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 اىحاىث اىظور –مبنٕ اىطظٌات 

/Faculty of Medicine library-Sohag Universityفيؼ بٔك 

/library@med.sohag.edu.eg و املؤؽسيٍٗ٘اإل 



 
 

 

 

 حؽان اىِعٍانيؽتاذ اىظنتٔر / نيٍة اىؾ٘ظ األ

 عٌ٘ظ اىكي٘ة ,,                                                    

عضاء هٌئة ألتدرًس وألشادة ألعاملٌن وطلبة وطالباا  
 
عزأئي ألشادة أ

 
أ

هرارهاا وعواًتواا, ملماا  أد 
 
هتمامواا ومحاأ أ

 
مٌد محور أ

 
هتم بالتا

 
ألللٌة ,أ

 قدر ألرضا وألشعادة لدًلم ملما مبر  فرحتوا وصعادتوا. 

ك ألتقوٌاا  ألرأقٌاة وهاذى ألمراادر ألمتعاددة هذى ألمبااهي ألشااحرة وتلا
هوأع وهؤلء ألعاملون بالملاتبا  مان لللام ألموضوع

 
شلال وأل

 
ا  وأل

وجد لخدمتلم لورقاى جمٌعااب بالبحاا وألاتعلم وأماتشااع ألمعرفاة ومان 
ثااام ألمضاااي قااادماب فاااى حٌااااة راااام أ اااتسب مراهرهاااا لتقاااو  علاااى صاااباة 
توافشااي مشااتمر للواااول ألااى مزًااد ماان ألوفاااس وألتقااد  فااى مشااٌرتلم 

 ألعلمٌة وألمهوٌة وألشخرٌة.

وهحن حرًرون على إثرأء هذى ألمرادر بلن ماهو جدًد وهوعي للوفااء 
مادًمٌة من تعلم وبحا و دمة مفتمع

 
 .باحتٌاجا  برأمج ألللٌة أل

 مع تموٌاتى للم بمزًد من ألتوفٌق,,,,                           

 أ.د حسان النعامين
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 نيٍة اىؾ٘ظة اىفاضية /  إٍٗان نامل أحٌظ

 ادارة املهتبة,,ٌظٗغ 

ومواكبة امتلدم     اهتا  ملتني حتوالت كبرية حنو رمقنه  من  ملرصية  مؼية ا ا ات اجل ده املكتب تشه يف ظل ما 

مؼة  ا مكتبة لكية امطب امبرشى جب أىت  أ ة ت حلديث اميب ا س لأ تباع ا وا ملية  ت امؼا ملؼلوما هظم ا يف  امهائل 

ات اجل ملكتب وىل ا د أأ تؼ حيث   ، ملكتبات كل ا دمة ت مل يف  اج  م سوه هظا دم   ة ام ي اس تد مؼي ا

خملتلفة  وغية ا لأ ن ا ة م ا امؼلمي ملتنياهت دليع  ة  فهرس من  ة  مؼي ا ت اجل ملكتبا اد ا ل الحت ملس تلب وتلوم ،ا

ء  غضا طلبة وأأ من  ب امؼمل  ملية مطال ا انت امؼ د امبيا كواػ ن ااتحة  ا املنوط هبا م وره أداء د أ ملكتبة ب ا

دريس.  هيئة امت

ريق امؼمل      ن خالل ف ين، وذكل م ملرتدد ة ا ة امساد دم ىل خ يس ػ لك رئي بش ة  ملكتب ة ا اس س ي د  تؼمت

ن  ن م ملرتددي ميه ا اج اإ حيت توفري لك ما  سبيل  مئ يف  بشلك دا ل  ى يؼم واذل ملكتبة  داخل ا ب ري  دا االإ

ىل ا ضافة ا ابالإ  ، بلة ا غوام امس الا ت  اان متح وا وادلورايت  مؼية  ل اجلا رسائ وام ة  ت امكتب امؼلمي خلدما

رى.  الاخ

م       سه رأأ وػىل  ة  مؼ ا ادة اجل من ك بدمع كبري  اج  سوه مؼة  ا ة لكية امطب امبرشى جب مكتب حتظى 

ايس  س لأ مل ا معيد املكية وميثل ذكل امؼا كتور  س تاذ ادل لأ وا مؼة  كتور رئيس اجلا س تاذ ادل لأ ادة ا سؼ

طلبة  ة  يف خدم ملمتزي  ورها ا داء د لأ ملكتبة  رار ا س مت ل ا سبي                                                                                                 .امؼمليف 

 مع متنياتنا ممك بدوام امتوفيق،،،،                                                إميان اكمل أمحد     
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  :ني٘ة الطب اىبشغى.ٌهتبة اؽً املهتبة 

  :اىظور اىحاىث. –مبنٕ اىطظٌات املغنزية  –ذاٌعة ؽْٔاج عُٔان املهتبة 

 :م.61/66/6991داريص االنشاء 

  :باىظور اىحاىث بٍبنٕ اىطظٌات.موكع املهتبة 

 :2م166مؽاسة املهتبة. 

  :2129داضلٕ  -  7246624رقم اىتي٘فٔن. 

  :وستٕ اىطامؽة عصغاً. مواعٗظ اىعٍو اىغؽٍ٘ة ً  ٌَ اىحامُة صباسا

 فيؼ بٔك اىتٔاصو االجدٍاعي:  

Faculty of Medicine library-Sohag University 
 املؤؽسي:و ٍٗ٘اإل library@med.sohag.edu.eg 

 

 

 

 

 

 

 

 بياُات اإلتصال باملهتبة
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أن حهٔن ٌهختث ني٘ث اىؽب اىتشؽى ةشاٌعث ـْٔاج ٌهختث  

اىخؽٔرات اىخهِٔىٔس٘ث ةٍا ٗػعً اىخعيً٘ اىٍخٍ٘ؾ ٌخٍ٘ؾة حٔانب 

حلاء ةاىعٍي٘ث اىخعيٍ٘٘ث داعو ني٘ث اىؽب وحطفَ٘  اىغػٌات رواال

 وح٘ف٘ؽ عٍي٘ات اىتطد اٙىٕ ىٍطادر اىٍعئٌات اىٍغخيفث.

 

 

 

حيخؾم ٌهختث ني٘ث اىؽب اىتشؽى ةشاٌعث ـْٔاج ةػعً اىعٍي٘ث اىخعيٍ٘٘ث   

اىتطد اىعيٍٕ ى٘ؽكٕ ىٍفخٔى اىخِافف٘ث اىٍطي٘ث واىعاىٍ٘ث وٌفاُػة 

وٗهٔن كادر عيٕ حلػًٗ ضئل ٌؽع٘ث ىٍشهالت اىٍشخٍع اىٍط٘ػ وذىم عتؽ 

احاضث اىٔضٔل اىٕ ٌطادر اىٍعئٌات ةأشهاىٓا وأُٔاعٓا اىٍغخيفث 

وةٍٔانتث اىعاٌيَ٘ ةاىٍهختث الـخغػام أضػث وـائو اىخهِٔىٔس٘ا ةشهو 

طفَ٘ اىغػٌات اىٍلػٌّ اىٕ ٌغخيف اىفئات اىٍهُٔث ىٍشخٍع دائً اىخؽٔر وح

عاٌيَ٘( وىيٍشخٍع اىٍطيٕ ةٍفخٔى  –ؼيتّ  –ةاضرَ٘  -اىشاٌعث ٌَ )أـاحؼة

 حِاففٕ ٌخٍ٘ؾ فٕ إؼار اىلً٘ واىعادات اىٍشخٍع٘ث األض٘يث.

 

 رؤٗة املهتبة

 رؽاىة املهتبة
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اىٍهختةةث ْةةٖ ٌ ـفةةث عيٍ٘ةةث ذلاف٘ةةث حؽةٔٗةةث اسخٍاع٘ةةث 

اىةةٕ سٍةةع ٌطةةادر اىٍعئٌةةات وحٍِ٘خٓةةا ةةةاىؽؽ  حٓةةػ  

اىٍغخيفث )اىشؽاء واالْػاء واىختةادل واالةةػاع( وحِمٍ٘ٓةا 

)فٓؽـخٓا وحطِ٘فٓا وحؽح٘تٓا عيٕ االرفف( واـةخؽساعٓا 

ةأكطؽ وكج ٌٍهةَ  وحلةػٍٗٓا إىةٕ ٌشخٍةع اىٍفةخف٘ػَٗ 

)كةةؽاء وةةةاضرَ٘( عيةةٕ اعةةخالفًٓ ٌةةَ عةةالل ٌشٍٔعةةث ٌةةَ 

ػٌات االـخعارة واىٍؽاسع واىػورٗات اىغػٌات اىخلي٘ػٗث نغ

واىخطةةٔٗؽ واىغةةػٌات اىطػٗرةةث نغةةػٌات االضاؼةةث اىشارٗةةث 

وعػٌةةةةةث اىتطةةةةةد عيةةةةةٕ ُمةةةةةام اىٍفةةةةةخلتو  دارة 

كٔاعػ اىت٘اُات   واىػعٔل عيٕ  www.eulc.edu.egاىٍهختات

اىغةػٌات األعةؽى واىٍطةؽي  ثةِم اىٍعؽفوعػٌات اىعاىٍ٘ث 

عيٍ٘ا وفِ٘ا وحلِ٘ا وذىم عَ ؼؽٗق نفاءات ةشؽٗث ٌ ْيّ 

 فٕ ٌشال اىٍهختات واىٍعئٌات.

 

 ُبعة عَ املهتبة
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 اىطؽص عيٕ إةؽاز اىتؽاكث اىشاٌع٘ث )ىيؽالب واىؽاىتات( عِػ اىػعٔل إىٕ اىٍهختث. .1

اىٍطافمث عيٕ اىهخب وعػم حٍؾٗلٓا أو اىهخاةث عي٘ٓا فاىٍهختث ٌيم ىم وىألس٘ال  .2

 اىلادٌث.

 ذات اىِفظ اىٍخعػدة فلػ عارج اىٍهختث.ٗفٍص ةاـخعارة اىهخب  .3

نٔالت أاالىخؾام ةاىِمام واىٓػوء داعو اىٍهختث نٍا ٍِٗع ٌِعا ةاحا اىخػعَ٘ وحِاول اىٍ .4

 واىٍشؽوةات داعو اىٍهختث.

اضخؽام اىٍٔظفٔن واالىخؾام ةأعالك٘ات اىخعاٌو ٌعًٓ وعاضث عِػ حٔسّ٘ اىٍالضمات  .5

 اىٍهختث.اىٍخعيلث ةغتػ اىِمام واىٓػوء فٕ 

 حؽك اىهخب عيٕ اىؽاوالت وعػم إعادحٓا عيٕ األرفف فؼىم ٌَ اعخطاص اىٍٔظف. .6

 اىٍطافمث عيٕ أسٓؾة اىطاـٔب واـخعٍاىٓا ألغؽاض اىػراـث واىتطد فلػ. .7

  ٗشاد اىهخاب عيٕ اىؽ  اـخعَ ةٍفئٔل اىلاعث  وال حعتد ةاىؽفٔ  عشٔائ٘اً. .8

 دوالب األٌاُات كتو دعٔل اىٍهختث.ٗشب حؽك اىطلائب واألغؽاض اىشغط٘ث داعو  .9

 ال حخؽك أغؽاعم اىرٍِ٘ث داعو دوالب األٌاُات. .11

ال ٗشٔز حؽك ضل٘تخم داعو دوالب األٌاُات وٌغادرة اىٍهختث  فاىػوالب ٌغطص ىؽواد   .11

 اىٍهختث فلػ.

 

 

 

 ودار اىِشؽ . اـٍّعِػ االـخفادة ٌَ أي ٌطِف الةػ ٌَ االضخفاظ ةطلٔ  اىٍ ىف ةٔعع    -1

%ٌَ اىٍطِف فٖ اىٍؽة اىٔاضػة عيٕ أن ٗهٔن 11ال ٗشٔز اىِفظ ةٍا ال ٗؾٗػ عَ  -2

 اىتطد اىعيٍٖ .واـخغػآٌا ىغؽض اىخػرٗؿ 

 ٗطمؽ اـخغػام اىِفظ اىٍليػة ٌَ ةؽُاٌز اىطاـٔب .-3

ٗطمؽ وعع سٍ٘ع اىهخب اىٍطٔرة عيٕ أرفف اىٍهختث إال ةغؽض اىطفاظ عيٕ اىِفظ األضي٘ث -4

. 

عِػ االـخفادة ةطٔرة أو رـً ة٘اُٖ أو عالفث ٌَ اىٍطِف الةػ ٌَ وعع أـً -5

 اىٍ ىف ودار اىِشؽ حطج اىطٔرة أو اىؽـً اىت٘اُٖ .

 ارشادات املهتبة

 سلٔق امليك٘ة اىفهرية
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ٗخشؾأ ٌَ رـاىث اىشاٌعث واىخٕ حخٍرو فٕ اىخأْ٘و اىعيٍٕ ان رـاىث اىٍهختث سؾأ ال     

اىعاىٕ وا عػاد اىخؽةٔى واىرلافٕ ىخغؽٗز نٔادر ؼت٘ث ٌ ْيث  واىٍهختث ْٕ اىشٓث 

اىٍِاط ةٓا حلػًٗ عػٌات ةطر٘ث وحٔف٘ؽ واكخِاء اىتؽاٌز واألدوات واىٍٔاد اىٍهٍيث 

 ىيعٍي٘ث اىخعيٍ٘٘ث .

 -وحؽحهؾ ْؼه األْػا  عيٕ اٙحٕ:

حٓػ  اىٍهختث اىٕ حٔف٘ؽ ٌطادر اىٍعؽفث ىػعً وعػٌث اىٍِاْز واىخغططات  .1

اىعيٍ٘ث اىٍغخيفث ةاىشاٌعث ٌَ عالل احاضث وضٔل ٌطادر اىٍعئٌات ىهافث فئات 

اىتاضرَ٘ فٕ اىشاٌعث واىٍشخٍع؛ نٍا حٓػ  اىٕ حٍِ٘ث ٌلخِ٘احٓا فٕ نافث 

و واىخؽٔرات اىطػٗرث اىخغططات اىٍٔعٔع٘ث وحِمٍ٘ٓا ةأضػث اىخلِ٘ات واىٔـائ

فٕ ٌشال عػٌات اىٍهختات واىٍعئٌات ىخ٘ف٘ؽ عٍي٘ث اىتطد واالـخؽساع فٕ أد  

 وأـؽع وكج ٌٍهَ.

حٔف٘ؽ اىهخب واىٍٔاد اىخعيٍ٘٘ث وكٔاعػ اىت٘اُات ٌَ أسو دعً اىٍلؽرات األنادٍٗ٘ث  .2

 وعػٌات اىتطد اىعيٍٕ.

 حٔف٘ؽ اىٔضٔل ىٍطادر اىٍعئٌات أٍِٗا وسػت. .3

اىٍطادر ةٍغخيف أشهاىٓا وحأْ٘يٓا ىخِفشً ٌع ةؽاٌز اىشاٌعث وىخفاًْ فٕ سٍع  .4

 دعً ٌغخيف سٔاُب اىشاٌعث األنادٍٗ٘ث: اىخػرٗؿ  اىخػرٗب  اىتطد  اىغػٌات.

حػرٗب وٌفاعػة أـاحؼة اىشاٌعث واىتاضرَ٘ واىؽيتث عيٕ حطػٗػ ٌطادر اىٍعئٌات  .5

 واـخغػآٌا اـخغػاٌا فعااًل.

عيٕ اىتؽاٌز عالل اىخػرٗب ٌَ ة وعتؽة اىعاٌيَ٘ ةاىٍهختث اىعٍو عيٕ رفع نفاء .6

 اىٍغخيفث.

 االـخشاةث ىٍعاٗ٘ؽ االعخٍاد واىشٔدة وحشاوزْا. .7

 

 

 

 أْــظاف املهتبة
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 اىٓ٘هو اىتنظ٘مي ىيٍهتبة 
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 العذد الصنف م

 3363 الكتب األجنبيت  1

 342 الكتب العربيت  2

 2354 ( ماجطتير) الرضائل العلميت  3

 797 (دكتىراة) الرضائل العلميت  4

 5132 الذورياث االجنبيت  5

 311 الذورياث العربيت  6

 24 التقارير والنشراث 7

 العذد الصنف م

 25 حاضب آلي 1

 4 طابعاث 2

  18 تكييفاث 3

 3 ماكينت تصىير 4

 1 ضكنر 5

 2 باركىد 6

 1 مكانص كهربائيت 7

 13 مراوح كهربائيت عمىد  8

 Data Show 1جهاز  9

 العذد الصنف م

 42 المناضذ 1

 28 االرفف الخشبيت 2

  8 دواليب عرض الذورياث  3

 31 دواليب خشبيت مغلقت  4

 3 دواليب معذنيت 5

 48 كراضي معذنيت 6

 115 كراضي خشبيت 7

 امللتن٘ات

 املعظات

 اىترٓيزات
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م. أ. هـ  أ.هـ تدريس الطالبات  الطلبة 

 تدريس

 اإلجمالي المستعيرين ف. اخري

 200 1 8 6 09 081 793 8102يناير 

 7781 8 0 2 86 8120 0099 8102فبراير

 0140 1 2 0 82 8409 0068  8102مارس 

 7780 0 7 03 00 0997 0899 8102إبريل 

 8003 8 0 0 06 0097 970  8102 مايو

 008 1 1 4 4 808 091 8102يونيو 

 047 1 1 7 82 62 40 8102يوليو 

 00 1 1 7 6 81 08     8102أغسطس 

 834 1 0 8 4 040 007 8102سبتمبر 

 7127 00 1 0 00 0379 0708 8102أكتوبر 

 7189 3 0 0 00 0342 0808 8102نوفمبر 

 7382 01 1 0 08 8032 0483 8102ديسمبر 

 80373 76 87 42 020 00694 9300 اإلجمالي

 م2668احصائ٘ات املتردَٗ ضالل عام 
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م. أ. هـ  أ.هـ تدريس الطالبات  الطلبة 

 تدريس

 اإلجمالي المستعيرين ف. اخري

 0773 7 7 8 6 286 093 8109يناير 

 0320 0 1 8 7 0136 318 8109فبراير 

 7727 4 2 0 3 8140 0714  8109مارس 

 8798 8 8 7 00 0473 273 8109إبريل 

 0267 4 1 7 3 0816 608  8109مايو

 009 1 1 0 72 890 009 8109يونيو 

 077 1 1 1 1 39 40 8109يوليو 

 40 1 1 1 7 71 02     8109أغسطس 

 020 7 0 04 9 842 098 8109سبتمبر 

 0361 04 2 87 03 8461 8073 8109أكتوبر 

 7049 07 6 07 81 0383 0721 8109نوفمبر 

 7862 3 0 4 80 0208 0006 8109ديسمبر 

 87161 40 74 30 004 07046 9899 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2669احصائ٘ات املتردَٗ ضالل عام 
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  -أوالً: ضظٌات دعيٍ٘٘ة:

دٔفير ٌهان ْادئ وٌرٓػ ىإلطالع علٖ أسظث املغاذع اىعيٍ٘ة وذىم ىلطالب واىباحجين وأعضاء  -6

 اىتظريؼ.ْ٘ئة 

ً واىكتروُ٘اً. -2  دٔفير امدشاُات اىفغق اىظراؽ٘ة املطتيفة ورقٗا

ً واىكتروُ٘اً. -1  دٔفير امدشاُات اىظراؽات اىعي٘ا ىيباحجين وأعضاء ْ٘ئة اىتظريؼ ورقٗا

دٔفير اىكتب واملغاذع االىكتروُ٘ة ىيٍترددَٗ وذىم ٌَ ضالل اىبشث في قواعظ اىبياُات اىعامل٘ة   -7

 وبِم املعغفة املصغي.

رؽائو عيٍ٘ة ( ٌَ ضالل         -امدشاُات -عٌو اساطة ذارية ىكو ٌا ْٔ ذظٗظ باملهتبة ) نتب  -2

 صفشة املهتبة.

 ة الطاىب ستٖ ٗت٘ز ىًٓ االؽتعارة.دٔفير نؾص مدعظدة ىيكتب االجُبية اىطاصة بٍهتب -1

 عٌو اؽتبياُات ىلطيبة ملعغفة ُلاط الضعف واىلٔة في املهتبة. -4

 

 فهرش آلي أنىاع الفهارش

 فهرش ورقي

 ديىي العشري خطت التصنيف بالمكتبت

قائمت رؤوش المىضىعاث العربيت  قائمت رؤش المىضىعاث

القياضيت للمكتباث ومراكس 

 .المعلىماث وقىاعذ البياناث

 اشهال اىفٓارس املتٔفرة باملهتبة

 ضظٌات املهتبة
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  -جاُ٘ا: ضظٌات بشح٘ة:

دلظًٗ ضظٌة اىبشث االىكتروني مللتن٘ات املهتبة وٌهتبات اىراٌعات االخري ٌَ ضالل موكع  -6

 .eulcادشاد ٌهتبات اىراٌعات املصرية 

 EKB علٖ مواكع ومصادر اىبشث اىعيمي ٌَ ضالل بِم املعغفة املصغيدلظًٗ ضظٌة اىظخول  -2

 وغيره ٌَ قواعظ اىبياُات اىعامل٘ة. 

دٔفير وتؾٓ٘و اإلطالع علٖ األبشاث اىعيٍ٘ة واىغؽائو اىعيٍ٘ة اىؾابلة ٌع مراعاة قواعظ حٌاٗة  -1

 امليك٘ة اىفهرية. 

 ؽائو اىعيٍ٘ة اىعامل٘ة. شغح ن٘ف٘ة اىبشث في قواعظ اىبياُات اىعامل٘ة واىٔصٔل ىيغ -7

ىلطيبة واىباحجين وأعضاء ْ٘ئة اىتظريؼ ودٔض٘ز  EKB عٌو حؽابات علٖ بِم املعغفة املصغي  -2

 ن٘ف٘ة اؽتطظاٌّ.

دٔفير دورات دعيٍ٘٘ة ىيباحجين علٖ أسظث اىبراٌخ اىتلِ٘ة املؾتطظٌة في اىبشث اىعيمي مجو   -1

 . EndNoteبغُاٌخ إدارة املغاذع 

ة اعضاء ْ٘ئة اىتظريؼ وٌعاوًُ٘ٓ باقؽام اىكي٘ة علٖ ن٘ف٘ة اؽتطظام عٌو ورش عٌو ىيؾاد -4

 .بِم املعغفة املصغي 

املشارنة في اعظاد دورات ىيؾادة اعضاء ْ٘ئة اىتظريؼ وٌعاوًُ٘ٓ باقؽام اىكي٘ة علٖ  -8

 .ن٘ف٘ة نشغ ابشاجًٓ في ٌرية ني٘ة الطب

  -جاىحا: ضظٌات ٌرتٍع٘ة:    

اىل٘ام  بتظريب طيبة ني٘ة  األداب قؽً اىٔجائق واملهتبات علٖ ن٘ف٘ة اؽتطظام موكع  -6

 . eulcادشاد املهتبات اىراٌع٘ة املصرية 

اىل٘ام بتظريب اىعاٌيين بٍهتبات اىكي٘ات االخري نأعضاء ىفريق اىظعم اىفنٖ ىيٍهتبات  -2

 .eulcاؽتطظام موكع ادشاد املهتبات اىراٌع٘ة املصرية علٖ ن٘ف٘ة 

 املؾاٍْة في دأؽيؼ املهتبة املغنزية ىيراٌعة. -1

اىل٘ام بعٍو ورش عٌو عَ ن٘ف٘ة االؽتفادة ٌَ بِم املعغفة املصغي وذىم ىيكي٘ات  -7

 املطتيفة.
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  م ستٖ االن2668مُع عام 

حةً علةػ ورع عٍةو فةٖ ٌعمةً ا ُشازات اىغاضث ةتِم اىٍعؽفث اىٍطةؽى :  -1

األنادٍٗ٘ث وا نيِ٘٘ه٘ث ةاىهي٘ث ىيخٔع٘ث واىخعؽٗف ةتِم اىٍعؽفث األكفام 

اىٍطؽى ون٘ف٘ث حفش٘و ضفاةات اىفادة أعغاء ْ٘ئث اىخػرٗؿ وٌعاوًُ٘ٓ 

عيّ٘ ون٘ف٘ث اىػعٔل عيٕ كٔاعػ اىت٘اُات اىعاىٍ٘ةث واىططةٔل عيةٕ أفغةو 

األةطاث اىعيٍ٘ث  واىهخب واىٍؽاسع وحطٍ٘يٓا ةهو ـٓٔىث وفٕ أـؽع وكج 

  أكو ٌشٓٔد.وة

حةً علةػ ورع عٍةو فةٖ ٌعمةً  : ENDNOTE X7ا ُشازات اىغاضث ةتؽُةاٌز  -2

األكفةةام األنادٍٗ٘ةةث وا نيِ٘٘ه٘ةةث ةاىهي٘ةةث اىغاضةةث ةةةاىخعؽٗف ةتؽُةةاٌز 

ENDNOTE X7   اىٍفخغػم فٖ حِمةً٘ وإدارة اىٍؽاسةع اىعيٍ٘ةث فةٖ اىٔركةث

اىتطر٘ث واىؽـائو اىعيٍ٘ث أىهخؽوُ٘اً ون٘ف٘ث إـخغػاٌّ عٍي٘اً ةهو ٌٍ٘ؾاحةّ 

اىخٖ حفاعػ اىتةاضرَ٘ فةٖ إُشةاز اىٍؽاسةع اىعيٍ٘ةث فةٖ أةطةاذًٓ وإدعاىٓةا 

 ِشؽ ْؼه األةطاث فٖ اىػورٗات اىعاىٍ٘ث.ىأىهخؽوُ٘اً ةاىٍِػ اىٍؽئب 

نخاب وإعافث  11حً حؾوٗػ اىٍهختث ةشؽاء عػد  شازات اىغاضث ةاىخؾوٗػ :ا ُ -3

 اىعػٗػ ٌَ اىؽـائو اىعيٍ٘ث  واىػورٗات اىٍٓػاة.

ا ُشازات اىغاضث ةِمةام اىٍفةخلتو  دارة اىٍهختةات اىشاٌع٘ةث اىٍطةؽٗث :  -4

ْؼا اىِمام اىؼى سعو ٌَ ٌهختث اىهي٘ث "ٌهختث ركٍ٘ث "ةهو ٌعِٕ اىهيٍث 

ففّ٘ ٗخً إعافث سٍ٘ع ة٘اُات اىٍلخِ٘ات اىٍٔسٔدة ةاىٍهختث ـةٔاء أناُةج 

نخب أو دورٗةات ورفةع اىةِص اىهاٌةو ىيؽـةائو اىعيٍ٘ةث ونةؼىم ٗفةخغؽج 

نارُ٘ٓات اىٍهختث ىيفادة أعغةاء ْ٘ئةث اىخةػرٗؿ وٌعةاوًُ٘ٓ واىؽةالب 

 اُرازات املهتبة
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خغػآٌا فةةٖ دعةةٔل اىٍهختةةث أىهخؽوُ٘ةةاً عةةَ ؼؽٗةةق كةةؽاءة اىتةةارنٔد  ـةة

 ىيهارُّ٘ وةّ اٗغاً حخً عٍي٘ات اـخعارة اىهخب ٌَ اىٍهختث أىهخؽوُ٘اً 

 

وٍٗهَ ىيِمام إعػاد كٔائً نخب األكفام ىإلؼالع عي٘ٓا ٌٍا ٗفةٓو عيةٕ 

اىتاضد ـؽعث اىٔضٔل ىٍا ٗؽٗةػ اىتطةد عِةّ ةأكةو سٓةػ وفةٕ أـةؽع وكةج 

اٗغًا اىططةٔل عيةٕ نافةث ا ضطةاءات واىخلةارٗؽ اىٍخعيلةث ةِشةاط وٍٗهَ 

اىٍٔكع ونو ٌا ٗخعيق ةاىٍلخِ٘ات اىٍٔسٔدة ةاىٍهختث ٌةَ إـةخعارة وسةؽد 

 .  www.eulc.edu.egوحؾوٗػ وعالفّ نو ذىم عيٕ اىٍٔكع األىهخؽوُٕ

 

 ٖحفةٓ٘اًل عية حؽٔٗؽ ُمةام ٌغؽؽةات اىؽـةائو " اىؽـةائو ك٘ةػ اىػراـةث" : -5

اىٍلتيَ٘ عيٕ عٍو اىؽـائو اىعيٍ٘ث فلػ حً إحغاذ اىغؽٔة اىٓاٌث اىتاضرَ٘ 

اىخٖ حٔفؽ عيٕ اىتاضرَ٘ ٌشلث وعِاء ا سؽاءات اىخٖ ناُج حخغؼ  ذتات عػم 

حهؽار عِٔان اىؽـائو اىٍؽاد إُشازْا ىؼىم ٗةخً إعؽةاء اىتةاضرَ٘ إفةادة ٌةَ 

   http://srv3.eulc.edu.eg/eulcv5/libraries/start.aspxعالل ٌٔكع 

ُمام اىٍفةخلتو  دارة اىٍهختةات اىشاٌع٘ةث ةعةػم  حهةؽار عِةٔان اىؽـةاىث  

ىخلػًٗ ْؼه ا فاده  دارة اىػراـات اىعي٘ا نٍِٔذج وٌفخِػ ٌؽيةٔب ٌةَ 

 عٍَ أورا  اىخلػًٗ ىيخفش٘و ةاىػراـات اىعي٘ا.

 

اىخِل٘ث حعِٕ ا ـختعاد وْٕ عٍي٘ث إعادة حلً٘٘ حِل٘ث ٌلخِ٘ات اىٍهختث :  -6

ىتعظ ٌلخِ٘ات اىٍهختث ةلطػ اىخغيص ٌِٓا فةٖ ضاىةث كةػٌٓا أو أضةتطج 

لث األٌؽ اىؼى ٗليةو ٌةَ إـةخغػآٌا وٗشةغو ض٘ةؾ ٌةَ ٌ٘عئٌاحٓا غ٘ؽ دك

أرفف اىٍهختث دون ا ـخفادة ٌِٓا ىؼىم فلةػ حةً إـةختعاد ٌشٍٔعةث ٌةَ 

ؽتق عي٘ٓا شةؽوط اىخِل٘ةث ٌٍةا ٗفةاعػ ِاىهخب واىػورٗات اىلػٍٗث اىخٖ ٗ

 فٖ حطػٗد اىٍلخِ٘ات.
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وعع دورٗث ني٘ث اىؽب اىتشؽى عيٕ ٌٔكع ةِم اىٍعؽفث اىٍطؽى وحغط٘ص  -7

 ٌٔكع عاص ةٓا :

ون٘ةةو عٍ٘ةةػ اىهي٘ةةث و  –أ.د / ضفةةان اىِعٍةةإُ ةِةةاءًا عيةةٕ حعيٍ٘ةةات اىفةة٘ػ   

 SOHAGاىهي٘ث ىيػراـات اىعي٘ا واىتطٔث ةشأن حؽٔٗؽ اىعٍو ةػورٗث اىهي٘ةث 

MEDICAL JOURNAL  وحفٓ٘و إسةؽاءات اىِشةؽ ف٘ٓةا فلةػ حةً اىخٔاضةو ٌةع

أنادٍٗ٘ث اىتطد اىعيٍٕ اىشٓةث اىٍِٔؼةث ةٔعةع اىػورٗةث عيةٕ ةِةم اىٍعؽفةث 

وحً إحغاذ نافث ا سؽاءات اىالزٌث ىؼىم وإـخ٘فاء نافث   www.ekb.egاىٍطؽى 

ة٘اُات اىٍِاذج اىخٖ حً ٌٔافاحِا ةٓا ٌَ كتو األنادٍٗ٘ث  وةاىخاىٖ وةِاءًا عيٕ 

وحً  /http://www.smj.journals.ekb.egذىم حً حغط٘ص ٌٔكع عاص ةاىػورٗث 

وضخةٕ حارٗغةّ ٌٍةا  2117لاالت اىغاضث ةٓةا إةخةػاءًا ٌةَ أعةػاد رفع سٍ٘ع اىٍ

 ٗفاعػ ذىم عيٕ وضٔل دورٗث اىهي٘ث ُطٔ اىعاىٍ٘ث وٌفخٔى اىِشؽ اىػوىٕ.

اىعيٍةٕ اىفةِٔي  ٌفةاٍْث اىٍهختةث فةٖ إـخطةػار نخ٘ةب عةاص ةةاىٍ حٍؽ -8

وكػ حً فّ٘ حشٍ٘ع ٌعمً األةطاث اىٍِشٔرة دوى٘اً ٌةَ كتةو : 2118ىيهي٘ث 

اىتاضرَ٘ ٌةَ اىفةادة أعغةاء ْ٘ئةث اىخةػرٗؿ وٌعةاوًُ٘ٓ ةهافةث أكفةام 

اىهي٘ث ةط٘غث اىٍؽاسع اىعيٍ٘ث ٌةَ عةالل إـةخغػام  ةؽُةاٌز حِمةً٘ وإدارة 

 .ENDNOTE X7اىٍؽاسع اىعيٍ٘ث 

: فلةػ حةً حؾوٗةػ زٌةثاُشازات عاضث ةخؾوٗػ اىٍهختةث ةاألذةاث واالسٓةؾة اىال -9

اىٍهختث ةٍانِ٘ث حطٔٗؽ ضػٗرث ىخلةػًٗ وحفةٓ٘و عػٌةث اىخطةٔٗؽ ىيؽيتةث 

وألعغاء ْ٘ئث اىخػرٗؿ  وسٓةاز ٌاـةص عةٔئٖ  نٍةا حةً شةؽاء ٌفةخيؾٌات 

دي ُلؽث اُخؽُج سػٗػة ةاىٍهختث ىغػٌث اىٍخؽددَٗ عيٖ ُةا 12حؽن٘ب عػد 

 .حهِٔىٔس٘ا اىٍعئٌات واىٍهختث
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 املهتبةاىبٔم صٔر 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .وذاري تطٔٗغ املهتبة ىئصٔل الى دلظًٗ أفضو اىطظٌات 

 ,,ع دش٘ات إدارة املهتبة,ٌ
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 ٌع دش٘ات إدارة املهتبة


