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نبذة تعريفية عن مكتبة كلية العلوم 



مساحةتعد مكتبة كلية العلوم من اكبر مكتبات جامعة المنصورة من حيث ال.

 قاعات لالطالع والبحث4بها.

يات تحتوى على عدد كبير من المقتنيات بأنواعها من كتب ورسائل ودور

.CDباللغتين االنجليزية والعربية وتحتوي ايضا على اقراص مدمجة 



libraryالمكتبة

ب هى جزء ال يتجزأ من الجامعة وأهدافها فهى ليست مجرد مكان للكت 

ف ى ولكن هى تعتبر الشريان الذي يغذى برامج واهداف الجامع ة س واء

ين عملي  ة الت  دري  أو البح  وث العلمي  ة فه  ى مص  در للمعرف  ة وحك  م ب  

.القراء



Digital Library  
المكتبة الرقمية



:تعريفها 

  ه   ى ن    ام لدي     المق   درة عل   ى ا ت   زان الو    ائ

نه  ائع عب  ر االلكتروني  ة واتاحته  ا بياعلي  ة للمس  تييد ال

.شبكة االتصاالت



باح ينكيف تقوم المكتبة الرقمية ب دمة ال



:يتم الدخول اليها من خالل الموقع اآلتي

www.eulc.edu.eg





مقتنيات المكتبات: أوالً 
لمكتبات يتم من  اللها استعراض كافة البيانات الببليوجرافية لمقتنيات ا

.الجامعية







































بحث االنترنت: ثانيا 
  يتم من  اللها البحث فى فهار  مكتبات عالمية م ل مكتبة الكونجر

.وتحميل ماهو متاح للتحميل







قواعد البيانات العالمية: ثالثا 
 ه  ى عب  ارة ع  ن قواع  د بيان  ات لمجموع  ة م  ن المج  الت

والمشترك العلمية والكتب والرسائل العلمية االلكترونية

به  ا المجل    االعل  ى للجامع  ات م  ن    الل التعاق  د م    

اث الناش   ريين ال   دوليين م   ن اج   ل ت   وفير كاف   ة االبح   

.المطلوبة للباح ين



:ضبط البروكسي 









الرسائل العلمية: رابعا 
.الرسائل العلمية المجازة من الجامعات المصرية





رسائل قيد الدراسة: خامسا 
م ططات الرسائل المرفوعة على الن ام







األبحاث العلمية: سادسا 
 هى األبحاث التى قام باعدادها و نشرها المت صصين من اساتذة

.الجامعة المصرية كل فع ت صص 





الدوريات المحلية: سابعا 
يات يوفر قاعدة بيانات او مايمكن تسميت  بمستودع رقمع لمع م الدور

.الجامعية









النشر األلكترونى: ثامنا 
يتم ي ص الدوريات التع تنشر الكترونيا فقط وهع الدوريات التع

.اعدادها وتحكيمها ورفعها ونشرها بشكل رقمع





المقتنيات األلكترونية: تاسعا 
 ن يمك ن يمكن ان يعط ع نت ائج ل ي  فق ط لمقتني ات الجامع ات المص رية و لك

.ايضاً عرض و تصيح بعض المقتنيات و الكتب العالمية







المؤتمرات: عاشرا 







بنك المعرفة المصري
Egyptian Knowledge Bank



يتم الدخول اليها عن طريق الموقع 

:اآلتي 

http://www.ekb.eg





من نحن؟;نبذة تعريفية 
  2015نوفمبر 14تم تصميم.

حتوي   احد اكبر واشمل بنوك المعرفة على مستوى العالم لما ي

ر دور م  ن مص  ادر معرفي  ة وتعليمي  ة و قافي  ة وبح ي  ة م  ن اكب  

.النشر

  ن يعتب  ر م  ن اح  د المش  روعات الرائ  دة عل  ع مس  توي الع  الم م

.حيث االتاحة على المستوى القومع

الهتمام ات يتكون بنك المعرفة من اربعة بوابات رئيسية وفق ا

.المست دمين



بوابة الطالب: اوال 
ية المقررات الدراسية للعلوم الم تلية للمراحل الجامعية وقبل الجامع.

الكتب المرجعية من كبري دور النشر.

موسوعة بريتانيكا للطلبة.





بوابة األطفال: ثانيا 
ة تقدم العديد من القصص واأللعاب التعلمية مدعمة بالوسائل السمعي

.والبصرية



بوابة الباحثين: ثالثا 
آالف الدوريات العلمية المت صصة.

مئات آالف من الكتب والمراج  المت صصة والعامة.

قواعد البيانات المت صصة.

عالميةجائت ايضا بن ام لدعم ات اذ القرارات الطبية وفقا للمواصيات ال.



بوابة القراء: رابعا 

يقدم لهم قناة ديسكيري العالمية.

قناة ناشيونال جيوجرافيك التعليمية.

موسوعة بريتانيكا العامة.

كتب ترا ية وأدبية من المكتبة البريطانية باللغة العربية.

هيئات محلية كمكتبة األسكندرية واألزهر الشريف.



















بعض األسئلة المتكررة للمستخدمين






