جاهعت قناة السىيس  -كليت العلىم
تقرير عن هكتبت الكليت
ثذأ انؼًم ثبنًكزجخ يغ ثذاٚخ صذٔس قشاس ثاَشبء كهٛخ انؼهٕو ػبو ٔ 1976رزجغ انًكزجخ َظبو انزصُٛف
انؼبنً ٙانؼشش٘ نذ ٖٕٚف ٙرقغٛى فشٔع انًؼشفخ.
ٔرقٕو انًكزجخ ثفزؼ أثٕاثٓب ٕٚيٛب يٍ انغبػخ انضبيُخ َٔصف صجبؽب ؽزٗ انغبػخ انغبدعخ يغبء
انزخصصبد انؼهًٛخ نهًكزجخ
رغطٗ يكزجخ كهٛخ انؼهٕو عًٛغ انزخصصبد انز ٙرخذو األقغــبو انؼهًٛخ ثفشٔػٓب انًخزهفخ ؽٛش أَٓب رؾزٕٖ
ػهٗ األقغبو انؼهًٛخ اٜرٛخ:
 -1انشٚبظٛبد
 -2انفهك
 -3انفٛضٚبء
 -4انكًٛٛبء
 -5انغٕٛنٕعٛب ٔػهٕو األسض
 -6انؾفشٚبد ٔانًغزؾذصبد
 -7ػهٕو انؾٛبح ٔػهٕو اإلَغبٌ
 -8ػهى انُجبد
 -9ػهٕو انؾٕٛاٌ
ثبإلظبفخ ئنٗ رخصصبد أخشٖ ْٔٗ:
 -1انطت
 -2انُٓذعخ
 -3انضساػخ
 -4ػهٕو يُضنٛخ
 -5ئداسح أػًبل

 -6انكٓشثبء ٔاالنكزشَٔٛبد
 -7انكًٛٛبء انزطجٛقٛخ
 -8انصُبػبد
 -9انًجبَٙ
 -10اٜداة ٔانؼهٕو انذُٛٚخ
يقزُٛبد انًكزجخ
رعـى انًكزجــخ أكضش يٍ  22أنـف كزـبة ف ٙانزخصصبد انؼهًٛــخ انشئٛغٛخ ٔانفشػٛــخ
نكهٛخ انؼهٕو ،ثبإلظبفخ ئنٗ أكضش يـٍ  1000سعبنخ ػهًٛــخ يغبصح يٍ كهٛـــخ انؼهٕو ثغبيؼــخ قُـبح
انغٕٚظ كًب رعى  130ػُٕاٌ دٔسٚخ ف ٙانزخصصبد انؼهًٛخ راد انصهخ.
ثٛبَبد انًكزجخ األعبعٛخ
 -1رقغ ػهٗ يغبؽخ  530يزش يشثغ
 -2رؾزٕٖ ػهٗ  20يُعذح راد ؽغى كجٛش ركفٗ انٕاؽذح ػذد  8غالة
 -3رؾزٕٖ ػهٗ  161يقؼذ
قاعاث الوكتبت
انغُبػ األٔل ٔٚعى ااكزت انخبصخ ثأقغبو
 -1كًٛٛبء
 -2فٛضٚبء
 -3سٚبظٛبد
 -4ػهٕو انؾبعت
 -5عٕٛنٕعٛب
 -6عٕٛفٛضٚبء
انغُبػ انضبَٚٔ ٙعى انكزت انخبصخ ثأقغبو
 -1انجٕٛنٕعٙ
 -2انًٛكشثٕٛنٕعٗ

 -3انُجبد
 -4انؾٕٛاٌ
 -5ػهٕو رطجٛقٛخ
 -6ػهٕو ثؾبس

ثبإلظبفخ ئنٗ يغًٕػخ يٍ انكزت انذُٛٚخ ٔكزت انغٛشح
انغُبػ انضبنش :
ػجبسح ػٍ يغبؽخ أسظٛخ يغزطٛهخ انشكم رٕعذ ث ٍٛانغُبؽ ٍٛاألٔل ٔانضبَٔ ٙرشزًم ػهٗ األعٓضح
انخبصخ ثفشٚق ػًم انًكزجخ انشقًٛخ ثبإلظبفخ ئنٗ يغًٕػخ يٍ انًُبظذ انًقغًخ سثبػٛب ٔانًٓٛئخ
نالعزخذاو انجؾض.ٙ
يٓبو فشٚق انؼًم ثبنًكزجخ :
ئعشاء انؼًهٛخ اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ نزضٔٚذ انًكزجخ ثًقزُٛبرٓب انًخزهفخ عٕاء كبٌ يٍ خالل انشــشاء
انشعًـ ٙيٍ خــالل انًؼبسض أٔ يــٍ خالل ػًهٛبد اإلْذاء أٔانزجبدل.
ئعشاء ػًهٛبد رغغٛم انًقزُٛبد ( كزبة – ٔسعبنخ – ٔدٔسٚخ ) ثغغالد اإلظبفخ
ئعـشاء انؼًهٛبد انفُٛـخ ( رصُٛف ٔفٓشعخ ) نًقزُٛـبد نًكزجــخ انًخزهفـخ ٔٔظؼٓـب
ػهٗ انشفٕف غجقب نزصُٛفبرٓب انؼهًٛخ انًزخصصخ
ئعشاء ػًهٛبد انغشد انغُٕ٘ نًقزُٛبد انًكزجخ انًخزهفخ
ئعشاء ػًهٛبد االعزؼبسح ٔانًزشدد ٍٚثبنذفبرش انًخزصخ
األدٔاد انفُٛخ نزصُٛف انًقزُٛبد ثبنًكزجخ:
 -1خطخ رصُٛف د ٖٕٚانؼشش٘
 -2قٕائى سؤٔط انًٕظٕػبد انؼشثٛخ انكجشٖ
 -3قـٕائى ثجهٕعشافٛخ خبصخ ثبألقغـبو انؼهًٛـخ انًخزهفـخ يٍ ئػذاد يكزجـخ انكهٛـخ

انًكزجخ انشقًٛخ
رى ئدخبل يكزجخ كهٛخ انؼهٕو نهًشؽهخ األٔنٗ ثًششٔع انًكزجخ انشقًٛخ ػبو ٔ 2007رى انجذء ثؼًم انُقم
 ، 2008كٗ ٚزى رغهٛى انًكزجخ نًششٔع ئرؾبد يكزجبد انغبيؼبد انًصشٚخ ثبنًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد.
خذيبد انًكزجخ انشقًٛخ:
 -1فٓشعخ ٔيٛكُخ يقزُٛبد انًكزجبد ( كزت – دٔسٚبد – سعبئم ػهًٛخ )
( ٔ ) EULCغجقب نُظبو انفٓشعخ اٜنٛخ () MARC
 -2خذيخ انجؾش االعزششبد٘ انشعؼٗ يٍ خالل انفٓشعخ اٜنٛخ
 -3خذيخ االعزؼبسح االنكزشَٔٛخ
 -4خذيخ انغشد االنكزشَٔٙ
 -5خذيخ ئظبفخ ( يخططبد األثؾبس ) سعبئم قٛذ انذساعخ نالغالع
 -6خذيخ سفغ انُص انكبيم نهشعبئم انؼهًٛخ انًغبصح ثبنكهٛخ
 -7خذيخ انُشش االنكزشَٔ ٙف ٙؽبنخ انجؾش ثبنذٔسٚبد انؼهًٛخ انًغبصح ثبنغبيؼبد انًصشٚخ ٔرؾًٛم
انًقبالد انؼهًٛخ
 -8خذيــخ ػًـم ؽغبثبد ألػعبء ْٛئـــخ انزذسٚظ ٔانجبؽض ) EULC ( ٍٛيغزخذو

( ) EUL

نالعزؼبسح يٍ قٕاػذ انجٛبَبد انؼبنًٛخ
أسواء السادة القائوين على العول بالوكتبت
يغهغم

االعـــــــى

-1

صبثؾخ انغٛذ أؽًذ

-2

يؾغٍ ػجذ انؼهٛى أيٍٛ

-3

عؼذِ يؾًذ ئثشاْٛى

يٓبو يٕظفــ ٙانًكزجخ
يذٚش ئداسح انًكزجخ – رغٛٛش األػًبل – اإلششاف انًبنٙ
ٔاالداسٖ – انزضٔٚذ ٔانششاء
سئٛظ قغى االعزؼبساد ٔيزبثؼخ األَشطخ االنكزشَٔٛخ
يزبثؼخ أػًبل انغشد ٔانًزشدد – ٍٚاإلششاف ػهٗ
قغى ػهى انؾٕٛاٌ ٔػهٕو ثؾبس
قغى االعزؼبساد ٔاإلششاف ػهٗ قغى انُجبد
ثبإلظبفخ انٗ ئَغبص يبٚطهت يُٓب يٍ يٓبو

ٔانجٕٛنٕعٙ

انشئٌٕ انًبنٛخ ٔاإلداسٚخ ٔاإلششاف ػهٗ قغً ٙانشٚبظٛبد

-4

ؽبيذ ئثشاْٛى ػٕاد

-5

ػصبو يؾًذ أؽًذ

-6

أؽًذ ص ٍٚانؼبثذٍٚ

يغئٕل انًكزجخ انشقًٛخ ٔاإلششاف ػهٗ قغى انؼهٕو انزطجٛقٛخ

ئثشاْٛى

ٔرغغٛم انًزشدد ،ٍٚاعزالو ٔ CDانشعبئم انؼهًٛخ

عؼٛذ ػجذ انهطٛف

أػًبل انُظبفخ ٔانخذيبد انًؼبَٔخ

ٔانغٕٛنٕعٛب
اإلششاف ػهٗ قغً ٙانكًٛٛبء ٔانفٛضٚبء ٔثؼط أػًبل
انًكزجخ انشقًٛخ ،اعزالو ٔ CDانشعبئم انؼهًٛخ

-7

يذٚش انًكزجخ أ /صبثؾخ انغٛذ أؽًذ  ،ؽٛش رغبْى عٛبدرٓب ثبنًٓبو اٜرٛخ:
 -1انًشبسكخ فٗ ٔظغ انغٛبعبد انخبصخ نهًكزجخ ٔٔظغ انجشايظ انزُفٛزٚخ
 -2انًشبسكخ فٗ ئػذاد يٕاصَخ انكزت انغذٚذح
 -3اإلششاف ػهٗ رضٔٚذ يقزُٛبد يكزجخ انكهٛخ
 -4اإلششاف ػهٗ ػًهٛخ انزصُٛف ٔانفٓشعخ
 -5يغئٕل ػٍ ٔظغ األَظًخ اإلداسٚخ انز ٙرعًٍ ؽغٍ عٛش انؼًم
 -6ػًم قٛذ األٔػٛخ ثبنذفبرش
 -7رُظٛى ػًهٛبد اإلداسح انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ
 -8انًشبسكخ فٗ ػًم كشٕف ٔيطجٕػبد انذٔسٚبد
 -9يزبثؼخ انؼًم نهًكزجبد انفشػٛخ ثبألقغبو انؼهًٛخ ثبنكهٛخ
َقبغ انقٕح ثبنًكزجخ - :
 -1أرغبع قبػبد االغالع
 -2رقذو خذيبد انًكزجخ االنكزشَٔٛخ ( االعزؼبسح – انًزشددٔ – ٍٚانغشد )
 -3رقذو خذيبد انجؾش االنكزشَٔٙ
 -4دخٕل يقزُٛبد انًكزجخ ػهٗ انُظبو انشقًٙ
 -5رقذٚى خذيبد انًكزجخ نطالة انكهٛخ ٔأػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔ ،انجبؽضٍٛ

َقبغ انعؼف:
 -1قهخ انؼًبنخ انًذسثخ
 -2ػذو ٔعٕد عٛم صبٌ يذسة يزخصص يٍ انًٕظفٍٛ
ٔ -3عٕد ػذد يٍ أعٓضح انؾبعت ثؾبعخ ئنٗ صٛبَخ ٔٔعٕد ػذد آخش ثؾبعخ ئنٗ ركٍٓٛ
 -4ؽبعخ انًكزجخ ئنٗ ػًبل خذيبد
خطخ انزؾغٔ ٍٛانزطٕٚش انًقزشؽخ:
 -1ػًم دٔسح رذسٚجٛخ رُشٛطٛخ ف ٙيغبل انًكزجخ انشقًٛخ نفشٚق انؼًم ثًكزجخ انكهٛخ ٔانًششؾ ٍٛيٍ
انًؼٛذ ٍٚيٍ األقغبو انؼهًٛخ انًخزهفخ نهزؼبٌٔ يغ فشٚق انؼًم ثبنًكزجخ
 -2ئػذاد  PANNERنزٕظٛؼ خذيبد انًكزجبد انشقًٛخ ٔكٛفٛخ االعزفبدح يٍ خذيبرٓب انًخزهفخ
 -3ػًم دنٛم نًكزجخ انكهٛخ ٕٚظؼ ثّ خذيبرٓب
ٔ -4ظغ َظبو يشاقجخ ثبنكبيٛشاد إلؽكبو ػًهٛخ األيٍ ثبنًكزجخ
 -5ػًم اعزجٛبٌ ٔاعزطالع انشأٖ نهًزشدد ٍٚػهٗ خذيبد انًكزجخ
ٔ -6عٕد غفبٚبد ؽشٚق يغ ؽصٕل يٕظف ٙانًكزجخ ػهٗ دٔساد رذسٚجٛخ ف ٙاإلغفبء ٔانؾشٚق
 -7دػى يٍ انشجكبد نضٚبدح عشػخ انُذ

هاتن اإلنتهاء هنه كورحلت أولى لخطت تطىير الوكتبت هن هايى وحتى سبتوبر :5102
 – 1رُظييٛى ٔرشرٛييت االسفييف غجقييب نزصييُٛف دٚييٕٖ انؼشييشٖ يييٍ خييالل دٔسح رذسٚجٛييخ شييبسل فٓٛييب انٓٛئييخ
انًؼبَٔخ ثبألقغبو انؼهًٛخ يغ انقبئً ٍٛػهٗ انؼًم ثبنًكزجخ ،قبو ثبنزذسٚت فشٚق ػًم انًكزجخ انشقًٛخ ثبنغبيؼخ
 - 2فٓشعخ يغًٕػخ انكزت انزٗ رى رضٔٚذ انًكزجّ ثٓب ْزا انؼبو ػهٗ َظبو انًكزجّ انشقًّٛ
 - 3اعزخشاط يغًٕػبد انكزت انزٗ نى ٚزى يٛكُزٓب
 – 4غجبػخ انزشيٛض انؼًٕدٖ (انجبسكٕد) نهكزت انزٗ رى يٛكُزٓب يإخشا
 -5ئَشبء ثشٚذ ئنكزشَٔٗ نهًكزجخ:
centrallibraryfsc@science.suez.edu.eg

التصىر الوقترح للورحله القادهه هع بذايت العام الذراسى : 5102/5102
 - 1اػذاد نٕؽبد اسشبد ّٚخبصّ ثبنزصُٛف انؼهًٗ نكم قغى
 - 2اػذاد ػاليبد اسشبد ّٚنزٕع ّٛصائشٖ انًكزجّ انٗ انغّٓ انًطهٕثّ
 – 3ظجػ أعٓضح انؾبعت انًٕعٕدِ ثبنفؼم ٔرغٓٛضْب نؼًم انًكزجّ انشقًّٛ
 – 4رغٓٛض انؾبعجبد انخبصّ ثؼًهٛبد انجؾش ٔاالعزششبد انًشعؼٗ رًٓٛذا العزقجبل انؼبو انذساعٗ انغذٚذ
 – 5ظجػ عٕدح انزغغٛالد انًٕعٕدِ ثبنًكزجّ انشقًّٛ
 – 6انؼًم ػهٗ رقهٛم يؼذل االخطبء انٗ انُغت انًطهٕثّ الػذادْب نهزغهٛى يٍ قجم انًغهظ االػهٗ
نهغبيؼبد
 – 7انؼًم ػهٗ رالفٗ يالؽظبد نغبٌ انغٕدِ ٔاالػزًبد ثبنكه ّٛرًٓٛذا الػزًبدْب
 - 8اػذاد دنٛم نًكزجخ انكهّٛ

ٔهللا انًٕفق ٔانًغزؼبٌ
أ.د .يُٗ فإاد قٛصش
يششف انًكزجخ

