
 اتــــــم المكتبـــــقس
 

 يتكون أعضاء قسم المكتبات من: -

 رئيس القسم
 هالة عبد الحميد واليالسيدة /  

 عضو مكتبة
 عبد الرحمن شفيقالسيد/  

 عضو مكتبة
 صالح الدين أحمدالسيد / 

 عضو مكتبة
 ماجدة عبدهالسيدة /  

 عضو مكتبة
 أمينة إبراهيم يوسفالسيدة /  

تعد مكتبة كلية التربية الفنية من المكتبات العريقة حيث أنها تزخر بمجموعات قيمة من المقتنيات سووووووووووواء 
والدوريات وتهتم إدارة المكتبة باجتياز احدث المراجع سوووووووووونويا لتزويد -والمجالت –الرسووووووووووائ  العلمية  –الكتب 

لف وخمسمائة وثمانون مرجعًا )كتب ( ثمانية وعشرون أ28580المكتبة لذلك فهي تحتوى على ما يقرب من )
مصووووفرات قيمة( في جميع التخصووووصووووات الفنية التربوية وثقافية  - C.D –رسووووائ   علمية  –أجنبي  –عربي 

 واالجتماعية.

 :نظام رسوم الخدمات المكتبية كالتالي 
 أواًل: نظام رسوم الخدمات المكتبية:

 ات.ووووومي، خمسة جنيهوورسم زيوووارة يو -
 ات.ووري عشرة جنيهووووشهوورسم زيارة  -
 رسم زيارة نصف سنوي أربعون جنيهوووًا. -
 وي خمسة وسبعون جنيهًا.وورسم زيارة سنووو -



 ثانيًا: نظام رسوم الخدمات االليكترونية:

 رسم استخدام اإلنترنت جنيه واحد للساعة. -
 رسم استخدام اإلنترنت بمساعدة أخصائي جنيهان للساعة. -
 خمسة جنيهات. CDرسم تحمي  نتيجة البحث على اإلنترنت على  -
 رسم طباعة ورقية نتيجة البحث على اإلنترنت ثالثون قرشًا للورقة. -

 ثالثًا: نظام رسوم خدمة التصوير:

آلة تصوير، سعر نسخ الورقة من كتاب )عشرة قروش(، وسعر الورقة للنسخ من  2يوجد بالمكتبة عدد  -
 قرشًا(.رسالة علمية )عشرون 

 رابعًا: نظام االستعارة:

 يمكن استعارة الكتاب لمدة أسبوع قابله للتجديد. للطالب: -
 يمكن استعارة ثالث كتب لمدة أسبوعين قابلة للتجديد. ألعضاء هيئة التدريس: -

 خامسًا: اإلطالع الداخلي، والخدمات:

 الخدمات التالية:للمتردد على المكتبة الحق في االستعارة الداخلية، كما تقد المكتبة  -
 تعريف الطالب والباحثين كيفيه استخدام المكتبة. -
 المراجوع بسوهولوة. تطبيق نظام التصنيف المناسبة مما يسه  الحصول على  -
 المحليوة واألجنبيوة والرسوائو  العلميوة. اإلفادة من أحدث المراجع العامة والمتخصصة والدوريات -
 يدرسوها الطوالب. في الموضوعات التي اإلرشاد إلى مصادر المعلومات للبحث -
 المكتبة مشتوركة في الدوريوات العلميوة اآلتية:  -
 الدوريات العلميـة األجنبيـة: (1

 Studies in Art education. 
 Journal of Aesthetic Education. 
 Art & crafts 
 Art in America 



 الدوريات العلميـة العربيـة:  (2
 مطبوعوات اليونسكوو وتشوم  : (أ

 -مجلة المتحف الدولي  - ديوجيون - رسالة اليونيسكو -  
 صحيفوة التربيووة. (ب
 مجلوة الجامعة )علووم وفنوون(. (ت
 مجلة المحيط الثقافي. (ث
 مجلة الفنون. (ج
 بحوث في التربية الفنية، )مجلة الكلية(. (ح
 مجلة فنون مصرية. (خ

وووووورا، كما ظه الثانيةوتسووووووتقبوووووو  المكتبووووووة روادهووووووا يوميووووووًا من الساعة التاسعة صباحا حتى مجلة الشباب. (د
 ك  أسبووع حتى الساعة الخامسة مساء. أيوام ثالثةتعم  المكتبوة بنظام الفترة المسائية، 

يعاون المكتبة في أداء رسووووالتها لجنة علمية تسوووومي لجنة المكتبوووووووووووووووووووات تضووووم بين أعضووووائها رئيس قسووووم و 
كتبوووووات وأستاذ من ك  قسم بالكليوووووة وتختل هذه اللجنوووووة ببحث شئوووووون المكتبة وتسهم في اختيار ، وشوووووراء الم

الكتوووب الجديووودة. ويقدم العاملون بمكتبوووة الكليوووة خدموووة اإلرشووواد عن مكان الكتوووب على األرفف، وخدمة المراجع 
 وة. أي استخراج المعلومات من الدوائر والقواميس العامة والمتخصص

يوجد بالمكتبة فهرس بطاقي مرتب ترتيبا هجائيا بالعنوان، وترتيبا هجائيا بالمؤلف، كما أن بها فهرسوووووووووووووووا 
للطالب الحق في االسوووووووتعارة الداخليووووووووووووووووووووووة في مكان واحد.  مرتبا برقم التصووووووونيف الذي يجمع كتب الموضووووووووع

توفر اب أو كتابيووون لمدة أسبوعيووون وفقا لللطالب حق استعارة كتووو بموجب كارنية الكليةواإلطالع داخ  المكتبوووة 
الكتاب، ويمكن تجديود االستعارة في حالوة توفور الكتب، أما في حالة عدم توفر الكتاب فينبغي رده مع إمكانيوة 

 استعارته في وقت أخر.

وتقدم المكتبة كذلك خدمة التصووووووير للرسوووووائ  العلمية والكتب مما يسوووووه  على المترددين الحصوووووول على 
 ادة العلمية في اق  مدة ممكنة.الم


