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الخدمــات المتمیزة التي تقدمھا المكتبة:

خدمة االستعارة:.1
االستعارة الداخلیة:- أ

تقدم مكتبة كلیة الحاسبات والمعلومات خدمة االستعارة الداخلیة لجمیع فئات المستفیدین من جامعة القاھرة .
ل رسوم دخول للمكتبة مناسبة لجمیع فئات بمن خارج جامعة القاھرة ولكن مقاتقدم ھذه الخدمة ایضا للمستفیدینكما 

.المستفیدین 

االستعارة الخارجیھ:-ب
تقدم مكتبة كلیة الحاسبات والمعلومات خدمة الستعارة الخارجیة للمستفیدین من اعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 

كالتالي:وتكون (من داخل الكلیة فقط الغیر )والطالب وطلبة الدراسات العلیا 
: اعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة

للھیئة المعاونةقابلة للتجدید ، كما تسمح شھركتب كحد اقصى لمدة 5باستعارة العضاء ھیئة التدریستسمح المكتبة 
قابلة للتجدیدشھركتب كحد اقصى لمدة 3باستعارة 

كما تسمح ایضا باستعارة االسطوانات الخاصة بالكتب لمدة یوم واحد فقط.
لحاجة.ویجوز للمكتبھ أن تسترد ما أعیر لھذه الفئات خالل مدة االستعارة عند ا

كالتالي:وفي حالة فقدان الكتاب تكون الجراءات 
إحضار نسخھ بدیلھ من نفس الطبعھ أو طبعھ احدث ال تقل قیمتھا عنھا أو یسدد ثمنھا حسب السعر الحالي مضافا -1

) مصاریف اداریھ .%10الیھ (
األستاذ الدكتور : عمید الكلیة إذا لم یتیسر وجوده في السوق أو كان من الكتب المھداه ولم یكن لھ سعر مقدر یشكل-2

) مصاریف اداریھ ویكون تقدیر اللجنة نھائي ال یجوز %10لجنھ بالنسبة للكلیھ لتقدیر سعر للكتاب ویضاف الیھ ( 
.المنازعة فیھ

:الطالب
ستعارة ، حیث تسمح باالثالثة ایامرة كتاب واحد كحد اقصى لمدة تسمح المكتبة لطالب الفرقة الثالثة والرابعة باستعا

.ثالثة ایامالتالي وبذلك تكوم المدة األحدیوم االربعاء من كل اسبوع ویتم رد الكتاب یوم 
ویقوم الطالب بكتابة بیاناتھ و بیانات الكتاب المستعار في استمارة االستعارة الخارجیة الخاصة بالطالب  ویرفق 

ب وصورة من البطاقة الشخصیة .باالستمارة صورة كارنیھ الكلیة الخاص بالطال
 یطلع علیھا عند اجراء عملیة االستعارة.توضع شروط جزائیة نظیر التأخیر عن رد الكتاب في حالة تأخیر الكتاب
الطالب متزایدة حسب نسبة التلفوفي حالة تلف الكتاب یتم توقیع غرامة على.
 ثمن الكتاب طبقا لما ھو منصوص علیھ في الئحة وفي حالة عدم رد الكتاب تحجب نتیجة الطالب لحین سداد

المكتبات الجامعیة.
: طلبة الدراسات العلیا

تسمح المكتبة لطالب الدراسات العلیا بإستعارة كتاب واحد كحد اقصى لمدة اسبوع .
حیث یقوم الطالب بإستیفاء نموذج اقرار خاص بالمكتبة وذلك لضمان رد الكتاب.
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الجاریة:خدمة االحاطة .2
تقوم المكتبة بتقدیم خدمة الحاطة الجاریة للمستفیدین عن طریق تخصیص مجموعة من االرفف لوضع الكتب الجدیدة 

حتى یكون من السھل على المستفید الوصول الیھا، كما تقوم المكتبة ایضاً بتصویر مجموعة من صفحات عناوین الكتب 
خارج المكتبة .الجدیدة او اغلفتھا ووضعھا في لوحة اعالنات 

خدمة التصویر:.3

تقدم المكتبة خدمة التصویر لجمیع فئات المستفیدین منھا  بسعر رمزي.

خدمة الطباعة:.4

.الواحدةللورقةرمزيتقدم المكتبة خدمة الطباعة لجمیع فئات  المستفیدین منھا بسعر 

الرد على االستفسارات :.5

منھا .تقوم المكتبة بالرد على استفسارات المستفیدین

خدمة االحالة الى اماكن وجود المعلومات:.6

تقوم المكتبة بتقدیم خدمة االحالة الى اماكن وجود المعلومات وذلك تیسیرا للمستفیدین.

االنترنت:.7

تقدم المكتبة خدمة االنترنت العضاء ھیئة التدریس والطالب و طلبة الدراسات العلیا.
تقوم المكتبة بتقدیم خدمة النتالنت العضاء ھیئة التدریس وطلبة الدراسات العلیا بدون مقابل ،كما تقوم بتقدیمھا للطالب مقابل 

جنیھ للساعة الواحدة.2

المكتبة الرقمیة:.8

االعلى تقدم المكتبة خدمة المكتبة الرقمیة لجمیع فئات المستفیدین منھا من خالل مشروع المكتبة الرقمیة بالمجلس
للجامعات وذلك المكانیة  الوصول الى مجموعة من مصادر المعلومات االلكترونیة التي تشارك فیھا الجامعات المصریة 

والتي تشمل الكتب والمجالت العلمیة االلكترونیة وقواعد البیانات.


