
 
         NATIONAL INSTITUTE OF LASER ENHANCED SCIENCES 

                                       

N. I. L. E. S   
  

  جامعة القاھرة       
  
  

  

 إدارة المكتبة      

  mail:-E laserlibrary2015@yahoo.com      35693130ــ  35708480: فـاكس 35675346ــ  35675256: لیفونت

    

  المعھد القومى لعلوم اللیزر
 

  

على نطاق الشرق األوسط  ولىتعد مكتبة المعھد القومي لعلوم اللیزر المكتبة األ  

وال یوازیھا مكتبة أخرى سوى مكتبة معھد أبحاث وتطبیقات المتخصصة في مجال اللیزر، 

ً ــ  م حیث كانت 1985ویرجع تاریخ المكتبة إلى عام اللیزرــ جامعة بني سویف، المنشأة حدیثا

م نقلت تبعیة 1994وم، ومع صدور قرار إنشاء المعھد القومي لعلوم اللیزر عام تابعة لكلیة العل

ً بالمعھد القومي ولھا میزانیة مستقلة تابعة لإلدارة العامة  المكتبة إلى المعھد، والمكتبة ترتبط إداریا

  . للمكتبات الجامعیة ــ جامعة القاھرة

ة المتخصصة في مجال اللیزر وتھدف المكتبة إلى اقتناء مصادر المعلومات المختلف

العلوم المرتبطة بھ، وتنظیمھا، وضبطھا وتسجیلھا، والتعریف بھا، وعلومھ المختلفة وكذلك 

س، ـدریـئة التـن وأعضاء ھیـومات المختلفة للباحثیـوإتاحتھا للباحثین، كذلك تقدیم خدمات المعل

ً تدری لجامعات األخرى، وتبادل ات والمعلومات بالجامعة واـبـم المكتـب طالب قسـوأیضا

  .         المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والھیئات والمنظمات البحثیة األخرى

ومنذ إنشاء المكتبة، ظلت المكتبة تتوسع في تجھیزاتھا، ومقتنیاتھا، وخدماتھا، وكذلك         

  .تحقیق أھدافھا تطویر   الموارد البشریة، والنظم اآللیة حیث تمكنت ــ و الحمد ــ من

 المكتبةالتي تقوم بھا  لخدماتا
 

كافة التسھیالت التي تقدمھا المكتبة من أجل استخدام مصادرھا ومقتنیاتھا أفضل استخدام 

ممكن، أو ھي جمیع األنشطة التي تقدمھا المكتبة، والعملیات والوظائف واإلجراءات التي تقوم بھا 

خلق الظروف المناسبة للوصول ألقصى استفادة من  المكتبة ممثلة في العاملین بھا، من أجل

  .  المكتبة

  اإلرشاد والخدمة المرجعیة) أ (  

 : یینإلى قسمین رئیس ة المكتب فيقسم الخدمة المرجعیة نت

  الخدمات المرجعیة المباشرة ـ   1

وإرشاد الرواد ، شكل مباشرباحثون بیتقدم بھا ال التياإلجابة على األسئلة المرجعیة 

م المراجع المناسبة للباحث وإعداد یتقد، كذلك المكتبة فيیحتاجونھا  التيجیھھم إلى األماكن وتو

   .قوائم ببلوجرافیة لھ عند الضرورة
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  الخدمات المرجعیة غیر المباشرةـ   2

 ةعادإرفف واألوترتیب المراجع على ، اختیار المراجع المناسبة للمكتبة وتوفیرھا للقسم

   .وتقییم المراجع المتوفرة والخدمة المرجعیة المقدمة، نھا الصحیحةالمراجع إلى إمكا

   المكتبة الرقمیة وقواعد البیانات) ب ( 

  EULC( Consortium Egyptian Universities Libraries(المستقبل نظام ــ  

 ما تحتویھ مكتبة المعھد من مصادر المعلومات عناوینیمكن من خاللھ االطالع على        

في شتى الموضوعات، وكذلك جمیع  )الرسائل الجامعیة –المؤتمرات  –الدوریات  –كتب ال(

، كما یمكن الحصول المكتبات الجامعیة األخرى بجمھوریة مصر العربیة المشتركة في النظام

ً  على المقاالت سواء ً كامال ً عنھا نصا   .أو ملخصا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  KBE(  wledge BankEgyptian Kno(عرفة المصري الم بنكــ  

أكبر مصادر المعرفة على اإلنترنت حیث یعطي الطالب والباحثین فرصة  یعد ھذا المشروع       

كبر مكتبة كونھ أالحصول على موارد مجانیة للتعلیم واألبحاث العلمیة في جمیع أنحاء العالم 

ضمنھا بوابة  رئیسة منبوابات  4رقمیة تشتمل على مصادر التعلیم والبحث العلمى وتتكون من 

  .والتي ھي محور اھتمام المكتبة  الباحثین
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  التصویر) جـ ( 

تعتبر خدمة مكملة لخدمة المكتبة إذ أنھا  فيتعد من الخدمات األساسیة والضروریة 

   .تقلیل عملیات السرقة والتمزیق للمواد المكتبیة المختلفة فيوتسھم ھذه الخدمة  ، اإلعارة

  

  

  

  

  

  

  إلحاطة الجاریةا ) د  ( 

ر ً  حص دیثا وافرة ح ة المت ادر المختلف يالمص لة ة، المكتب ف ة الص واد وثیق ار الم واختی

ن أجل یوتسج ،أو مجموعة من المستفیدین ،أو مستفید ،اجات باحثیباحت واد م مل ھذه الم  إعالمھ

ات االنتقائيخدمة البث وتعتبر ، عن توفرھا لدى المكتبة م خدمات اإلحاطة  للمعلوم ةأھ ، الجاری

ً مع آخر التطورات واإلنجازات اوتھدف إلى أبقاء المستفید متم يشیا ھ  ف ھ واھتمامات ل تخصص حق

  .یحددھا ھو بنفسھ ویعدلھا بین الحین واآلخر التيالموضوعیة 
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  الداخلیة والخارجیة اإلعارة)  ھـ(  

المؤشرات الھامة على حد أوالمكتبة تقدمھا  يالخدمات الت أھمواحدة من  اإلعارةتعتبر 

تقدیم خدماتھا  يف ةمعیار جید لقیاس مدى فاعلیة المكتبكما أنھا المستفیدین، بوعالقتھا تھا فاعلی

  :تنقسم اإلعارة إلىو. وتحقیق أھدافھا

  ): المطالعة ( ــ  اإلعارة الداخلیة  1

ً بال استثـنـاء سـواء كانـوا من    الطـالب أو طالب  تقـدم ھذه الخدمـة لرواد المكتبـة جمیعـا

   .أو العاملین تدریسالأعضاء ھیئة الدراسات العلیا أو  

  

  

  

  

  

  
  

  اإلعارة الخارجیة ــ   2

یحتاجھا إلى خارج المكتبة  التيیستطیع المستفید فیھا إخراج المادة  يوھى اإلعارة الت

 . لمعھد فقطلعضو ھیئة التدریس با ، وھذه الخدمة تقدممكان آخر أيأو  منزلھ فيلقراءتھا 

  .انتھت مدة إعارتھا والزال المستعیر بحاجة لھا يللمواد المستعارة والت : تجدید اإلعارةـ   3

  .عند استرجاعھا لبعض المستفیدین الذین ھم بحاجة قویة لھا :ب ـز الكتـحجــ   4
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   .المتأخرة وتذكیر المستعیرین بذلك وادـمتابعة المــ   5

  

  

  

  

  

  

  
  

  التدریب) و  (

ام  الب أقس دریب ط ي ت ل ف ة وتتمث ن المكتب ر م ام كبی ى باھتم ي تحظ دمات الت ن الخ م

دمات  ذلك الخ ات، وك ادر المعلوم تخدام مص ة اس ى كیفی ریة عل ات المص ات بالجامع المكتب

ة ـر قضیـبـتعت المكتبـة تخدامـة اسـییدین على كیفـتفـتدریب المسفـالمختلفة التي تقدمھا المكتبة، 

رفین  ة للط ة ( مھم تفید والمكتب احثین )المس ا والب ات العلی الب الدراس ف ط تم تعری ذلك ی ، ك

ى النظام إلتاحة نظام المستقبلوأعضاء ھیئة التدریس على  جیل عل ات التس ، وتزویدھم بمتطلب

ف  تم التعری ذلك ی ة، ك ارج المكتب ن خ دخول م ريال ة المص ك المعرف يببن جیل ف ة التس  ، وإتاح

تفادة تم االس ى ی ام حت د  النظ ذي یجب تجدی ة، وال ك المعرف دمھا بن ي یق رة الت دمات الكثی من الخ

   . عن طریق تسجیل الدخول من مكتبة المعھد) یوم90(االشتراك فیھ كل 
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  الببلیوجرافیةقوائم الأعداد ) ز ( 
ً ي اقتنتھا المكتبة إعداد قوائم ببلیوجرافیة موضوعیة بكل الكتب الجدیدة الت    سنویا

 أوسواء كانت ھذه القوائم بأسماء المؤلفین أو العناوین ، وتوزیعھا على األقسام العلمیة المختلفة

  . الموضوعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  رابط المكتبة على الموقع اإللكتروني للمعھد ) حـ ( 

إلى الموقع  FUTURE  (www.eulc.edu.eg(تم إضافة موقع نظام الـمستقبل  

  .ویتم العمل على تحدیث المعلومات الخاصة بالمكتبة بصفة دوریةالخاص بالمعھد، 

                                                    

                                                

  

  

  

  

  وهللا الموفق 
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