاذ اندكخىرانسيد اال

 يجدي زكي يطر

 )وكيم انكهيت نهدراساث انعهيا وانبحىد (


