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 2020-2021  الجامعى  العام عن  المكت�ات  لجنة  إنجازات عن  تقر�ر

 مرفقات  +
 ناجي محمد نهلة   ا.م.د.

 
األول یتناول �العرض النقاط المستحدثة التي تمت إضافتها    محور�ن: المحور ینقسم التقر�ر إلى  

یتناول مواصلة المهام   الثاني  محور، وال2021-2020معي في العام الجا  لعمل لجنة المكت�ات

 :في السابق  المنوطة �المكت�ة 

 المحور الثاني المحور األول 

في    مسا�قة القراءة واإلبداع �اللغة العر��ة 1
كتاب  -المقال  -ثالثة فروع (القصة القصیرة

 في ح�اتي)

مقتنى جدید في    3302(إدخال   مواصلة م�كنة الكتب
لیبلغ    2021حتى یولیو    2020الفترة من سبتمبر  

 )69142اإلجمالي  
وتقد�م  االحتفال �الیوم العالمي للكتاب أونالین 2

محاضرة أونالین "مصطفى ماهر �تاب التنو�ر"  
 2021مایو    9  ا.د. سید قطب

ر�ن    استكمال مكت�ة الدراسات العل�ا �ضم قسمي
(إلى  ة ور�ن لقسم اللغة العبر�ةكور�ال  لقسم اللغة

  – صینى - إسبانى  – ألمانى  – فرنسىجانب أقسام 
 الماضي)  العام  من  روسي -إنجلیزى

عمل حساب ألعضاء هیئة التدر�س على   3
المكت�ة الرقم�ة وتفعیل خدمة االطالع على 

من أعضاء هیئة   60(قواعد الب�انات العالم�ة  
 التدر�س والهیئة المعاونة)

تنم�ة مهارات العاملین �المكت�ة من خالل مختلف 
دخال الرسائل ورفعها على نظام  (إ ورش العمل

  8و 7یومي   المصر�ة  الجامعات ادفیوتشر التا�ع التح
مكت�ات القرن الحادي والعشر�ن   -2021مارس 

 )2021مارس    14المقدمة من بنك المعرفة  
الدراسات العل�ا  مكت�ة  تخص�ص ر�ن في   4

لمؤلفات وترجمات السادة أعضاء هیئة 
 التدر�س 

�الكامل   االستفادة من المیزان�ة المقررة لشراء الكتب
مع ز�ادة المبلغ المخصص لقسم اللغة البرتغال�ة 

 لتأس�س مكتبته
تفعیل صفحة المكت�ة على ش�كة التواصل   5

(بلغ عدد المتا�عین على  االجتماعي ف�سبوك
وعدد المتا�عین للمسا�قة    1190الصفحة  

4569( 

 إقرار الالئحة الخاصة بتأخیر الكتب المستعارة
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 الرسمي الخاص �المكت�ةتفعیل البر�د  6
للمراسالت الرسم�ة مع الجامعة وأعضاء هیئة 

 التدر�س والطالب

متا�عة العمل وتوز�ع مهام رؤساء األقسام داخل 
 المكت�ة

التعاون مع �ل�ة الدراسات اإلنسان�ة جامعة  7
 األزهر وت�ادل المجالت العلم�ة

 قبول الهدا�ا مع وضع ضوا�ط لذلك
 

ترجمة العرض التقد�مي (�اور بو�نت) الذي تم  8
من إعداده في العام الماضي عن المكت�ة  

واستخدامه على شاشة   إلى اإلنجلیز�ةالعر��ة  
 �الدور الخامس.  المكت�ة

 تجلید الكتب �الجهود الذات�ة

 األول  محورال

 مسا�قة القراءة واإلبداع �اللغة العر��ة لطالب األلسن .1

بدورها في الحفاظ على    واإلبداع �اللغة العر��ة و��مانافي إطار حرص �ل�ة األلسن على تشج�ع القراءة  

اللغة العر��ة ودعمها، فقد نظمت مكت�ة �ل�ة األلسن تحت رعا�ة ا.د. سلوى رشاد عمیدة الكل�ة وا.د.  

اإلبداع األدبى في إطار  مسا�قة تشج�ع القراءة و الكل�ة للدراسات العل�ا وال�حوث  أشرف عط�ه و�یل 

على صفحة التواصل االجتماعى (الف�سبوك)   االحتفال �الیوم العالمي للكتاب، وتم اإلعالن عنها 

القصة القصیرة، والمقال، و�تاب في ح�اتي، وتم رصد  في الفروع التال�ة:   وذلك  الخاصة �المكت�ة،

مشار�ة من مختلف أقسام الكل�ة    30ة الثالجوائز التال�ة: ، وقد بلغ عدد المشار�ات في األفرع الث

، د.حنان  ومحتلف الفرق الدراس�ة،  وقام �التحك�م أساتذة قسم اللغة العر��ة األعضاء في لجنة المكت�ات

 یوسف، د. ثناء الكیالني، د. منال غن�م، د. فاطمة حمدي.

  في  الفائزون   ل�ص�ح   المقال،  لفرع  ح�اتي  في  �تاب  فرع  في  المشار�ات  ضم  تم  اللجنة  اقتراح  على  و�ناء
 أسماؤهم:  التال�ة  الطالب  الترتیب  �حسب  ح�اتي في  المقال/كتاب فرع
 القسم  ح�اتي  في  المقال/كتاب  فرع 
 (الرا�عة)  عر�ي جواد  حر�ة ناصر آالء 1
 (الرا�عة)  تر�ي زمان   �ل  في  المرأة سلطان   محمد  مر�م 2
 (الرا�عة)  إ�طالي �و�لهو  ل�اولو  "الخ�م�ائي"  عرض محمود  محمد  هایدي 3
 (الثان�ة)  إنجلیزي ونها�ة  بدا�ة أشرف  عالء 4
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 (ثالثة)  أس�اني تتحدى   مصر رسيم  مجدي  محمد 5
 (الرا�عة)  ألماني   وأسود  أب�ض طه  �اسر  عمار 6
 (الثالثة)  صیني �المص�اح  هو هاني  مها 7
 

 أسماؤهم:  التال�ة  الطالب  القصیرة  القصة  فرع  في  الفائزون   و�ص�ح 
 

 القسم العمل عنوان  القصیرة  القصة  فرع 
 (أولى)  فرنسي إجا�ة  ال  أنه  اإلجا�ة هنا بهجت ربیی 1
 (الثالثة)  إ�طالي �كون   أن   �جب  كما السید  أشرف ندى  2
 أولى) (  صیني نزهر  قد حسین   إسراء 3
 (الثالثة)  سواحیلي أزرق  وهج  �حیى  أمل 4
 (ثالثة)  إنجلیزي ظهرا  الواحدة  طارق  ران�ا 5
 (الرا�عة) �ا�اني الممیزة  أنا العز�ز عبد  سلمى 6
 (الثالثة) �ا�اني المز�ف  العدالة  خادم �ا�اني  األمیر  ش�ماء 7
 (األولى)   إ�طالي األمس  حزن  فؤاد  ص�ح�ة 8
 (را�عة)  ألماني الس�ع  القاهرة  عجائب أحمد  جالل  حنان  9

  التوأم ممدوح  ر�هام 10
 

 من  عمل/أكثر  من   �أكثر  المسا�قة  في  للمشار�ة  أسماؤهم التال�ة للطالب  واإلشادة  الشكر  توج�ه  مع
 (ألماني). طه  �اسر  وعمار  (تر�ي)  سلطان   محمد  مر�م  فرع:
 القادمة.  األعوام  في  التقلید  هذا  �استمرار  الختامي  اجتماعها  في  المكت�ات  لجنة  أوصت  وقد

 المسا�قة) عن   اإلعالن   (مرفق 
   بللكتا العالمي  �الیوم   االحتفال      .2

�االحتفال     2020- 2019بناء على توص�ة لجنة المكت�ات في التقر�ر الختامي للعام الماضي  
�الیوم العالمي للكتاب أونالین نظرا لظروف جائحة �ورونا، فقد نظمت لجنة المكت�ات في العام  

  یوم  قطب  سید  ا.د.  قدمها  التنو�ر"  �تاب  ماهر  "مصطفى �عنوان فعال�ة    2021- 2020الجامعي  
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  قد  ذ�رها  السابق   واإلبداع  القراءة  مسا�قة  أن   �ما  ت�مز،  ما�كروسوفت  تطبیق   على  2021 مایو  9
 للكتاب.  العالمي  �الیوم  االحتفال  فعال�ات  إطار  في أ�ضا عنها  اإلعالن  تم

-https://teams.microsoft.com/l/meetup
join/19%3ameeting_YWU5NTVjMWItZGM2YS00YThiLTg4NjYtYmYzMzFjOTMxOWE1%40thread.v2/0?context=%7b%2

-88ce-457a-1e89-6f148b2ca608%22%2c%22Oid%22%3a%2253deae61-a0d4-4c80-0077-2Tid%22%3a%2241baebe4

d36c923da96%22%7da 

 
 عمل حساب على المكت�ة الرقم�ة  .3

هیئة التدر�س والهیئة المعاونة �الجامعات  جهود في إطار  التحول الرقمي ودعم قدرات أعضاء 
المكت�ة    على�كل�ة األلسن  قام فر�ق المكت�ة �عمل حساب ألعضاء هیئة التدر�س  المصر�ة، فقد 

طالع على قواعد الب�انات العالم�ة ألعضاء هیئة التدر�س والهیئة المعاونة،  الرقم�ة وتفعیل خدمة اإل
، وجاري  عضوا 60دد أعضاء هیئة التدر�س والهیئة المعاونة المستفیدین من هذه الخدمة  و�لغ ع 

في االنضمام لهذه الخدمة الستكمال العمل في   التدر�س الراغبین  هیئة  تجم�ع طل�ات أعضاء 
 العطلة الص�ف�ة.

 الخدمة)  في  المشتر�ین   المعاونة  والهیئة  التدر�س هیئة  أعضاء �أسماء  حصر  (مرفق:

 

         تخص�ص ر�ن في مكت�ة الدراسات العل�ا لمؤلفات وترجمات السادة أعضاء هیئة التدر�س .4

  مؤلفات  معلج ر�ن   تخص�ص  في  العمل بدأ  قدو   ،المكت�ات  لجنة  أعضاء من   توص�ة  على  بناء   
  في  العلم�ة  لأل�حاث نواة  لتكون   العل�ا  الدراسات  مكت�ة  في  وترجماتهم  التدر�س هیئة أعضاء  السادة

 �أعمال المكت�ة لموافاة  العلم�ة  األقسام  مخاط�ة 2020 د�سمبر في  تم  وقد  المجاالت، مختلف
 التدر�س.  هیئة أعضاء  ومترجمات

 الصدد)  بهذا  العلم�ة  األقسام  مخاط�ة  (مرفق:

   االجتماعي  التواصل  صفحة   على  األلسن �ل�ة  مكت�ة   صفحة   تفعیل .5

  �ل�ة مكت�ة�  الخاصة  (الف�سبوك)  االجتماعي  التواصل  صفحة تفعیل  تم  1202  مارس شهر  في
  والهیئة التدر�س  هیئة  أعضاء  من  والمستخدمین  المكت�ة  بین  الوصل حلقة لتكون  وذلك األلسن 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU5NTVjMWItZGM2YS00YThiLTg4NjYtYmYzMzFjOTMxOWE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2241baebe4-7700-4c80-a0d4-6f148b2ca608%22%2c%22Oid%22%3a%2253deae61-1e89-457a-88ce-ad36c923da96%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU5NTVjMWItZGM2YS00YThiLTg4NjYtYmYzMzFjOTMxOWE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2241baebe4-7700-4c80-a0d4-6f148b2ca608%22%2c%22Oid%22%3a%2253deae61-1e89-457a-88ce-ad36c923da96%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU5NTVjMWItZGM2YS00YThiLTg4NjYtYmYzMzFjOTMxOWE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2241baebe4-7700-4c80-a0d4-6f148b2ca608%22%2c%22Oid%22%3a%2253deae61-1e89-457a-88ce-ad36c923da96%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU5NTVjMWItZGM2YS00YThiLTg4NjYtYmYzMzFjOTMxOWE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2241baebe4-7700-4c80-a0d4-6f148b2ca608%22%2c%22Oid%22%3a%2253deae61-1e89-457a-88ce-ad36c923da96%22%7d
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  وائل  آ�ة ود.  اللجنة، مقرر  ناجي محمد نهلة  ا.م.د.  إشراف تحت  والطالب، وال�احثین   المعاونة
بلغ عدد المتا�عین على الصفحة    وقد  المكت�ة،  مدیر  �أعمال  ائمالق  حسین   وا.منى  المكت�ات،  لجنة  وعض

   .2021في أول یولیو   4569متا�ع وعدد المتا�عین لمسا�قة القراءة   1190

 (مرفق : سكر�نشوت من صفحة المكت�ة على ش�كة التواصل االجتماعي)

 

ء هیئة التدر�س  مع الجامعة وأعضا تفعیل البر�د الرسمي الخاص �المكت�ة للمراسالت الرسم�ة  .6
 والطالب

  الخاص  الرسمي  البر�د  تفعیل  على  الجامعة من   الواردة  توجیهات  على بناء  المكت�ة  إدارة  حرصت 
  �ل�ة �مكت�ة  اإلشادة  وتمت  ،المكت�ة  مستخدمي  ومع  الجامعة  مع  المراسالت  في  واستخدامه  �المكت�ة
  في  السر�عة  الستجابتها  وال�حوث  العل�ا  الدراسات  لشؤون   الجامعة  رئ�س نائب  ا.د. قبل  من   األلسن 

 األمر.  هذا

 
  -  اإلنسان�ة   الدراسات �ل�ة و   األلسن �كل�ة   وال�حوث العل�ا  الدراسات قطاع  بین  التعاون  .7

   األزهر  جامعة 

  اإلنسان�ة  الدراسات  �ل�ة  إهداء  على  وردا  األخرى   المصر�ة  الجامعات  مع  التعاون  توثیق   إطار  في
 بتوطید  المكت�ات  لجنة  أوصت  فقد  األلسن،  �ل�ة  لمكت�ة  دور�اتها من   أعداد  األزهر  �جامعة
  .األلسن   وصح�فة  فیلولوجي   مجلة من   الحدیثة  األعداد و�هدائها  األزهر  جامعة  مع  التعاون 

 المكت�ة   عن  التقد�مي العرض ترجمة  .8

  وأوصت  ، 2020- 2019  الجامعي  العام  في  �اللغة  المكت�ة عن   تقد�مي  عرض  إعداد تم  قد كان 
  ا.م.د.  الزمیلة  �الفعل  �ه  قامت  ما  وهو  ،الماضي  العام  في  اإلنجلیز�ة  اللغة  إلى  بترجمته  اللجنة
  على  ةالعر��  �اللغة  التقد�مي  العرض  مع  جنب  إلى  جن�ا  اآلن   استخدامه و�تم  إبراه�م،  فؤادفیروز 
 هیئة  ألعضاء  تقدمه  الذي  والدور و�مقتن�اتها  �المكت�ة  للتعر�ف  المكت�ة،  مدخل  في  العرض  شاشة

 .واستخدامها  المكت�ة  على  التردد  وقواعد �المواعید  للتعر�ف  و�ذلك  والطالب  وال�احثین   التدر�س



6 
 

 نجلیز�ة)اإل  �اللغة  التقد�مي  العرض  (مرفق 
 
 

 الثاني:  المحور
 

 الكتب م�كنة  .1
  األلسن، �ل�ة مقتن�ات  م�كنة إطار  في  والمراجعة المكت�ة لمقتن�ات  اإلدخال  أعمال  مواصلة تمت
  یولیو 1 حتى 2020  أغسطس  27  من  الفترة في مقتن�ات  من   تسجیله  تم  ما  عدد  إجمالي و�لغ

  69142  إلى  تسجیلها  تم  التي  المقتن�ات  إجمالي  بذلك  لیرتفع  تسجیله تم  جدید  مقتنى  3302  2021
  اإلدخال  نشاط   انخفض  فقد  جدید  مقتنى  7760  لتسجی  ف�ه  تم  الذي  الماضي  �العام  ومقارنة  ى.مقتن

  الفصلین   في  المیداني  التدر�ب  وتوقف  �ورونا  جائجة  �سبب 2021  الجامعي  العام  في  والمراجعة
  المقرر ومن   الطالب،  سالمة على  وحرصا  حتراز�ةاال  لإلجراءات  مراعاة والثاني  األول الدراسین 

 الص�ف�ة.  العطلة  في  �المكت�ة  الجرد أعمال  من  االنتهاء  �عد  المیداني  التدر�ب  مالاستك
 
 

 
 )2021  یولیو  حتى  2020  أغسطس من   الفترة  في  والمراجعة  اإلدخال بنشاط   تقر�ر  (مرفق:
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 استكمال مكت�ة الدراسات العل�ا  .2
في العام الجامعي    كان  مكت�ة  2020- 2019قد تم  قاعة الرسائل ل�كون نواة  تخص�ص جزء من 

و�یل الكل�ة  للدراسات العل�ا  على توجیهات ا.د. سلوى رشاد عمیدة الكل�ة وا.د. أشرف عط�ة  بناء 
من   وال�احثین �الكل�ة تخدم أعضاء هیئة التدر�س والهیئة المعاونة  لشؤون الدراسات العل�ا وال�حوث ل

 صینى  -   إس�انى  –  ألمانى  –  فرنسى، وتم تخص�ص دوالب لكل من أقسام  مختلف الجامعات ال�حث�ة
  اللغة  لقسم  ر�ن  �ضم  2021- 2020  الجامعي العام  في العمل  مواصلة  وتمت  روسي، - إنجلیزى  –

   العبر�ة.  اللغة  لقسم  ور�ن   الكور�ة
 

 العمل ورش  مختلف  خالل  من �المكت�ة   العاملین  مهارات  تنم�ة  .3
ورشتي عمل لرفع قدراتهم وتنم�ة في    2021- 2020في العام الجامعي  اشترك العاملون في المكت�ة  

 :، وهي �التاليمهاراتهم لتواكب المتطل�ات الجدیدة المرت�طة �الم�كنة والرقمنة
 
ة  إدخال الرسائل ورفعها على نظام فیوتشر التا�ع التحاد الجامعات المصر� ورشة عمل خاصة �  - 

 ، �التعاون مع المكت�ة المر�ز�ة، وقدمها ا. محمد عبد الراضي.2021  مارس  8و 7یومي  
 

   
، وشارك  2021مارس   14مكت�ات القرن الحادي والعشر�ن المقدمة من بنك المعرفة  ورشة عمل   - 

 .فیها ا. أبو �كر یوسف
 
 )الرسائل  إدخال  عمل  ورشة �شأن   حسین   منى  ا. من   قر�رت  (مرفق  
 

 �الكامل  الكتب  لشراء  المقررة  المیزان�ة   من  االستفادة .4
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 45000  وال�الغة  2021- 2020  الجامعي  العام  في  الكتب  لشراء  المقررة  المیزان�ة من   االستفادة  تمت

  ماألقسا  جم�ع  على  وتوز�عها  ،دور�ات  شراء  3/2 بند  جن�ه  1000و  ،�تب  شراء  6/2 بند  جن�ه 
   .جن�ه  3066  مبلغ  علمى  قسم �ل  �خص  �حیث  العلم�ة

 مكتبته.  لتأس�س  البرتغال�ة  اللغة  لقسم  أكبر مبلغ  بتخص�ص  اللجنة  أوصت  وقد

 )الكتب  �شراء  ب�ان   مرفق (
 
   الكتب  �استعارة  الخاصة   الالئحة   إقرار .5

  الكل�ات  مكت�ات  فى  االستعارة نظم  �شأن   للمكت�ات  العامة  اإلدارة  من   الواردة  المذ�رة  ضوء  في
  هئ�ة أعضاء  للسادة  مطال�ات  وعمل  العلم�ة  األقسام  مخاط�ة  تمت  فقد  شمس عین   �جامعة  والمراكز
 :التالي  إقرار�  اللجنة  أوصتو   ،2020  نوفمبر  شهر  في  �تب لدیهم  الذین   التدر�س

 
 

المسموح  عدد   الفئة م الكتب 

 هااستعارت�

 مالحظات

  �تب  ةخمس أعضاء هیئة التدر�س 1

  �تب  ةأر�ع المدرسین المساعدین   2

  �تب  ةثالث العاملین �الجامعة   3

المعاونة   �تب  ةثالث طل�ة الدراسات العل�ا   4 الهیئة 

 �الكل�ة  

الل�سانس   5 طل�ة 

 وال�كالور�وس

  ن كتا�ا
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اإلعارة أسبوعین �جوز تجدیدها �مدة أخرى واحدة و�جوز للمكت�ة أن تسترد على أن تكون مدة   •

 .ت خالل مدة االستعارة عند الحاجةما أعیر لهذه الفئا

 .أخیر لعدم وجود الئحة مال�ة بذلكولن یتم تطبیق نظام غرامات الت •

 :الالئحة المت�عة و تنص علىفى حالة فقد الكتاب سیتم تطبیق   •

 أو إتالفه �قوم الطالب أو عضو هیئة التدر�س أو الموظف الذى    فى حاله فقد الكتاب

فقد منه الكتاب بدفع ثالثة أمثال سعره الحالى �األسواق و�كون الحد األدنى لسعر  

 الكتاب خمسین جنیًها.

   إدار�ة% مصار�ف  10سعر الغرامة المقررة مائة جن�ه فضال عن ز�ادة. 

 
 

 األقسام   رؤساء مهام   توز�ع  و�عادة العمل متا�عة  .6
 یوم  في  المكت�ات �إدارة  العاملین   السادة  مع  "�اتمكتال  لجنة  مقرر  "  ناجى  محمد  نهلة  د/م.أ.  جتمعتا

  �الفصل  للعمل خطة  ووضع األول  الدراسي الفصل  في العمل  سیر  على  للوقوف  2021  ینایر  8
  قلة  في  األول  المقام  في  تتمثل  والتي  المكت�ة  أعضاء  یواجهها  التي  المعوقات  ومناقشة  الثانى  الدراسى

  االستعارات  وتأخیر  المكت�ة،  داخل  الالئق   �التعامل  الطالب  التزام  وعدم  المتخصصین   اإلخصائیین   عدد
  التعامل  نحو المكت�ات  لجنة  اجتماعات  في  الالزم  اتخاذ تم  وقد  والطالب،  التدر�س هیئة أعضاء لدى 
 هیئة ألعضاء سواء  الكتب  وفقدان   ستعاراتاال تأخیر لض�ط   الئحة  وضع  خالل  من   األمور هذه مع

  على  التقد�مي  العرض    خالل من  ونظامها  �المكت�ة  �التعر�ف  التوص�ة  و�ذلك  ،الطالب أو  التدر�س
 المكت�ة.  شاشة

 
 2021 ینایر  في  المكت�ات  إدارة أعضاء  مع  ناجي  محمد  نهلة  أ.م.د.  اجتماع  محضر  :7  مرفق 

 
 منها  المالئم   واخت�ار  �فرزها التوج�ه  �عد  الهدا�ا  قبول .7
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  وقدر  المهداة الكتب  ق�مة  وهي الهدا�ا  قبول �خص  ف�ما  بها وااللتزام  معاییر  بوضع  اللجنة أوصت
مع التوص�ة �فرز األقسام العلم�ة    متهالكة،  حالة  في  تكون   وأال  أصل�ة،  �تب  تكون   أن   منها،  االستفادة

 للكتب المهداة.
 

 التال�ة:  الهدا�ا  وقبول
 �تاب  110و  العبر�ة  �اللغة  �تاب  373  عن   ع�ارة  وهي  الوهاب  عبد  منصور  ا.د.  المرحوم  أسرة  هد�ة  - 

 العر��ة.  �اللغة
 الصین�ة.  �اللغة  �تاب  210 عن  ع�ارة  وهي  العب�سي  وحید  ا.د.  المرحوم  أسرة  هد�ة - 
  ،عدد  الروس�ة �اللغة �تا�ًا 37 عدد عن   ع�ارة  وهى �ة،القوم  والوثائق   الكتب  دار / من   مقدمة هد�ة-

 .السواحیل�ة  �اللغة �تاب  15 عدد  الكور�ة،  �اللغة  دور�ة  60
 سعد.  فایزة  ا.د.  المرحومة من   إهداء  العر��ة،  �اللغة  �تاب  13
 .روس�ا  جمهور�ة  من   إهداء  الروس�ة  �اللغة  �تب  8 - 
 اإلنجلیز�ة.  �اللغة  �تب  2و  العر��ة،  �اللغة  معاجم  4 - 
 درو�ش. دعاء  السیدة  من   الفرنس�ة  �اللغة  �تاب  41 - 
  الشرق.  جونكور  مسا�قة  إطار  فى  مهداة  الفرنس�ة  �اللغة  كتاب15 - 

 العر��ة.  اللغة  �قسم  جمال  مر�م  د. من   العر��ة  �اللغة  �تب  10 - 

 مقدمة من أ.د/ منى أحمد عبد العز�ز " قسم اللغة الفرنس�ة "  الفرنس�ة،  �اللغة  �تاب  20 - 

معاجم تخصص�ة من السیدة دعاء  9عدد  �تب �اللغة العر��ة ، و   4كتاب �اللغة الفرنس�ة ،عدد  12 - 

 درو�ش.

 �تب �اللغة العر��ة ، هد�ة من ا.د. أحمد �حیي �قسم اللغة العر��ة.  3 - 

ألماني) هد�ة مقدمة من ا.د. ناصر عبد العال و�یل  - إنجلیزي - قاموس مصطلحات اللغة (عر�ي - 

 الكل�ة لشؤون الطالب.  
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ورحبت اللجنة �قبول الهدا�ا التال�ة مع إرجائها للعام القادم لحین االنتهاء من الجرد �المكت�ة واالنتهاء  

 من فرزها من قبل األقسام العلم�ة المختلفة:

 586المقدمة من /قسم اللغة الصینیة وتخص طالب الساعات المعتمدة  وھى عبارة عن   ھدیة - 
 من دوریة "الصین بین الماضى والحاضر". 73،72كتاب صینى والعدد  

  خص�صا  �ط�اعتها  المر�ز  قام  �تب  أر�عة  من  نسخ   ثالث  وهي  للترجمة  القومي  المر�زهد�ة من    - 
 و"جیرترود".   النورس"  و"صرخة  و"األر�عین�ة"  الوجود"،  ماوراء"  وهي برایل  �طر�قة  الهمم  ذوي  للطالب

وهى ع�ارة عن  �تب تخصص�ة فى األدب    وجدان رسمى محمود علىهد�ة المقدمة من السیدة /  - 

 والترجمة واللغات العر��ة واإلنجلیز�ة والفرنس�ة  .

 

 الذات�ة:  �الجهود  الكتب  تجلید .8
  870 مبلغ  اللجنة  أعضاء  جمع فقد  أعوام،  منذ  المكت�ات  لجنة ات�عته  الذي  التطوعي  التقلید إطار  في
 التهالك.  من  علیها  والحفاظ   الكتب  لتجلید  تخص�صه تم

 
 
 أ.م.د. نهلة محمد ناجي محمد توفیق 
 مقرر لجنة المكت�ات

0212یولیو    10  
 

0
50

100
150
200
250
300
350
400

Series 1

Column1

Column2



12 
 



13 
 

 


