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اإلنسان من علق * اقرأ وربك 
األكرم * الذي علم بالقلم * علم 

 اإلنسان مالم يعلم﴾

 

 "صدق هللا العظيم"
  



   ، إعداد وتقديم مديرة المكتبةدليل مكتبة كلية التربية النوعية

أوالً : إنشاء المكتبة : 
 

 1991أنشئت مكتبة كلية التربية النوعية فى عام 
وتشغل مكاناً  خاصاً بها بالدور الثانى بمبنى شئون 

الطالب بالكلية . 
 

 

ثانيًا :رؤية ورسالة المكتبة 
 

الرؤية : 
 
 
 
 

 
 

الرسالة : 
 

 

 
 
 
 
 

تسعى مكتبة كلية التربية النوعية أن يكون لها 
مساهمة فعالة ومؤثرة فى تقدم العملية التعليمية 

والبحثية للطالب وأعضاء هيئة التدريس 
 ومعاونيهم بالكلية خارجها .

تهدف المكتبة الى اإلرتقاء بمستوى التعليم 
والبحث العلمى  وتلبية احتياجات الطالب وأعضاء 

هيئة التدريس ومعاونيهم للحصول على خدمات 
معلوماتية متطورة ترتبط أرتباطاً مباشراً بالعملية 

التعليمية والبحثية فى كافة المجاالت والتخصصات 
 من خالل خدمة متقدمة فعالة .



   ، إعداد وتقديم مديرة المكتبةدليل مكتبة كلية التربية النوعية

 

أهداف المكتبة : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 نشر الثقافة العلمية . .1
 زيادة التنوع المعرفى والعلمى . .2
زيادة فاعلية حصول الباحث والطالب على  .3

 الجانب المعرفى واألكاديمى .
 توفير خدمة أفضل للباحث . .4
أن تكون المكتبة مقر رئيسى لمصادر  .5

المعلومات األلكترونية التى تخدم جميع 
التخصصات بالكلية وخاصة المرجعية 

 والمعاجم –فيها مثل (دوائر المعارف 
 والقواميس ذات النسخة الواحدة) .

 
 

تعمل مكتبة الكلية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة 

  .الخامسة مساءاً يومياً 

ثالثا : ساعات العمل 
 بالمكتبة



   ، إعداد وتقديم مديرة المكتبةدليل مكتبة كلية التربية النوعية

 

رابعًا :المكتبة الرقمية   

تهدف المكتبة الرقمية إلى جعل مكتبة الكلية فى مرتبة 

متميزة بوصول مقتنياتها الرقمية على شبكة األنترنت من 

خالل موقع الجامعة : 

 
 

 

وفى ظل بناء فهرس موحد لمصادر المعلومات المتاحة داخل 

المكتبات يستطيع زائرها البحث عن مقتنايتها بطرق عديدة 

 الموضوع) كما – الناشر – المؤلف –وميسرة (اسم الكتاب 

يستطيع الباحث الدخول على جميع قواعد البياتات العالمية 

عن طريق بوابة مكتبات الجامعات المصرية : 

Uwww.eulc.edu.egU 
 

باستخدام كود للباحث وكلمة سر التى تم الحصول عليها 

من مكتبات الجامعة . 

www.zu.edu.eg 

http://www.eulc.edu.eg/�
http://www.zu.edu.eg/�


   ، إعداد وتقديم مديرة المكتبةدليل مكتبة كلية التربية النوعية

 مكونات المكتبةخامسا : 
 

 متر مربع 126.36 مساحتها :

 ثالثة عدد القاعات :
تستوعب القاعة الواحدة : 

) : عشرة باحثين 1قاعة رقم (

) : أربعة وعشرون طالب 2قاعة رقم (

) : أربعة وعشرون طالب 3قاعة رقم (

 خمسة طوالت عدد طوالت اإلطالع :

) كرسى بقاعة جلد 67 (عدد الكراسى :

 ) دوالب مزودة باألرفف 27 (عدد الدواليب :

 حامل أمانات + حامل جرائد يومية 3              + 
األجهزة الموجودة بالمكتبة :  

 

) أجهزة كمبيوتر ملحق بها طابعة + جهاز 7عدد (
) 1) جهاز تليفزيون +عدد (1باركــود + عدد (

) جهــــاز كاسـيت + عدد 1جهاز فيديو + عدد (
 ) ماكينة تصويـــر + 2(

) جهــــاز تكـييـــــف . 1عدد (



   ، إعداد وتقديم مديرة المكتبةدليل مكتبة كلية التربية النوعية

 

إنجازات المكتبة 
 

 المكتبة مصنفة طبقاً لخطة (ديوى العشرى) . .1
تم تزويد المكتبة بأحدث الكتب والمراجع العلمية  .2

التى تفيد الطالب والباحثين ومعاونيهم وجعلها 
 منارة للعلم والمعرفة .

تم تدريب العاملين بالمكتبة على برنامج المستقبل  .3
(Future). من خالل اإلدارة العامة للمكتبات  

 تم توصيل خط االنترنت لجميع قاعات المكتبة . .4
) 1) أجهزة كمبيوتر + (7تم تزويد المكتبة بعدد ( .5

 ) طابعة .1جهاز باركود + عدد (
تم بالفعل إدخال جميع مقتنيات المكتبة وتحويلها  .6

من مكتبة ورقية الى مكتبة إلكترونية بواسطة 
 شبكة االنترنت .

جارى اإلنتهاء من لصق الباركود على أوعية  .7
 المكتبة لتيسير عملية الجرد اإللكترونى  .

تم إعداد وتجهيز دورة تدريبية بالكلية للسادة  .8
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على كيفية 

 إستخدام قواعد البيانات العالمية .
 تم تشكيل لجنة علمية للمكتبة تنعقد كل شهر  .9

 للنظر واالشراف على سير العمل بالمكتبة .



   ، إعداد وتقديم مديرة المكتبةدليل مكتبة كلية التربية النوعية

 
تم تحديث المكتبة على مستوى األثاث  .10

 .والحوائط واألرضيات والكهرباء 
تم تدريب العاملين بالمكتبة على اإلستعارة  .11

 اإللكترونية والجرد اإللكترونى .
تم عمل( خطة تدريبية لتنمية مهارات العاملين  .12

بالمكتبة) على مدار ثالث سنوات باالدارة 
 العامة للمكتبات .

تم عمل خطة إستراتيجية الهدف منها االرتقاء  .13
بالمكتبة وتحويلها من مكتبة ورقيةالى مكتبة 

 الكتروتية  .
 



   ، إعداد وتقديم مديرة المكتبةدليل مكتبة كلية التربية النوعية

خدمات المكتبة 
 

 المكتبة فترة مسائية من الساعة التاسعة فتح .1
صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءاً لخدمة 

 الطالب والباحثين .
مساعة الباحثين فى الوصول إلى أبحاثهم وتوفير  .2

الجو المناسب لإلطالع والبحث فى المصادر 
 والمراجع .

 

توفير خدمة االستعارة الخارجية والداخلية للطالب  .3
وأعضاء هيئة التدريس والباحثين طبقاً لقواعد 

 الئحة المكتبات.
 

 اإلطالع واسترجاع المعلومــــــــــــــــــــــات . .4
 

توفير خدمة التصوير باألجر لجميع المترددين  .5
 على المكتبة .

 

 توفير أحدث الكتب والمراجع العلميـــــــــــة . .6
 

تقوم المكتبة بإتباع األسلوب العلمى فى عملية  .7
تزويدها بالكتب والمراجع العلمية بواسطة السادة 

 أعضاء هيئة التدريس كالً في تخصصه .



   ، إعداد وتقديم مديرة المكتبةدليل مكتبة كلية التربية النوعية

 
 
 

جارى تفعيل خدمة البحث واإلستعارة اإللكترونية  .8
 –وبذلك يستطيع البحث بطرق عديدة (اسم الكتاب 

 الموضوع) فى خالل فترة – الناشر –المؤلف 
 وجيزة .

 
 –االشتراك فى الجرائد اليومية الثالثة ( األخبار  .9

  الجمهورية) .–األهرام 
 
 

 



   ، إعداد وتقديم مديرة المكتبةدليل مكتبة كلية التربية النوعية

بيان بمقتنيات المكتبة 
 

 

م 
 

البيان 
 

العدد 
 9037الكتب العربيـــــــــــــــــــة   .1

 1093الكتب األجنبيـــــــــــــــــة   .2

3.  
 139رسائل ماجستير عربيـــة 

 67رسائل ماجستير أجنبيــة 

4.  
 28رسائل دكتوراه عربيــــة 

 17رسائل دكتوراه أجنبيـــة 

 137الدوريـــــــــــات العلمية   .5

 123المواد السمعية والبصرية   .6

 



   ، إعداد وتقديم مديرة المكتبةدليل مكتبة كلية التربية النوعية

U : أوالً : الكتب العربية
 

العدد البيان م 

 471علم نفـــــــــــس   .1
 519ديـــــانــــــــــات   .2
 1120علوم اجتماعية   .3
 289فقــــه علوم لغة   .4
 1578علــــوم تطبيقية   .5
 331علــــــوم طبيعية   .6
 1659فـــــــنون جميلة   .7
 911اآلداب   .8
 444تاريخ وجغرافية   .9
 1715معارف عامــــة   .10
 

U : ثانياً : الكتب األجنبية
 

العدد البيان م 

 311لغـــــة انجليزيـــــة  
 154تربيــــة موسيقيــة  
 353تربيــــة فنيـــــــــة  
 28معــــــارف عامــة  
 55اقتصـــــــاد منزلى  
 93كيـــميـــــــــــــــاء  
 99موسوعات أجنبية  



   ، إعداد وتقديم مديرة المكتبةدليل مكتبة كلية التربية النوعية

   
U تشكيل لجنة المكتبة

م 2010/2011للعام الجامعي 
الوظيفة االسم م 

رئيساً أ.د/ سامى محمد على الفطايرى   .1
عضواً د/ ايمان على عبد الرحمن   .2
 عضواً د/ هالة محمود عبد العزيز   .3
 عضواً د/ رفيق رمزى بسطا   .4
 عضواً د/ انتصار محمد السيد   .5
 عضواً د/ هدى على سالم   .6
 عضواً د/ ايهاب محمود ابراهيم   .7
عضواً د/ هانم خالد محمد سليم   .8
 عضواً أ/ اميمة محمد ابراهيم   .9

 عضواً أ/ كريمة السيد على   .10
 عضواً أ/ كريمة عبد المنعم عبد الرحمن   .11

U فريق العمل بالمكتبة
 

الوظيفة االسم م 
مديرة المكتبة السيدة /أميمة محمد ابراهيم . 1
أمينة مكتبة  السيدة/ كريمة عبد المنعم عبد الرحمن. 2
أمينة مكتبة السيدة/ كريمة السيد على . 3
فنى مكتبة حسنى  السيدة/ عنايات محمود. 4
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• ₥₌ℋ₍ℒℲ₨ℑⅳ₌ ⅞⅛ ℈Ⅻℎ⅜⅗ 
 

يرجى االتصال بمركز تقنية االتصاالت  •
والمعلومات بالجامعة مدير وحدة المكتبات 

 الرقمية 
   د/ الشحات فايد عبد الفتاح 

 

 23623635ت الجامعة  : 
 25144ت داخلى الجامعة : 

E-mail : eulc@zu.edu.eg 
ت كلية التربية النوعية :  •

 225 داخلى 2349535/055
 2345515/055فاكس : 

www.fose.zu.edu.eg 
E-Mail: Naweia@yahoo.com 

 بريد إلكتروني لمقترحات شكاوى الطالب بالمكتبة  •
• Librarynaweia@yahoo.com 
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