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 وتفعيل استخدام قواعد البيانات ا<لكترونية  في  وتفعيل استخدام قواعد البيانات ا<لكترونية  في ٢٠٠٥٢٠٠٥ إنشاء المكتبة الرقمية في عام  إنشاء المكتبة الرقمية في عام تمتم
بالبحث العلمي بالبحث العلمي جامعة أسيوط لخدمة السادة أعضاء ھيئة التدريس والباحثين والمھتمين جامعة أسيوط لخدمة السادة أعضاء ھيئة التدريس والباحثين والمھتمين 

. . وط&ب الدراسات العليا والوافدين من الخارج وط&ب الدراسات العليا والوافدين من الخارج 

خدام المكتبة خدام المكتبة وبرزت مجموعة من اAنشطة والخدمات التى توالت بالدور إلى تفعيل استوبرزت مجموعة من اAنشطة والخدمات التى توالت بالدور إلى تفعيل است
    --: : الرقمية فى نظم تطوير المعلومات بالجامعة ومن أبرزھا الرقمية فى نظم تطوير المعلومات بالجامعة ومن أبرزھا 

لدوريات والكتب لدوريات والكتب المكتبة الرقمية يتاح من خ&لھا مجموعة كبيرة من قواعد البيانات واالمكتبة الرقمية يتاح من خ&لھا مجموعة كبيرة من قواعد البيانات وا  --
،،والرسائل الجامعية ا<لكترونية والرسائل الجامعية ا<لكترونية 

مصادر مصادر المكتبة الرقمية تشتمل على ملخصات اAبحاث واDستشھادات المرجعية والمكتبة الرقمية تشتمل على ملخصات اAبحاث واDستشھادات المرجعية و  --
.    .    المعلومات المتاحة من خ&ل محركات بحث الشبكة العنكبوتية العالمية المعلومات المتاحة من خ&ل محركات بحث الشبكة العنكبوتية العالمية 

بة الموحدة بة الموحدة يمكن الوصول إلى المحتوي ا<لكتروني لكل ھذه المصادر من خ&ل البوايمكن الوصول إلى المحتوي ا<لكتروني لكل ھذه المصادر من خ&ل البوا  --
      --: :  التالية  التالية للمكتبات الجامعية المصرية من داخل الحرم الجامعي عن طريق الروابط للمكتبات الجامعية المصرية من داخل الحرم الجامعي عن طريق الروابط 

http://www.eul.edu.eghttp://www.eul.edu.eg

http://www.eulc.edue.ghttp://www.eulc.edue.g

الحرم الجامعي الحرم الجامعي يمكن استخدام المكتبة الرقمية والدخول على قواعد البيانات من خارج يمكن استخدام المكتبة الرقمية والدخول على قواعد البيانات من خارج   --
وذلك عن طريق كود للمستخدم وكلمة مرور يتم الحصول عليھا وذلك عن طريق كود للمستخدم وكلمة مرور يتم الحصول عليھا ) ) من المنزلمن المنزل((

. . واDستفسار عنھا عن طريق إدارة المكتبة الرقمية بالمبني ا<داري واDستفسار عنھا عن طريق إدارة المكتبة الرقمية بالمبني ا<داري 



ى باقى ى باقى خدمة ا<مداد بالوثائق تعتبر من الخدمات التى تم اضافتھا مؤخراً إلخدمة ا<مداد بالوثائق تعتبر من الخدمات التى تم اضافتھا مؤخراً إل
وھي خدمة جديدة تم إضافتھا على ھيكل الخدمات التى تقدمھا وھي خدمة جديدة تم إضافتھا على ھيكل الخدمات التى تقدمھا الخدمات الخدمات 

المكتبة الرقمية بحيث يتم توفير مجموعة من الوثائق المكتبة الرقمية بحيث يتم توفير مجموعة من الوثائق 
 مقاDت من الدوريات  مقاDت من الدوريات --١١
 فصل من كتاب  فصل من كتاب --٢٢
 أعمال مؤتمرات  أعمال مؤتمرات --٣٣
 فصل من رسالة جامعية  فصل من رسالة جامعية --٤٤
 تقارير فنية منشورة   تقارير فنية منشورة  --٥٥

وذلك بالتنسيق مع مسئولي وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس اAعلى وذلك بالتنسيق مع مسئولي وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس اAعلى 
. . للجامعات ومدير المكتبة الرقمية بالجامعة للجامعات ومدير المكتبة الرقمية بالجامعة 

    --:: وتقوم سياسة تقديم الخدمة علي مجموعة من اDعتبارات ھي كالتالي  وتقوم سياسة تقديم الخدمة علي مجموعة من اDعتبارات ھي كالتالي 



تكلفة الخدمة Aعضاء ھيئة التدريس بالجامعات المصرية تكلفة الخدمة Aعضاء ھيئة التدريس بالجامعات المصرية 

المكتبة المكتبة فى حالة الحصول على المصدر من خ&ل قواعد البيانات المتاحة بمشروع فى حالة الحصول على المصدر من خ&ل قواعد البيانات المتاحة بمشروع   --١١
. .  جنيه للمقالة الواحدة  جنيه للمقالة الواحدة ١٥١٥الرقمية يتحمل الباحث الرقمية يتحمل الباحث 

حث حث فى حالة الحصول على المصدر من داخل جمھورية مصر العربية يتحمل البافى حالة الحصول على المصدر من داخل جمھورية مصر العربية يتحمل البا  --٢٢
 بحد أقصي  بحد أقصي تكلفة الخدمة مع العلم بأن التكلفة سوف تختلف حسب الوثيقة المطلوبةتكلفة الخدمة مع العلم بأن التكلفة سوف تختلف حسب الوثيقة المطلوبة

.  .   جنيه للورقة أيھما أقل  جنيه للورقة أيھما أقل ٢٢ جنيه للوثيقة أو  جنيه للوثيقة أو ٦٠٦٠

ليھا ليھا فى حالة الحصول على المصدر من جامعة أخري غير الجامعة التى ينتمي إفى حالة الحصول على المصدر من جامعة أخري غير الجامعة التى ينتمي إ  --٣٣
فى حالة الدوريات وأعمال المؤتمرات ، فى حالة الدوريات وأعمال المؤتمرات ، ( (  جنيھا للبحث  جنيھا للبحث ٥٠٥٠الباحث تكون التكلفة الباحث تكون التكلفة 

) . ) .  صفحة كحد أقصى  صفحة كحد أقصى ٢٠٢٠فصل فى كتاب فى حدود فصل فى كتاب فى حدود 

خارج جمھورية مصر خارج جمھورية مصر ((فى حالة الحصول على المصدر من المكتبة البريطانية فى حالة الحصول على المصدر من المكتبة البريطانية   --٤٤
من تكلفة الحصول على الوثيقة وتتحمل من تكلفة الحصول على الوثيقة وتتحمل % % ٥٠٥٠سوف يتحمل الباحث نسبة سوف يتحمل الباحث نسبة ) ) العربيةالعربية

الباقية ، مع العلم أنه ينبغي على الباحث أن يدفع حصته مقدما الباقية ، مع العلم أنه ينبغي على الباحث أن يدفع حصته مقدما %  %  ٥٠٥٠الوحدة نسبة الوحدة نسبة 
 دوDر أمريكي  دوDر أمريكي ١٥١٥قبل البدء فى معالجة الطلب، وتصل تكلفة الوثيقة الواحدة حوالى قبل البدء فى معالجة الطلب، وتصل تكلفة الوثيقة الواحدة حوالى 

مع العلم أن الطلب يجب أن يرد من خ&ل الموظف مع العلم أن الطلب يجب أن يرد من خ&ل الموظف %  %  ٥٠٥٠يتحمل الباحث منھا يتحمل الباحث منھا 
.  .  المسئول عن تقديم الخدمة بالجامعة المسئول عن تقديم الخدمة بالجامعة 



) ) غير أعضاء ھيئة التدريس بالجامعات المصريةغير أعضاء ھيئة التدريس بالجامعات المصرية((تكلفة الخدمة للباحثين تكلفة الخدمة للباحثين 

المكتبة المكتبة فى حالة الحصول على المصدر من خ&ل قواعد البيانات المتاحة بمشروع فى حالة الحصول على المصدر من خ&ل قواعد البيانات المتاحة بمشروع   --١١
.  .   جنيھاً للمقالة الواحدة  جنيھاً للمقالة الواحدة ٥٠٥٠الرقمية يتحمل الباحث الرقمية يتحمل الباحث 

حث حث فى حالة الحصول على المصدر من داخل جمھورية مصر العربية يتحمل البافى حالة الحصول على المصدر من داخل جمھورية مصر العربية يتحمل البا  --٢٢
ة بحد أقصي ة بحد أقصي تكلفة الخدمة، مع العلم بأن التكلفة سوف تختلف حسب الوثيقة المطلوبتكلفة الخدمة، مع العلم بأن التكلفة سوف تختلف حسب الوثيقة المطلوب

.  .   جنيه للوثيقة الواحدة أو ث&ثة جنيھات للورقة أيھما أقل  جنيه للوثيقة الواحدة أو ث&ثة جنيھات للورقة أيھما أقل ١٠٠١٠٠

خارج جمھورية مصر خارج جمھورية مصر (  (  فى حالة الحصول على المصدر من المكتبة البريطانية فى حالة الحصول على المصدر من المكتبة البريطانية   --٣٣
من تكلفة الحصول على الوثيقة وتصل من تكلفة الحصول على الوثيقة وتصل  %   %  ١٠٠١٠٠سوف يتحمل الباحث نسبة سوف يتحمل الباحث نسبة ) ) العربية العربية 

 دوDر أمريكي ، مع العلم أن الطلب يجب أن يرد من  دوDر أمريكي ، مع العلم أن الطلب يجب أن يرد من ١٥١٥تكلفة الوثيقة الواحدة حوالي تكلفة الوثيقة الواحدة حوالي 
  ..خ&ل الموظف المسئول عن تقديم الخدمة بالجامعة خ&ل الموظف المسئول عن تقديم الخدمة بالجامعة 



رئيس الجامعة بشأن رئيس الجامعة بشأن / / بناء على تعليمات من السيد اAستاذ الدكتوربناء على تعليمات من السيد اAستاذ الدكتور
تنظيم الخدمات التى تقدمھا المكتبة الرقمية لصالح المترددين تنظيم الخدمات التى تقدمھا المكتبة الرقمية لصالح المترددين 

  والمستخدمين لقواعد البيانات يكونوالمستخدمين لقواعد البيانات يكون

   جنية للساعة الواحدة جنية للساعة الواحدة١١                             البحث في الدوريات ا<لكترونية  البحث في الدوريات ا<لكترونية --

  قرش  قرش٢٥٢٥طباعة الورقة الواحدة أو تصويرھا طباعة الورقة الواحدة أو تصويرھا   --
 جنية جنية٢.٥٢.٥            ثمن الديسك     ثمن الديسك     + +  أبحاث كاملة على الديسك  أبحاث كاملة على الديسك ٣٣تحميل عدد تحميل عدد   --
 جنية جنية٥٥                                                                         CD CD أبحاث كاملة على   أبحاث كاملة على  ٣٣تحميل تحميل   --
 جنية جنية١١                تحميل كل بحث إضافي بعد ذلك                                 تحميل كل بحث إضافي بعد ذلك                                   --

يتم توريد رسوم جميع الخدمات التي تقدمھا المكتبة الرقمية يتم توريد رسوم جميع الخدمات التي تقدمھا المكتبة الرقمية 
..لصالح صندوق الخدمة التعليمية التابع للجامعة لصالح صندوق الخدمة التعليمية التابع للجامعة 



١٣٤٢إجمالي عدد المتدربين

��������		
��


�����		
���

��������	�	�


������	�	��

�����	�	���

�������	�����

��������	����

ســنةشـھـررقـم
عـدد 

المتدربين

. . الرقمية الرقمية يعتبر التدريب على استخدام قواعد البيانات من أھم ما يميز المكتبة يعتبر التدريب على استخدام قواعد البيانات من أھم ما يميز المكتبة   ��

ين ين تم تدريب عدد كبير من السادة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم والمھتمتم تدريب عدد كبير من السادة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم والمھتم  ��
البيانات البيانات بالبحث العلمي وأخصائي المكتبات بالجامعة على كيفية استخدام قواعد بالبحث العلمي وأخصائي المكتبات بالجامعة على كيفية استخدام قواعد 

.  .  ٢٠١١٢٠١١وحتى وحتى  ٢٠٠٩٢٠٠٩والجدول التالي يوضح عدد من تم تدريبھم خ:ل ا8عوام والجدول التالي يوضح عدد من تم تدريبھم خ:ل ا8عوام 



سبق فإن المكتبة الرقمية بجامعة أسيوط تقوم سبق فإن المكتبة الرقمية بجامعة أسيوط تقوم   با<ضافة إلى مابا<ضافة إلى ما
 كلية الھندسة فى تنفيذ البرنامج  كلية الھندسة فى تنفيذ البرنامج ––بالتنسيق مع جامعة القاھرة بالتنسيق مع جامعة القاھرة 

منھج منھج " " التدريبي التابع لـ مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالي التدريبي التابع لـ مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالي 
عن طريق الموقععن طريق الموقع "   "  DTMSDTMSمھارات التفكير وا<دارة  مھارات التفكير وا<دارة  

www.pathways.cu.edu.egwww.pathways.cu.edu.eg
برنامج تدريبي لط&ب جامعة أسيوط ويعقد التدريب برنامج تدريبي لط&ب جامعة أسيوط ويعقد التدريب )) )) ١٢١٢((((وتم تنفيذ وتم تنفيذ 

خ&ل إجازتي نصف العام وا<جازة السنوية للط&ب بواقع دورتين في خ&ل إجازتي نصف العام وا<جازة السنوية للط&ب بواقع دورتين في 
  ٢٠١١٢٠١١العام الواحد ، وبلغ إجمالي عدد المتدربين حتى شھر يوليو العام الواحد ، وبلغ إجمالي عدد المتدربين حتى شھر يوليو 

طالب وطالبة خ&ل الخمس سنوات الماضية وجاري ا<عداد طالب وطالبة خ&ل الخمس سنوات الماضية وجاري ا<عداد ) ) ١٧٢٢١٧٢٢((
.   .   ٢٠١٢٢٠١٢شتاء شتاء بأجازة نصف العام بأجازة نصف العام )) )) ١٣١٣((((لتنفيذ البرنامج رقم لتنفيذ البرنامج رقم 

دورات Aعداد المدربين دورات Aعداد المدربين )) )) ٤٤(((( تم أيضاً من خ&ل المكتبة الرقمية تنفيذ  تم أيضاً من خ&ل المكتبة الرقمية تنفيذ 
  ٢٠١٠٢٠١٠صيف صيف من السادة أعضاء ھيئة التدريس والعاملين والط&ب من السادة أعضاء ھيئة التدريس والعاملين والط&ب 

.  .  فرد فرد ) ) ٦٠٦٠((بواقع بواقع 



الخاص بتنمية مھارات الخاص بتنمية مھارات )) )) ١٣١٣(( (( البرنامج التدريبى رقم البرنامج التدريبى رقم وتم تنفيذ وتم تنفيذ * * 
التفكير وا<دارة التابع لمشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالي التفكير وا<دارة التابع لمشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالي 

))DTMSDTMS(( وحتى  وحتى ٢٠١٢٢٠١٢//١١//٢٨٢٨ خ&ل الفترة من  خ&ل الفترة من ٢٠١٢٢٠١٢شتاء شتاء 
طالب وطالبة طالب وطالبة ) ) ٦٢٦٢(( تم تدريب عدد  تم تدريب عدد ٢٠١٢٢٠١٢//٢٢//٨٨

الخاص بدورة اللغة الخاص بدورة اللغة )) )) ٢٢٢٢(( (( البرنامج التدريبى رقم البرنامج التدريبى رقم وتم تنفيذ وتم تنفيذ   **
اAجنبية  التابعة لمؤسسة كامبردج بالتعاون مع مشروع الطرق اAجنبية  التابعة لمؤسسة كامبردج بالتعاون مع مشروع الطرق 

 وحتى  وحتى ٢٠١٢٢٠١٢//٢٢//٥٥المؤدية إلى التعليم العالي خ&ل الفترة من المؤدية إلى التعليم العالي خ&ل الفترة من 
طالب وطالبة طالب وطالبة ) ) ٥٣٥٣(( تم تدريب عدد  تم تدريب عدد ٢٠١٢٢٠١٢//٢٢//٩٩

 منذ تفعيل خدمة اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على قواعد  منذ تفعيل خدمة اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على قواعد **
البيانات من المنزل بلغ اجمالى عدد من تم تسجيله من السادة اعضاء البيانات من المنزل بلغ اجمالى عدد من تم تسجيله من السادة اعضاء 

من جامعة أسيوط من جامعة أسيوط ) ) ٧٦٧٦((ھيئة التدريس ومعاونيھم حتى اZن ھيئة التدريس ومعاونيھم حتى اZن 
.  .  عضو عضو ) ) ١٨١٨((ومن الوافدين من جامعات اخرى ومن الوافدين من جامعات اخرى * * 

... ... وجارى استكمال مراحل التسجيل حتى اZن وجارى استكمال مراحل التسجيل حتى اZن 






