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  :ةــــمقدم

تعتبر المكتبة ومركز المعلومات بكلية الزراعة جامعة القاهرة ركناا  ساااايا  ومااما  ييو اا  

وضاارور ا   ااج ح اااال العمليااة التعليميااة للوىااوم بوااا حلاا  الماااتوو العلمااج الم لااو   و  اارا  

وراااتوا للخاادمات العلميااة واليقا يااة التااج تقاادموا للماااتييد ل ماال تاازميل المراجاا  ال  مااة و 

وتصاانييوا ووضااعوا بااارعة واااوولة باايل  ااد  الباياار  قااد يرىااى حنارة المكتبااة علاا  تن ااي  

الخدمات المكتبية  وتزو ادها باالمراج  والادور ات وحعادانها  نياا  بقيار تقادخ سكبار ندماة ممكناة 

رااال  جامعياة بايل  ونور ات علمياة  لألااتذة والبايييل وال    مل ن م ما تملكه مل مراج 

وس  ماة   مصانر المعلومات والربط المقلية والعالمية م  تو ير امارا  مليازرة وكابكات اتصاام

 و وضااه هااذا. وماعااة للواااالط الااامعية والبصاار ة  وسجواازة عاار   متكاملااة للقاااابات ا ليااة

 . 01/5/2110حل   1/7/2112األ ش ة المختلية للمكتبة ن م اليترة مل ما ت  مل التقر ر 

 

  :بة وراالتوا وسهدا وارؤ ة المكت

 رؤ ة المكتبة : 

جامعاة القااهرة مكتباة  مقور اة  مياااية  تقاوخ علا  ندماة   –سن تكوَن مكتبةُ كلية الزراعاة 

 .الماتم   األكان مج الزراعج  ج الن اق  الاغرا ج  الذ  تنتمج حليه

 

  راالة المكتبة: 

بار حتاياة الوىاوم حلا  مصاانر نع  العملية التعليمية  وماا دة البقر العلمج الزراعج ع

 . المعلومات بزككالوا وس واعوا المختلية  للبايييل بالكلية والماتم  الزراعج

 

  سهداف المكتبة: 

 .حتاية وىوم مصانر المعلومات للبايييل بالكلية والماتم  الزراعج – 1

 .تنمية المقتنيات  ج كا ة التخصصات الزراعية بشك  متوا ن  – 2

 .نر المعلومات بما  تماك  م  سيدث التقنيات والواال  القد يةتن ي  مصا – 0

 . التعاون م  مرا ق المعلومات والاوات ذات الع مة – 4
 

 :موــاخ االنارة

   اتاية وىوم مصانر المعلومات للبايييل بالكلية والماتم  الزراع. 

  تنمية المقتنيات    كا ة التخصصات الزراعية بشك  متوا ن. 

 انر المعلومات بما  تماك  م  ايداث التقنيات والواال  القد ية تن ي  مص. 

  التعاون م  مرا ق المعلومات والاوات ذات الع مة. 
 

 :ىالهيكل الفني واإلدار

كما هو تخصصه باا ب  ر ق حنار    متكام      قوخ بتزن ة الخدمات المكتبية  ر ق  ن

- :التال شك  الموضه    
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 المشرف العاخ

 سيمد مقمد عبد القانر عاكور. ن.ا

 مد ر المكتبة

  مقمون عبد الريي  مص ي  سيمد. ا

  الب المد ر للع مات العامة

 ل اطمة ابراهي  يا. ا

 مشرف  ن  ماعة التراث

 ح مان  وم . ا

 الاكرتار ة
 ايدة مقمد .ا

 مشرف انارو

 مقمد عل . ن

 مشرف ماعة المؤتمرات
 كر ف مص ي . ا

 تصو ر

   نب عبد العز ز .ا

  ـاجنب

 كان ة ايمد. ا

 لـاالم

 عمر مص ي .ا

 الشئون المالية

 عبير  اروق. ا

 الموم  االلكترو  

 عمروعبد اللطيف. ا

 الويك  الوظيي  والتنييذو للمكتبة ومركز المعلومات

 الع مات العامة
 عيا  كر مة. ا

 شئون الينيةلل الب المد ر 

  يييل عيا . ا

 مشرف  ن  الكترو  
 اويلة كعبان. ا

 عربـ 

 عزة كعراوو. ا

 راـال 

 يمدو مشعام. ا

 نور ـات

 هناء مقمد. ا

 

 األعـارة

 عزة ناوم . ا

 الاـمعيات

 مقمد يلم . ا

 الميـد ـا

 اما   عبد المنع . ا

 تكييف

 ر مون  ك  .ا
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 ةــامــات عــ اـــبي

 ومركز المعلومات ةـمكتبال
 جامعة القاهرة - ةـــزراعــال ةـكلي

 

 
 

 9191  :تاريخ نشاة مكتبة الكلية
 

  PBX:   03109    00868633 :رقم التليفون

 00868181      :ســـــــــــــالفاك

 cu.net-www.agrilib      :ة على االنترنتـعنوان موقع الكلي

 احمد محمدعبد القادر عاشور / .د.ا     :م المشرف العام على المكتبةـــــاس

 محمود عبد الرحيم مصطفى احمد /.ا     :ةـــــــــــــــــــــــبــتـر المكـــــــــديــــم مـــــاس
 

 8   :اتــــــــــاعـــــقـدد الـــع

 161   :ةـعدد مقاعد المكتب
 

 09  :اجمالى عدد العاملين بالمكتبة

 81:  المثبتين

 .(مؤهل متوسط) 93+   (مؤهل عالى) 90 :متخصصينالعدد غير ،    91 :عدد المتخصصين

 1  :المؤقتين

 .(مؤقتين) 0: المؤهل المتوسط ، (مؤقتين) 1 :المؤهل العالى ، (مؤقتين) 1 :عدد المتخصصين

 

 

http://www.agrilib-cu.net/
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  ةالعربيوالمراج  ماعة الكتب: 

 اخه لكا ة الما ت  (  11170 ) عنوان لكتب عربيه   (  7777 ) تض  هذه  القاعه يوال  -

الزراعيه وتشـتم  القاعه عـل  مواـوعات ومواميس وكتب ثقا يه    مااالت مختــليه وم بوعات 

وو ارة  والمنـ مه العربيه للتنميه الزراعيه   مل هيئات مختليه مي  منــ مة االغذ ه والزراعه  

 كما تشتم  عــل  ايــدث مــ بوعات المؤتمرات المقليه والعربيه   الزراعة وااتص ل االراض   

وااتزراع  وكتب جامعة القاهره للتعــلي  الميتــول لبر امج تــكنولوجيا وااتص ل االراض   

 (.1) االراض  الصقراو ه كما هو موضــه  ـ  جدوم رم 

  
 اعة الكتب العربيه مل الكتب بتخصصاتوا المختليه رىيد م(:  1)جدوم رم  

 عدن الكتب القا  عدن الكتب القا 

 004 مبيدات وامرا   417 المعارف العامه 
 205 مقاىي   172 اليلايه وعل  النيس 

 013  اكوه 007 الد ا ات 
 214 نضر 073 اجتماع واركان 
 274   نه  57 علوخ اياايه 

 205 يوا   ا تاج ي 545 امتصان 
 150 تربية ااماك  114 ما ون 

 147 البان  571 ندمات اجتماعيه 
 75 امتصان منزل   253 الر اضيات 

 511 انارة اعمام  35  يز اء 
 111 تكنولوجيا ييو ه  475 الكيمياء 
 072 ىناعات غذاليه  127 وراثه 

 142 ىناعات انرو  077  بات  راع  
 10 يد مبا   تش 71 ميكروبيولوجيا 
 32 تنايق يدالق  170 ييوان  راع  

 117 ان   011 يشرات 
 271 جغرا يا وتار خ  411 علوخ تغذ ه 

 241 المراج   171 هنداه  راعيه 
 177 كتب الاامعه الميتويه  307 اراض  

 7777 االجمال 

 
 : كاالت  وبيا و (   7107 ) بلغ عدن المترنن ل عل  ماعة الكتب العربيةمد و -

  200  ســــــاعضــاء هيــئة التدر  اجــمال  عدن المترنن ل مل* 

   511  اـــــــــات العليـــــــــوالدراا  

   3270  وط   مريلة البكالور وس  

 (:1 رم ) شك  البيا   الموضه ب هو كما
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مل  م اليترةالتو    الشورو إلعدان المترنن ل عل  ماعة الكتب والمراج  العربية ن 
 01/5/2110حل   1/7/2112
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 1/7/2112  مل حجمال  عدن المترنن ل عل  ماعة الكتب العربية ن م اليترة(: 1)كك  رم  
 01/5/2110حل  
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  االجنبية والمراج ماعة الكتب: 

 اــخه    كا ة   ( 21517 ) عنوا ا لكـتب اجنبــيه   (  12021 ) تضــــ  المكـــتبه يوال   -

تخصصات الزراعيه والبيولوجيه  كما تض  القاعه ا ضا ماموعه مـختارة مل المراج  ال

االجنبيه تشم  عل  مواوعات ومواميس وكتب انو ه و شرات واىدارات لاوات علميه 

 (. 2)مقليه وعالميه كما هو موضه    جدوم رم  

 
 ختليه رىيد ماعة الكتب االجنبيه مل الكتب بتخصصاتوا الم(:  2)جدوم رم   

 عدن الكتب القا  عدن الكتب القا 

 1155 مقاىي   42 المعارف العامه 

 013  اكوه  31 اليلايه وعل  النيس 

 573 نضر  4 الد ا ات 

 020   نه  031 اجتماع 

 373 ا تاج ييوا    7 علوخ اياايه 

 131 البان  374 امتصان 

 12 تربية ااماك  72 لغات

 205 ن منزل  امتصا 210 الر اضيات 

 140 انارة اعمام  513  يز اء 

 147 تكنولوجيا ييو ه  1257 الكيمياء 

 054 ىناعات غذاليه  444 وراثه 

 01 ىناعات انرو 740  بات  راع  

 07 تشيد مبا    233 بكتر ا 

 37 تنايق يدالق  077 ييوان  راع  

 17 ان  472 يشرات 

 21  جغر يا وتار خ 270 هنداه  راعيه 

 557 المراج   1155 اراض  

   577 مبيدات وامرا  

 12021 االجمال 

 
  :كاالت  وبيا و   (   2271 ) عدن المترنن ل عل  ماعة الكتب االجنبية اجــمال بلغ مد و -

   277  ســــــاعضــاء هيــئة التدر  ن المترنن ل ملعداجــمال   * 

    045   اــــــــــــات العليــــــوالدراا

      1347  وط   مريلة البكالور وس 

 (:2رم  )موضه بالشك  البيا   هو كما 
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 ماعة الراال  العلمية: 
جامعة القاهره بيروه كبـيره مل الراال  العلـميه والتىتربتار خـوا كزوم  –تذنـر كليه الزراعه   -

عنوان رااله منوا 7440كلـيه للزراعه    المنـ قة   وتقتوو ماعة الراـال  العلـميه عل  عدن 

 11234 رااله ماجاتير    ( 5174)  و    اخه 3314 اله نكتوراه   راـ(  0412)    قو

. (0)   منوا عدن مل الراال  الموداه مل الاامعات االنرو كما هو موضه    جدوم رم    اخه

 .او اا وا ات مليزرة تاتقب  المكتبه الراال  عل  امرا   2112ومنذ عاخ  والاد ر بالذكر ا ه

 
 01/5/2110يت   الماجاتير والدكتوراهتبه مل راال  رىيد المك(: 0)جدوم رم  

 سجمال  نكتوراه ماجاتير القا  مالا 

 507 213 002 المقاىي   1
 077 141 247 الز نه  2
 512 203 273 الياكوه  0
 257 75 172 الخضر  4
 231 113 145 القيوان الزراع   5
 057 142 217 النبات الزراع   3
 035 130 212 امرا   بات  7
 475 174 011 القشرات  7
 707 017 427 الكيمياء  7
 577 242 055 الصناعات الغذاليه  11
 177 122 35 الميكروبيولوجج 11
 477 175 014 تربيه القيوان  12
 072 171 222 تغذ ه القيوان  10
 272 117 174 االمتصان الزراع   14
 174 77 113 االركان الزراع   15
 457 157 277 االراض   13
 100 51 70 الونداه الزراعيه  17
 177 74 115 المبيدات  17
 173 73 121 الوراثه  17
 217 71 107 االلبان  21
 1525 517 1117 جامعات مصر ه  اهداء
 54 51 4 ه ــجامعات اجنبي اهداء

 7723 0514 5022 ال ــــــــــــــــاالجم

 
 :كاالت  بيا و و (  7474) ن المترنن ل عل  القاعة عد سجمال  بلغمد و  -

  772  ســــــاعضــاء هيــئة التدر  المترنن ل مل ن عداجــمال  

   2013   اــــــــــــات العليــــــوالدراا

   4173 وط   مريلة البكالور وس 

 ( : 0رم  )موضه بالشك  البيا   هو كما 
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                           ن ل عل  ماعة الراال  العلمية ن م اليترةلتو    الشورو إلعدان المترنا
 01/5/2110   حل   1/7/2112مل 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

هيئة تدريس دراسات عليا طالب
 

 1/7/2112مل  حجمال  عدن المترنن ل عل  ماعة الراال  العلمية ن م اليترة(: 0)كك  رم  
 01/5/2110حل  

 

 

 

 



 القاهرة جامعة –كلية الزراعة                        

11 

2 

 ماعة الدور ات: 

( 271) بلاغ اجماال  عادن الادور ات العلمياه بالمكتباهد تـــض  القاعه نور ات اجـنبيه وعربيه   وما -

 :  ــمو عه كاالت نور ه 

 .نور ه متوميه   40و     ماتمرهنور ات  11 منوا ة  نور  50 :   هـات العربيـعدن الدور  -

 .متوميه ة نور  140و  ماتمره ة نور  75 منواة   نور  227 :   يات االجنبيهـعدن الدور -

   1/7/2112 الار ناا م اليتاره ماال (  11403 ) تارنن ل عااـل  ماعاة الاادور اتوماد بلاـغ عااـدن الم -

 :بيا و  كاالت و    01/5/2110 ال  

   305 ســـــــاء هيــئة التدر ــاعض  المترنن ل مل عدناجــمال  

       570  اـــــــــــات العليــــــوالدراا

   7217 وسـوط   مريلة البكالور 

 1( 4رم  )شك  البيا   موضه بالهو كما 
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                                          التو    الشورو إلعدان المترنن ل عل  ماعة الدور ات ن م اليترة
 01/5/2110حل    1/7/2112مل 
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 ماعةالواالط المتعدنة: 
مبيوتر متصلة وجوا  ك 25والقاعة مزونه بعدن    بيا اتالمواعد العد د مل تض  هذه القاعة   -

وه  ندمة تؤنو لك  المترنن ل عل  المكتبة وتقدخ ماعة ( مياابيى  7) بشبكة اال تر ى الار   

- :التالية الخدماتالواالط المتعدنة 

 ج مواعد البيا ات المتخصصة  ندمات البقر . 

 ندمات البقر  ج مواعد البيا ات المباكرة مل ن م المكتبة الرممية . 

  نور ة مل ن م المكتبة الرممية 5111ندمة البقر الكام  ألكير مل. 

 االااتذة وال لبة الزالر ل مل  -سارة سىدماء المكتبة  -لل لبة المتيوميل   ندمات ماا ية

 .جامعات سنرو

 الرا ن م اليترة مل (  10717 )ومد بلغ حجمالج سعدان المترنن ل عل  ماعة الواالط المتعدنة   -

 :بيا و  كاالت و    01/5/2110ال   1/7/2112

  2731  ســــــــاعضــاء هيــئة التدر  المترنن ل مل  عدناجــمال  

   0030  اــــــــــــــات العليــــــوالدراا 

   7375  وســالبكالور وط   مريلة  

 (.5رم  )موضه بالشك  البيا   هو كما 
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قاعة الميديا

 

 التو    الشورو إلعدان المترنن ل عل  ماعةالواالط المتعدنة ن م اليترة
 01/5/2110حل   1/7/2112مل 
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مل  حجمال  عدن المترنن ل عل  ماعة الواالط المتعدنة ن م اليترة(: 5)كك  رم  
 01/5/2110حل   1/7/2112
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 ماعة الموان الامعية والمرلية: 
وه  مل الخدمات الت  تقدموا المكتبه ومركز المعلومات للمترنن ل عليوا وتتمي  رؤ ه القاعة  

وتتمي  مومة القاعة   1   تيعي  الموان الامعيه والبصربه والرمميه كمصانر للتعل  والتيقيف العاخ

  -: يما  ل  

  مااه لتشااغي  المااوان الااامعيه والبصاار ه بصااورة اااوله ااااتخداخ اياادث الباارامج واالجواازه ال 

  1وباي ه للماتخدخ 

  1اط ع اعضاء هيئة التدر س واالنار يل عل  اااليب التعلي  المت ورة  

  ال  مااه لعمليااه التعلااي  والااتعل    ( الااامعيه والبصاار ه ) تااو ير المااوان التعليميااه غياار التقليد ااه

  1القواعد المن مه  ي  تداولوا وااتخداموا    اطار وتن

  1البر التلييز و   الماا  للندوات العامه والمؤتمرات واال ش ه اليقا يه  

  1االيتياظ بذاكره كليه الزراعه    اال ش ه المختليه  

 الاا  1/7/2112ناا م اليتااره ماال (   7143  ) ومااد بلااغ اجمااال  عاادن المتاارنن ل علاا  القاعااه   -

 (.3رم  )لبيا   موضه بالشك  اهو كما  01/5/2110
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قاعة السمعيات

 
 التو    الشورو إلعدان المترنن ل عل  ماعة الموان الامعية والمرليةن م اليترة

 01/5/2110حل   1/7/2112مل 
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مل  حجمال  عدن المترنن ل عل  ماعة االموان الامعية والمرلية ن م اليترة(: 3)كك  رم  
 01/5/2110حل   1/7/2112



  المكتبة ومركز المعلومات                                                                                                                      

10 

 ةــــبـالمكــت خدمات
 

  :معلوماتيهالخدمات لا -1
  :ندمة االعاره  -س
 .ليتقدخ المـكتبه ندمة االعاره للاانه اعضاء هيئة الـتدر س والويئه المــعاو ه وال    المتــيوم -

   اليترة مل (  1151 ) واالوعية(    731 ) ومد بلغ اجمال  عدن الماتعير ل مـــل االعاره -

 (.7والشك  البيا   رم   4رم  موضه بالادوم كما هو )  01/5/2110يت    1/7/2112
 

   01/5/2110يت    1/7/2112   اليترة مل  اجمال  عدن الماتعير ل واالوعية (:4)جدوم رم  
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                        1/7/2112رو للماتعير ل و االوعية ن م اليترة مل التو    الشو(: 7)كك  رم  

 01/5/2110حل  
 

 ةــــــــاالوعي تعير لـــالما ورــوـــــــــــــــــالش

 15 11 2112 وليـــــــو 

 10 11 2112سغا ـس 

 44 24 2112اـــبتمبـر 

 105 74 2112سكتـــــوبر 

 117 71  2112 ــو مبــر 

 114 71 2112ن اـــمبر 

 31 40 2110 نــــــــا ر

 70 57  2110 بـرا ــــر 

 270 124 2110مــــارس 

 211 175 2110سبر ــــــ  

 73 50 2110مـــــا ــو 

 1151 731 وعـــــــــــــــــالمام
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 Selective Dissemination of Information (SDI)   :ندمة البر اال تقالج للمعلومات - 

وه  ندمة ماا ية توت  وبصية ساااية بتوجيه المعلومات القد ية عل  انت ف مصانرها حل  

 .رتي  ايتماالت اإل انة منوا يييما ت

وتقدخ المكتبة ندمة البر اال تقالج مل ن م تقد   ايدث األبقاث العلمية المنشورة  ج الما ت 

ب  س وا تقدخ األبقاث التج ل   ت   شرها ورميا  بعد للاانة سعضاء  يت  تار خه  العالمية المتخصصة 

مالة علمية  511ألكير مل   (Early alert)  اليوخ هيئة التدر س بالكلية والاامعة الصانرة  ج  يس

هذه الخدمة عل طر ق حراام المقاالت لك  عضو هيئة تدر س ياب تخصص العضو  تت و. متخصصة

 :عل  البر ـد االلكترو ج الخــا  بـه وذلـك مــل نـ م مومعيل هما

 .مـوما  والعلوخ البيولوجية ج مااالت الزراعـة ع   Library.Info@gmail.com  :  االومـومـالم -

 .ألمااخ الوراثة والكيمياء والميكروبيولوجيا   Library.Agric@gmail.com  :ا  ـالموم  الي -

وتقوخ المكتبة بإراام  تياة البقر علج العنوان اإللكترو ج ماا ا  ألعضاء هيئة التدر س والويئة 

 . عموضو 0311المرالة  الموضوعاتيير بلغ عدن   المعاو ة 

             عضو (  273 ) ومد بلغ عدن سعضاء الاانة الماتييد ل مل هذه الخدمة مل سمااخ الكلية المختلية

               والشك   5كما هو موضه بالادوم رم  )مالة    كا ة التخصصات الزراعية (  70 ) وبلغ عدن الما ت

 .( 7رم    البيا  

 
  2110ال  ما و  2112مل  وليو    اليترة  شورو لخدمة البر اال تقال متواط النشاط ال(: 5)جدوم 

 عدن الموضوعات عدن الما ت عدن المشتركيل القاــ 

 31 1 5 االجتماع الر ي  واالركان الزراعج 

 171 5 00 االراض  

 31 4 7 االمتصان الزراع  

 145 3 17 االلبان 

 117 0 10 امرا  النبات  

 054 4 01 (تربية ) يوا   اال تاج الق

 421 0 04 (تغذ ة ) اال تاج القيوا   

 117 1 7 بااتيل الز نه 

 117 1 11 بااتيل الياكوه

 75 1 22 القشرات االمتصان ه والمبيدات 

 141 0 7 القيوان والنيماتولوجيا الزراعيه 

 117 ــ 7 الخضر 

 225 11 17 الصناعات الغذاليه 

 471 11 11 الزراعيه  الكيمياء القيو ه

 71 2 11 المقاىي  

 221 3 11 الميكروبيولوجيا الزراعيه 

 105 4 12 النيات الزراع  

 31 1 11 الونداه الزراعيه 

 275 7 13 الوراثه 

 241 7 4 جامعة القاهرة

 0311 70 273 االجمال 
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الحشرات االقتصاديه والمبيدات 
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 :ندمات تقدموا المكتبة للماتم  -2

    اال تر ى  للمكتبة موم  عل  كبكةwww.agrilib.cu.net     و تيه الخدمات التالية: -

الكتب  الراال  العلمية  الدور ات  الموان الامعية )البقر     ورس المكتبة عل المراج  المختلية  -

 (والبصر ة

 .اتاية مصانر المعلومات االلكترو ية    كت  مااالت و روع العل   -

 (تقدث م  المعلومات  )  الرن عل  االائلة واالاتياارات -

 .اتاية نلي  باه  الموام  الزراعية عل  الماتوو العالم   -

 .التعرف عل  يركة االعارة بالمكتبة ومتابعة ياز الكتب  -

   النشرة اإلنبار ةNews Letter: 

 ج سعدان رب  انو ة تشم  كلمة المقرر وسيدث األنبار  ها ويدة التنايق األع م  وذلكتصدر

ية والمؤتمرات والتعر ف بزيدث الكتب المنشورة م  سنبار المكتبة والكلية وتتاب  سه  األيداث العلم

 .عدن  ج الشك  اإللكترو ج  وتو ع علج األمااخ 23الاعيدة مل سارة الكلية وىدر منوا  

  المالة العلمية:  

لوا ااتقبام البقوث تاتضيف المكتبة س ش ة المالة العلمية للكلية  ج الدور اليا ج و ت  مل ن 

 .وسعدانها وحىدار المالة

  المتيوميلل    ندمات ل: 

تقدخ المكتبة ندمات ماا ية لل    المتيوميل منوا ااتخداخ والبقر  ج اال تر ى بالماا ج  كذلك 

 .تقدخ ندمة التصو ر الورمج بنصف التكلية باإلضا ة ل اتيانة مل حعارة الكتب بالمكتبة

  (الكو اورتيوخ)كتبات الزراعية ندمة اتقان الم:  

 : ومل اه  سهدا ه  2114 ج  نا ر عاخ ( كو اورتيوخ)ت  ح شاء اتقان مكتبات للكليات الزراعية 

االاتيانة مل  –ة البيا ات و المشاركة  ج الدورات التدر بية للعامليل داالاتيانة بالتشارك  ج ماع -

التنايق  ج تنمية  و   (Document Delivery)طلب المقاالت الكاملة  ج الدان  والخارج 

 . والدور ات والراال  الكتب مل المقتنيات

 2110ال  ما و  2112مل  وليو لخدمة البر اال تقال      اليترة  متواط النشاط الشورو(: 7)كك   



 القاهرة جامعة –كلية الزراعة                        

13 

2 

 ر ــــــــر ــتق

 01/5/2110ال   2112/ 7/ 1ن م اليترة مل للمكتبة عل  شاط الموا  اليقا   

 
                     ال   2112 وليو   سوم    المكتبة ن م اليترة ملالمختلية ت  سجراء العد د مل األ ش ة اليقا ية 

 ( .3كما هو موضه بالادوم رم  ) 2110ما و  آنر 

 

 2110ال  ما و   2112النشاط الشورو للموا  اليقا   للمكتبة ن م اليترة مل  وليو  (:3)جدوم 

 
 :  منامشات الراال  -:سوال

 .(7)رم  جدوم ر و نكتوراه  كما هو موضه    راالة ماجاتي(  71)ت  سجراء منامشات بزجمال  

 2110ال  ما و  2112منامشات راال  الدكتوراة والماجاتير مل  وليو (:  7)جدوم 

 رـوـــــــالش
 عدن الراال 

 االجمال 
 نكتوراة ماجاتير

 9 8 1 وــــــ ولي

 2 1 1 اغا س

 11 7 8 بتمبرــا

 1 2 3 وبرــــاكت

 8 3 1 برـــ و م

 6 3 3 مبرــ ان

 4 3 1 ا رــــــ ن

 1 3 2 رــــ برا 

 3 - 3 ارســـم

 4 - 4  ـــــابر 

 11 1 1 ا وـــــــم

 71 05 03 ال ــــــــــــــاالجم

 النشـــاطوع ـــ 
2112 2110 

 االجمال  ما و ابر   مارس  را بر  نا ر ربن ام  و مبر اكتوبر ابتمبر اغا س و ولي

 71 11 4 0 5 4 3 7 5 15 2 7 منامشة الراال  

 22 1 7 ــ 3 7 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مقاضرات 

  + ورش عم  

 نورات تدر بية
 17 ــ 1 0 0 0 0 ــ 0 ــ ــ 1

 17 1 2 7 2 1 1 1 1 ــ ــ 1 منتد ات+  دوات 

 3 ــ ــ 0 ــ ــ 1 1 1 ــ ــ ــ مؤتمرات 

 +معار  

 ماابقات
 5 2 ــ 1 ــ ــ 1 ــ 1 ــ ــ ــ

 0 ــ 1 ــ  ــ ــ ــ 2 ــ ــ ــ ــ  س ش ة األاـــــر

 7 ــ 1 2 0 1 ــ ــ 1 ــ ــ ــ للمكتبة   ارات

 147 14 17 17 17 13 12 12 12 15 2 11 ال ــــــــــــاالجم
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مال اليتارة   ا وركة عم  ونورة تدر بية (  17 ) ت  س عقان: والدورات التدر بية عم الورش : ثا يا

  :ت كا   2110ال  ما و 2112 وليو

 .  جامعة القاهرة  - كلية االنا  -نورات تدر بية وميدا ية ل لبة اليرق األول  و الرابعة  سربعة  -

 11/11/2112 لبة الدراات العليا     وخ ل"  موارات البقر العلم   "بعنوان وركة عم    -

 . 5/12/2112 وخ  " ا اق ااتخداخ ال امات المتادنة " وركة عم  بعنوان   -

لت و ر وا شاء برامج تعليمية  Temps التقدخ للقصوم عل  ايد مشروعات" بعنوان وركة عم   -

 .  (1/1/2110 وخ ) "جد دة

                      "   لتمو   مشروعات ال امة الاد دة والمتادنة   ر"   وركة عم  المعو ة االمر كية -

 . 27/1/2110 وخ 

 . 2110/ 2/  27   23   25 نورات للمعيد ل ا اخ   -

 . 4/4/2110 وخ " اارة  كرة " وركة عم    -

 . 21/4/2110 وخ "  Biotechnology dayبر امج التكنولوجيا القيو ة " وركة عم    -

 . 24/4/2110 وخ الارة اىدماء المكتبة   (Power point)وركة عم  لبر امج   -

 . 21/5/2110 وخ  ا ياضرها وماتقبلو –االامدة اليواياتية " وركة عم    -

 

مل ن م اليترة ويلقة  قاش   دوة ومنتدو  كرو(  17 ) ت  س عقان عدن :والمنتد ات دواتـنالــ: ثاليا

  :كا ت   2110ما و  ال   2112 وليو 

 .  11/7/2112 وخ " باالتقان العاخ للمصر يل "  دوة بعنوان   -

 . 7/11/2112 وخ ( االمان المعمل  )  دوة بعنوان   -

تقد ات مونة اال تاج القيوا      ضوء ما ت  االع ن عنه مل تعييل  الب و  ر )   بعنوان   دوة  -

  .11/11/2112  متوا الامعية المصر ة ل  تاج القيوا      وخ  (  الزراعة لشئون اليروة القيوا ية

 .  3/12/2112 وخ   (واال  االمناع وع متوا الشخصية ) دوة تنمية بشر ة بعنوان   -

بر امج البقوث والتنمية واالبتكار التاب  لو ارة ل( Famelab) عل ماابقة مختبر الشورة تيل دو  -

 . 4/0/2110و     21/2/2110  البقر العلم    وم

 .  25/2/2110 وخ  "الويك  التن يم  وميياق الشرف "  دوة عل   -

 . 5/0/2110 وخ   "ريلة البكالور وس مراجعة جونة البرامج والمقررات    م"  دوة عل   -

 .23/0/2110والااب  عشر  وخ   12/0/2110 وخ  الاانس عشر -:اليكر الزراع   اتمنتد  -

 . 25/0/2110قيوا    وخ ال تاج االما   دوة   -

 01/0/2110 وخ   دوة عل مخاطر التدنيل وتاثيرها عل  ىقة اال اان   -

الكلية    سيمد  ايب  عميد./ ان  برعا ة  27/0/2110 وخ   ة ـة الزراعــليك    ــل   اشــــ ق ةـــيلق  -

 .ايمد عاكور  المشرف العاخ عل  المكتبة./ واكـــــراف  ان

 . 25/0/2110 وخ  النبات ما  اال تاج  دوة   -

  7/4/2110 وخ  " رسو الد ل    التدنيل "  دوة بعنوان   -

 17/4/2110  وخ  "  ر ق م   بعض  قدر "    دوة  -

 . 2/5/2110 وخ  "   انو ال    المتيوميل"   دوة   -

 

 -:مؤتمرات مقلية ونولية كاألت (  3 ) ت  س عقان عدن :المؤتمرات: رابعا

                       مؤتمر الدول  الخامس لبقوث اليروة القيوا ية واليروة الامكية بالشرق االواط وكمام ا ر قيا ال -

 . 2112سكتوبر  0 – 1ترة  مل    الي

التام  واالعدان )يضور المؤتمر القوم  الاانس عشر ألنصال  المكتبات والمعلومات تقى عنوان  -

 ( .المون  ألنصال  المكتبات
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 . 21/11/2112المؤتمر الاانس عشر ل  تاج القيوا     وخ   -

 .12/12/2112 وخ "  الموتمر المصرو الخامس لعلوخ االرا ب "  -

 . 21/0/2110 وخ  " الونداة الزراعية " مؤتمر   -

 . 24/0/2110 وخ  " المونداة وراثيا  منامشة الوض  العالم  للمقاىي "مؤتمر   -

 . 27/0/2110   وخ  اال تاج النبات ما  موتمر   -

 

  :ا تجكمعار  عدن ث ثة  ت  سمامة :المعار : ناماا

ومعدات س شاء المصا د والمزارع الامكية ومصا   األع ف     المعر  العالم  لتكنولوجيا سنوات -

 . 2112سكتوبر  0 – 1اليترة مل 

عل  هامش الموتمر المصرو الخامس لعلوخ االرا ب  وذلك     وخ  "منتاات األرا ب"معر   -

12/12/2112. 

 . 2110مارس  14 – 11المعر  الانوو القانو عشر للكتب العلمية    اليترة مل   -

 

 . 17/5/2110  و  14العر  اليعام   وم     اتعقد ماابقت    :الماابقات: ااناا

 

 :ت  عر  ث ثة س  خ تر يوية لل لبة كا ت   :س ش ة األاــــر: اابعا

 .الارة الزراعة يياة  7/11/2112 وخ "   Up" بعنوان   يل  كرتو     -

 . الارة علوخ االغذ ة 11/11/2112 وخ " The Adventures of TINTIN"بعنوان  يل  كرتو     -

 .الارة الزراعة يياة  24/4/2110 وخ "   Despicable Me"بعنوان   يل  كرتو     -

 

مل    اليترة   ارات نارجية للتعر ف بالمكتبة (   7) ت  ساتقبام عدن  :  ارات المكتبة: اثامن

              ال   عدن الزوارماموع  وى مد   و 2110ما و   ال  2112 وليو 

 (.7) الرا  كما هو موضه    جدوم رم  (  31) 

 
عدن الز ارات الخارجية للمكتبة ومركز المعلومات والت  ت  ساتقبالوا     وضه  بيان(: 7)جدوم 

 2110ما و   ال  2112مل  وليو اليترة 

 

 التار خ العدن الو د مالا 

 15/11/2112 1 ة  ارة طالب كلية االمتصان والعلوخ الايااي 1

 27/1/2110 1   ارة طالب كلية االمتصان والعلوخ الايااية 2

 12/2/2110 1   ارة طالب كلية االمتصان والعلوخ الايااية 0

 17/2/2110 7 جامعة الييوخ ما  المقاىي  –  ارة ط   مل كلية الزراعة  4

 23/2/2110 1 جامعة الييوخ –  ارة طالب مل كلية الزراعة  5

 7/0/2110 7 جامعة الييوخ ما  المقاىي  –  ارة ط   مل كلية الزراعة  3

 27/0/2110 7 ما  امرا   بات –جامعة الييوخ  –  ارة ط   مل كلية الزراعة  7

 11/4/2110 01 ما  بيولوج  –جامعة يلوان  -  ارة ط   مل كلية التربية   7

 21/4/2110 1 زراعية  ارة طالب مل المعود العال  للتعاون ال 7

  31 الماموع
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 اـذهـارو تنييـالاسو ا ـذهـالت  ت  تنيياالناء  و رـت   ن ـة

 .لراال  العلمية والكتب العربية لا شاء مكتبة  راعية رممية متكاملة البدء     -1

مل % 71يير ت  األ تواء مل سننام سكير مل  (Future)األكتراك      اخ المكتبات ا ل   -2

 .قتنيات المكتبة مل الكتب األ اليز ة والعربية والراال  العلمية م

 .   ماام الزراعة والعلوخ ذات الصلة المقلية والعالمية االكتراك    مواعد البيا ات  -0

 .  ICDLعل  الرنصة الدولية لقيان الكمبيوتر  موظي  المكتبةوض  ن ة لقصوم  -4

  راعة   –المكتبة القومية الزراعية  – راعة القاهرة    ية تيعي   شاط اتقان المكتبات الزراع -3

 .عيل كمس

 Selective Dissemination of Information (SDIتيعي  ندمة البر اال تقال  للمعلومات  -7

 .للمقاالت العلمية  Document delivery))ندمة توىي  الوثالق تيعي   -7

لتغ ية ال لب المتزا د مل روان المكتبة للدنوم ال  ( يىميااب 7ال   4مل )  انة ارعة األ تر ى  -7

 .كبكة المعلومات الدولية وذلك مل ن م التعامد م  الشركة المعنية

 .تاد د كام  لن اخ األضالة بقاعة المؤتمرات الرلياية بالمكتبة  -11

اعة لنق  األيداث مباكرة مل م( LCD   "50)تزو د مدن  المكتبة بشاكة عر  كبيرة  -11

 .المؤتمرات الرلياية 

البدء    سجراءات سي م وتاد د و  انة عدن سجوزة القااب ا ل     المكتبة لتلبية األيتياجات  -12

 .المتزا دة مل الروان الماتييد ل مل ندمات المكتبة 

  عل   اظللقي  القر ق  سن ار  ضد  بالكام   األ ذار ا ل     اخ  البدء    سجراءات سي م وتاد د -10

 .مقتنيات المكتبة

األمااخ العلمية بالكلية تتضمل عناو ل الكتب والمراج  العربية  جمي   سراام مالمة ال   -14

الذو سمي     المكتبة    اليترة مل القانو عشر واأل اليز ة والت  ت  كراؤها مل معر  الكتا  

11 – 14/0/2110 . 

العد د مل   يوا   والت  كارك  المكتبات  ماام      العلميةالدورات التدر بية والمؤتمرات يضور  -15

كما هو مختلية  نورات 11بالقضور    انصال  مكتبات  01تدر ب عدن موظي  المكتبة   يير ت  

 (.7)موضه    جدوم رم  
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             مل    اليترة  لعامليل بالمكتبه يوا االت  سكترك الدورات التدر بية عدن بيان ب(: 7)جدوم  

 2110ال  ما و  2112 وليو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التار خ اا  الدورة التدر بية مالا 
عدن 

 الماتييد ل

1 
  الدنوم عل  بعض الموام  العلمية عل

 كبكة ا  تر ى
15/11/2112- 13/11/2112 11 

2 
نورة تنشي ية    ماام القما ة المد ية 

 واألطياء
01/11/2112 2 

 0 7/11/2112 -3/11/2112 التام  وا عدان المون  ألنصالج المكتبات 0

 2 20/1/2110 - 10/1/2110 انارة المكتبات الاامعية 4

 2 21/0/2110 - 17/0/2110 بناء وت و ر المقتوو االلكترو   5

3 
                         : ماتقب  المكتبات العامة

  األنارة و التكنولوجيا 
27/0/2110 0 

 0 24/4/2110 - 14/4/2110 بر امج تنمية موارات مد رو االنارات  7

7 

الدور اليعام ألنصال  المكتبات    الوىوم 

لماتم  الماتييد ل وت و ر ندمات 

 ت بالمكتبات األكان ميةالمعلوما

17/5/2110 2 

 1 01/5/2110 - 17/5/2110 بر امج انصال  كئون مالية  7

11 
نورها    .. الامعية األمر كية للمكتبات 

 الدعوة للت و ر والتنمية المونية 
3/3/2110 2 

 01 ال ـــــــــــــــــاالجم
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    المكتبة ومركز المعلوماتتمى المناابات الت   لبعضىور 

 2112 و مبر  27-27المؤتمر الدول  األوم للنباتات المقورة وراثيا  والغذاء 
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 12/12/2112المؤتمر المصرو الخامس لعلوخ االرا ب  وخ 
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 11/0/2110تكر   موظي  المكتبة  وخ 

 11/0/2110ا تتال معر  الكتا   وخ  
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 12/0/2110منتدو اليكر الزراع  الاانس عشر  وخ 

 12/0/2110تكر   ال لبة المتيوميل  وخ 
11/0/2110 
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 27/0/2110 وخ  يلقة  قاش ط   كلية الزراعة م  انارة الكلية 

11/0/2110 

 12/0/2110تكر   ال لبة المتيوميل  وخ 
11/0/2110 


