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 نبذة عن المكتبة

 تعریف المكتبة
الشراء ( بالطرق المختلفة  تھدف إلى جمع مصادر المعلومات وتنمیتھا .اجتماعیةمؤسسة علمیة ثقافیة تربویة 
واسترجاعھا بأقصر وقت ] وتصنیفھا وترتیبھا على األرفف  فھرستھا[ وتنظیمھا )    واإلھداء والتبادل واإلیداع

 على اختالفھم من خالل مجموعة من الخدمات التقلیدیة،] قراء وباحثین [ المستفیدین  ممكن ، وتقدیمھا إلى مجتمع
ریة ، والبث الجا كخدمات اإلعارة والمراجع والدوریات والتصویر والخدمات الحدیثة كخدمات اإلحاطة

كفاءات بشریة مؤھلھ علمیاً وفنیاً وتقنیاً في  للمعلومات ، والخدمات األخرى المحسوبة وذلك عن طریق   االنتقائي
  . مجال علم المكتبات والمعلومات

 م١٩٧٦تم تأسیس المكتبة عام  -
 م١/٩/١٩٧٦عام  الفعليھا بدأ نشاط -
  .متر مربع تقریبا٥٠٠مساحة  تقع المكتبة بالدور الرابع بمبنى الخدمات على -
علم الحیوان ،الجیولوجیا ،الریاضیات ،الفیزیاء (العلمیة  لألقسامقاعات  ٦تتكون المكتبة من تسعة  قاعات وھي  -
لنادي تكنولوجیا قاعة  ١،العلمیةقاعة  لقسم الدوریات  ١،قاعة لقسم الرسائل الجامعیة  ١،)النبات ،الكیمیاء،

).المعلومات   
 - األجھزة واألثاثات داخل المكتبة :

منضدة  ٢٥:عدد المناضد -١  
دوالب ١٣٣:عدد الدوالیب-٢  
كرسي   ١٩٢:عدد الكراسي -٣  
جھاز ١٣ اآلليالحاسب  أجھزةعدد -٤  
طابعة كمبیوتر ٢عدد -٥  
جھاز باركود  ١عدد -٦  
  data showجھاز عرض  ١عدد  -٧
  مروحة  ٢٥عدد مراوح  -٨
مكنسة كھربائیة ٣عدد -٩  

ماكینة تصویر  ٢عدد  -١٠  
طفایة  ١٧عدد -١١  
مایكروفیلم  أجھزة ٣عدد -١٢  
تكییف سبلیت  ٤عدد -١٣  
سكنر  ١عدد  -١٤  



رؤیة المكتبة رسالة و  

  :رسالة المكتبة 

تلتزم مكتبة كلیة العلوم بجامعة سوھاج بدعم رسالة الكلیة بتوفیر مصادر المعرفة المتنوعة 

  .الجودة ودعم العملیة التعلیمیة والبحثیة  لرواد المكتبة بما یحقق متطلبات

  :رؤیة المكتبة 

تسعي مكتبة كلیة العلوم بجامعة  سوھاج أن تكون مواكبة للتقدم العلمي وتكنولوجیا 

  .المعلومات الرقمیة
   ١١/١/٢٠١٠ بتاریخ  ٣٤٣رؤیة المكتبة بمجلس الكلیة   اعتمدت   رسالة و



: المكتبة فوظائو أھداف  

   ةمكتبالأھداف 
 . توفیر مصادر المعرفة اإلنسانیة لخدمة التخصصات العلمیة المختلفة بالجامعة -١
 .والمعلومات تطویر النظم المكتبیة بما یتفق مع التطورات الحدیثة في مجال خدمات المكتبات-٢
مطبوعات ،  واالسترجاع وذلك من خالل ما تصدره من تقدیم الخدمات المعلوماتیة والمكتبیة لتیسیر سبل البحث-٣

 ...، وغیرھا فھارس ببلوجرافیات ، أدلة ، كشافات
العلمیة بالداخل والخارج ، والتعاون والتنسیق مع الجھات  تبادل مطبوعات الجامعة مع الجامعات والمؤسسات -٤

 . المماثلة
كیفیة  توعیة ل ببرامج تعریفیة للطالب والطالبات وأعضاء ھیئة التدریس بالخدمات التي تقدمھا والتدری إعداد-٥

 .استخدام مصادر المعلومات المتوفرة ، وكیفیة االستفادة من موجودات
  . وقت ممكن دین عن طریق الرد عن االستفسارات وتلبیة الطلبات في أسرعیتقدیم خدمات للمستف -٦
  . تھیئة المناخ المناسب داخل المكتبة للدراسة والبحث-٧
 .طلبة وأعضاء ھیئة التدریستشجیع البحث العلمي ودعمھ بین ال -٨
 .بحوث ودراسات وكتب وغیرھا تشجیع النشر العلمي -٩

  .المساھمة في البناء الفكري للمجتمع -١٠
 .حمایة التراث والفكر اإلنساني والحفاظ علیھ وإتاحتھ لالستعمال -١١
  .كوادر بشریة متخصصة تعلیم وإعداد -١٢

  : وظائف المكتبة
 : تقوم المكتبة بالوظائف التالیة لتحقیق األھداف السابقة

 . الورقیة واإللكترونیة والرسائل العلمیة وغیرھا من أوعیة المعلومات والدوریات   الكتب والمراجع اقتناء-١
العلمیة والبرامج الطبیة  للحصول على النص الكامل للمقاالت اإللكترونیةالمكتبة الرقمیة بقواعد البیانات  تزوید-٢

 .وشرائط الفیدیو أسطواناتة على واألبحاث المسجل
  .والقوائم الببلوجرافیة والكشافات واإللكترونیةإعداد الفھارس البطاقیة -٣
 المكتبة  خدمات  مجتمع المستفیدین من -
 . الطلبة بمختلف مستویاتھم األكادیمیة وتخصصاتھم العلمیة -١
 . التدریس في الجامعة أعضاء ھیئة -٢
 . مجاالت والموضوعاتالباحثون في مختلف ال -٣
 . اإلداریةاإلداریة في الجامعة من موظفین وعاملین في مختلف الدوائر  الھیئة -٤
 . المجتمع المحلي أفراد -٥



  سیاسات المكتبة

  التزوید  : أوال
یتم التزوید عن طریق شراء وإھداء وتبادل المطبوعات واالشتراك في الدوریات وفقا لخطة تحقق تنمیة مقتنیات 

  مكتبة بصفة مستمرة وتحقق احتیاجات روادھا في االطالع علیھا بكافة الوسائل سواء داخل المكتبة أو خارجھاال
  .یتم شراء مقتنیات المكتبة واالشتراك في الدوریات لما تقتضیة اللوائح المالیة  -
  .وتبادل المطبوعات بموافقة مسبقة  من السلطة المختصة  إھداءیتم  -
ات المكتبة فور ورودھا ومطابقتھا وفقا للموافقات الصادرة بشأنھا مع تقدیر قیمة مایرد منھا عن یتم فحص مقتنی -

  .والتبادل  اإلھداءطریق 
  .)ح.ع.١١٢( اإلضافة أذونفي  وإضافتھایتم تسجیل مقتنیات المكتبة في سجالت خاصة  -

  الفھارس  : ثانیا
الفھرس الرقمي عن طریق المكتبة  باإلضافة )رس العنوانفھرس المؤلف و فھ(تحتفظ  المكتبة بفھرس ورقي وھو 

  الرقمیة 
   تنظیم المقتنیات وصیانتھا : ثالثا

المفتوحة في الخدمة بقاعات  األرففتصنف المكتبة موضوعیا بناء علي التصنیف العشري لدیوي ویتبع نظام 
فقا لما یتطلبة كل منھا من مواصفات فنیة المكتبة وسائل حفظ وصیانة مقتنیات المكتبة و إدارةو توفر جھة االطالع 
  لحفظھا 

   ٢٦/٣/٢٠٠٧سیاسات المكتبة طبقا لالئحة المكتبات بمجلس الجامعة بتاریخ 

  نظم استخدام المكتبة
  
صیفا ومن  من الساعة الثامنة مساءا السادسة الساعة  إليمواعید العمل بالمكتبة من الساعة الثامنة صباحا  -١

الساعة الثانیة  إليالصیفیة من الساعة الثامنة صباحا  األجازةماعدا لخامسة  مساءا شتاءا  الساعة ا إليصباحا 
   .مساءا

 أيوالمكتبة غیر مسئولة عن فقد  األماناتبدوالب   توضع الحقائب الخاصة بالطلبة  في المكان المخصص لذلك -٢
  .متعلقات خاصة بالطلبة 

  خل المكتبة مشروبات داأو  مأكوالت أیةعدم اصطحاب -٣
  عند استعمال كتب المكتبة یجب ترك الكتاب علي المنضدة وعدم وضعة في  الدوالب حفاظا علي نظام المكتبة -٤
  .والتحدث بصوت عال داخل المكتبة حفاظا علي وقت زمالؤك وحفاظا علي الھدوءو التدخین  عدم الضوضاء -٥
المكتبة لسرعة الحصول علي الكتاب من خالل  مینأ إليعند البحث عن اي كتاب في المكتبة یجب الرجوع -٦

  www.eulc.edu.egالبحث علي المكتبة الرقمیة علي الرابط 
والقوامیس والمعاجم عدم استعارة الكتب ذو النسخة الواحدة وكذلك بالنسبة للدوریات العلمیة والرسائل العلمیة -٧

 .ألطالساوالموسوعات و 
  .یتم التصویر داخل المكتبة بواقع سبعة قروش لكل ورقة -٨
  :یلي  تطبق قواعد االستعارة داخل المكتبة كما -٩
  .واحد  أسبوع أقصيكحد  اإلعارةوالثانیة لھم حق االستعارة كتاب واحد فقط  ومدة  األوليبالنسبة لطالب الفرقة  -
  .واحد  أسبوع أقصيكحد  اإلعارةلھم حق االستعارة كتابین  فقط  ومدة بالنسبة لطالب الفرقة الثالثة والرابعة   -
مساعد  وأستاذھیئة التدریس ،المعید ومدرس مساعد لھم حق االستعارة خمس كتب ،ومدرس  ألعضاءبالنسبة  -

  . أسبوعین أقصيكحد   اإلعارةكتب ومدة  ١٠ وأستاذ

http://www.eulc.edu.eg


  :حسب الئحة المكتبات كما یلي  ثمنھلزم بدفع تلف الكتاب المعار یكون المستعیر مأو في حالة فقد -
% ١٠ إلیةمضاف  ثمنھ أمثال ٣الثمانیات یلزم بدفع ، كان الكتاب أو المرجع قد طبع في فترة السبعینات  إذا -

  . إداریةمصاریف 
ف مصاری% ١٠ إلیةمضاف  ثمنھضعف في فترة التسعینات یلزم بدفع  طباعتھكان الكتاب أو المرجع  قد تم  إذا-

  . إداریة
 مضاف إلیةمن ثمنة %  ٥٠ إلیةمضاف  ھفیما بعد  یلزم بدفع ثمن ٢٠٠٠كان الكتاب أو المرجع  قد تم سنة  إذا -

   إداریةمصاریف % ١٠
من الباحثین  أماھیئة التدریس ومعاونیھم والطالب  بالكلیة لھم حق االستعارة الداخلیة والخارجیة  أعضاء -١٠

  .طالع الداخلي فقط و التصویرخارج الكلیة فلیھم حق اال

  حقوق الملكیة الفكریة داخل المكتبة 
 األسماءوالفنیة والرموز و  األدبیةأي االختراعات و المصنفات  اإلبداعیةالفكر  أعمال إليتشیر الملكیة الفكریة 

  والصور والنماذج والرسوم الصناعیة 
كحق المؤلف الذي یضم المصنفات  اآلخرین تجاه ھحقوقوحقوق الملكیة الفكریة  ھي حق مصون للمخترع وتحمي 

  والفنیة  واألدبیةالعلمیة 
  :وتوجد قواعد داخل مكتبة كلیة العلوم  لحمایة حقوق الملكیة الفكریة وھي  

  .ودار النشر  اسمھعند االستفادة من أي مصنف البد من االحتفاظ بحقوق المؤلف بوضع  .١
یتم استخدامھا لغرض التدریس أو  أنلمصنف في المرة الواحدة علي من ا% ١٠یزید عن  یجوز النسخ بما ال ال .٢

 .البحث العلمي 
 .یحظر استخدام النسخ المقلدة من برنامج الحاسوب .٣
 . األصلیةبغرض الحفاظ علي النسخة  إالالمكتبة  أرففیحظر وضع جمیع الكتب المصورة علي  .٤
ودار  أسمةبد من مراعاة حقوق المؤلف بوضع خالفة  من مصنف ال أورسم بیاني  أوعند االستفادة بصورة  .٥

  . البیانيالرسم  أوالنشر تحت الصورة 

  مكتبةالأھم انجازات 
  مشروع المكتبة الرقمیة ومیكنة المكتبات  : أوال

الھدف األساسي من ھذا المشروع ھو میكنة إجراءات العمل في مكتبات الجامعات المصریة والربط بین تلك 
وتھدف عملیات المیكنة . ة الجامعات المصریةالمكتبات من خالل شبك Automation والربط إلى بناء فھرس  

مما یساعد على تعظیم االستفادة من خدماتھا ، للفھرسة  ٢١موحد لمقتنیات تلك المكتبات علي برنامج مارك 
.والقضاء على التكرار الغیر مرغوب في المقتنیات والعملیات  

ل ى تحقی ق التوحی د ف ي إج راءات العم ل ب ین المكتب ات م ن خ الل االعتم اد عل ى كما یساعد بناء الفھرس الموح د ع
المواصفات والمع اییر العالمی ة، باإلض افة إل ى التوحی د ف ي المكون ات المادی ة والبرمجی ة واعتم اد سیاس ات موح دة 

  .اإلعارة بین المكتبات تساعد على العدید من البرامج التعاونیة مثل االقتناء التعاوني، الفھرسة التعاونیة و تبادل
    نظام مستقبل ادارة المكتبات  نبذة عن     
جامعة (یعتبر نظام المستقبل إلدارة المكتبات النظام األوسع انتشاراً في كبرى مكتبات الجامعات المصریة مثل  •

اإلسكندریة و جامعة عین شمس و جامعة قناة السویس و جامعة أسیوط و جامعة سوھاج و جامعة جنوب 
الوادي و جامعة طنطا و جامعة المنیا و جامعة المنوفیة و جامعة كفر الشیخ و جامعة بني سویف و جامعة بنھا 

  ) و جامعة الفیوم و جامعة الزقازیق و جامعة المنصورة و جامعة النھضة
صیة یسمح النظام باستیعاب وجود أكثر من جامعة و مكتبة معاً تعمل على نفس النظام مع الحفاظ على خصو •

  كل جامعة و مكتبة على النظام 
  ال یشترط البرنامج إمكانیة خاصة ألجھزة الحاسب  •



  الحفاظ على أمن وسریة البیانات  •

  المكونات الرئیسیة للنظام

 - صیانة المقتنیات  -الجرد  -االستعارة  - القوائم االستنادیة  -ضبط الدوریات  -المكتبة اإللكترونیة  -الفھرسة (
  ).برید مستخدمي النظام - Z39.50/ZINGعمیل  - ZINGخادم  -إدارة النظام  -و إحصائیات  تقاریر -البحث 

  الفھرسة -أ 
  في فھرسة األوعیة  ٢١النظام یدعم معیار مارك  •

  قاعدة بیانات على مستوي العالم مجاناً  ٣٠٠إمكانیة استیراد الفھرسة مباشرة من أكثر من  •
ة دفعھ واحده بشكل تلقائي و إضافة النسخ للفھرسة المضافة بشرط إمكانیة استیراد مقتنیات مكتبة كامل •

  تعریف بیانات النسخة 
  ) Row MARC(تصدیر الفھرسة بواسطة ملفات /إمكانیة استیراد •
  دمج التسجیالت المكررة /إمكانیة استعراض •
  عدم وجود حدود تقید طول النص المدخل في حقول المارك  •
ع تسجیالت المارك لیتم االحتفاظ بھا على جھاز الخادم و إمكانیة تحمیلھا إمكانیة إرفاق الملفات خارجیة م •

  في أي وقت 
إمكانیة االستعانة بقاموس تصنیف الدیوي و الكونجرس المرفق داخل النظام للبحث عن أرقام التصنیف  •

  بسھولة لوضعھا بالتسجیالت 
دخلة بواسطة شخص محدد و المدخلة في فترة معینة و الم/ إمكانیة استعراض التسجیالت المدخلة في یوم  •

  مكتبة بعینھا 
إمكانیة طباعة الترمیز العمودي لمجموعھ من المقتنیات دفعھ واحده و تحدید ھل سیكون ملصق أو اثنین  •

لكل نسخھ وعاء و تحدید البیانات التي یتم طباعتھا في كل ملصق على حدى و یمكن استخدام الطابعات 
  . عة للطبا A4العادیة و أوراق 

إمكانیة تصفح مقتنیات المكتبة من رقم عام إلى رقم عام آخر مع إمكانیة التعدیل في بیانات النسخ و بیانات  •
  الفھرسة المرتبطة بھا 

إمكانیة إنشاء قوالب مارك بحیث تحتوي على الحقول األساسیة المراد استخدامھا في الفھرسة مع إمكانیة  •
  رسة إضافة المزید من الحقول أثناء الفھ

  دعم نظام الملكیة المكانیة و الشخصیة للتسجیلة في التعامل مع التعدیل و الحذف  •
  إمكانیة إنشاء تلقائي لرقم االستدعاء للنسخة  •
  تغییر حالة المقتنیات و إرسالھا و استقبالھا من التجلید / إمكانیة معرفة •
  إمكانیة استخراج تقاریر و إحصائیات عن حالة مقتنیات المكتبة  •

  كانیة التعامل مع المقتنیات المفقودة و ما یرتبط بھا من غرامات إم •
  القوائم االستنادیة -ب 

  إمكانیة إنشاء و تعدیل ودمج و حذف القوائم االستنادیة  •
  إمكانیة البحث و تصفح القوائم المدخلة بالفعل  •
  إمكانیة استیراد و تصدیر القوائم االستنادیة بصیغة مارك  •

  ضبط الدوریات  - جـ 
  إمكانیة إنشاء أنماط التنبؤ المختلفة  •
  إمكانیة معرفة الدوریات المتوقع وصولھا و الدوریات التي تأخرت و التي تم استالمھا  •
  إمكانیة إنشاء قائمة اھتمام تحتوي على أسماء المھتمین بالدوریة  •



  االستعارة –د 
  ئون الطالب إن وجد تسجیل وتعدیل بیانات المستعیرین أو استیراد البیانات من برنامج ش •
  ضبط صالحیات اإلعارة و التي تعتمد على الموقع و فئة المستفید و نوع الوعاء  •
حجزھا معاً مع تحدید الفترة التي ینتھي معھا /إمكانیة التحكم في عدد األوعیة المسموح باستعارتھا •

  الحجز و عدد مرات التجدید /االستعارة
  المدفوعات  إدارة حساب المستعیر وحساب الغرامات و •
  إمكانیة حساب فترة اإلعارة تلقائیاً حسب سیاسة المكتبة مع األخذ في االعتبار أیام العطالت عن إرجاع الوعاء  •
  إمكانیة معرفة المقتنیات التي تأخر إرجاعھا في أي وقت  •
  إمكانیة إرسال إشعارات للمستفیدین عن طریق البرید اإللكتروني •
 : ات االستعارة االتیة  ویتم االستعارة من خالل بطاق •

    بطاقة االستعارة االلكترونیة 
  بیانات الضامن  بیانات االستعارة  بیانات االتصال  البیانات الشخصیة

           auto   ركود المستعی    
        اسم المستعیر    
  المسمى الوظیفى           النوع           ذكر   
  القسم           السنة الدراسیة   
  رقم الكارنیه          كلمة السر   
  نوع البطاقة              شخصیة           رقم البطاقة   

        مالحظات    
  
    

  إضافة مستعیر جدید
  بیانات الضامن  بیانات االستعارة  بیانات االتصال  البیانات الشخصیة

        العنوان كامل    
    تلیفون العمل       المنزل  تلیفون    
    فاكس       یلاموب   
    أخرى       البرید االلكترونى   

  إضافة مستعیر جدید
  بیانات الضامن  بیانات االستعارة  بیانات االتصال  البیانات الشخصیة

    كلیة العلوم. تطبیق الصالحیة فى جامعة سوهاج    
  ٢٨/١١/٢٠١١نهایة الصالحیة       ٢٨/١١/٢٠١٠بدایة الصالحیة     
  حالة الحساب   نشط     فئة المستعیر  أستاذ دكتور    

    السماح بإستخدام الخدمات االلكترونیة     
    السماح بإدخال المقاالت العلمیة     

 مسح تسجیل

.



  
  

  الجرد -ھـ 
  إمكانیة جرد العناصر عن طریق ماسح الترمیز العمودي  •
  صر التي لم یتم جردھا و تحویلھا تلقائیا إلى مفقود إمكانیة معرفة العنا •
  إمكانیة استخراج بیانات إحصائیة عن حالة الجرد  •

 إمكانیة تصدیر نتیجة الجرد إلى صیغة األكسل  •
  البحث - و 
إمكانیة البحث في مقتنیات المكتبة عن طریق اسم الوعاء أو اسم المؤلف أو البحث بالموضوع أو الناشر أو  •

  .... ویات مع إمكانیة إضافة آلیات بحث جدیدة جدول المحت
  إمكانیة تخزین البحث للوصول إلیھ مرة أخرى  •
یتیح دعماً كامالً لخصائص اللغة العربیة في البحث و االسترجاع مثل تجاھل االختالف في أشكال كتابة بعض  •

  الحروف 
 صة إمكانیة البحث بالتقارب و البحث البولیني و البحث عن الكلمات الناق •

  :ويكون البحث كما بالشكل التالي 
    البحث االلكترونى

  أى مكان)     كلیة العلوم. جامعة سوهاج (بحث فى      الفهرسة المسجلة المكان الحالى  
    نوع العنصر      الكل                           

  إعدادات الطباعة  نص البحث
    تفاصیل الوعاء 

  نص البحث
  
  
  ٤٨٠ - ٣٥٠أو  ١٠٠لرقم الببیلوجرافى                                                مثال ا

  ١٩٨٠ -  ١٩٧٠أو  ١٩٨سنة النشر                                                      مثال 
  حالة التسجیلة 

  تحتوى على ملخص      
  تحتوى نص كامل      

  یوىتصنیف الد      
  حالة النسخ بالنسبة للفهرسة       
  

  إدارة النظام  -ز 
  إمكانیة إضافة و تعدیل صالحیات موظف  •
  إمكانیة ربط الصالحیات برقم ال ماك و ال آي بي الخاص بالمستخدم مما یوفر المزید من األمان  •
أكثر من مكتبة على النظام مع دعم  قاعة حیث أن النظام یدعم وجود/ حذف بیانات مكتبة /تعدیل/إمكانیة إضافة •

  الخصوصیة و األمان لكل واحده منھم على حدى 

 مسح تسجیل

 و المؤلف

 و كلمة فى كل مكان ان

 كلمة فى كل مكان ن

 جمیع الحاالت ات

 _ _ _ --------------------- _

دیر لالكسلالتص ابدأ البحث  



  Z39.50/ZINGتعدیل خادم / إمكانیة إضافة  •
  

  برید النظام -ح 
إمكانیة إرسال رسائل مع مرفقات إلى موظف أو إلى موظفي مكتبة معینھ أو إلى جمیع موظفي النظام مما یسھل 

  الذین قد یعملون في أماكن متباعدة  التواصل بین أعضاء النظام و
  المكتبة اإللكترونیة  -ط 

حیث یسمح بتسجیل المقتنیات اإللكترونیة الخاصة بالمكتبة و السماح بتحمیلھا للمستفید حسب الحاجة بعد التحقق من 
  اسمھ و كلمة المرور

  الدخول على قواعد البیانات العالمیة - ي 
مع  OVID-IEEE-ASPعلى قواعد البیانات العالمیة المشترك بھا مثل  یمكن البرنامج من الدخول من خاللھ

  إمكانیة السماح بالبحث المجمع داخلھم من خالل واجھة بحث واحدة
  التقاریر و اإلحصائیات - ك 

مما تعطي تصور شامل عما یحدث داخل المكتبة لیس ھذا فقط بل یشمل ایضاً نشاط الموظفین على النظام و حجم 
  لتي تتم للموقع و الدول التي تتم منھا الزیارات الزیارات ا

  : انجازات المشروع داخل المكتبة
 ٢٨١٠كتاب ، ١٧٤١٨(مقتني من مقتنیات مكتبة  كلیة العلوم  علي المكتبة الرقمیة  ٣١٩٥٠حوالي   إدخالتم  -١

 future libraryكتبات الم إلدارةعلي نظام المستقبل ) وسائط متعددة ٢٢دوریة علمیة ، ١١٧٠٠رسالة جامعیة ،
system management   وھو تابع لمشروع المكتبة الرقمیةdigital library   

  .لجمیع  مقتنیات المكتبة   البار كودتم لصق  -٢
  ..egwww.eulc.eduتم تفعیل عملیة البحث علي مقتنیات المكتبة علي الرابط   -٣
وعملی ات االس تعارة  ١/٥/٢٠١٢حت ي مس تعیر  ٦٦٠حی ث وص ل اع داد المس تعیرین تم  تفعیل االستعارة االلی ة -٤

  .عملیة االستعارة تم تسجیلھم علي المكتبة الرقمیة  ١٨٠٠
  .تم تفعیل تسجیل المترددین علي المكتبة الرقمیة -٥
  .علي المكتبة الرقمیة  الجرد االليتم تفعیل  -٦
  .وقواعد البیانات العالمیة  تدریب العاملین بالمكتبة علي المكتبة الرقمیةتم  -٧
  .وطابعة وجھاز باركود للمكتبة  آليحاسب  أجھزة ٣ تزوید المكتبةتم  -٨

  :مكتبة كلیة العلوم علي المكتبة الرقمیة إدخالبعض الرسوم البیانیة التي توضح 
  :تطوع وأنواع المقتنیات  - ١

  

http://www.eulc.edu


  : عدد المستعیرین إجماليتطور - ٢
  

  
  

  :تطور اجمالي عملیات االستعارة  - ٣
  

  



  : تطور المترددین علي المكتبة الرقمیة  - ٤



  :خدمات المشروع 
 .خدمات البحث المحلي داخل المكتبات  -
  .خدمات الحصول علي الرسائل الجامعیة المحلیة والخارجیة ذات النص الكامل -
 .االلكترونیة ذات النص الكامل خدمات الحصول علي الدوریات  -
 .خدمة البحث علي قواعد  البیانات  من المنازل  -
  .إدخال جمیع الكتب والرسائل والدوریات علي نظام مكتبة المستقبل  -
  .توفیر خدمة االستعارة اآللیة ألعضاء ھیئة التدریس والطالب والعاملین -
  .الجرد یتم بطریقة آلیة -
  .واألبحاث العلمیةخدمة توصیل الوثائق  -

  : )CIQAP(لالعتماد والتأھیلمشروع التطویر المستمر :ثانیا 
 :وذلك من خالل  CIQAPتم تطویر مكتبة كلیة العلوم من خالل مشروع 

  ترابیزة اطالع  ٢١كرسي ، ١٧٠دوالب ،١٠٨وھي   بأثاثاتالمكتبة  تم تزوید-١
  .وسكنر  ومكنسة كھربائیة  ومراوح سقفویر كمبیوتر وماكینة تص أجھزةتم تزوید المكتبة بثالثة -٢
  .تم طالء المكتبة وشراء موكیت بمساحة المكتبة  -٣
الف جنیة وھي موزعة  ٢٢٥.٠٠٠كتاب ،قیمتھا  ١٤٤٠تم تزوید المكتبة بكتب ومراجع علمیة حوالي -٤

كتاب لقسم  ١٣٠كتاب لقسم الكیمیاء، ١٤٤كتاب لقسم الفیزیاء، ٢٧٧كتاب لقسم الریاضیات، ٣١٠(كاألتي
  .)كتاب لقسم العلوم التطبیقیة ١٥١كتاب لقسم علم الحیوان، ١٨٠كتاب لقسم النبات، ٢٤٨الجیولوجیا،

  : مشروع مستودع الرقمي للرسائل والبحوث العلمیة: ثالثا 

 إنشاء مستودع رقمي للرسائل الجامعیة المصریة یضم الرسائل العلمیة التي تم إجازتھا بالجامعةھدف مشروع ھو 
خالل العشر سنوات الماضیة ،علي أن یتم إتاحة محتویات المستودع مجانا لصالح جمیع الجامعات الحكومیة 

ویتم حالیا تفعیل المشروع بمكتبة .المصریة من خالل بوابھ البحث بوحدة المكتبة الرقمیة بالمجلس اآلعلي للجامعات
  .١/٥/٢٠١٢ي رسالة ذات نص كامل حت ٦٠٥وتم ادخال  بسوھاج كلیة العلوم 

  الشھري للرسائل العلمیة  في مشروع مستودع الرسائل الجامعیة  اإلدخالرسم  بیاني یوضح 

 



  :  أنشطة المكتبة -٨
یتم عمل شھریا استمارة استبیان  للمستفیدین من خدمات المكتبة  ویتم تفریغ االستبیانات علي برنامج -١

SPSS.13.00   لجنة المكتبات بالكلیة من كل شھر لمعالجة نقاط القوة ویتم عرض النتائج والمقترحات علي
  والضعف داخل المكتبة  

  :واستمارة االستبیان  كمایلي 



  
   استمارة استقصاء للمستفیدین  من خدمات المكتبة                            

:................................................الكلیة      ..) :...............................................اختیاري( االسم  
:................................................القسم     :..........................................  العلمیة الدرجة/ الفرقة  

االســـــــــــتقصاء عبـــــــــــــارات م  
 االستجــــــابة

 الي  نعم
  ما حد

 ال

١ -      الكلیة مكتبة علي باستمرار تتردد ھل 
٢ - مالئمة المكتبة في  المتبعة العمل نظم ھل      
٣ - مناسب بالمكتبة العاملین أداء ھل      
٤ - بالمكتبة االلي الحاس٥ من مناس٥ عدد یتوافر ھل      
أوالبحث االطالع خدمة في االلي الحاسب استخدمت ھل  - ٥     
٦ -  االسترجاع او االستعارة اجراءات التمام المكتبة ظفبمو تستعین ھل 

اآللي بالحاسب  
   

٧ -      االنترنت خدمة بالمكتبة یتواجد ھل 
٨ -  االنترنت خدمة توافر من االطالع و البحث مجال في استفدت ھل 

 بالمكتبة
   

٩ - مناسبة بالمكتبة المطبقة االستعارة نظم ھل      
١٠-  االجابة كانت اذا الدراسیة بمتطلباتك المكتبةب الموجودة الكتب تفي ھل 

........................................ المطلوبة الكتب اسماء ذكر الرجاء بال  
   

١١- الرقمیة المكتبة استخدام كیفیة علي تدریبك تم ھل      
١٢- مرضیة المكتبة من االستفادة حجم ھل      
١٣- بالمكتبة اصةالخ والقواعد التعلیمات تتبع ھل      
١٤- العاملین في متوافر االداء حسن تري ھل      
١٥- بالمكتبة متوفرة والسالمة االمن وسائل ان تري ھل      
١٦- مالئمة بالمكتبة الملحقة الصحیة المرافق ھل      
١٧-      والبحث لالطالع المالئمة الصحیة البیئة خصائص بالمكتبة تتوافر ھل 
١٨-      بالمكتبة متوفرة یرالتصو خدمة ھل 
١٩-      مناسبة المكتبة داخل االطالع خدمة ھل 
٢٠-      المكتبة علي بالتردد زمالئك تنصح ھل 

: بالمكتبة للخدمة األداء  لتحسین المقترحات ذكر الرجاء  
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  

لحسن تعاونكم معنا  شاكرين  



 
یفیة البحث علیھا والبحث علي رقمیة ومعرفة خدماتھا مع معرفة كتدریب وتوعیة الطلبة علي خدمات المكتبة ال-٢

قاعدة  ٢٥من  أكثروكتب ورسائل علمیة  ذات نص كامل من خالل    أبحاثقواعد البیانات العالمیة وكیفیة استخراج 
 .…,Science direct ,proquest,springer)(بیانات متاحة علي المكتبة الرقمیة علي سبیل المثال

 :بعض االحصائیات الخاصة بالمكتبة  -٩
  : األخیرةاالعتمادات المالیة لشراء كتب خالل الخمس سنوات  -١

  االعتماد المالي  العام  م
١٢٥٠٠  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  -١  
٢٢٥٠٠٠  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  -٢  
١٢٥٠٠  ٢٠٠٩/٢٠١٠  -٣  
١٨٥٠٠  ٢٠١٠/٢٠١١   -٤  
١٤٠٠٠  ٢٠١١/٢٠١٢   -٥ 

  : ٢٠١١/٢٠١٢المترددین خالل العام الدراسي  بإعداد إحصائیة -٢

   

 

 عدد المترددین )االستعارة الخارجیة(عدد المستعیرین 

أعضاء ھیئة  الشھر
 طالب طالب التدریس ومعاونیة

مدرسون 
مساعدون و 

 معیدون
 ھیئة التدریس

أكتوبر   ١٨  ١٤  ١٢٢٦  ٧٦ ٢٢
٢٠١١ 

نوفمبر   ٩  ١١  ١٥١٣  ١٢٥ ١٧
٢٠١١ 

دیسمبر   ١١  ٨  ٢٩٨٤  ٩٤ ١٣
٢٠١١ 

٢٠  ٢٢  ٦٨٨  ١١٧ ٣٤  
 -ینایر

فبرایر 
٢٠١٢ 

مارس   ٣٩  ٣١  ١١٣٧  ١١١ ٧١
٢٠١٢  

ابریل   ٢٢  ١٥  ٩٦٢  ١١٢ ٤٢
٢٠١٢  

  االجمالي  ١١٩  ١٠١  ٨٥١٠  ٦٣٥  ١٩٩



  

  فریق العمل  -١٠
  الوظیفة  المؤھل  االسم  م
  مدیر المكتبة  بكالوریوس علوم  جمال احمد محمد  -١
  امین مكتبة  لیسانس اداب  لنعیم فراج عبد النعیمعبد ا  -٢
  امینة مكتبة  بكالوریوس علوم  كوثر محمد سید  -٣
  امین مكتبة  بكالوریوس تجارة  احمد یوسف احمد  -٤
  امینة مكتبة  ماجستیر نظم المعلومات  رانیا محمد محمد المساوي  -٥
  ةامینة مكتب  لیسانس اداب قسم مكتبات   وفاء محمد عبد الاله  -٦
  امینة مكتبة  دبلوم تجارة  اقبال جابر حلیم  -٧
  امینة مكتبة  دبلوم تجارة  عواطف محمد عبد الموجود  -٨

 


