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إنشاء كمية اليندسة  14/4/4865بتاريخ  4431صدر قرار السيد رئيس مجمس الوزراء رقم        
تشكمت لجان  4877تاريخ وحتٍ مارس ضمن كميات جامعة طنطا والواقعة بمدينة طنطا ومنذ ذلك ال

 واجتماعات تضم السادة عمداء كميات اليندسة وأعضاء لجنة القطاع التعميمي اليندسي . 

عمي بدء الدراسة  بكمية اليندسة  18/7/4881قرر مجمس الجامعة في جمستو المنعقدة بتاريخ 
 .  4881/4884جامعة طنطا بفرع كفر الشيخ وذلك اعتبارا من العام الجامعي 

وافق مجمس الجامعة عمي بدء الدراسة بكمية اليندسة بمدينة طنطا بقسمي العمارة والمدني 
 .  4884/4881لمفرقتين اإلعدادي واألولي في العام 

مميون جنية حيث تم  45بمبمغ  81/4886تم إدراج كمية اليندسة في الخطة الخمسية لمدولة 
 ييزات ومميون أثاث . مميون تج 4مميون جنيو مباني و 41تخصيص 

تم تنفيذ مبني ورش ومعامل الكمية بأرض الجامعة بسبرباي ونقل الكمية اعتبارا من العام الجامعي 
بشأن  28/4/2114بتاريخ  583صدر قرار وزير التعميم العالي والدولة لمبحث العممي رقم  2114/2115

 مرحمة البكالوريوس. إصدار الالئحة الداخمية الجديدة لكمية اليندسة جامعة طنطا

 .   وتقوم المكتبة بخدمة أقساميا العشرة  4884تم إنشاء مكتبة الكمية سنة         

 

 

 خمترصة عن لكية امهندسة  ةهبذ
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 جامعية متخصصة . نوع المكتبة :
 .4874 سنة اإلنشاء :

 م . 21×41  المساحة :
 قاعات .  2  عدد قاعات المكتبة :

 . 41  عدد المناضد :
 . 51 عدد وحدات أرفف الكتب :

 لمكتبة :  بادة ىجىة المزاألجي
    عدددد + سددمكي ورخددر يسددمكيد ىركجيدداز بددا( 1+ عدددد ) بعددةطا( 4عدددد ) + رتيددوة كمبز( أجي5) عدددد
 . ماكينة تصوير( 4) عدد+  كاسيتاز دددد( جي4) 
 م .3ص  إلي الساعة  9من الساعة  من السبت الى الخميس   :اعيد العمل خالل العام الجامعي مو 

 كتبة : تقع المكتبة في مبني الورش ومعامل الكمية في الطابق  الثاني عموي .موقع الم
 http://eng.tanta.edu.eg/Liberary/Default.aspx:     صفحة المكتبة عمى موقع كمية اليندسة

 faculty.library@f-eng.tanta.edu.egاإللكتروني :البريد
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قيق أىدافيا عن طريق تطوير ودعم البحث العممي في مجال تتطمع المكتبة إلي مساعدة الكمية في تح   
عداد الميندسين في مختمف التخصصات يمبون  اليندسة ، وتأىيل كوادر تساىم بفاعمية في تنمية وا 

قميمياً  متطمبات سوق العمل محمياً   ستشاراتوايلتقديم الخدمات العممية ؛ مع تنمية قدراتيم الذاتية  ودولياً  وا 
 .إطار خدمة المجتمع والبيئة المحيطة وبما يتوافق مع قيم المجتمع المصري والعربياليندسية في 

 

 

 

 رسالتيا إلي تحقيق اآلتي : تسعي إدارة المكتبة في

                                                                       . لعممي في كافة التخصصات اليندسيةتقديم كافة المقتنيات التي تنمي معارف وميارات التفكير ا -4

      إكساب ميارات عممية وذلك بتوفير المعمومات المختمفة الالزمة لمبحث العممي من خالل   -1
                                                                             تكنولوجيا الحديثة لممعمومات .ال
                           .لمعايير الجودة العالمية  وفقاً  مية والتطبيقيةالمساىمة في إجراء البحوث العم -2

                                                  دعم القيم األخالقية واإلنسانية في التعميم والبحث العممي . _ 3

 . بتكارات العمميةاي النيوض بالبحث العممي اليادف والوصول إلٍ مخرجات تطبيقية وتشجيع -4    

 
 

  الثقافة العممية . رنش -4

                                                              فٍ ًالعممٍ .رع المعوزيادة التن -1
                      فٍ ًاألكاديمٍ .رالمع بعمٍ الجان بالطًال ثل الباحوزيادة فاعمية حص -2
                                                                 . ثلمباح لمة أفضدخ رفيوت -3
 جميع تخدمالتٍ  المطبوعة واإللكترونيةمات ورئيسٍ لمصادر المعم رن المكتبة مقكوأن ت -4

المعاجم و القواميس ذات  –التخصصات بالكمية وخاصة المرجعية فييا مثل ) دواشر المعارف 
 النسخة الواحدة ( .

 رؤية املكتبة

 املكتبة رساةل

 أ هداف املكتبة 
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 ٌ( .رٌ العشوة )ديطتبة مصنفة طبقًا لخالمك -4

 نالب ًالباحثيطال دالتٍ تفيوكتب المعارف العامة اجع العممية رًالم بث الكتدالمكتبة بأح دًيزت مت -1
 فة .رًالمع مًجعميا منارة لمعم مًمعاًنيي

ل اإلدارة خال نم إلدارة المكتبددات الجامعيددة لنامج المستقبربالمكتبة عمٍ ب نالعامميبعددض  بريدت مت -2
 العامة لممكتبات .

 .سمكي ورخر يسمكي د و+ جياز بارك رتوة كمبيز( أجي5د )دالمكتبة بع دًيزت مت -3

مكتبة ًرقية الٍ مكتبة  نيميا موالمكتبة ًتح لمقتنيدداتمعظدم البياندات الببميوجرافيدة إدخال  لبالفع مت -4
 . تنرة شبكة اينتطاسوًنية برإلكت

 .ًنٍ  رد اإللكترعممية الج رد عمٍ أًعية المكتبة لتيسيوالبارك قلص نمء جارٌ اإلنتيا -5

 ًنٍ .رد اإللكترًنية ًالجربالمكتبة عمٍ اإلستعارة اإللكت نالعاممي بريدت مت -6

مكتبة ًرقية الٍ مكتبة  نيميا موبالمكتبة ًتح ءقاف منيا ايرتداتيجية اليرة إستطخ لعم مت  -7
 .  توتم عرضيا عمي لجنة المكتبا ًتيةرالكت

من أعضاء ىيئة التدريس و الييئة المعاونة باإلضافة (  611تم تسجيل أكثر من ) -41
الٍ طالب الدراسات العميا لمدخول عمٍ قواعد البيانات العالمية بنظام المستقبل إلدارة 

 المكتبات الجامعية :

www.eulc.edu.eg 

العممية الموجودة بالمكتبة من عمٍ تم طباعة قوائم بكل المقتنيات التٍ تغطٍ كافة التخصصات -44
  ( . EXCELنظام المستقبل إلدارة المكتبات الجامعية كما توجد نفس القوائم الكترونيا عمٍ ممفات ) 

 

 

 

 ا جنازات املكتبة 
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تعتبر مكتبة الكمية من المكتبات المتخصصة في مجال اليندسة ؛ والتي تخدم المتخصصين في 
ئة تدريس . وحتٍ تضمن المكتبة ايستفادة الكاممة من ىذا المجال بصفة خاصة سواء طالب أو أعضاء ىي

 و تم تنظيميا وترتيبيا كما يمي :مقتنياتيا عمي أكمل وج

ٌقسمت المكتبة وفقًا ألقسام الكمية والتخصصات الدقيقة ليا ، وحرصًا من المكتبة عمي وجود كتب ثقافية   -1
فة فروع المعارف العامة من ديانات وأدب كتاب من كا 4511في كل مجايت المعرفة ، تم اقتناء أكثر من 

 واجتماع وفمسفة وعمم نفس وتاريخ وجغرافيا ...الخ .

 .تم وضع رقم لكل دويب حتٍ َيّسيل عمي المستفيدين الوصول إلي األقسام     -2

تم وضع اختصار لكل قسم من ىذه األقسام ، ولوحة إرشادية مكتوب عمييا أسماء األقسام ، وذلك حتٍ   -3
 وصول إلي المقتنيات بسيولة ويسر .يمكن ال

 يتم تسجيل كل الكتب في سجل رئيسي يسمي ) سجل اليومية ( .  -4

تم عمل سجل خاص بكل قسم  يتم فيو تسجيل المقتنيات مرة ثانية ، حتٍ يأخذ رقم رف يمكن من   -5
 .نيات من عمي وحدات األرفف بسيولةخاللو الوصول إلي المقت

( 327)( أسطوانة منيا 4324) والتٍ يصل عددىا الٍ (CD)  طواناتالمكتبة مجموعة من األستوفر  -6
قد تم عمل سجل خاص و ( أسطوانة خاصة برسائل الماجستير و الدكتوراه ، 882أسطوانة خاصة بالكتب و )

 حتٍ يسيل من عممية الوصول الييا . لكل من أسطوانات الكتب و الرسائل

 

 

 

 

 

 

 مقتنيات املكتبة
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 :قام الدواليب وأعداد الكتب في كل قسم بيان بأقسام المكتبة واختصاراتيا وأر 

 عدد المقتنيات رقم الدوالب االختصار القسم م

 DIC  (1 ) 161 معاجم و لغة 1
 1611 ( 6 - 2)  م.ع المعارف العامة 2
 STE  (7 ) 181 اليندسة المعدنية  3

 GE  (7 ) 85 الجيولوجيا 4

 AR  (8 - 11 ) 1241 العمارة 5

 PH  (12 - 13 ) 269 الفيزياء 6
 54 ( 19 -18)   الدوريات العممية 7
 771 ( 22 – 21) ق.ك القوي الكيربية 8
 721 (  26 -23)  ح الحاسبات والتحكم اآللي 9

 COMM (27 – 29 ) 591 االتصاالت وااللكترونيات 11

 1166 ( 33 – 32() 31 – 31) مك اليندسة الميكانيكية 11
 CH  (34 ) 165 كيمياء 12
  ( 37 – 36 -35)  الكتب التي وردت حديثا 13
 MA (39 – 42 ) 841 الرياضيات 14
 67 ( 44 – 43) ك األكواد 15
 52 ( 44 – 43) م المؤتمرات 16
 516 ( 46 – 45)  خ الخرسانة 17
 SM  (47 ) 236 مقاومة المواد 18
 HI  (49-51) 682 ىندسة الري والصرف الصحي  19
 STR (51-54 ) 466 ءاتىندسة اإلنشا 21

 SO (53 ) 271 ميكانيكا التربة 21
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 عدد المقتنيات رقم الدوالب االختصار القسم م

 SU (55) 254 المساحة 22

 PM (56 ) 292 إدارة المشروعات 23

 CE  (57- 58 ) 264 ىندسة مدنية 24

 1681 6  كتب اليدايا  25

ماجستير بالنسبة لمرسائل الجامعية تم تقسيميا وفقا ألقسام الكمية ، وتحت كل قسم وضعت رسائل ال   
 والدكتوراه  كل عمي حده ، كما تم وضع اختصارات ليذه األقسام .

 : ىذا إحصاء عددي لمرسائل )الماجستير والدكتوراه (  وكذا اختصاراتيا بالمكتبةو 
 

 االختصار الدكتوراه االختصار ستيرجاالم القســــــــــم م

 ق.كد/ 36 ق.كم/ 453 ( قوي كيربية) كيرباء 4
 د/ح.س 31 م/ح.س 114 حاسبات ()  كيرباء 1
 د/ت.ص 41 م/ت.ص 454 ) اتصاالت ( كيرباء 2
 د/م.ج 43 م/م.ج 51 ) إنتاج ( ميكانيكا 3
 د/م.ق 21 م/م.ق 454 ) قوي ( ميكانيكا 4
 د/م.د.ش 443 م/م.د.ش 156 ) إنشاءات ( مدني 5
 د/ش.ع 6 .عشم/ 61 ) أشغال عامة ( مدني 6
 د/م.ر.ىد 3 م/م.ر.ىد 63 () ري وىيدروليكا  مدني 7
 د/ع.ىد 48 م/ع.ىد 417 العمارة 8

 د/ر.ف 48 م/ر.ف 414 الرياضيات والفيزيقا اليندسية 41

 317 1423 اإلجمالي 
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وعن  كتب و مجالت عممية ( 5/1) بند  ترد ميزانية المكتبة عن طريق الموازنة العامة من الجامعة -4
 بالجامعة . ةطريق رسم المكتبة بالحسابات الخاص

يتم عرض مجموع ما يرد من الموازنة و رسم المكتبة عمٍ لجنة المكتبات بالكمية لتوزيعيا عمٍ األقسام  -1
 العممية المختمفة بالكمية .

يتم الذىاب لمعرض القاىرة الدولٍ لمكتاب فٍ الموعد المخصص لو سنويا لشراء الكتب فٍ جميع  -2
 التخصصات العممية بالكمية .

محاضر فحص وأوامر توريد  موافقة الشراء و الصرف باسم عميد الكمية و راءات الشراء منيتم عمل اج -3
 ضرائب .الونموذج  (ع . ح)صرف الضافة واستمارات اإلفواتير وأذون الو 

مر وايتم ارساليا الٍ ايدارة العامة لممكتبات لمراجعتيا ماليا وارساليا الٍ وحدة الحسابات بالكمية لعمل أ -4
 قم حساب المكتبات المختمفة التٍ تم منيا شراء الكتب .دفع الٍ ر 

 و المؤلف و الناشر و مكان النشر و تاريخ النشر و ثمن الكتاب و الرقم العام باالكت عنوان يتم تسجيل -5
ن تكرر عدد النسخ يتم تسجيل كل نسخة  بسجل اليومية بحيث يكون لكل كتاب رقم عام خاص بو وا 

 برقم عام خاص بيا .

جيل عنوان الكتاب والمؤلف والرقم العام ورقم الرف فٍ سجل خاص باألقسام العممية يتم تس -6
ميكانيكا  –إدارة مشروعات  –اليندسة المدنية ) خرسانة  -والموضوعات الفرعية من كل قسم . مثال :

 ( .الخ رى وىندسة صحية  –مقاومة مواد  –التربة 

 –) التسجيالت الببميوجرافية كالعنوان  الجامعية مكتباتيتم تسجيل الكتب عمٍ موقع المستقبل إلدارة ال -7
الترقيم الدولٍ لمكتاب والبيانات المادية وبيانات الشراء ( باإلضافة الٍ بيانات النسخة ) الرقم  –المؤلف 

 العام ورقم الرف و المجموعة المنتٍ الييا ورقم التصنيف ( .

 

 

 امزتويد و امرشاء
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 اإلطالع الداخمي : -1

طالب  –اإلطالع الداخمي لممستفيدين منيا ) طالب المرحمة الجامعية األولي  تتيح المكتبة خدمة   
العاممون بالكمية ( وذلك من خالل توفير األثاث الالزم ليا  من  -أعضاء ىيئة التدريس –الدراسات العميا 

ضاءة جيدة  ومكيفات وأجيزة حاسب رلي حتٍ  يمكن تييئة وصناعية (  –) طبيعية مناضد وكراسي وا 
 لجو المناسب لإلطالع .ا

 االستعارة الخارجية : -2

كما تتيح المكتبة أيضا خدمة ايستعارة الخارجية لكافة الطالب وأعضاء ىيئة التددريس والمدوظفين 
 تسير قواعد ايستعارة كالتالي :العاممين بالكمية و 

ة أسددبوعين ويجددوز بالنسددبة ألعضدداء ىيئددة التدددريس يددتم اسددتعارة خمددس كتددب فددي المددرة الواحدددة ، ولمددد -أ 
 تجديدىا .

 وبالنسبة لمطالب يتم استعارة كتاب واحد فقط ولمدة خمس أيام .  -ب 

 وبالنسبة لمعاممين بالكمية يتم استعارة كتابين فقط ولمدة أسبوع . -ج 

 خدمات التصوير و النسخ : -3

تم ارجدداع الكتدداب فددٍ تتدديح المكتبددة لكافددة المسددتفيدين خدمددة التصددوير والنسددخ ألجددزاء مددن المقتنيددات ويدد   
نفددددس اليددددوم بحيددددث يتددددرك المسددددتفيد أى اثبددددات شخصددددية لحددددين رد الكتدددداب الددددٍ المكتبددددة ، وكددددذلك نسددددخ 

 األسطوانات عمٍ أجيزة الحاسب اآللٍ الخاصة بالمكتبة لممستفيدين .

 خدمة اإلحاطة الجارية : -4

بكل المقتنيات المشتراه تقدم المكتبة خدمة اإلحاطة الجارية لممستفيدين عن طريق إحاطتيم        
حديثًا ، حيث تم تخصص دواليب وأرفف خاصة لعرض ىذه الكتب . فتقوم المكتبة بمبادرة منيا 

 . بإعالم المستفيدين بصفة منتظمة بالمقتنيات الواردة حديثًا والتي تدخل في نطاق اىتماماتيم

 خدمات املعلومات اميت تقدهما املكتبة



 07صفحة                           أ / مصطفى على النجار –حمد محجىب شعبان أ / أإعداد :        جامعة طنطا   –دليل مكتبة كلية الهندسة 

 أ / أمل السيد ياسيه –أ / وسيم مصطفى ابراهيم                                                                   

                                                        
 

 في شبكة المعمومات )اإلنترنت( : خدمة البحث  -5

اكبة التطور الحديث في تكنولوجيا المعمومات تم توفير خدمة شبكة المعمومات وحتٍ يمكن مو        
المجانية لمسادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة وطالب الدراسات العميا وطالب المرحمة الجامعية 

البحوث األولي ، لتساعدىم في التوصل إلٍ أحدث البحوث والدراسات العممية العالمية لتفيدىم في إجراء 
حاسب رلي لالستفادة والبحث في شبكة  1؛ وذلك عن طريق توفير عدد  وتطوير العممية التعميمية

 اإلنترنت . 

 : واإلرشاد والرد عمى االستفساراتخدمة التوجيو  -6

تقدم المكتبة لممستفيدين وخاصة الطالب الجدد خدمة التوجيو واإلرشاد عن طريق تعريفيم بالمكتبة       
وطريقة تنظيميا وكيفية ايستفادة من مقتنياتيا . وتعدريفيم بموقدع المكتبدة عمدي اينترندت ) نظدام وأقساميا 

 وكيفية البحث في ىذا النظام . ،(  www.eulc.edu.egالمستقبل إلدارة المكتبات الجامعية 

فية استخدام كما يقوم السادة العاممون بمكتبة الكمية بالرد عمٍ استفسارات المستفيدين حول كي       
مقتنيات المكتبة وتعريفيم بالنظم والموائح المختمفة والنظام اإللكتروني بالمكتبة لمساعدتيم في الوصول 

  إلٍ أوعية المعمومات التي تيميم .
 اإلفادة لمرسائل قيد الدراسة : خدمة – 7

اء ىيئة التدريس و أعض قيد الدراسة المقدمة منبعمل بحث عمٍ عناوين الرسائل  تقوم المكتبة      
  www.eulc.edu.eg)) نظام المستقبل إلدارة المكتبات الجامعيةطالب الدراسات العميا من خالل موقع 

عنوان البحث فٍ الجامعات األخرى ، ويتم عمل إفادة لمباحثين عن نقطة تكرار نفس  لمتأكد من عدم
 6/  4طبقا لقرار مجمس الجامعة بتاريخ البحث لرسائل الماجستير و الدكتوراه وذلك بمقابل مادى محدد 

 م .1147/ 
 المستودعات الرقمية : -8

نمطًا حديث لالستفادة اإلليكترونية من مصادر   Digital Repositoriesتمثل المستودعات الرقمية 
المعمومات حيث ظيرت ىذه المستودعات في إطار مبادرات الوصول الحر لممعمومات، ومن أشير 

" التي عادة تتبع  Institutional Digital Repositoriesتودعات الرقمية المؤسسية  أنواعيا " المس
جامعة أو ىيئة عممية أو بحثية وتقوم بإتاحة اإلنتاج الفكري لمعاممين بالمؤسسة العممية في شكل رقمي 

تقييم عمٍ اينترنت مجانا، والجدير بالذكر أن المستودعات الرقمية المؤسسية تعد من أىم معايير 
 www.EKB.EG : وىذا متاح عمٍ بنك المعرفة المصرى المؤسسات العممية والبحثية
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  :خدمة  البحث في فيارس مقتنيات المكتبة  -9

 ىناك أكثر من طريقة لمبحث في مقتنيات المكتبة .

 أوال : الطريقة التقميدية :

تبة . حيث يحتوي سجل وذلك عن طريق البحث في السجل الخاص بكل قسم من أقسام المك       
كل قسم عمي البيانات اآلتية : عنوان الكتاب ، واسم المؤلف ، والرقم العام لمكتاب ، ورقم الرف حتٍ 

             يسيل عمي الطالب وأعضاء ىيئة التدريس الحصول عمي الكتاب .

 مثال عمي ذلك :  

م الكيربية والميكانيكية مبادئ في اليندسة المدنية لألقسامستفيد يحتاج كتاب بعنوان )
حتٍ يحصل عمي   CE(  فعمي المستفيد أن يتوجو إلي سجل قسم اليندسة المدنية واختصاره  والكيمائية

 فيجد الكتاب في السجل كما يمي : رقم الرف الخاص بالكتاب ، تم يقوم بالبحث في ىذا السجل عنو ،
 

 رقم الرف الرقم العام اسم المؤلف العنوان

 456 1116 إبراىيم عبيدو اليندسة المدنية لألقسام الكيربية والميكانيكية والكيمائيةمبادئ في 
 

قسم مدني  فيجد كعب الكتاب عميو رقم الرف وتحتو اختصار القسم كما  يبثم يذىب الطالب إلي دو 
 يمي  : 

 الرف        رقم                                                                       

 اختصار قسم 

 ىندسة مدنية 

  

 

 

617 

CE 
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 البحث باستخدام الحاسب اآللي : ثانيا : طريقة

ويتم فييا استخدام نظام المستقبل إلدارة المكتبات الجامعية حيث يمكن لممستفيدين  البحث في 
ي سرعة مقتنيات المكتبة من أي مكان  سواء في المكتبة أو خارجيا ، لتحديد رقم الرف مما يسيل ف

 ويتيح ىذا النظام المميزات التالية : الوصول إليو .

 البحث بالموضوع  إمكانية البحث في مقتنيات المكتبة عن طريق اسم الوعاء أو اسم المؤلف أو
  .الترقيم الدولي الموحد أو الناشر أو 

 ف في ايختال يتيح دعمًا كاماًل لخصائص المغة العربية في البحث و ايسترجاع مثل تجاىل
 .  المربوطة و الياء ي ى و الياء و التاء أشكال كتابة بعض الحروف مثل األلف : رأإا

 الناقصة . إمكانية البحث بالتقارب و البحث عن الكممات 

رشادىم إلي  كما يقوم العاممون في المكتبة بمساعدة المستفيدين بالبحث عمي ىذا النظام وا 
 البحث عمي النظام . قج المكتبة . وفيما يمي عرض لطر خار  خطوات استخدام النظام من المنزل أو من
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 المكتبة :  و مقتنيات أواًل : طريقة البحث من الحرم الجامعي أو من المنزل في فيارس

 يمكن لممستفيد البحث في مقتنيات وفيارس المكتبة يحب اتباع الخخطوات التالية : حتى

 لمستقبل إلدارة المكتبات .الدخول عمٍ موقع ا -1

www.eulc.edu.eg 

 تظير الصفحة الرئيسية لمموقع وفي أعمٍ الصفحة من اليمين نجد أيقونة اختيار . -2

 
نختار جامعة طنطا ثم  كمية اليندسة من األيقونة المجاورة ثم الضغط عمٍ أيقونة اذىب فنجد  -3

 .  والذي يدل عمي أن النظام أصبح جاىز لمبحث في فيرس المكتبة شعار الجامعة

http://www.eulc.edu.eg/
http://www.eulc.edu.eg/
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 نختار أيقونة مقتنيات المكتبات فتظير الصفحة مقسمو إلٍ جزئيين و ىي كالتالي :

 موقع البحث :   بحث يتم اختيار المكتبة المراد البحث بيا .  -
 تاب أو رسالة عمميو ....الخ.نوع المقتنيات : ومنيا نحدد شكل الوعاء المراد البحث عنو كك -
 نص البحث : -

 . ويكتب بو كممة  تعبر عن الموضوع أو جزء من العنوان أو اسم المؤلف
  مبادئ في اليندسة المدنية:  الثم الضغط عمٍ تطبيق مث
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 -ثم يتم الضغط عمي أيقونة بدء البحث فتظير نتيجة البحث كما يمي :

 
لمعرفة رقم الكتاب عمي  الرف والقسم الذي ينتمي إليو يسار الشاشة  فيقونة النسخ أييتم الضغط عمي 

 الكتاب في المكتبة كما يمي :

 
 ثم يتم الذىاب إلي الرف إلحضار الكتاب .
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المكتبة الرقمية يقوم أخصائيو المكتبة بإنشاء حساب عمي  بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس    
(www.eulc.edu.eg لكل عضو من أعضاء ى ) يئة التدريس حتي يمكن ايستفادة من خارج

 المنزل وحتي يتوفر لو مجموعة من الخدمات التالية : 

 ايستعارة اإللكترونية . -1

 النشر اإللكتروني . -2

 البحث فٍ فيارس و مقتنيات المكتبات الجامعية . -3

مة و و يشمل ) العنوان و المقد النص الكامل لمرسائل الجامعية المصريةجزء من الحصول عمي  -4
 . المستخمص (
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الدوريات (  –الرسائل العممية  –بنك المعرفة المصرى النص الكامل ألوعية المعمومات ) الكتب يتيح    
العربية و األجنبية عن طريق عمل حساب ألعضاء ىيئة التدريس و طالب الدراسات العميا و الباحثين 

حيث أن الموقع يزخر بالكمية  ( IT) مون بالمكتبة و العاممون بوحدة ال يتم انشائو عن طريق العام
بماليين الكتب و الرسائل و الدوريات العممية التٍ تساعد عمٍ تنمية البحث العممٍ وترتقٍ بالثقافة العامة 

 المصريةوىٍ متاحة لكل الجامعات مختمف التخصصات العممية فٍ قواعد البيانات العالمية تغطٍ  ، و
  : ىالمصر نك المعرفة ببموقع الخاص الالدخول إلٍ عن طريق  احيث يمكن الوصول إليي

 

        ekb.eg.www 
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 : المعموماتتشتمل عميو من مصادر  وما المتاحة عمي بنك المعرفة المصرىقواعد البيانات العالمية 

 

ِٓ إٌبشش٠ٓ   SAGE، ٚرؼزجش5691ػبَ   SAGEرأعغذ ششوخ

ٚاد ٚ اٌّغزم١١ٍٓ فٟ اٌّغبي ا٤وبد٠ّٟ، ِٚٓ إٌبشش١٠ٓ اٌش

اٌّؾزشف١١ٓ فٟ ٔشش ِؾزٛٞ ػبٌٟ اٌغٛدح رٚ ل١ّخ ػ١ٍّخ 

ثبٌزضاِٙب رغبٖ اٌغٛدح ٚاالثزىبس، ٚ   SAGEػب١ٌخ. رؼشف ششوخ

عبػذد ػٍٟ رٛػ١خ ٚرضم١ف ِغزّغ ػبٌّٟ ِٓ اٌؼٍّبء 

ٚاٌّّبسع١ٓ ٚاٌجبؽض١ٓ ٚاٌطٍجخ ػجش ِغّٛػخ ٚاعؼخ ِٓ 

ِٛظف  5111ِب ٠مشة ِٓ   SAGEّغبالد اٌّخزٍفخ. رؼُاٌ

ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ ِٓ ِىبرت سئ١غ١خ فٟ ٌٛط أغ١ٍظ، 

ٌٕذْ، ١ٔٛ دٌٟٙ، ٚعٕغبفٛسح، ٚاشٕطٓ اٌؼبطّخ، ٚٔمَٛ ثٕشش 

وزبة ٚاٌّشاعغ ٚلٛاػذ  011اٌّغالد ٚأوضش ِٓ  011أوضش ِٓ 

غب١ٔخ، اٌج١بٔبد ع٠ٕٛب فٟ ِغبي ا٤ػّبي اٌزغبس٠خ، ٚاٌؼٍَٛ ا٦ٔ

 .ٚاٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ، ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌطت

 

اٌّغزخذ١ِٓ ػٍٝ اٌجمبء فٟ ؽ١ٍؼخ   ٠AdisInsightغبػذ

ا٤ثؾبس ِٓ خالي رمذ٠ُ اٌذالئً اٌؾب١ٌخ ا٤وضش اؽالػب ػ١ٍٙب 

فٟ ِغبي اٌؼالعبد اٌذٚائ١خ اٌزٟ ٠زُ رط٠ٛش٘ب فٟ ع١ّغ أٔؾبء 

ِٚٓ ٠ؼًّ ػ١ٍٙب، ِٚزٝ ِذٜ ٔغبؽٙب، ِٚذٜ أِبٔٙب،  -اٌؼبٌُ 

ثطش٠مخ عٍٙخ االعزخذاَ اٌٛطٛي   AdisInsightرٛفش .عززٛفش

ئٌٝ ِؼٍِٛبد ِخجش٠خ ِىزٛثخ ثخجشح، ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك ِؾشن 

ثؾش ٠غزخذَ ػجش آالف اٌذٚس٠بد، أػّبي اٌّإرّشاد، ِٚٛالغ 

 .اٌششوبد ػٍٝ ا٠ٌٛت ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّظبدس إٌّشٛسح

 

ٔبشش رؼ١ٍّٟ ػبٌّٟ ٌّٕزغبد  رؼزجش ششوخ ِٛعٛػخ ثش٠زب١ٔىب

رشرمٟ ثبٌّؼشفخ ٚاٌزؼٍُ. عزٛفش اٌّٛاسد اٌشل١ّخ اٌخبطخ 

ثجش٠زب١ٔىب ا٤عبط اٌشاعخ ٌخجشاد اٌزؼٍُ اٌؾذ٠ش ٌٍغ١ً 

اٌؾبٌٟ. ٚرشغت ثش٠زب١ٔىب فٟ رمذ٠ُ ِغّٛػخ ِٓ إٌّزغبد 

اٌّخزبسح خظ١ظبُ ٌخذِخ اؽز١بعبد اٌّزؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ 

فٟ اٌغبِؼبد ٚاٌّىزجبد ٚاٌّؼب٘ذ اٌجؾض١خ  إٌؾٛ ا٤وًّ ٚرٌه

 .ٚاٌطج١خ ٚاٌّذاسط ٚاٌّغزخذ١ِٓ ثبٌّٕبصي

 

ِٛعٛػخ اٌفشاشخ ٟ٘ اٌّٛعٛػخ اٌّذسع١خ ا٤ٌٚٝ ثبٌٍغخ 

اٌؼشث١خ ػٍٝ شجىخ ا٦ٔزشٔذ. رغٍؾ ٘زٖ إٌّظّخ ا٦ٌىزش١ٔٚخ 

اٌؼٛء ػٍٝ ِؼٍِٛبد ِظّٕفخ فٟ خّظ فئبد: اٌغغشاف١ب 

٤دة ٚاٌؼٍَٛ. ٠ٍظ اٌّزؼٍُّ ئٌٝ ِظطٍؾبد ٚاٌزبس٠خ ٚاٌؾؼبسح ٚا

ػ١ٍّخ ِٚمبالد رشرىض ػٍٝ اٌّٛػٛع، ٚرشرجؾ ثبٌّٕٙظ 

ّْ خظبئض ِٛعٛػخ  اٌّذسعٟ، ِٚؼبعُ ِظّٛسح غ١ّٕخ. ئ

ًّٙ اٌجؾش ٚاٌزؾىُ ثّؾزٛاٖ، ِٓ خالي اٌزشاثؾ ِغ  اٌفشاشخ رغ

إٌّٙظ اٌذساعٟ، ٚاعزخذاَ أداح اٌزأش١ش، ٚسٚاثؾ ِخزٍفخ ئٌٝ 

 . شِٜمبالد أخ
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Cengage Learning ٟ٘  ئؽذٜ اٌششوبد اٌشائذح ػب١ٌّب

فٟ رٛف١ش ٚعبئً ٚؽٍٛي رذس٠غ١خ ٚرؼ١ّ١ٍخ ٚثؾض١ٗ ِجزىشح 

ِٚزطٛسح ٥ٌعٛاق ا١ٌّٕٙخ ٚا٤وبد١ّ٠خ ٚاٌّىزج١خ فٟ 

ؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش ٚٔشش إٌّزغبد ر .اٌؼبٌُع١ّغ أٔؾبء 

ٌزٍج١خ االؽز١بعبد اٌّزغ١شح ثبعزّشاس ِٓ ا٤عٛاق 

خذَ ِغبالد رٌزؼ١ّ١ٍخ ٚا١ٌّٕٙخ ٚاٌزغبس٠خ ٚاٌّىزج١خ . ا

اٌغٛق اٌزب١ٌخ: اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚإٌّٟٙ، ٚ ِىزجخ اٌّشاعغ 

ثٍذا فٟ ع١ّغ  15خذَ أوضش ِٓ ر .ٚرذس٠ظ اٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ

أٔؾبء أٚسٚثب ٚاٌششق ا٤ٚعؾ ٚأفش٠م١ب، ٚ اٌزٟ رغطٟ ٔطبق 

بطخ صمبفٟ ِزٕٛع ، ٌٚىً ِٕٙب اؽز١بعبد ِٕٙغ١خ خ

مَٛ ثٕشش اٌىزت اٌّذسع١خ ٚ رِٚزغ١شح ٌٍؾٍٛي اٌزؼ١ّ١ٍخ. 

ٚاٌزٝ رط٠ٛش إٌّزغبد اٌشل١ّخ فٟ أٚسٚثب ٚاٌششق ا٤ٚعؾ 

ِغّٛػخ ٚاعؼخ ِٓ اٌزخظظبد ا٤وبد١ّ٠خ، اثزذاءاً  رغطٝ

ِٓ اٌّؾبعجخ اٌٝ ػٍُ اٌؾ١ٛاْ، فؼال ػٓ ِغبالد 

اٌذساعخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌؾشف١خ اٌشؼج١خ ِضً اٌطؼبَ ٚػالط 

 . ٌشؼش ٚ اٌغّبي ٚاٌزّش٠غا

 

، ٟٚ٘ عضء ِٓ 5151رؼٛد ِطجؼخ عبِؼخ وبِجش٠ذط ِٓ 

عبِؼخ وبِجشدط. ٔؾٓ أ٠ؼب سعبٌخ اٌغبِؼخ ِٓ خالي ٔشش 

اٌّؼشفخ فٟ اٌغؼٟ ٌزؾم١ك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌجؾش ػٍٝ 

أػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌذ١ٌٚخ ٌٍز١ّض. ٍٔؼت ا١ٌَٛ دٚسا سائذا فٟ 

ِىزجب فٟ ع١ّغ أٔؾبء  11ش ِٓ اٌغٛق اٌؼب١ٌّخ ٌٚذ٠ٕب أوض

اٌؼبٌُ، ٚٔمَٛ ثزٛص٠غ ِٕزغبرٕب ئٌٝ وً ثٍذ رمش٠جب فٟ اٌؼبٌُ. 

دٌٚخ ِخزٍفخ.  511ٕٔشش ػٕب٠ٚٓ وزجٗ اٌىزبة فٟ أوضش ِٓ 

ِطجؼخ عبِؼخ وبِجش٠ذط رٕشش اٌىزت ٚاٌجشاِظ اٌّؼزّذح 

ػٍٝ إٌّب٘ظ اٌذساع١خ ٌٍّذاسط فٟ ع١ّغ أٔؾبء اٌؼبٌُ. 

شص إٌبشش٠ٓ رذس٠ظ اٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ فٟ ٚٔؾٓ ٚاؽذح ِٓ أث

اٌؼبٌُ، ٚرغزخذَ ِٕزغبرٕب ِٓ لجً إٌبط فٟ وً ثٍذ 

 .رمش٠جب فٟ اٌؼبٌُ ٌزؼٍُ ٚرؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ

 

٘ٛ   (CABI)اٌّشوض اٌذٌٟٚ ٌٍضساػخ ٚ اٌؼٍَٛ اٌج١ٌٛٛع١خ

ِٕظّخ د١ٌٚخ غ١ش سثؾ١خ رٙزُ ثزؾغ١ٓ ؽ١بح إٌبط فٟ 

ٓ خالي رٛف١ش اٌّؼٍِٛبد ٚ رطج١ك ع١ّغ أٔؾبء اٌؼبٌُ ِ

اٌخجشاد اٌؼ١ٍّخ ِٓ أعً ؽً اٌّشبوً فٟ ِغبٌٟ 

اٌضساػخ ٚ اٌج١ئخ. رٕجٕٟ ِمبسثزٕب ػٍٝ ٚػغ اٌّؼٍِٛبد ٚ 

اٌّٙبساد ٚ ا٤دٚاد ث١ٓ أ٠ذٞ ا٤شخبص. رٛعٗ اٌذٚي 

اٌضّبٟٔ ٚ ا٤سثؼْٛ ا٤ػؼبء فٟ اٌّشوض اٌذٌٟٚ ٌٍضساػخ ٚ 

ػٍّٕب اٌّمذَ ِٓ لجً ثبؽض١ٓ  اٌؼٍَٛ اٌج١ٌٛٛع١خ ٚ رأصش فٟ

 .ػ١١ٍّٓ ٠زّشوضْٚ فٟ شجىخ ِشاوضٔب اٌؼب١ٌّخ
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و١ٕ١ٍىبي وٝ ِؾشن ثؾضٝ ١ٌغبػذ ا٤ؽجبء ٚاٌّّشػ١ٓ 

ٚغ١شُ٘ ِٓ ا١١ٌّٕٙٓ اٌظؾ١١ٓ ػٍٝ ارخبر لشاساد أفؼً 

فٟ أٞ ِىبْ ٚفٟ أٞ ٚلذ ٚ فٟ أٞ ع١ٕبس٠ٛ. رزى١ف ِغ 

٤فؼً فٝ ع١ش اٌغذٚي اٌضِٕٟ اٌخبص ثه، ٚ رز١ؼ ٌه ا

اٌؼًّ ِٚب رؾزبعٗ ِٓ ِؼٍِٛبد، ِّب ٠غؼٍٙب ا٤عًٙ 

 .ثبٌٕغجخ ٌه ٠٦غبد ٚرطج١ك اٌّؼشفخ راد اٌظٍخ ثغشػخ

 

٘ـ  5151داس إٌّظِٛخ ششوخ عؼٛد٠خ أٔشئذ ػبَ 

َ، ِٚزخظظخ فٟ ِغبي ثٕبء ٚرط٠ٛش لٛاػذ ِؼٍِٛبد 5111

 ػ١ٍّخ ِزخظظخ فٟ اٌّغبالد اٌجؾض١خ ٚا٤وبد١ّ٠خ. ٚخالي

عٕٛاد ػٍّٙب، أصجزذ اٌششوخ ٌٙب ِىبٔب فٟ ِغبي 

ثغجت ا١ٌّٕٙخ اٌؼب١ٌخ فٟ  اٌّؼٍِٛبد ٚخذِبرٙب، ٚرٌه

ئداسح أػّبٌٙب ٚخذِبرٙب. ٚرٍّه اٌششوخ خجشح رشاو١ّخ 

ٚاعؼخ فٟ ِغبي رٕظ١ُ ِؾزٜٛ اٌّؼٍِٛبد اٌشلّٟ، 

ٚلٛاػذ اٌّؼٍِٛبد ٚآ١ٌبد رظ١ّّٙب ٚاٌجؾش ف١ٙب. ِٕٚز 

ثذا٠خ اٌششوخ، وبْ ٚال٠ضاي رٛعٙٙب ٌخذِخ اٌّغبي اٌجؾضٟ 

ٌفبد ِغ ػذد ِٓ ٚا٤وبد٠ّٟ. ٚلذ دخٍذ اٌششوخ فٟ رؾب

إٌبشش٠ٓ ا٤وبد١١ّ٠ٓ ٚاٌغّؼ١بد اٌؼ١ٍّخ اٌّزخظظخ فٟ 

ِغبي إٌشش اٌؼٍّٟ ٌٍشلٟ ثبٌّؾزٜٛ اٌؼشثٟ اٌؼٍّٟ 

١ٌظً ئٌٝ ِغزٜٛ لٛاػذ اٌّؼٍِٛبد اٌؼ١ٍّخ اٌؼب١ٌّخ. وّب 

رمذَ اٌششوخ دٚساد رذس٠ج١خ فٟ ِغبي اعزخذاَ لٛاػذ 

 .اٌّؼٍِٛبد ٚآ١ٌبد اٌجؾش فٟ اٌّظبدس اٌشل١ّخ

 

د٠غىفشٜ ٌٍزؼ١ٍُ رؼٍٝ ِٓ شأْ اٌفظٛي اٌذساع١خ، 

رّىٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطالة ِٓ اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٓ ؽش٠ك 

رٛف١ش ِؾزٜٛ سلّٟ رٚ عٛدح ػب١ٌخ ئٌٝ إٌّبؽك اٌزؼ١ّ١ٍخ 

اٌىج١شح ٚاٌظغ١شح ٚاٌش٠ف١خ. ِغبػذح اٌطالة فٝ عشػخ 

رؾظ١ً اٌّؼٍِٛبد ػٓ ؽش٠ك االعزؾٛار ػٍٝ ػمٛي 

جخ ِغ عؾش االوزشبف، ٚرٕش١ؾ اٌفؼٛي ِٚخ١الد اٌطٍ

اٌطج١ؼٟ ٌذ٠ُٙ ٚاٌشغجخ فٟ اٌزؼٍُ. رمذَ د٠غىفشٜ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ ِغّٛػخ ِٓ اٌٛعبئً ٌٍطالة ٌىٝ ٠زؼٍّٛا 

و١فّب ٠ش٠ذْٚ فٟ اٌؼظش اٌشلّٟ ِغ ِؾزٜٛ ؽبئض ػٍٝ 

عبئضح اٌّؾزٜٛ اٌشلّٟ ٚاٌذسٚط اٌزفبػ١ٍخ ٚاٌزم١١ُ ، 

ظُ اٌّٛا٘ت فٝ ٚاٌزغبسة االفزشاػ١خ ِغ ثؼغ ِٓ أػ

د٠غىفشٞ، ِٚغبثمبد اٌفظٛي اٌذساع١خ ٚاٌزؾذ٠بد، 

فاْ د٠غىفشٜ رمٛد  –ٚاٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٚأوضش ِٓ رٌه 

اٌطش٠ك فٟ رؾٛي أعٍٛة اٌفظٛي اٌذساع١خ ٚ رؾغ١ٓ 

اٌزؼ١ٍُ. عٛف رغّؼ اٌجٛاثخ ٌٍطالة ثبٌٛطٛي ئٌٝ اٌجشاِظ 

خزبسح ٚرؾ١ٍّٙب ٌزشغ١ؼُٙ ١ٌظجؾٛا ِجِذػٟ ٌٍّؾزٜٛ ُّ  اٌ

ا٤طٍٟ ف١ّب ثؼذ. ٚعٛف رزؼّٓ اٌجٛاثخ ِٛاسد ٣ٌثبء 

ٚا٤ِٙبد ٌزشغ١غ أثٕبئُٙ العزىشبف اٌّٙٓ فٝ ِغبالد 

اٌؼٍَٛ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚ إٌٙذعخ ٚ اٌش٠بػ١بد ، ٚأ٠ؼب ثٕبء 

 .اٌٛػٟ اٌخبص ثُٙ فٝ ٘زٖ اٌّغبالد

 



 31صفحة                           أ / مصطفى على النجار –حمد محجىب شعبان أ / أإعداد :        جامعة طنطا   –دليل مكتبة كلية الهندسة 

 أ / أمل السيد ياسيه –أ / وسيم مصطفى ابراهيم                                                                   

                                                        
 

 

ٟ٘ ِؾشن اٌجؾش اٌجج١ٍٛغشافٟ ا٤وضش رفؼ١ال ٚأوجشلبػذح 

خ فٟ اٌفمٗ اٌمبٟٔٛٔ إٌبؽك ثبٌفشٔغ١خ، ث١بٔبد ِزخظظ

ٚاٌزٟ ٠غبُ٘ ثبٌٕشش ف١ٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ ا١ٌٙئبد اٌمب١ٔٛٔخ 

  Cujasراد اٌم١ّخ ٚ اٌغّؼخ اٌؼب١ٌخ ِضً ِىزجخ

ا٤وبد١ّ٠خ، ٚلبْٔٛ عب٠ذ ٌٍششوبد ٚاس٠ذ ٠ًٛٔ ٚش١شِبْ 

ٚعزشٌٕظ ٚٔمبثخ اٌّؾب١ِٓ فٟ ثبس٠ظ. ٘ٝ لبػذح ث١بٔبد 

دٚس٠خ لب١ٔٛٔخ ٔبؽمخ  511ٓ ئٌىزش١ٔٚخ رغطٟ أوضش ِ

ثبؽش  11111فظبػذا. أوضش ِٓ  5665ثبٌفشٔغ١خ ِٓ ػبَ 

١ٍِْٛ ٚص١مخ لب١ٔٛٔخ فٟ  ٠1غّْٙٛ ف١ٙب، ٚ ثٙب أوضش ِٓ 

 .شزٝ رخظظبد اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ

 

EBSCOلذَ خّغخ ِٛاسد ِغبٔب ٤ٞ ثبؽش فٟ أٞ ٚلذ. 

ٔؾٓ ؽش٠ظْٛ ػٍٝ رط٠ٛش اٌخذِبد ٌٍزخظ١ض، ٚدػُ 

رىٌٕٛٛع١ب ػّالئٕب ٚخٍك خجشاد ل٠ٛخ ٌٍّغبػذح  اؽز١بعبد

فٟ اٌّىزجبد ِٚإعغبد أخشٜ ٚٔذػُ اٌّغزخذ١ِٓ 

  EBSCOإٌٙبئ١١ٓ ٚرؾغ١ٓ اٌٛطٛي ئٌٝ اٌّؼٍِٛبد. ٚلؼذ

ػبِب ِٓ خالي رٛف١ش  01ششاوخ ِغ ِىزجبد ٤وضش ِٓ 

ِؾزٜٛ ثؾٛس اٌغٛدح ثزم١ٕبد اٌجؾش اٌم٠ٛخ ِٕٚظبد 

 .رغ١ٍُ ثذ١ٙ٠خ

 

Emerald خظظخ فٟ ٔشش اٌذٚس٠بد ٚاٌىزت فٟ ِغبي ِز

ا٤ػّبي ٚا٦داسح ِغ رٛاعذ لٛٞ فٟ رخظظبد رشًّ 

اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ، ٚإٌٙذعخ ، ٚػٍُ اٌٍغ٠ٛبد ، ٚػٍُ 

اٌغّؼ١بد. رغطٟ ٘زٖ اٌّغّٛػخ اٌزخظظبد اٌشئ١غ١خ 

فٟ اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ٚاٌشػب٠خ االعزّبػ١خ ٚ ػٍُ اٌغش٠ّخ ، 

ا٦ػبلبد اٌفىش٠خ ، ٚاٌظؾخ ٚػٍُ إٌفظ ، ٚاٌزؼ١ٍُ ٚ

 .إٌفغ١خ ، ٚاٌّغّٛػبد اٌؼؼ١فخ

 

ِٓ أوجش دٚس إٌشش اٌؼب١ٌّخ ٚرخذَ   Elsevierرؼزجش ششوخ

١ٍِْٛ ػ١ًّ ػٍٟ ِغزٛٞ  51أوضش ِٓ   Elsevierششوخ

اٌؼبٌُ ، ثاػزجبس٘ب ششوخ إٌشش اٌشائذح ٌٍّؼٍِٛبد اٌّؼ١ٕخ 

ّؾزٛٞ ثبٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌظؾخ ، ؽ١ش ٠غبػذ اٌ

ٚا٤دٚاد اٌّجزىشٖ راد اٌغٛدح اٌؼب١ٌّخ اٌؼٍّبء ِٚزخظظٟ 

اٌّؼٍِٛبد ٚوجبس اٌّغإ١ٌٚٓ ا٤وبد١١ّ٠ٓ ٚغ١شُ٘ ػٍٟ 

رؾغ١ٓ أدائُٙ ، ِّب ٠إدٞ ثذٚسٖ ئٌٟ رؾغ١ٓ ا٦ٔزبع١خ 

 .ٚئرخبر لشاساد أوضش ؽىّخ ٚرؾغ١ٓ ٔزبئظ ا٤ثؾبس

 

٠ٛبً ِإرّش عٕ 5111ٚلبئغ اٌّإرّشاد ٤وضش ِٓ   IEEEرٕشش

ٚاٌزٟ رؼذ ِٓ أُ٘ اٌّغّٛػبد اٌّغّؼخ ٤ٚساق اٌجؾش 

فٟ إٌٙذعخ ا٦ٌىزش١ٔٚخ ٚػٍَٛ اٌؾبعٟ ٚاٌّٛػٛػبد 

اٌّزؼٍمخ ثٙزا اٌّغبي . ٠ٛفش اٌٛطٛي اٌذائُ ٥ٌسش١ف 

ٌٍّغزخذ١ِٓ ؽٛاٌٟ   IEEEا٦ٌىزشٟٚٔ ٌٛلبئغ ِإرّشاد

( ِٓ اٌّؾفٛظبد ٌّؾز٠ٛبد 5666-5615خّغْٛ ػبِبً )

أٌف ٚسلخ ِإرّش ٤وضش  101ٌزٟ رٛفش أوضش ِٓ اٌّإرّشاد ٚا

 .عٍغٍخ ِإرّش 011ِٓ 
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ٟٚ٘ ِإعغٗ خ١ش٠ٗ  5005أٔشئذ ػبَ  خاٌّإعغ

دٌٚٗ.  550ػؼٛ ؽٛي اٌؼبٌُ فٟ  591,111ٌٚذ٠ٙب اوضش ِٓ 

ٌٚذ٠ٙب ِىبرت فٟ وً ِٓ اٌظ١ٓ، إٌٙذ، اٌٛال٠بد اٌّزؾذح 

د االِش٠ى١خ ٚاٌٍّّىخ اٌّزؾذح اٌجش٠طب١ٔخ. ِٓ طالؽ١ب

شجىٗ ِؾ١ٍٗ ؽٛي  511اٌّإعغٗ اٌخ١ش٠خ أٙب رذػُ 

 91اٌؼبٌُ رشًّ شجىٗ ِؾ١ٍٗ طغ١شٖ فٟ ِظش ِىٛٔٗ ِٓ 

شجىٗ رم١ٕٗ ِزمذِخ ٌز١ٌٛذ ِغّٛػٗ ِٓ  55ػؼٛ ٚرشًّ 

اٌفؼب١ٌبد اٌشائذٖ ٚاٌزٟ رذػُ إٌّٙذع١ٓ فٟ ِغبي 

 .خ اٌظٕبػ

 

٠ذح ، ا٦ٔغبصاد اٌشائذح ٚاٌزطٛساد اٌغذ  " IOPscience"رٛفش

رخظض ِٛػٛػٟ  55اٌّض١شح فٟ ِغبي اٌف١ض٠بء ػجش 

رؼىظ اؽز١بعبد ِغزّغ اٌجؾش اٌؼٍّٟ. ٚرمذَ أوضش ِٓ 

ِمبٌخ رغطٟ  011111ِغٍخ ِشِٛلخ، ٚرؼُ أوضش ِٓ  01

إٌٙذعخ اٌطج١خ اٌؾ٠ٛ١خ، ٚاٌّٛاد اٌّىضفخ، ٚاٌغشاف١ٓ، 

ٚاٌّٛاد، ٚرىٌٕٛٛع١ب إٌبٔٛ، ٚاٌّؼٍِٛبد اٌى١ّخ ٚأشجبٖ 

فٟ ِغبالد ػٍُ اٌفٍه، ٚاٌف١ض٠بء اٌفٍى١خ،  اٌّٛطالد

ٚاٌف١ض٠بء اٌج١ٌٛٛع١خ، ٚاٌى١ّ١بء، ٚإٌٙذعخ، ٚاٌج١ئخ، 

ٚاٌش٠بػ١بد، ٚاٌف١ض٠بء، ٚاٌف١ض٠بء اٌطج١خ ٌزّى١ٓ اٌجبؽض١ٓ ِٓ 

 ِزبثؼخ رطٛس ا٤ثؾبس اٌٙبِخ.

 

Academy Incision  ُػجبسح ػٓ أداٖ ئٌىزش١ٔٚٗ ٌزؼ١ٍ ٟ٘

ٍّؼب٠ش اٌذ١ٌٚٗ ٟٚ٘ ا٠ؼب ٚع١ٍٗ ٚرط٠ٛش اٌغشاؽبد ؽجمب ٌ

ٌزط٠ٛش االداء اٌفشدٞ ٚ أداء اٌفش٠ك فٟ غشف اٌؼ١ٍّبد، ٚ 

رؼًّ ا٠ؼب ػٍٟ رجبدي اٌّٙبساد ٚرؾغ١ٓ إٌزبئظ 

االو١ٍٕى١ٗ. ٠ّٚىٓ اعزخذاِٙب وذ١ًٌ رؼٍُ ٚد١ًٌ ِشعؼٟ 

أٚ اٌزط٠ٛش إٌّٟٙ   (CME)ٌٍزؼ١ٍُ اٌطجٟ اٌّغزّش

ٚفًمب  Incision  Academyرُ رط٠ٛش  .(CPD)اٌّغزّش

ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ؽ١ـش ٠ششف ػ١ٍٙب ٔخجٗ ِٓ خجشاء 

 51ػ١ٍّخ ثب٦ػبفخ ي  511اٌغشاؽخ ٚرؾزٛٞ ػٍٝ أوضش ِٓ 

 .ػ١ٍّبد عذ٠ذح وً شٙش

 

JSTOR  ِىزجخ سل١ّخ ٌٍذٚس٠بد االوبد١ّ٠خ ٚاٌىزت ٟ٘

ٚاٌّظبدس اال١ٌٚخ، رغبػذ إٌبط ػٍٝ االوزشبف 

ػخ ٚاعؼخ ِٓ اٌّؾزٛٞ ٚاالعزخذاَ ٚاٌجٕبء ػٍٟ ِغّٛ

ِٓ خالي ِٕظخ ثؾش ٚرذس٠ظ ل٠ٛخ، ٚرؾبفع ػٍٟ ٘زا 

ٌزىْٛ أسش١ف   JSTORاٌّؾزٛٞ ٥ٌع١بي اٌمبدِخ. رأعغذ

سلّٟ ٠خذَ اٌّغزّغ اٌؼٍّٟ، ٚٔؾٓ ٔزفُٙ ل١ّخ 

اٌّؾزٛٞ ا٤وبد٠ّٟ ػٍٝ ٘زٖ إٌّظخ ٚا١ّ٘خ اٌٛطٛي 

ٌٙزا اٌّؾزٛٞ فٟ اٌّغزمجً. اٌّىزجبد فٟ ع١ّغ أؾبء 

ٚرغبُ٘ ثشعَٛ ٤ٔشطخ   JSTORٌُ رؼزّذ ػٍٝاٌؼب

 .اٌؾفبظ ػٍٝ ٘زا اٌّؾزٛٞ
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ٟ٘ لبػذح ث١بٔبد راد أ١ّ٘خ ِخزظخ فٟ ِغبي اٌؼٍَٛ 

اٌمب١ٔٛٔخ. ٚ رؾزٛٞ ػٍٝ ِغّٛػخ وج١شح ِٓ اٌجؾٛس 

ا٤وبد١ّ٠خ ػٍٝ االٔزشٔذ، ؽ١ش رف١ذ اٌجبؽض١ٓ اٌمب١١ٔٛٔٓ 

ؼٍَٛ ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍبد اٌزٟ رذسط اٌ

اٌمب١ٔٛٔخ ٚ اٌطالة فٟ اٌؼضٛس ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚأ٤خجبس 

اٌمب١ٔٛٔخ اٌٙبِخ اٌزٟ ٠ؾزبعْٛ ئ١ٌٙب. ٚ ٟ٘ ِؼٍِٛبد 

ِٛصمخ ٚ راد دسعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌغٛدح. ٠ّىٓ ٌٍجبؽض١ٓ 

ثغشػخ ٚعٌٙٛخ اٌجؾش فٟ ٚصبئك إٌض اٌىبًِ ِٓ ث١ٓ 

ِظذس ِٛصٛق ِٓ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد فٟ  50،111أوضش ِٓ 

ثب٤ػبفخ ئٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد راد اٌظٍخ اٌؼبي 

 . ثّغّٛػخ ٚاعؼخ ِٓ اٌّشبس٠غ اٌجؾض١خ ٚا٤وبد١ّ٠خ

 

 (®NLM)لبػذح ث١بٔبد اٌّىزجخ اٌٛؽ١ٕخ ا٤ِش٠ى١خ ٌٍطت، 

اعزىشف اٌطت اٌؾ١ٛٞ ٚػٍَٛ اٌؾ١بح ٚإٌٙذعخ اٌؾ٠ٛ١خ 

ٚاٌظؾخ اٌؼبِخ ٚاٌشػب٠خ اٌغش٠ش٠خ ٚػٍَٛ إٌجبربد 

 ش ثذلخ ػٓ لبئّخ سؤٚط اٌّٛػٛػبد اٌطج١خٚاٌؾ١ٛأبد اثؾ

MeSH ًٚأسلبَ رغغ١CAS  ؛ ثب٦ػبفخ ٌشٚاثؾ ٌمٛاػذ ث١بٔبد 

NCBIٚPubMed   ٌٝ5611ٚرشعغ رغط١زٙب اٌض١ِٕخ ئ. 

 

ٔبٔٛ ٘ٛ ِظذس فش٠ذ ٠ٛفش اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛاد إٌب٠ٛٔخ 

اؽظً ػٍٝ سؤ٠خ عش٠ؼخ  .ثطش٠مخ ِفٙشعخ ِٕٚظّخ ٌٍغب٠خ

 ِإششٔب اٌخبص ثّمبالد اٌّٛاد إٌب٠ٛٔخ ثٛاعطخِٓ خالي 

AAAS ٚACS  ٚElsevier  ٚRSC  ٚSpringer Nature  ٚ 

Wiley اٌٛطٛي ئٌٝ ث١بٔبد اٌؼٍَٛ إٌب٠ٛٔخ ٚؽشق  .ٚاٌّض٠ذ

اٌز١ٌٛف أطجؼ لبثً ٌٍجؾش ثغٌٙٛخ. ؽ١ش أْ ٔبٔٛ ٠غّغ 

ث١ٓ ا١ٌّضاد ا٤عبع١خ ٌمبػذح اٌج١بٔبد ٚأداح اٌزٍخ١ض 

 ٜ.غ ٚظبئف رو١خ أخشٚاٌفٙشعخ ِ

 

  (NEJM.org)رٙزُ ِغٍخ /دٚس٠خ ١ٔٛ أغالٔذ ٌٍؼٍَٛ اٌطج١خ

ثغٍت أفؼً اٌجؾٛس ٚاٌّؼٍِٛبد اٌشئ١غ١خ اٌّزؼٍمخ 

ثبٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌّّبسعخ اٌغش٠ش٠خ ٥ٌؽجبء ، 

ٚرمذ٠ُ اٌّؼٍِٛبد فٟ شىً ِفَٙٛ ِٚف١ذ ٌٍطت 

رؼًّ دٚس٠خ اٌغش٠شٞ. ٚوشف١ك ٌٍّٕٙٗ اٌخبطخ ثب٤ؽجبء ، 

١ٔٛ أغالٔذ ٌٍؼٍَٛ اٌطج١خ ػٍٟ ئثمبء ا٤ؽجبء اٌّّبسع١ٓ 

ػٍٟ ػٍُ ثبٌزطٛساد اٌٙبِخ ٌّشػبُ٘ ٠ٚجم١ُٙ ػٍٟ ئرظبي 

 .ثبٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌغش٠ش٠خ ٚل١ُ اٌطج١ت اٌّّبسط اٌغ١ذٖ

 

رغٍت ٚاْ و١ٍه د٠غ١زبي وزت ِغغٍٗ ؽظش٠ب، ٚأ٠ؼبً 

ٕت ِغ خذِخ ِؾزٜٛ ِٓ ع١ّغ وجبس إٌبشش٠ٓ، عٕجب ئٌٝ ع

اٌىزبة اال١ٌىزشٟٚٔ. ٌزغّغ ث١ٓ اٌىزت ٚاٌظٛد فٟ 

ِغّٛػخ ٚاؽذح، ٚرمذَ إٌّظخ ا٤وضش شّٛال ٌٍّؾزٜٛ 

اٌخبص ثه. رؾزٜٛ ػٍٝ ؽبئفخ ٚاعؼخ ِٓ أفؼً أرٛاع 

ا٤دة عٕجب ئٌٝ عٕت ِغ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٕب٠ٚٓ اٌؾبئضح 

 .ػٍٝ عٛائض ثبسصح اٌشجبة اٌىجبس
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cal Bibliography (OEB) holds The Online Egyptologi

the largest available collection of references in 

Egyptological literature and is updated nearly every 

day. It includes the records and abstracts from 

-Annual Egyptological Bibliography (AEB, 1947

hie Altägypten (BA, 2001), combined with Bibliograp

1946), the Aigyptos database with keywords, -1822

and more than 20,000 further items. Coverage is 

from 1822 to the present. Enhancements are 

announced as they are introduced. Users of OEB 

are strongly encouraged to point out any errors 

hey may find, so that they can be corrected as part t

of the ongoing revision of the database. 

 

أٔشئذ ِىزجخ اٌؼج١ىبْ ٌىٟ رىْٛ ِٕبسح ٌٍفىش ٚاٌضمبفخ 

رؼٟء ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٌٍؼبٌُ اٌؼشثٟ وٍٗ، 

ٚلذ رجٕذ ِىزجخ اٌؼج١ىبْ ِٕز ئٔشبئٙب ٔٙغبً ِج١ٕبً ػٍٝ 

ِغإ١ٌٚزٙب االعزّبػ١خ فٟ ٔشش اٌؼٍُ ٚاٌضمبفخ  رؾًّ

ٚاٌّؼشفخ ث١ٓ أثٕبء اٌٛؽٓ ٚإٌّطمخ، ٚ٘زا ِبرغٍٝ فٟ 

ئعٙبِٙب فٟ ػبٌُ إٌشش ٚاٌزشعّخ. ئر ثٍغذ ئطذاسارٙب 

أوضش ِٓ صالس آالف ػٕٛاْ فٟ وبفخ اٌزخظظبد ٚفشٚع اٌؼٍُ 

ٚاٌّؼشفخ. رمَٛ ثزٛص٠ؼٙب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ػجش 

ِٚىبرجٙب إٌّزششح فٟ ِخزٍف اٌؼٛاطُ اٌؼشث١خ،  ٚوالئٙب

ٚػجش اٌّشبسوخ فٟ ع١ّغ اٌّؼبسع اٌذ١ٌٚخ ػٍٝ ِغزٜٛ 

اٌؼبٌُ. رؼذ ِىزجخ اٌؼج١ىبْ أؽذ أوجش اٌّىزجبد فٟ اٌؼبٌُ 

فشػبً فٟ  51اٌؼشثٟ ٚاٌششق ا٤ٚعؾ، فٟٙ رّزذ ئٌٝ 

ع١ّغ أٔؾبء اٌٍّّىخ، رؼُ أوضش ِٓ ِئخ أٌف ِٓ اٌؼٕب٠ٚٓ 

ا٤عٕج١خ رٛفش٘ب ٌىً لبسب أٚ ثبؽش أٚ ؽبٌت ػٍُ، اٌؼشث١خ ٚ

وّب رؼُ ِىزجخ ِزخظظخ ٌٍطفً رٍجٟ وبفخ اؽز١بعبرخ 

 .اٌّؼشف١خ ٚاٌزشث٠ٛخ

 

اٌّغّٛػخ ا٤وضش شّٛالً   (Proquest)رؼزجش لبػذح ث١بٔبد

فٝ اٌؼبٌُ ؽ١ش رز١ؼ إٌض اٌىبًِ ٌشعبئً اٌّبعغز١ش 

ٓ ٚاٌذوزٛساٖ ِغ ئِىب١ٔخ اٌجؾش فٝ ِال١٠ٓ ِ

ا٦عزشٙبداد اٌّشعؼ١خ ٥ٌؽشٚؽبد اٌغبِؼ١خ ، ئػبفخ ئٌٝ 

ئِىب١ٔخ رٕض٠ً إٌض اٌىبًِ ٌّب ٠ض٠ذ ػٓ ١ٍِْٛ أؽشٚؽخ فٝ 

، ِغ رٛافش ئِىب١ٔخ ششاء إٌغخ اٌّطجٛػخ ٤وضش  PDFشىً

١ٍِْٛ أؽشٚؽخ، ٠ٚزٛفش ثمبػذح اٌج١بٔبد إٌض اٌىبًِ  5ِٓ 

ػبفخ أوضش ، ِغ ئ5660ٌّؼظُ االؽشٚؽبد اٌّؼبفخ ثؼذ ػبَ 

اؽشٚؽخ عذ٠ذح ع٠ٕٛبً فٝ رخظظبد ِزؼذدح  01,111ِٓ 

اٌفْٕٛ  –اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ  –اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ  –)االلزظبد 

 )اٌؼٍَٛ اٌطج١خ –اٌؼٍَٛ  –اٌزىٌٕٛٛع١ب  –اٌضساػخ  –
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ٟ٘ ؽجؼخ ػشث١خ   Arabic”  -“Scientific Americanٌٍؼٍُ

زٟ رٕشش ثبٌزؼبْٚ ِغب١ٔخ ٌّغٍخ "عب٠ٕزفه أِش٠ىبْ"، ٚاٌ

ِغ ثٕه اٌّؼشفخ اٌّظشٞ ٚاٌّزبؽخ ِٓ خالي ثٛاثخ ثٕه 

اٌّؼشفخ اٌّظشٞ. ٚرمذَ ِغٍخ ٌٍؼٍُ ٌمشائٙب ِٓ 

َؼ١ٍِّّٓ، ٚطٕبع اٌغ١بعبد ٚػبِخ اٌغّٙٛس اٌّٙزُ  ُّ اٌـ

ثبٌؼٍَٛ ػجش اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ، آخش ا٤خجبس اٌؼ١ٍّخ راد 

خجبس ا١ّ٘٤خ ا٦ل١ّ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ. ِٚٓ خالي ػشع ا٤

اٌؼبعٍخ، ٚاٌزمبس٠ش اٌّطٌٛخ، ِٚمبالد اٌشأٞ، ٚاٌششائؼ 

اٌّظٛسح، ِٚمبؽغ اٌف١ذ٠ٛ، ٚاٌٍّفبد اٌظٛر١خ )اٌجٛدوبعذ(، 

رمذَ ِغٍخ ٌٍؼٍُ ِؼٍِٛبد ِٛصٛلخ ٢خش اٌزطٛساد فٟ 

ِغبالد اٌؼٍُ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌطت اٌؾ١ٛٞ، ئٌٝ عبٔت 

 .رٛف١ش ِٕظخ ٌٍّفىش٠ٓ ا٤وضش رأص١ًشا فٟ إٌّطمخ

 

Clarivate Analytics  اٌّظذس اٌشائذ ٌٍّؼٍِٛبد اٌزو١خ ٟ٘

ٌٍششوبد ٚاٌّؾزشف١ٓ. ٚ٘ٝ رغّغ ث١ٓ اٌخجشح فٟ ٘زا 

اٌّغبي ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّجزىشح ٌزمذ٠ُ ِؼٍِٛبد ؽ٠ٛ١خ ٌىجبس 

طبٔؼٟ اٌمشاس فٟ أعٛاق اٌّبي ٚاٌمبْٔٛ ٚاٌؼشائت 

ٚاٌّؾبعجخ ٚاٌؼٍَٛ ٚا٦ػالَ اٌزٟ رؾشوٙب اٌّإعغخ 

 . خجبس٠خ ا٤وضش ِظذال١خ فٟ اٌؼبٌُاال

 

اٌزٟ   PLCِغّٛػخ رب٠ٍٛس ٚفشأغ١ظ ٟ٘ عضء ِٓ ئٔفٛسِب

رؼًّ فٟ ِغبي اٌّؼشفخ ٚالزظبد اٌّؼٍِٛبد. ٚ٘ٛ ٚاؽذ ِٓ 

إٌبشش٠ٓ اٌؼب١١ٌّٓ اٌشائذح فٟ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ، 

ٚإٌشش ا٤وبد٠ّٟ ٚاٌّؼشفخ. ثبٌزؼبْٚ ِغ ثٕه اٌّؼشفخ 

١شٚ اربؽخ اعزخذاَ ٚ االعزفبدح ِٓ اٌّظشٞ ٔمَٛ ثزٛف

ِغّٛػخ ِز١ّضح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚ اٌّظبدس ا٤ٌىزش١ٔٚخ فٟ 

ػذح ِٛاػ١غ فٟ ػٍَٛ اٌى١ّ١بء، ٚا٤ؽ١بء، ٚػٍَٛ ا٤سع، 

دٚس٠خ ِٕٙب  565ٚاٌج١ئخ، ٚاٌغزاء، ِّب ٠ز١ؼ اٌٛطٛي ئٌٝ 

  Web®دٚس٠خ ِذسعخ ؽب١ٌب فٟ لبئّخ شجىخ اٌؼٍَٛ 511

of Science. 

 

ٟ، ٟٚ٘ ششوخ ػب١ٌّخ ٌٍجؾش ٚاٌزؼٍُ، رغبػذ ٚا٠ٍ

ا٤شخبص ٚإٌّظّبد ػٍٝ رط٠ٛش اٌّٙبساد ٚاٌّؼشفخ اٌزٟ 

٠ؾزبعٛٔٙب ٌزؾم١ك إٌغبػ. وّب أْ ِغالرٕب اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ 

ٚاٌطج١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ػجش ا٦ٔزشٔذ،شبسوذ ٚا٠ٍٟ ِغ ثٕه 

اٌّؼشفخ اٌّظشٞ ؽ١ش ٠ّىٓ ٥ٌعبرزح ٚاٌطٍجخ فٟ 

وزبة اوبد٠ّٟ ٚاٌزٟ  500خ اٌٛطٛي ئٌٝ اٌغبِؼبد اٌّظش٠

رظٕف ِٓ اٌىزت ا٤وضش ؽذاصخ ؽ١ش رُ ٔشش٘ب فٟ اٌفزشح 

 .ػجش ثٛاثخ ثٕه اٌّؼشفخ اٌّظشٞ 5159ئٌٝ  5155ِٓ 
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ِٓ اٌجشِغ١بد اٌؾغبث١خ اٌشائذح   (Mathematica)ِبص١ّبر١ىب

ِضً ثشٔبِظ آٌخ ؽبعجخ فبئمخ ٚ ٌغخ رش١ِض ٌىً أٛاع  -

ٚاٌؼٍَٛ ٚإٌٙذعخ ػٓ ؽش٠ك خّغخ آالف ِٓ اٌش٠بػ١بد 

اٌٛظبئف اٌزٝ رّىٕه ِٓ ؽً اٌّؼبدالد ئٌٝ اٌزظٛس صالصٝ 

ا٤ثؼبد ٌٍج١بٔبد ٚاٌٛظبئف ٌزؼٍُ ػًّ االٌّخ اٌٝ ثٕبء 

 .اٌزطج١مبد

 

ٌٍزؼ١ٍُ اٌطجٟ ٚاٌجؾش   Wolters Kluwerرمَٛ ششوخ

ٚاٌزطج١ك" ثزٛف١ش ؽٍٛي ِؼٍِٛبر١خ ٌّشاؽً رؼ١ّ١ٍخ ِّزذح 

ٟ ِغبالد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌجؾش ٚاٌزطج١ك ٌّّبسعٟ اٌشػب٠خ ف

رٛف١ش . اٌظؾ١خ ٚاٌجبؽض١ٓ ٚاٌطالة ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ

ِؼٍِٛبد ػب١ٌخ اٌغٛدح ِغ ؽٍٛي ٌٍجؾش اٌذل١ك ٚرٕظ١ُ 

ع١ش اٌؼًّ ٚاٌؼٕب٠خ فٟ أِبوٓ رمذ٠ُ اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ٌجٕبء 

اٌىفبءاد فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌّّبسعخ اٌظؾ١خ ٌزؾغ١ٓ اٌشػب٠خ 

ٚاؽذح ِٓ ألٜٛ اٌؼالِبد اٌزغبس٠خ  رٍّه .ظؾ١خ اٌّمذِخاٌ

  (LWW)فٟ ِغبي إٌشش فٟ اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ

 

ٟ٘ ِٓ ِإعغبد إٌشش اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّشِٛلخ عذا فٟ 

اٌٍّّىخ اٌّزؾذح ٌٚذ٠ٙب عغً سائغ فٟ رط٠ٛش اٌذٚساد 

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزٕٛػخ ٌٛصاساد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌمطبع اٌخبص

 

ْ ٌٍّؼبعُ ٟ٘ ِٕظخ ئٌىزش١ٔٚخ رمّذَ ِىزجخ ٌجٕبْ ٔبششٚ

ًّب ػٍٝ شجىخ ا٦ٔزشٔذ. اٌّذاخً فٟ  01أوضش ِٓ  ِؼغ

ِغباًل: اٌٍغبد، ا٤ػّبي،  51٘زٖ اٌّؼبعُ ِمّغّخ ئٌٝ 

اٌفٍغفخ، اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌىّج١ٛرش، اٌطت، االثزذاء، 

اٌؼغىشٞ، اٌفْٕٛ، اٌزشعّخ، اٌزشف١ٗ، اٌغغشاف١ب، اٌمبْٔٛ، 

٦عال١ِخ، ٚاٌزشث١خ. ٠ٍظ اٌّزؼٍُّ ئٌٝ اٌّٛعٛػخ اٌؼشث١خ ٚا

رؼش٠ف ِزشعُ ئٌٝ صالس ٌغبد، اٌؼشث١خ ٚا٦ٔغ١ٍض٠خ 

ٚاٌفشٔغ١خ، ِضّٚد ثأِضٍخ ع١بل١خ ِٚمبسٔخ ِغ ؽبالد ِٓ 

ًّٙ ػ١ٍّخ اٌفُٙ ٌٍّزؼٍُّ  . اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ، رغ

 

Springer Materials ٟ٘  لبػذح ث١بٔبد شبٍِخ ٌزؾذ٠ذ

ج١بٔبد ِٓ ػٍَٛ اٌّٛاد خظبئض اٌّٛاد اٌزٟ رغطٟ اٌ

ٚاٌف١ض٠بء ٚاٌى١ّ١بء اٌف١ض٠بئ١خ ٚغ١ش اٌؼؼ٠ٛخ ٚإٌٙذعخ 

 أؽذس ئػبفخ ئٌٝ ِٕظخ .ٚاٌّغبالد ا٤خشٜ راد اٌظٍخ

Springer Materials   ِغّٛػخ ِٓ اٌٛظبئف اٌّزمذِخ ٟ٘

ٌزظٛس ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد. ٚرشًّ أِضٍخ ٘زٖ اٌٛظبئف اٌشعَٛ 

١بٔبد اٌذ٠ٕب١ِى١خ ٚاٌّمبسٔبد اٌج١ب١ٔخ اٌزفبػ١ٍخ ٚعذاٚي اٌج

 .عٕجًب ئٌٝ عٕت ٌٍّٛاد / اٌخظبئض
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3D Rotational Gross Anatomy Videos Featuring Real 

volume -Comprehensive 5 Cadaver Specimens

package of over 300 videos Features fresh anatomic 

 specimens in their natural color Accompanied by

clear narration, labeled structures and PDF 

transcripts Interactive Q&A and quizzes. 

 

use solution with unparalleled power and -to-A ready

flexibility, SciVal allows you to visualize your 

research performance, benchmark relative to peer 

elop strategic partnerships, identify institutions, dev

and analyze new, emerging research trends, and 

create uniquely tailored reports                             

  

 

اٌغّؼ١خ اٌٍّى١خ ٌٍى١ّ١بء ٟ٘ ِٓ اوجش اٌّغزّؼبد 

رؼزجش افؼً ٔبشش فٟ اٌؼبٌُ اٌؼبٌُ. اٌى١ّ١بئ١خ اٌشائذح فٟ 

ِغبي اٌى١ّ١بء ٚ اٌؼٍَٛ اٌّزؼٍمخ ثبٌى١ّ١بء ؽغت اخش فٟ 

  average Impact Factorثّؼذي* ربص١ش  ISIرظ١ٕف ًٌ

دٚس٠خ ػ١ٍّخ  15ٌغ١ّغ اٌذٚس٠بد. اٌغّؼ١خ رٕشش  5.68

رغطٟ وبفخ رخظظبد ٚ فشٚع اٌى١ّ١بء، ثبالػبفخ الٔزبط أوضش 

 وزبة ع٠ٕٛب ٚ ٔشش اٌؼذ٠ذ ِٓ لٛاػذ اٌج١بٔبد.  511ِٓ 

 

٘ٝ ػجبسح ػٓ ِظذس ثظشٞ ٌٍزؼٍُ ٠غزخذِٗ اٌّذسعْٛ 

ثب٦ػبفخ ئٌٝ اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ا٤خشٜ ٌششػ ِٛػٛع أٚ 

 . ِفَٙٛ ِؼ١ٓ فٟ اٌفظً

 

٠ّىٕه ا٤ْ ئ٠غبد ٚرم١١ُ ٚأ٠ؼب أعزخذاَ اٌجشٚرٛوٛالد 

ٚؽشق رطج١مٙب فٟ ِخزٍف اٌؼٍَٛ اٌؾ١بر١خ ِغ عجش٠ٕغش 

ؽٛسرٗ  ٟ٘ ؽً ثؾضٟ عذ٠ذ .١ٔزشش أوغج١ش١ِٕزظ

عجش٠ٕغش ١ٔزشش ٌشثؾ اٌجبؽض١ٓ ثبٌجشٚرٛوٛالد ا٤وضش أ١ّ٘خ 

 .ٚؽشق رطج١مٙب ٚرٌه ٌذػُ ِشبس٠ؼُٙ اٌجؾض١خ

 

٠فزؼ اٌٛطٛي غ١ش اٌّؾذٚد ئٌٝ ا٢الف ِٓ أششؽخ اٌف١ذ٠ٛ 

ِٓ رطج١مبد ا١ٌَٛ ٚ  111اٌمظ١شح اٌزٟ رغطٟ أوضش ِٓ 

 اٌجشٔبِظ ا٤وضش شؼج١خ ػٍٝ وً ِٓ أعٙضح اٌىّج١ٛرش ٚ

أعٙضح ِبو١ٕزٛػ . رؾغ١ٓ ِٙبساد اٌؼًّ ِغ اٌزذس٠ت 

ٚ فٛرٛشٛة، أٚ رؼٍُ رم١ٕبد ٚعبئً   Excelاٌّزؼّك فٟ

ا٦ػالَ االعزّبػ١خ اٌم١ّخ ِغ اٌذسٚط ػٍٝ ر٠ٛزش ، 

 .ٚاٌّذٚٔبد
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٘زٖ ٟ٘ ا٤ش١بء اٌضالصخ -اٌّؼشفخ ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌغٛدح 

ِٕز رأع١غٙب   Springerاٌزٟ شىٍذ ا٤ٔشطخ اٌزغبس٠خ ٌـ

رمَٛ ثٕشش ٚأشبء   Springerؽ١ش اْ 5015فٟ ػبَ 

 .ٚاداسح اٌّؼشفخ ِٓ خالي اٌىزت ٚاٌّغالد ػٍٝ االٔزشٔذ

د اٌغبِؼبد ؽٛي اٌّؾز٠ٛبد اٌؼ١ٍّخ رمذ٠ُ اٌّشٛسح ٌّىزجب

 .اٌغذ٠ذح ٚراد اٌظٍخ ٌٍجؾش ا٤وبد٠ّٟ ٚاٌذساعخ

 

ِغّٛػخ ِٓ اٌذٚس٠بد اٌّظش٠خ اٌّزٕٛػخ رغطٝ اٌزخظظبد 

 اٌؼ١ٍّخ ٚ ِغبالد اٌّؼشفخ اٌّخزٍفخ .

 

 

 تحميل النص الكامل منيا . و قاعدة من ىذه القواعد والبحث فييا ىثم يتم الضغط عمي أ
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 األستاذ بقسم اإلنشاءات د / وسيم رجب عزام0ا

 األستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية د /مدحت أبو اليزيذ الكيالنىا.

 األستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية د/ انجي إبراهيم درويش0ا

 األستاذ بقسم هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي .د/احمد عبد الحميد القصاصا

 المدرس بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربية د / سمير محمد داود

 المدرس بقسم هندسة الحاسبات والتحكم االلى د / تهاني محمود عالم

 المدرس بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية وند/ سامح عاطف نابلي

 الهندسية تاألستاذ المساعد بقسم الفيزيقا والرياضيا د/ صالح محمد صالح شلبي

 األستاذ المساعد  بقسم هندسة األشغال العامة ةد/ إسالم محمود أبو النجا

 مدير عام المكتبة أ/ مصطفى على النجار

  املكتــــــــــبة جلنة
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 الوظيفـــــــــــة ـــــــماالســـ

 مدير عام المكتبة مصطفي عمي النجارأ / 

 أخصائي مكتباتكبير  أ / مجدى فتح الباب محمود

 أخصائي مكتباتكبير  عبد الظاىر عبد العال الدماطيأ / 

 مكتبات ثالثأخصائي  أ / وسيم مصطفى ابراىيم

 زخرفة فنى نقش و أ/ أمل السيد ياسين

 كاتب شئون مالية حمد العراقيراوية مأ / 

فريق امعمل ابملكتبة  

 املكتبة



 41صفحة                           أ / مصطفى على النجار –حمد محجىب شعبان أ / أإعداد :        جامعة طنطا   –دليل مكتبة كلية الهندسة 

 أ / أمل السيد ياسيه –أ / وسيم مصطفى ابراهيم                                                                   

                                                        
 

  
 

 

تقـد  المكتبـة مـدماتها علـم أكمـل وجـو ينبكـم عليـك ا لتـزا   حتـى،  ومسـتعيرا   وقارئا   مرحبا بك زائرا   المستفيدعزيزي    
 -وىم كالتالم :بهذه القواعد واآلداب الهامة للمكتبة 

 دامل المكتبة .  مراعاة الهدوء التا  والنظا  والنظافة واالنضباط .1

 .  للمكتبة  قبل الدمولالمحمول إغالق الهاتف  .2

 . عد  إدمال الطعا  و الشراب إلى المكتبة .3

 .دامل المكتبة  التدمين ممنوع تماما   .4

 دواليب يتم فتحها ومن المتعلقات الشخصية فم وضع الحقائب و الكتب وأي  .5

 غلقها بمعرفة الطالب .

 . الدمول تسجيل االسم فى سجل المترددين عند .6

عـد  ، و  عد  نـزع أ  فـفحات مـن الكتـب أو المجـالت أو الرسـائل، و  تباع االسلوب االمثل فى تناول وتصفح الكتابا .7
 . و تمزيق أوراقوأالكتابة دامل الكتاب 

 . إعادة الكتب إلى الرفوف بعد االنتهاء من استخدامها .8

 . صنيف العشر تمر لمراعاة الد  نقل كتاب من دوالب ألع .9

 .عاة مواعيد دوا  المكتبة المعلن عنها مرا .11

 . يجب أن تسود روح التعاون و االيثار دامل المكتبة .11

 عد  محاولة الخروج بأي كتاب قبل استعارتو . .12

 

 

 

 تعلاميت
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 ال بعد موافقة إدارة المكتبة .عد  استعمال أجهزة الحاسبات الشخصية إ .13

 . أماكنها إلىعادة المقاعد إالمحافظة على الكتب و  .14

 علم الكتب واألثاث ومحتويات المكتبة . المحافظة .15

 دارة المكتبة .تسليم أي متعلقات تخص الكير   .16

 موافقة إدارة المكتبة .بعد  إاللكترونية او بصرية او إ عد  نسخ أي مادة سمعية .17

 الخروج من المكتبة فم ىدوء وانضباط . .18

 

 

 

 ،،، تكم دائما  موظفو المكتبة فم مدم
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سة لرانجاناثان التي أثرت في كل ما كتب حول عمم المكتباتالقوانين الخم  

Shiyali Ramamrita Ranganathan 

م ( 4861 - 4781ش . ر . رانجاناثان )   

يعتبر شخصية فذة فم عالم األدبىو عالم المكتبات الهندي الذي توفم عن ثمانين عاما ،   
الحركة  المكتبات ومؤسسوالتربية ومصمم بارع لنظا  تصنيف الكتب وأستاذ فم علم    
المكتبية فم الهند، نشأ مدرسا  للرياضيات فم جامعة مدراس ، لكن القدر امتار لو   
. مهنة أمر  ، ىم مهنة المكتبات   

-: من أىم أعمالو   
 - القوانني اخلمسة يف علم املكتبات .

  - تصنيف الكولون .
مقدمات يف تصنيف املكتبات  . - 

 - تنظيم املكتبات .
خلدمة املرجعيةا .  -  

  - نظرية فهرس املكتبة .
. وغريها مما يرىب على العشرين كتاباً يف فن املكتبات   

-: القوانني اخلمسة لراجناناثان اليت أثرت يف كل ما كتب حول علم املكتبات هي   

 و :لكل قارئ كتاب -1 

تتعلق ببحثه إما للسؤال عن مؤلف معني أو للسؤال  اخلاصة اليت هذا املبدأ بالقارئ ألنه يلجأ إىل املكتبة وله احتياجاتهاهتم       
ويف هنذ  ااالنة  نب أن تكنون اةجابنة ،ندية ، ويقندم للقنارئ منا يطلبنه بأ نرم  ، عن كتاب معني أو للسؤال عنن موونوم معنني

ويعننأ أنننه لنني  مننن  وقننت ممكننن ويراعننى عننند اةجابننة علننى القننارئ العمننل علننى  ونني  معنندل اة ننتدعا  ورفنن  معنندل الدقننة ،
البد من معرفة  الضروري أن تكون مجي  الكتب صااة جلمي  القرا  فهناك فئات من القرا  هلم  صصات وإلتزامات وظيوية معينة

 . جمتم  املستويدين من املكتبة

  2- لكل كتاب قارئو :
وتوصيلها للمستويد الذي هتمه منها ية أن أي وثيقة تصدر يف أي صورة أو أي شكل  ب أن تعمل على اة تواويعأ      

. هذ  الوثيقة طاملا أهنا ترتبط ارتباط وثيق مبتطلباته املوووعية ، وهذا يسمى باخلدمة الشاملة  
 

 معلومات اثرائية  مكتبية 

 

http://4.bp.blogspot.com/_N6eD6bzeHDE/SaeAfGsWUxI/AAAAAAAAABk/HDh9O2osK80/s1600-h/Shiyali+Ramamrita+Ranganathan++.png
http://4.bp.blogspot.com/_N6eD6bzeHDE/SaeAfGsWUxI/AAAAAAAAABk/HDh9O2osK80/s1600-h/Shiyali+Ramamrita+Ranganathan++.png
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 :  الكتب ينبكم أن تستخد  -3
 : هذ  العبارة تنطوي على ر التني موجهتني إىل    

الكتناب ملنن و وهنل يسند ثيفنرة يف :  بنل نشنرهم للكتنب البند منن  نؤاهلمأي أن املؤلوني والناشرين ق: الكتب ومؤلويها ناشري  -أ
 . م  املؤلف متضامن التخصص و ويف هذ  ااالة يكون الناشر

مننننا اليقتنننأ اال منننا يلننن  احتياجنننات إالر نننالة الثانينننة تكنننون موجهنننه للمكتبنننني : فسقتننننا  الكتنننب لننني  هننند  يف حننند  اتنننه و  -ب
خنري وملحنو  بعكن  املكتبنات األبة ان تقتأ جمموعة من الكتب يتم ا نتثمارها بشنكل جيند من املمكن للمكت هاملستويدين وأن

 اليت تقتأ كتب كثرية لكنها التستخدم وال يستواي منها . 
 
  : المحافظة على وقت القارئ -4

ملعرفننة وبصننر  النظننر للنمننو األمننم وتطننور ا تطننور مننن أهننم القننوانني اخلمسننة نظننراً ألن عنصننر الوقننت يلعننب يوراً مهمنناً يفيُعنند     
حينندث مبجننري  املسننتويد مننن ااصننول علننى املعلومننات الننيت يرينندها بأ ننرم طريقننة ممكنننة وهننذا ال املتزاينند للمعننار   ننب أن يننتمكن

املكتبة على توق  ما ميكنن أن حيتناج إلينه املسنتويد قبنل أن ينأيت  تصنيف وترتيب الكتب و وجوي الوهارس ولكن يأيت نتيجة لقدرة
 . إلتما اً له ستويدامل
 

 : المكتبة كائن نا    -5
ونظنرا لنمنو ،  علنى اتتمن  منن تيفنريات املكتبة وتنمو بسعتبارها مؤ سة إجتماعية قايرة على أن تستجيب لكل ما يطنرأتتطور     

 لنذل  كنان؛ تنال على أي مكتبنة مهمنا بليفنت ميزانيتهنا أن تقتنأ كنل منا ُنشنر يف ا املعار  بصورة ييناماتيكية جعل من الصعب
واة نتواية منن  عنر  ببنناةتاحة مقابنل امللكينة ي على القائمني عليها العمنل علنى الوصنول للمعلومنات أيناً كنان مصندرها وهنذا منا

 . طريق التعاون واملشاركة يف املصاير مقتنيات املكتبات األخرى عن
 :  القوانني العلمية أهنا تتميز  إ ن : لو نظرنا إىل العبارات اخلم  فسهنا قوانني علمية ومن شروط

 اة از . -2
 القابلية للتعميم . -2
 . القابلية للقياس الكمي -3

 


