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رؤيــــة الكلية
 أكتوبرمؤسسة أكاديمية ذات مستوى6 أن تكون كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب جامعة
.متقدم فى مجال نظم المعلومات وعلوم الحاسب علي الصعيدين المحلي والعربي
Faculty of information systems and computer science of October 6
University, To be an academic institution with an advanced level in
the field of information systems and computer science at the local
and Arab levels.

رسالة الكلية
 أكتوبر بتخريج كوادر مؤهلة بمهارات6 تلتزم كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب جامعة
ً عالية في مجال نظم المعلومات وعلوم الحاسب ذات قدرات تؤهلهم للعمل بمهنية محليا
 كما تلتزم الكلية بتوفير بيئة تعليمية وبحثية،واقليميا ً فى إطار من اإللتزام بأخالقيات المهنة
.وتقديم خدمات مجتمعية تسهم في تطوير المهنة والمجتمع
Faculty of information systems and computer sciences, October 6
university, Provides the students with basic knowledge and skills to
produce graduates with highly competitive professionals in the field
of information systems and computer sciences, Develops the capacity
of graduate with advance scientific research skills, and develops the
capacity of the graduate to work wisely and efficiently with ethics.
Faculty of information systems and computer sciences, October 6
University, also offers professional advice and technical support for
enhancement and development of the local community.
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القييم الحاكمة
للكلية
1ـ اإللتزام بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص واألداء المتميز.
2ـ اإللتزام بخضوع كافة األنشطة التى تباشرها الكلية للمراجعة والقياس والتقويم
والتطوير المستمر وفقا للممارسات والمرجعيات الجامعية العالمية.
3ـ توفير حرية الرأى والفكر والتعبير واإلختيار ألعضاء هيئة التدريس والطالب
وتوفير ديموقراطية المشاركة لجميع العاملين بالكلية والمعنيين بأدائها.
4ـ إلتزام الكلية بتنمية مناخ وثقافة العمل الجماعى وتعاون وتضافر التخصصات
بما يتسق مع طبيعة الجامعة كمؤسسة لتنمية المعرفة.

غايات الكلية

الغاية األولى :زيادة الثقة المجتمعية والقدرة التنافسية للكلية
الغاية الثانية :تحسين وتطوير الفاعلية التعليمية للكلية
الغاية الثالثة :زيادة قدرة الكلية على المساهمة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الغاية الرابعة :تعزيز وتطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا
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المالمح األساسية لجامعة  6أكتوبر:
-1الموقع الجغرافي:
مدينة  6أكتوبر – الحى السابع – المحور المركزي  -القطعة  – 1/1بجوار جهاز مدينة 6
أكتوبر .و محاط بمساحات خضراء واسعة و يقع في موقع متميز بين محوري مدينة  6أكتوبر
 ،و قد روعي عند تصميمه األتساع و الهدوء و الراحة و الشكل الجمالي الذي يتواءم مع وقار
و هيبة جامعة  6أكتوبر التي تخطو خطوات واثقة لبناء صرح طبي متكامل يهدف لتطبيق
معايير الجودة التي تضمن له التطور و التفاعل الدائم للحفاظ على رسالته تجاه الدولة و
المجتمع .
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 -2نشاة الحرم الجامعي:
تأسست الجامعة بالقرار الجمهوري رقم
 243لعام  1996م  ،ثم حصلت على
عضوية اتحاد الجامعات العربية عام
 1991م .و تمتلك الجامعة بنية أساسية
في التخصصات المختلفة التي تخدم
المجتمع األكاديمي والبيئة والمجتمع،
حيث تضم الجامعة ( )14كلية ،
ومستشفى جامعياً ،وفندقين تعليميين
أحدهما لسكن الطالبات واآلخر للطالب ،
باإلضافة إلى مكتبة عصرية ..ومنشآت
ومالعب رياضية .
و يضم الحرم الجامعي أربعة مباني تعليمية والمستشفى الجامعي ،والفندق التعليمي المخصص
للطالبات .في حين أن المكتبة المركزية والفندق التعليمي المخصص للطلبة فيقعان خارج الحرم
الجامعي بحوالي  151متراً .المساحة اإلجمالية للجامعة أكثر من  111ألف متر مربع ،أي
أكثر من  41فدانا  ،أما إجمالي عدد الطالب بالجامعة فيبلغ  12111طالب وطالبة  ،يحملون
أكثر من  42جنسية عربية وأجنبية  ،و يُشكل الوافدون ثُلث هذا العدد  ،وهذا يعني أن المساحة
التقريبية المخصصة لكل طالب تقدر بحوالي  14متراً مربعا ً  .مما يوضح مدى وفرة المباني
والمرافق التعليمية مقارنة بعدد الطالب.

اماكن ممارسة الرياضة واألماكن الترفيهية:
تهتم جامعة  6أكتوبر اهتماما كبيرا بالرياضة والرياضيين فتشجع الطالب على المنافسة في
األحداث الرياضية على المستويين المحلى والدولي ،وتفخر الجامعة بسجلها المشرف في هذا
السياق فهناك العديد من المالعب المجهزة للطالب مثل ملعب رسمي لكرة القدم وثالثة مالعب
لكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة متاحة على مدار العام ،كما يستطيع الطالب المقيمون في
فنادق الجامعة استخدام المالعب في الفترة المسائية كما يجرى حاليا تجهيز صاالت الجمباز
وتجديدها.
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وتتضمن ادارة رعاية الشاب األنشطة العديدة منها استقبال الطالب الجدد في بداية العام
األكاديمي وعقد مسابقات ثقافية ودينية بين الكليات وتكوين الفرق الرياضية واقامة اليوم
الرياضي في األلعاب المختلفة وتهتم ادارة رعاية الشباب بدوري الشطرنج وايضا يخصص يوم
لألسر الطالبية ويوم للمحافظة على البيئة ويجرى سنويا مسابقة للطالب والطالبة المثالي على
مستوى كليات الجامعة ويتم تكوين فرق مسرحية وغنائية على مستوى الكليات والجامعة
ومعارض تشكيلية وايضا تشترك الجامعة في المسابقات الخارجية.

ويمثل اتحاد الطالب جميع الطلبة و الطالبات ويقدم الدعم و الخدمات لكل من الطالب المصريين
و الوافدين على حد سواء وقد بدأت عملية االقتراع بانتخاب الطالب لمنصب األمين العام
المساعد وانتخاب آخرين لمناصب األمين العام لجميع اللجان ثم انتخاب أمين عام لالتحاد و
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األمين العام المساعد و قد جاءت النتائج النهائية كالتالي:

أسماء الطالب المتميزين فى األنشطة

المسلسل
1
2
3
4
5
4

االسم
محمود احمد
محمد فريد كمال
نورهان جهاد عبد الكريم
فتحى عبداللطيف فتحى
عمرو محمد عبد المنعم
خلود السعيد

بيوت الشباب بالجامعة :

المنصب
مؤسس اسرة view
كابتن منتخب الكلية
مؤسس اسرة Otex
حاصل على مركز ثالث (مالكمة)
حاصل على بطولة الجامعة للشطرنج
من المشاركين فى مسابقة ابداع
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تقدم بيوت الشباب بالجامعة خدمات متميزة كجزء من
دورها التربوي األشمل .يقع فندق األربع نجوم الخاص
بالطالبات في الحرم الجامعي وبه  264غرفة فردية
ومزدوجة ومزود بمطبخ كامل و صاالت استقبال واسعة
باإلضافة إلى مطعم بطاقة تقديم  5111وجبة يوميا.ويقع
فندق األربع نجوم الخاص بالطلبة على مسافة  151مترا
داخل الحرم الجامعى فى المنطقة المحيطة بالمكتبة الرئيسية
و به  231غرفة فردية و مزدوجة باإلضافة إلى مكان
واسع لالستقبال ومطبخ بوسعه تقديم  5111وجبة فى
اليوم.ويوفر الفندقان خدمات االنترنت و غسيل المالبس.

القاعات التدريسية والمعامل الطالبية ومالئمتها لعداد الطالب:
توجد قاعات تدريسية مالئمة ألعداد الطالب من حيث السعه االستيعابية و المساحة لممارسة
األنططة التعليمية والعدد الفعلي الموجود بكل قاعة-:

رقم القاعة

المساحة

1111

 821متر مربع

1125

 821متر مربع

1314

 49متر

1313

 49متر

1111

 49متر

الجدول التالي يوضح أرقام معامل الحاسب الطالبية و الطاقة االستيعابية و العدد الفعلي
الموجود بكل معمل -:
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مقاهى االنترنت:
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مقاهي االنترنت المتطورة هي أحدي الخدمات التي تقدمها جامعة  6أكتوبر لطالبها .فالمقهى
الرئيسي موجود في مركز التسوق بالجامعة إلي جانب أثنين آخرين في سكن الطلبة والطالبات
حيث يتمكن الطالب من الدخول على شبكة االنترنت بتكلفة زهيدة ويحصلون على المساعدة
الكاملة التي يحتاجونها الستخدام األجهزة بدون مقابل.

مجلة جامعة  6أكتوبر:
مجلة جامعة  6أكتوبر دورية شهرية تطلعك على أنشطة الجامعة وفعأليات ها فهي الصوت
الذي يعبر عنك ومنبر التدريب الذي يجب أن تستفيد منه وتثريه بأرائك وإسهاماتك ويرحب
مجلس تحرير المجلة بإسهامات الطالب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيه ألن
تطوير المجلة وتحسين أدائها يحتاج إلسهاماتكم القيمة و شراكتكم

خدمات الطالب الوافدين
تقدم الجامعة خدمات للطالب الوافدين من خالل مساعدتهم في التسجيل وحل مشاكلهم مع
الكليات والسكن وتهتم الجامعة بعقد جلسات دورية بين الملحقين الثقافيين والطالب كل حسب
جنسيتة.ويتم أيضا متابعة الطالب في الكليات المختلفة بالملحقية الثقافية لبالدهم.

المستشفى التعليمي بجامعة  6أكتوبر
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مستشفى جامعة  6أكتوبر هو واحد من
أكبر الصروح الطبية بجمهورية مصر
العربية و الذي أنشأ عام  2111م على
مساحة  45111متر مربع و يتكون من
أربعة أدوار و المستشفى يحتوى على
 321سرير خصص جزء منها لخدمة
األغراض التعليمية لطلبة الكليات الصحية
المختلفة  ،أما الجزء الباقي فقد تم توزيعه
على أسرة العالج االقتصادي باإلضافة إلى
العالج االستثماري بمختلف درجاته (أجنحة
فندقية – غرف مفردة مكيفة) .و يعمل
بالمستشفى نخبة متميزة من أساتذة كليات
الطب و األطباء االستشاريين في معظم
الفروع الطبية

باإلضافة إلى أطباء

أخصائيين و هيئة تمريض على مستوى

-6العيادات الخارجية
العيادات التعليمية التي تعمل علي مدار األسبوع تحت إشراف أساتذة الكلية وبحضور األطباء
المقيمين
م

اسماء العيادات

1

عيادة طب العيون

2

عيادة طب األطفال

3

عيادة الجلدية واألمراض التناسلية

4

عيادة األنف واألذن والحنجرة
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5

عيادة امراض القلب

6

عيادة العالج الطبيعى

1

عيادة المسالك البولية

8

عيادة الجراحة العامة

9

عيادة امراض النساء والتوليد

11

عيادة الطب الباطني.

11

عيادة العظام.واللوز

-1العيادات الداخلية:
-1الرعاية المركزة

الدراسات العليا بجامعة  6أكتوبر
نظراً الستيفاء جامعة  6أكتوبر لجميع الشروط والمعايير الواجب توافرها للتعاون االكاديمى
بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لمنح درجات علمية بالدراسات العليا من الجامعات
الحكومية بناء على قرار مجلس الجامعات الخاصة رقم (  ) 15بتاريخ  2111/6/4م فلقد تم
توقيع اتفاقيات تعاون اكاديمى بين كل من جامعات القاهرة – جامعة بنى سويف – جامعة قناة
السويس – جامعة المنوفية مع جامعة  6أكتوبر بناء على موافقة مجالس تلك الجامعات.أهم ما
تم االتفاق عليه بين تلك الجامعات وجامعة  6أكتوبر
.الدراسة ودرجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه التى تتناولها هذه االتفاقية هى الدرجات التى
تمنحها الجامعات الحكومية طبقا للوائح كلياتها  .تقوم الجامعة الحكومية بقبول المتقدمين
للدراسات العليا من المعيدين والمدرسين المساعدين العاملين بجامعة  6أكتوبر ( ماجستير –
دكتوراه )وذلك بالعدد الذى يتم االتفاق عليه مع الجامعة الحكومية على أن يكونوا ممن تنطبق
عليهم شروط القيد الواردة بالئحة الدراسات العليا بالكلية المراد التسجيل بها .
لخريجى جامعة  6أكتوبر أولوية فى التدريب بالجامعة الحكومية فى كافة كلياتها وذلك وفقا
للضوابط المعمول بها فى تلك الجامعة .
4.بالنسبة للطالب الوافدين يتم تطبيق نفس القواعد المالية الواردة بنظام الطلبة الوافدين
بالجامعة الحكومية باإلضافة إلى ما يسدد لجامعة  6أكتوبر .تشكل لجان اإلشراف على الرسائل
العلمية بمعرفة مجالس االقسام العلمية المختصة بالجامعة الحكومية وذلك من أعضاء هيئة
التدريس بالقسم المختص وأعضاء هيئة التدريس المنتدبين ( معار ومنتدب جزئى ) من
الجامعات الحكومية للعمل بجامعة  6أكتوبر أو المعينين بجامعة  6أكتوبر والمستوفين لشروط
األشراف العلمي على أن يترك أحد أعضاء هيئة التدريس المعينين بجامعة  6أكتوبر أو
المنتدب من الجامعة الحكومية فى لجنة األشراف على رسائل المعيدين أو المدرسين
المساعدين العاملين بجامعة  6أكتوبر طبقا للقواعد المتبعة فى الجامعة الحكومية فى هذا
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الشأن  .تقوم الجامعة الحكومية بمنح الدرجة العلمية على أن يتم اإلشارة إلى التعاون بين
الجامعتين أثناء إجراءات المنح ويتم ذكر ذلك فى الشهادة الممنوحة .تتم الدراسة فى قاعات
ومعامل جامعة  6أكتوبر  .يكون المشرف الرئيسى على رسالة الماجستير أو الدكتوراه هو أقدم
األساتذة سواء من الجامعة الحكومية أو المنتدبون من الجامعة الحكومية إلى جامعة  6أكتوبر .
يلتزم الطالب المقبولون للقيد بالدراسات العليا باستيفاء المتطلبات العلمية والعملية المطلوبة
بالجامعة الحكومية وذلك تحت إشراف السادة أعضاء هيئة التدريس من الجامعة الحكومية
المرشحين من مجالس األقسام بالجامعة الحكومية أو أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من
الجامعة الحكومية للممل بجامعة  6أكتوبر أو المعينين بجامعة  6أكتوبر والمستوفين لشروط
االشراف العلمي وذلك بعد موافقة مجالس األقسام بكلتا الجامعتين.
ادارة العالقات الثقافية:
تقدم إدارة العالقات الثقافية المحلية والدولية بالتنسيق مع الكلية المعنية المساعدة في تنظيم
المؤتمرات والندوات والمنتديات وورش العمل وغيرها من األنشطة الثقافية .كما تنظم أيضا
الندوات والمنتديات التي تهدف إلى مناقشة القضايا المجتمعية الراهنة والتوعية ببعض
الجوانب السلبية للقضاء عليها وإرساء الجوانب االيجابية (فهناك على سبيل المثال ال الحصر
محاربة اإلهمال والدفاع المدني وإجراءات الحماية من اندالع الحرائق والسيطرة عليها عند
اندالعها وتنظيم النسل وحملة مكافحة التدخين) كما تقوم اإلدارة بدور بارز في مشاركة البعثات
الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في مصر وجأليات ها االحتفال بأعيادهم الوطنية وغيرها من
األحداث بغرض توثيق روابط التعاون والصداقة وتعريف الطالب بالشعوب والدول األخرى
(فهناك على سبيل المثال االحتفال بعيد ميالد ملك تايالند بالتنسيق مع السفارة التايالندية الملكية
بالقاهرة واالحتفال مع سفارة بولندا في مصر بالعيد السنوي العشرين للتضامن).
وتتيح اإلدارة الفرصة للطالب لتعلم مهارات اإلدارة والقيادة بتدريبهم للمشاركة في تنظيم
األحداث المهمة واألنشطة من خالل لجنة الشئون الثقافية للطالب التي تعد بمثابة جسرا للتفاهم
والتواصل بين الطالب وإدارة الجامعة.
كما توفر اإلدارة الفرصة للطالب للمشاركة في الزيارات الميدانية والقيام ببعض أنماط المحاكاة
بالتنسيق مع الكلية المعنية لتلبية احتياجات العملية التعليمية (مثل زيارة مجلس الشعب
وحضور بعض الجلسات والتدريب).
ومن األنشطة المهمة أيضا ً المشاركة في المسابقات والفعأليات الثقافية التي تنظمها الجامعات
األخرى لتوثيق روابط التعاون وتبادل الخبرات مما يعزز هذه التفاعالت االتفاقيات المختلفة مع
الجامعات األخرى مثل جامعة القاهرة و جامعة اإلسكندرية وجامعة حلوان (مثال المهرجان
المشترك لكلية الفنون الجميلة بجامعة  6أكتوبر ونظيرتها بجامعة حلوان و أيضا مشاركة طالب
جامعة  6أكتوبر فى المسابقة التى تنظمها الجامعة األمريكية بالقاهرة)..
برنامج التكافل االجتماعى بجامعة  6أكتوبر
يواصل البرنامج تحمل نفقات عالج اطفال دور االيتام بأكتوبر والقاهرة سواء كانت داخل
مستشفى جامعة  6أكتوبر أو خارجها ،وكذلك نفقات التعليم ايضا ً داخل الجامعة وخارجها.
ويخصص البرنامج هدية الب توب  Laptopلطالب متفوق من احدى دور االيتام لمعاونته فى
استكمال دراسته .ويستمر البرنامج فى مساعدة العروسات االيتام وغير القادرين وغير
القادرات بتوفير الجهاز الكامل لكل عروسة طبقا ً الحتياجاتها .وقد تم توزيع تجهيزات العرائس
في حفل حضره االستاذ الدكتور احمد عطية سعده رئيس الجامعة ،وذلك إلى جانب ما يتم
تقديمه من مساعدات مادية للعروسة لتجهيز نفسها بمعرفتها اذا دعت الطروف لذلك.ويهتم
البرنامج بذوى االحتياجات الخاصة فانشأ عدداً من الفصول التعليمية المتخصصة في تعليم
ضعاف السمع من خالل برامج اليكترونية ،وذلك بالتعاون مع مؤسسة "لوتس" التعليمية .وقد
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تم تزويد مجمع مدارس ذوى االحتياجات الخاصة بادارة الجمرك التعليمية باالسكندرية بفصلين
مزودين باحدث تكنولوجيا العصر.وتقديراً من البرنامج للظروف التي تمر بها بعض الدول
العربية حاليا ً قدم البرنامج المعونات المادية للطالب ابناء هذه البالد (خاصة من العراق
وسوريا وفلسطين واليمن) لمساعدتهم في استكمال دراستهم .كما وفر البرنامج -استجابة
لنداء وزارة التربية والتعليم-الكساء الشتوى للطالب الذين يعاملون معاملة المصريين
بمؤسسات التعليم المختلفة.

التعاون الدولي والمحلي والفعأليات الثقافية
تتضمن خطة التعاون الدولي و المحلي والفعأليات الثقافية السعي للتوصل إلي اتفاقيات مع
جامعات متميزة تسهم في اإلرتقاء بمستويات الجودة واالعتماد وتتيح شراكة مفيدة ترفع من
صورة ومصداقية الجامعة في الداخل والخارج .وتفعيل اإلتفاقيات الموقعة فضالً عن اإلنتهاء من
دراسة مشاريع اإلتفاقيات المقترحة بغرض إبرامها مع بعض الجامعات مثل جامعة "ميترو
بوليتان" البريطانية وكلية البصريات اليونانية وغيرها.وإتصاالً بذلك تستهدف الخطة اإللتزام
بالضوابط التي تم وضعها بخصوص آلية أستقبال الطالب األجانب .في إطار تنفيذ اإلتفاقيات
الموقعة .وعلى صعيد الندوات والمؤتمرات و الفعأليات المختلفة فأن التركيز يتجه للفعأليات
المتصلة بقضايا الوطن وهمومه والتي تسهم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع إظهارها أوالً
بأول بالمواقع اإلليكترونية للجامعة كوسيلة ترويج غير مباشرة ،وذلك إلي جانب مواصلة تنظيم
ندوات التوعية التي تنظمها إدارة العالقات الثقافية لمواجهة بعض السلبيات الموجودة في
المجتمع.

االتفاقيات الدولية
تهدف إجماالً إلي إقامة تعاون في المجاالت الجامعية األساسية وهي البحث العلمي وتبادل الخبرات
واألساتذة والطالب واالرتقاء بالمناهج ومنح الدرجات والشهادات المشتركة والتدريب والمشاركة
في المؤتمرات والندوات العلمية والتعليم المستمر ،وذلك كله وفقا ً لمعايير الجودة واالعتماد
العالمية.
االتفاقيات المفعلة مع جامعة  6أكتوبر
اتفاقيـــات المفعلـــــة
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إدارة العالقات الثقافية:
تقدم إدارة العالقات الثقافية المحلية والدولية بالتنسيق مع الكلية المعنية المساعدة في تنظيم
المؤتمرات والندوات والمنتديات وورش العمل وغيرها من األنشطة الثقافية .كما تنظم أيضا
الندوات والمنتديات التي تهدف إلى مناقشة القضايا المجتمعية الراهنة والتوعية ببعض الجوانب
السلبية للقضاء عليها وإرساء الجوانب االيجابية (فهناك على سبيل المثال ال الحصر محاربة
اإلهمال والدفاع المدني وإجراءات الحماية من اندالع الحرائق والسيطرة عليها عند اندالعها
وتنظيم النسل وحملة مكافحة التدخين) كما تقوم اإلدارة بدور بارز في مشاركة البعثات
الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في مصر وجأليات ها االحتفال بأعيادهم الوطنية وغيرها من
األحداث بغرض توثيق روابط التعاون والصداقة وتعريف الطالب بالشعوب والدول األخرى (فهناك
على سبيل المثال االحتفال بعيد ميالد ملك تايالند بالتنسيق مع السفارة التايالندية الملكية بالقاهرة
واالحتفال مع سفارة بولندا في مصر بالعيد السنوي العشرين للتضامن).
وتتيح اإلدارة الفرصة للطالب لتعلم مهارات اإلدارة والقيادة بتدريبهم للمشاركة في تنظيم األحداث
المهمة واألنشطة من خالل لجنة الشئون الثقافية للطالب التي تعد بمثابة جسرا للتفاهم والتواصل
بين الطالب وإدارة الجامعة.كما توفر اإلدارة الفرصة للطالب للمشاركة في الزيارات الميدانية
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والقيام ببعض أنماط المحاكاة بالتنسيق مع الكلية المعنية لتلبية احتياجات العملية التعليمية (مثل
زيارة مجلس الشعب وحضور بعض الجلسات والتدريب).ومن األنشطة المهمة أيضا ً المشاركة في
المسابقات والفعأليات الثقافية التي تنظمها الجامعات األخرى لتوثيق روابط التعاون وتبادل
الخبرات مما يعزز هذه التفاعالت االتفاقيات المختلفة مع الجامعات األخرى مثل جامعة القاهرة و
جامعة اإلسكندرية وجامعة حلوان (مثال المهرجان المشترك لكلية الفنون الجميلة بجامعة 6
أكتوبر ونظيرتها بجامعة حلوان و أيضا مشاركة طالب جامعة  6أكتوبر فى المسابقة التى تنظمها
الجامعة األمريكية بالقاهرة).
خدمة اإلرشاد المهني والتوظيف:
تقدم إدارة العالقات الثقافية التوجيه و اإلرشاد للطالب و الخريجين وأصحاب العمل لمعرفة
أساليب البحث عن فرص عمل والتخطيط للمستقبل المهني و كتابة السيرة الذاتية بطريقة فعالة
و حسن التصرف فى المقابالت الشخصية على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتعقد سلسلة من
المحاضرات وورش العمل سنويا بغرض اكتشاف فرص العمل والتدريب.ويتم سنويا ً تنظيم
ملتقي التوظيف إلتاحة الفرصة للطالب وللخريجين لاللتقاء والتفاعل المعلومات بين ممثلي
الشركات وأصحاب األعمال من ناحية و بين طالب و خريجي جامعة  6أكتوبر الباحثين عن
فرص عمل من ناحية أخرى( .و قد جري االحتفال السابع بهذا اليوم في الثامن عشر من مايو
عام .) 2111

المهرجان الثقافي الدولي بجامعة  6أكتوبر
في منتصف شهر مارس من كل عام في حرم جامعة  6أكتوبر ،تقدم العديد من البالد من
جميع أنحاء العالم لمحة تعكس ثقافات شعوبها الساحرة والمتميزة وذلك من خالل فعأليات
المهرجان التي تتمثل في تقديم معارض فنية  ،عروض حية  ،موسيقى فولكلورية ،معارض
للكتب.نجح المهرجان الثقافي الدولي بجامعة  6أكتوبر على مدار السنوات الماضية نجاحا
كبيرا في تحقيق األهداف التي أقيم من أجلها ،و هي -1:فتح قنوات اتصال بين المراكز
الثقافية و مراكز التعليم للمساهمة في مناقشة أوجه التعاون الممكنة ،و ذلك عن طريق تبادل
الخبراء والمحاضرين و رعاية و استضافة األنشطة الثقافية الدولية الضخمة.
 -2تعريف طالب جامعة  6أكتوبر بمختلف ثقافات العالم و ذلك من خالل المشاركات المختلفة و
الغنية للعديد من المراكز الثقافية الدولية و المحلية بالقاهرة في فعأليات المهرجان.باإلضافة
إلى تشريف الملحقين الثقافيين و مدراء المراكز المشاركة بحضورهم للمهرجان ،يتم أيضا
دعوة العديد من الشخصيات العامة مما يساهم في إثراء فعأليات المؤتمر .فقد افتتح
المهرجان الثقافي الدولي األول عام  :2114سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية
بالقاهرة ،و معالي الوزير المفوض  /درية عطية  -مدير إدارة شئون االتصال بالمراكز
العلمية و الجامعات بوزارة الخارجية ،جمهورية مصر العربية .بينما افتتح المهرجان الثقافي
الدولي الثاني معالي األستاذ الدكتور  /عمرو عزت سالمه –وزير التعليم العالي السابق-
لمصر و السفير الكويتي بمصر األستاذ /أحمد خالد الكليب.

دليل اخلدمات والأنشطة الطالبية بلكية نظم املعلومات وعلوم احلاسب جبامعة  6أأكتوبر

قطاع المعلوماتية
يسعى قطاع المعلوماتية بجامعة  6أكتوبر إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق رؤية
الجامعة لتكون صرحا متميزا ورائدا في التعليم الجامعي محليا وإقليميا وعالميا.وتهدف الى
حقيق نظام معلوماتي متكامل يتمشي مع احدث التقنيات ويحقق مطالب اإلدارة العليا والعمل
اليومي .تطوير البنية التحتية وفقا للمعايير القياسية وتحقيق امن المعلومات .تعظيم استخدام
شبكة المعلومات الدولية  .Internetنشر الثقافة المعلوماتية بالجامعة من خالل تغطية جميع
المناطق المفتوحة بالحرم الجامعي والفنادق والمواصالت الخاصة بالجامعة بشبكة المعلومات
الالسلكية .التدريب المستمر للكوادر الفنية بقطاع المعلوماتية والعاملين بالجامعة على احدث
التقنيات والبرامج المستخدمة .المساندة في تطوير العملية التعليمية عن طريق تطبيق التقنيات
الحديثة للتعليم ( التعليم عن بعد –التعليم االلكتروني ) .إنشاء و تطوير و تحديث المواقع
االلكترونية للجامعة والمستشفى والمكتبة المركزية على شبكة المعلومات
الدولية  .Internetتحقيق التواصل االجتماعي بين الطالب ( المقيدين – الخريجين )
وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة باستخدام خدمات البريد االلكتروني.

إدارة شئون الطالب:
يتفانى فريق العمل بإدارة شئون الطالب في تقديم خدمات واسعة النطاق للمرشحين
المحتملين والرد على أي استفسارات لديهم و تسهيل إجراءات القبول وااللتحاق  .تنظم
دورات تعريفية مع بداية العام الدراسي لمساعدة الطالب على التأقلم السريع مع الحياة
الجامعية ،فهي تساعدهم على االلتقاء بممثلين للعديد من األقسام ومراكز الخدمة و تعرفهم
بالحرم الجامعي و الموارد المتاحة به ،كما تعرفهم بالشئون الدراسية واإلدارية و األمنية مما
يسهل حصولهم على المساندة عندما يحتاجون إليها .ونحن نتطلع للترحيب بكم في الحرم
الجامعي وتقديم كل مساعدة ممكنة.

ادارة الوافدين:
في إطار الرؤية االستراتيجية لجامعة  6أكتوبر والتي تقضى بضرورة االهتمام بالطالب
الوافدين وتقديم الرعاية لهم  ،قام مجلس الجامعة بإنشاء مكتب رعاية الطالب الوافدين يهتم
بدفع جهود جذب الطالب الوافدين المؤهلين ،وتحسين العالقات الدولية في مجال التعليم و
الدراسات العليا والبحوث وعلى ذلك فقد تم تخصيص مكتب الستقبال و رعاية الطالب
الوافدين و حل مشاكلهم على أن يتواجد بة السادة الموظفين الوافدين تحت رعاية السيد
رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .تسعى الوحدة إلي تحقيق عدة
أهداف منها) حصر الخدمات التي يجب أن تقدم للطالب وتصنيفها وتحديد األولويات
بينها.العمل علي تحقيق التنسيق بين الطالب الوافدين والكليات المختلفة .اإلسهام في بناء
جسور الثقة بين الجامعة والطالب الوافدين.توفير الموارد البشرية والمالية الالزمة لتقديم
ولتحسين الخدمات المقدمة للطالب الوافدين.ربط الخدمات المقدمة بالمشكالت التي يعاني
منها الطالب الوافدين.مساعدة الطالب على تحسين أدائهم األكاديمي.إيجاد سبل جذب للطالب
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الوافدين .تشجيع االتفاقيات بين الجامعة والجهات األخرى من اجل زيادة أعداد
الطالبالوافدين.عقد ملتقيات التواصل المجتمعي لدمج الطالب الوافدين بثقافة المجتمع.البحث
عن جميع الفرص التي تعمل على زيادة تكيف الطالب االجتماعي والثقافي.االتصال والتعاون
مع أعضاء هيئة التدريس لتيسير دراسة الطالب الوافدين ..عمل قواعد بيانات للخدمات
والدورات التدريبية التعليمية والثقافية واالجتماعية التي تعقدها الكلية والتي تيسر للطالب
طرق الحصول على المعلومات.تقييم مدى رضا الطالب الوافدين عن الخدمات التي تقدمها
الجامعة وإدارة الوافدين.عقد الندوات والمؤتمرات.

البنوك والتأمينات:
لجامعة  6أكتوبر عدد من البنوك وشركات التأمين لخدمة طالبها .بنك قناة السويس -جامعة
 6أكتوبر .بنك مصر إيران – جامعة  6أكتوبر .البنك العربي الدولي -جامعة  6أكتوبر
 .شركة مصر للتأمين
المراكز التجارية:
يستطيع الطالب بعد وقت المحاضرات والمعامل قضاء وقتا ممتعا مع أصدقائهم في مركز
تسوق الجامعة حيث يمكنهم شراء المأكوالت والمشروبات والجلوس في العديد من المطاعم
والكافيتريات أو استخدام االنترنت في مقاهي االنترنت.
الغرفة التجارية األمريكية :
تقدم الغرفة التجارية األمريكية لمركز تطوير المستقبل المهني بمصر برامج تدريب مهنية.

مكتب المظالم والشكاوى والمقترحات
عند وجود أي مظلمة أو شكوى أو مقترح يرجى االتصال باألستاذ طارق الجوهرى بقسم
المتابع

الخدمات التي تقدمها كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب
تدعم كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم
والبحث العلمي من خالل تقديم االستشارات التعليمية وتكنولوجيات التدريس ،وتحسين قدرات
االتصال عبر اإلنترنت ،وكفالة النزاهة األكاديمية والتميز األكاديمي ونظم المعلومات وبرامج
التكنولوجيا لمساعدة الطالب وأعضاء هيئة التدريس على اكتساب المهارات المطلوبة للعمل
المهني في قطاع تكنولوجيا المعلومات  .ولدى الكلية معامل كمبيوتر لتدريس دورات متقدمة
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على نظم  SIWو  ،HIWوالشبكات  ،والتدريب على مهارات  ICDLومتطلبات االختبار في
الدورات الخاصة.

المتحف التعليمي:
إنه نموذج متميز لمتحف تعليمي جامعي مصمم ألغراض التعليم والتعلم ،سواء في الجزء
الخارجي المفتوح من المتحف في حديقة الجامعة أو في الجزء الداخلي في كلية السياحة
والفنادق  .ويستعرض المتحف العصور التاريخية المختلفة.
معامل اللغات:
توفر كلية اللغات والترجمة ثالثة معامل متقدمة للغة والصوتيات ،تعتمد على نظام  ONICتم
تصميمه وتطويره لدراسة وممارسة اللغات األجنبية ،مع التركيز بشكل خاص على المهارات
الحديثة في "التحدث" و"االستماع" و"الكتابة" عند تعلم اللغة .كما تقدم المعامل وظائف
خاصة مثل وضع اختبار الزمن الحقيقي ،ووضع االختبار الحر لالختيارات المتعددة ،واالختبار
الذاتي (تحدث  /كتابة) ،واختبارات اإلجابة القصيرة( ،صح  /خطأ) ،كما يمكن إجراء االختبار
الجماعي بمختلف أنواع االختبارات  .ويتم التعامل مع جميع البيانات أو المعلومات بكفاءة
عالية.

المساعـــدة الماليـــــة:
يتخذ الدعم المالي و اإلعفاءات عدة صور مختلفة فقد يكون في صورة منح أو منح كاملة أو
محددة .و يمكن للطالب االستفادة من القروض المالية التي تقدمها فروع البنوك المتوفرة
داخل الحرم الجامعي ،كذلك يمكنهم الجمع بين أكثر من شكل من أشكال المساعدة المالية
لتسديد الرسوم الدراسية و فما يلي بيان بأشكال المساعدة المالية األساسية وفروع البنوك
المتوفرة داخل الحرم الجامعي:

م
1
2
3

4

نسبة الخصم
%11
%25

المنحـــــة
منحة األشقاء
منحة أبناء العاملين بجامعة
الدول العربية
%111
منحة األمم المتحدة لشئون
الالجئين
التفوق في السنة األخيرة من الثانوية العامة
%11
نسبة النجاح من %85
حتى أقل من %91
%15
نسبة النجاح من %91
حتى أقل من %95
%21
نسبة النجاح من %95
فأكثر

مالحظات
المنحة تقدم لكل فرد
المنحة تقدم طوال مدة
الدراسة الجامعية

تقدم المنحة للطالب
المتفوقين بالسنة األخيرة
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من الثانوية العامة
(الحاصلين على الثانوية
العامة من جمهورية مصر
العربية)
التفوق خالل سنوات الدراسة
الحاصل على المركز األول  %51بخصم ال يزيد عن
 5111جنيه مصري
الحاصل على المركز الثاني  %31بخصم ال يزيد عن
 3111جنيه مصري
الحاصل على المركز الثالث  %21بخصم ال يزيد عن
5
 2511جنيه مصري
الحاصل على المركز الرابع  %11بخصم ال يزيد عن
 2111جنيه مصري
%111
مفوضية األمم المتحدة
6
لشئون الالجئين
%25
 1ألبناء العاملين بجامعة الدول
العربية
الحاالت االجتماعية الخاصة

8

نسب متفاوتة

تقدم للطالب المصريين
فقط

تطبق على الطالب
المصريين وغير
المصريين
(يتم تحديد نسبة الخصم
حسب طبيعة كل حالة)

إدارة خدمة المجتمع:
تسعى هذه اإلدارة إلى تعزيز مفهوم خدمة المجتمع و العمل التطوعي و تفعيل دور المسؤولية
االجتماعية لجامعة السادس من أكتوبر .و يتم ذلك من خالل :خلق الوعي بين الطالب بشأن
المشاكل و التحديات المجتمعية و تشجيعهم على المساهمة في إيجاد حلول لها ضمن محاور
معينة كقضايا التنمية و الصحة و الخدمة العامة و التعليم .غرس قيم الشراكة و المواطنة و
روح العمل في فريق.تزويد الطالب بالخبرات العملية و فرص التدريب.

مبادرة األمم المتحدة حول المسئولية االجتماعية للشركات والمؤسسات ( Global
:)Compact
جامعة  6أكتوبر عضو بمبادرة األمم المتحدة حول المسئولية االجتماعية للشركات
والمؤسسات ) (Global Compactاألمر الذي يؤكد حرص الجامعة على تعميق ارتباطها
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والتزامها بالمبادرة والمبادئ العشرة التي تنص عليها المبادرة فيما يتعلق بحقوق
اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.

خدمة المواصالت لطالب جامعة 6أكتوبر
توفر الجامعة لطالبها خدمات نقل ممتازة من الجامعة و إليها وتغطى هذه الخدمة القاهرة
الكبرى بمحطاتها المتتالية طوال العام الدراسي ،وتمتلك الجامعة أسطوالً من الحافالت يوفر
خدمة توصيل لعدد ( )1111طالب.

O6U Location

البنية األساسية لجامعة  6أكتوبر

دليل اخلدمات والأنشطة الطالبية بلكية نظم املعلومات وعلوم احلاسب جبامعة  6أأكتوبر

تمتلك جامعة  6أكتوبر رموزا تاريخية مهمة وبنية أساسية داعمة للعملية التعليمية تم
تاسيسها منذ نشاة الجامعة من مكتبة الجامعة المركزية ومعامل الحاسب اآللي وقاعات
المحاضرات ومعارض ومشروعات وكذلك الوحدات ذات الطابع الخاص الداعمة للبحث العلمي
وأعضاء هيئة التدريس والداعمة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وبصفة عامة يمكن أنجاز أهم
مالمح البنية األساسية للجامعة فيما يلي:
مكتبة جامعة  6أكتوبر:
تشغل المكتبة مبني خاص مستقل خارج الحرم الجامعي ،بجوار مسجد الحصري بمدينة 6
أكتوبر.تهدف مكتبة  6أكتوبر إلى دعم االحتياجات البحثية و المتطلبات األكاديمية لمجتمع
الجامعة وإلى تفعيل دور الجامعة مع المجتمع المحيط بها.تشجيع الكبار والصغار على التثقيف
الذاتى.تنشئة الذكاء لدى األطفال.تشجيع بين أفراد المجتمع المدنى المحيط بالجامعة من كافة
الفئات العمرية على التعليم الذاتى بد ًءا من عمر  6سنوات .تنشئة المواطن الصالح القادر على
خدمة مجتمعه ،وتزويده بالكتب التى تنمى مهاراته ،مما يساعده على تطوير مهنته ورفع
مستوى أدائه.إتاحة المعلومات العامة للجمهور ،وتزويده بمختلف أنواع الثقافات والخبرات
وتحفيز الميول القرائية واالطالع لدى المترددين.تنظيم األنشطة والمسابقات والندوات بهدف
تنمية القدرات.وتغطى مجموعات المكتبة كافة التخصصات التى يحتاجها المستفيدين بجميع
صا باألطفال وورش عمل خاصة بهم وأنشطة أخرى
فئاتهم العمرية ،كما تضم المكتبة قس ًما خا ً
متنوعة .وبصفة عامة تقدم المكتبة خدمة اإلطالع الداخلى واإلعارة الخارجية وخدمة تصوير
الوثائق واإلحاطة الجارية والبث االنتقائى للمعلومات والبحث فى النظام اإللى ،كما أن المكتبة
مكيفة ومجهزة بأحدث التجهيزات والتأثيث ويقوم على العمل بها موظفون
متخصصون.والمكتبة تفتح أبوابها لخدمة الجمهور من التاسعة صباحا ً عدا األجازات والعطالت
الرسمية .بل يمتد أثرها إلى أبعد من ذلك بكثير .و تعتبر المكتبة بوتقة تضم في كنفها مختلف
الثقافات ،حيث تقع على مسافة تقدر بـ  151متراً من الحرم الجامعي و تمتد ألكثر من 9111
كم.2كما أنها تتكون من ثالثة طوابق و تضم عددا من القاعات التي تتعدد استخداماتها و
مهامها .و بهذا تزود المكتبة المجتمع األكاديمي بواحدة من أكبر المجموعات الدراسية و
البحثية التي يستفيد منها الطالب و هيئات التدريس و الزوار عامة ،و يسهم في ذلك امتالكها
ألكثر من  85111كتاب مطبوع بالعربية و اإلنجليزية و أكثر من  1511كتاب مرجعي و
 211دورية مطبوعة تم االشتراك فيها و  61111كتاب إلكتروني و  5111كتاب على
اسطوانات مدمجة ،هذا باإلضافة لمكتبة كلية الهندسة المتخصصة في هندسة العمارة.

صالة الحضارات
مزودة مكتبة جامعة  6أكتوبر بمجموعة من لوحات زيتية لصور شخصيات وطنية وعالمية
ومشاهير األدب والفن مثل (نجيب محفوظ ،ويوسف إدريس ،وعائشة عبدالرحمن (بنت
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الشاطئ) ،وعلي مبارك ،وإدوارد سعيد ،وتوفيق الحكيم ،وطه حسين ،وعلي مشرفة ،والدكتور
أحمد زويل ،والدكتورفاروق الباز والشيخ محمد متولي الشعراوي ،وعباس العقاد ،ويحيى
حقي ،وتشارلز ديكنز ،ووليم شكسبير ،ويوسف السباعي ،ورفاعة الطهطاوي) .كما توجد
لوحة جدارية من الموزاييك لنجيب محفوظ وأخرى على الجانب اآلخر لتوفيق الحكيم .وتوجد
ضا نماذج متحفية وأثرية ومستنسخات من بعض تحف العصر المصري القديم.
أي ً

محمد الشعراوى

على مبارك

ا.دفاروق الباز

يوسف السباعي

يحي حقي

نجيب محفوظ

أ.د .علي مشرفة

إدوارد سعيد

ا.د  /محمود محفوظ

أ.د/أحمد زويل

أ.د/طه حسين

رفاعة الطهطاوي
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تشارلز ديكنز

ويليام شكسبير

ا.د .عائشة عبد الرحمن

ا.د .يحيى الجمل

قاعتا األدباء المشاهير (رقما )1114 ،1113
تضم المكتبة قاعتين كبيرتين لألدباء المشاهير القاعة األولى قاعة توفيق الحكيم ()1114
وتضم مقتنيات شخصية لألديب توفيق الحكيم وتمثال نصفي له ،ومكتبه الخاص ،ومكتبته
الشخصية التي تضم عددًا من مؤلفاته ومنها آخر قصة خطها األديب الراحل بقلمه ولم
يكملها ومازال جزء منها بخط يده ،وهي معروضة اآلن بالقاعة.القاعة الثانية قاعة نجيب
محفوظ ()1113وتضم مقتنيات الشخصية الخاصة باألديب نجيب محفوظ ،وبعض المقتنيات
الخاصة بالدكتور يوسف إدريس ،واألديب الكبير عباس العقاد ،وبعض من كتب ومؤلفات
هؤالء األدباء مع تماثيل نصفية لهم ،وكذلك نماذج من بعض المقتنيات المتحفية واألثرية
المهمة
قاعتا المؤتمرات والندوات (رقما )1115 ،1112
يضم الطابق األرضي قاعتين كبيرتين لكبارالزوار ( )2 ،1وتتسع كل منها ألكثر من مائة
شخص؛ مجهزتين بأحدث الوسائل والتجهيزات واألدوات اإللكترونية لعقد الندوات والمؤتمرات
في المكتبة مثل :قنوات فضائية  -فيديو - DVD -مكبرات صوت – بروجيكتور وجهاز عرض
الصور المعتمة وعرض الشرائح  -شاشة عرض كهربائية وسبورة إلكترونية ذكية وأجهزة
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حاسب آلي وعدد من الوسائط المتعددة .وترتبط هاتين القاعتين بالصالة الخارجية عن طريق
عدد  2شاشة بالزما حتى يتمكن الحاضرون في هذه األماكن من مشاهدة ما يحدث من وقائع
وأحداث داخل القاعتين.
قاعة المكتبة العامة – للنشء – (:)1111
ً
وتضم نحو  4111كتاب ،وهي مكتبة أنشئت حديثا روعي فيها تلبية االحتياجات التعليمية
والتثقيفية للطفل والشاب بد ًءا من  6سنوات إلى  18سنة .تم دعمها بوسائل التسلية وتهتم
بتنمية المواهب والجوانب التثقيفية والتربوية التي تتناسب مع أعمارهم بأسلوب غير تقليدي.
قاعة المكتبة العامة -للكبار: )1111(-
وتضم نحو  11111كتاب تغطي فروع العلم والمعرفة في كافة التخصصات التي يتطلع إليها
المستفيدين من أساتذة وطالب وباحثين وكذلك المواطنين سواء من داخل مدينة  6أكتوبر أو
من خارجها بكافة فئاتهم العمرية.يتاح اإلطالع الداخلي على الكتب واستعارتها خارجيًا ،إضافة
إلى تمتع المستفيد باإلطالع على عدد كبير من الصحف والمجالت واستخدام الوسائل التعليمية
والخرائط.وتحتوي على مقتنيات في شتى فروع المعرفة ،لتخدم المجتمع المحلي لتغطية كافة
التخصصات التي يحتاجها المستفيدين من أساتذة وطالب وباحثين وكذلك المواطنين من داخل
مدينة  6أكتوبر وخارجها بجميع فئاتهم العمرية .وتضم مجموعات من الكتب على اختالف
موضوعاتها ابتدا ًء من رقم تصنيف ( )111وحتى ( )999بحيث يكون في مقدور طالبي
المعرفة مراجعتها أو مطالعتها أو استعارتها ،إضافة إلى أنها تشتمل على عدد كبير من
الصحف والمجالت والوسائل التعليمية والخرائط ،إلى جانب عدد كبير من قصص األطفال
وجميع هذه المقتنيات مسجلة آليا على نظام المكتبة .كما تقدم هذه المكتبة خدمة اإلطالع
الداخلي واإلعارة الخارجية وخدمة التصوير واالحاطة الجارية والبحث في النظام اآللي ،وهي
معدة ومجهزة بأحدث األثاث وأجهزة الحاسب اآللي ويقوم على العمل بها موظفون متخصصون
ومدربون .وجميع مقتنياتها مرتبة على الرفوف ،ويمكن للمستفيد البحث بمفرده أو بمساعدة
المسئولين بالمكتبة وفق خطة تصنيف معتمده دوليا
قاعة أنشطة المكتبة العامة (:)1111
تقام بها مجموعة من األنشطة التعليمية والتثقيفية والترفيهية :كدورات تعليم اللغة اإلنجليزية
وتحسين الخط العربي والحاسب اآللي وتطبيقاته والتنمية البشرية والشطرنج وغيرها ،وكذلك
في مجال الثقافة التعليمية كدعوة طلبة المدارس المحيطة إلى ندوات علمية يقدمها أعضاء
هيئة التدريس بالجامعة لهم ،إلى جانب تعريفهم بخدمات المكتبة وأنشطتها.
مكتب االستعالمات والمعلومات
يعمل هذا المكتب على توجيه وإرشاد رواد المكتبة إلى األماكن التي يرغبونها والمعلومات
التي يحتاجون إليها .كما يوجد بالمكتبة مكاتب معلومات متخصصة موزعة على قاعات االطالع
فيها ،حيث يقدم العاملون بها خدمات للمستفيدين عن كيفية البحث في الفهرس المتاح على
الخط المباشر ،وعلى كيفية الوصول إلى أي من مقتنيات المكتبة التي يحتاجونها.كما يقومون
بتسجيل اإلعسارات الخارجية لكل من يرغب في اإلعارة الخارجية ممن تنطبق عليهم الشروط،
كما يقومون بتقدير أسعار الكتب المفقودة وغرامات التأخير والتالف .مدة اإلعارة أسبوعا
واحد ،ويجوز تجديدها ألسبوع آخر فقط ،وفي حالة وجود نسخ مكررة لالطالع الداخلي.
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المكتبة المركزية

المساحة والطاقة االستيعابية:ـ
تشغل المكتبة مبنى خاص وتقع خارج الحرم الجامعى فى وسط المدينة بجوار مسجد الحصرى
بمدينة  6اكتوبر ويتميز هذا المبنى بعدة مزايا سواء على مستوى الموقع  ،أو المساحة
اإلجمالية التى تبلغ نحو (  9111م ) 2أو الجودة فى التجهيزات واإلمكانيات  ،كما أنها
محاطة بمساحة خضراء .ويتكون المبنى من ثالثة طوابق أرضى وطابقين علويين باإلضافة
إلى البدروم وتضم الطوابق الثالثة قاعات للكتب والكتب الدراسية والدوريات والمراجع العامة
إلى جانب المكتبة اإللكترونية.
التجهيزات اإلدارية:ـ
يوجد بالمكتبة معملين للتعامل مع أوعية المعلومات الرقمية يحتويان على نحو ( )61جهاز
حاسب آلى يمثالن موقعى تقديم خدمات المكتبة الرقمية ،جميعها متصلة بالشبكة اإللكترونية
الداخلية للمكتبة وشبكة اإلنترنت ،ومخصصة لخدمة المستفيدين ،يتم من خاللها تصفح المواقع
المتاحة على اإلنترنت ،وأيضا البحث في قواعد البيانات العالمية المشتركة فيها المكتبة.
كما يوجد عدد( )21عشرون جهاز كمبيوتر موزعة على قاعات المكتبة ،تتيح البحث فى
الفهرس المقروء آليا ( ،)OPACليتمكن المستخدم من التعرف على ما تقتنية المكتبة من
كتب ودوريات .
قاعة مجهزة بأحدث األجهزة للتعامل مع الوسائط المتعددة ،والتعليم اإللكترونى.
قاعة لتنظيم ورش عمل ودورت تدريبية وكذلك بعض المحاضرات التى يقوم بها بعض أعضاء
هيئة التدريس محاضراتهم لطالب الجامعة.
قاعتان للندوات والمؤتمرات :تستوعب كل قاعة نحو مائة مقعد ومجهزتان بأحدث الوسائل
التعليمية ،تحتوى إحداها على وسيلة للتواصل مع العالم الخارجى من خالل الفيديو كونفرانس.
قاعتان إحداهما متحف لنجيب محفوظ واألخرى متحف لتوفيق الحكيم.
ثمانية قاعات للكتب الدراسية والمراجع األجنبية لخدمة األساتذة والطالب.
قاعة تضم الدوريات والرسائل العلمية ومشاريع تخرج طالب الجامعة.
سبعة مكاتب إدارية .
حجرة لخوادم الشبكة .
عدد ( )2إثنان مخزن للمكتبة بالبدورم أحدهما ألوعية المعلومات ،واآلخر لألدوات المكتبية.
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صاالت االطالع :توجد ثالث صاالت اطالع كبيرة بواقع صالة فى كل طابق تستوعب كل صالة
نحو ( )111فرد.
حجرة جهاز تعقيم الكتب بشكل دورى لضمان خلوها من الحشرات وآفات الورق.
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التجهيزات التكنولوجية:ـ
تقتنى المكتبة نحو ( )161جهاز كمبيوتر فى غالبها مخصصة لتسهيل خدمات المستفيدين.
إتاحة وحدة فيديوكونفرانس كاملة.
عدد ( )18ثمانية عشر جهاز فيديو و ( .)D V D
عدد ( )18ثمانية عشر جهاز تليفزيون.
عدد ( )1سبعة شاشات بالزما.
عدد ( )4أربعة أجهزة عرض بيانات "بروجكتور".
عدد ( )4أربعة أجهزة عرض صور شفافة.
عدد ( )4أربعة أجهزة عرض صور معتمة.
عدد ( )2اثنان سبورتان ذكيتان.
عدد ( )5خمس شاشات عرض كهربائية.
مستقبل قنوات فضائية.
هذا إلى جانب تجهيز كافة قاعات المكتبة بنظام صوتى مركزى .
خدمة التصوير:ـ
يوجد وحدة تصوير كاملة تدار بواسطة مؤسسة من خارج الجامعة ـ هذا باإلضافة إلى ماكينة
تصوير حديثة لعمل المكتبة ،كما يوجد عدد( )3جهاز سكانر باإلضافة إلى جهاز فاكس.
تتبع المكتبة اإلجراءات الالزمة لحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للتصوير فال تسمح إال لما
يعادل ( )%21 - %11من مجمل أي كتاب أو مرجع متمتع بحماية رقم إيداع محلي أو دولي
) (ISBNألغراض اإلستذكار والبحث وال يسمح بتداول هذه النسخة الشخصية سواء كانت
ورقية أو غير ورقية.
األمن والسالمة:ـ
األبواب والمخارج مالئمة ومتطلبات مقاومة الحريق مستوفى ،وكذلك العالمات
اإلرشادية موجودة.
أوعية المعلومات بالمكتبة :ـ
تحتوي المكتبة على عدد ( )81558كتابا ً تخدم جميعكليات الجامعة يوضح الجدول المرفق بيان
بعدد الكتب التي تخص كل كلية على حدة .
يوجد عدد من ( ) 3 : 1نسخ من معظم الكتب المتاحة .
كما تقتني المكتبة نحو ( )1213رسالة جامعية ما بين ماجستير ودكتوراه .
وبالنسبة لكلية العلوم الطبية التطبيقية :
عدد الكتب التى تم شراؤها فى مجال العلوم الطبية التطبيقية:
تم شراء عدد( )41كتابا خالل العام الجامعى 2115/2114
تحتوى المكتبة على عدد (  )2128كتابا ً تخدم التخصص.
يوجد عدد من (  )3 :1نسخ من معظم الكتب المتاحة.
كما تقتنى المكتبة نحو ( )241رسالة جامعية ما بين ماجستير ودكتوراة.
 إجمالي عدد أوعية المعلومات (.)3116أما بالنسبة للدوريات فالمكتبة مشتركة فى أكثر من قاعدة للبيانات اإللكترونية منها (EBSCO
ـ  )JAYPEEوفيما يلى إشارة إلى هذه القواعد:ـ
قواعد البيانات بالمكتبة
تتيح المكتبة لجمهور مرتاديها مصادر لمجموعات معلومات إلكترونية ورقية وغير ورقية
منها:ـ
قواعد بيانات .EBSCO
قاعدة بيانات .JAYPEE
قواعد بيانات متاحة بالمجان.
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كتب إلكترونية متاحة بالمجان.
قواعد بيانات تسعى المكتبة لالشتراك بها.
وفيما يلى ذكر لعناوين هذه المصادر.
اوالً EBSCO /
 EBSCOوتحتوي على ست قواعد بيانات متخصصة هي:
Academic Search Complete
Dentistry & Oral Science Source
MEDLINE with Full Text
SPORT Discus
E-book Academic Collection
Arab World Research Source
ERIC
)Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA
Green FILE
ثانيا ًJAYPEE /
اشتركت الجامعة فى قواعد بيانات  JAYPEEبتاريخ  ،2114/5/8وتستخدم فى البحث
عن الكتب فى مجال الطب ،وطب األسنان ،تمريض (التشريح -التخدير -كيمياء حيوية-فيزياء
حيوية) باإلضافة إلى فيديوهات علمية تخص تلك المجاالت ايضا.
ثالثا ً :قواعد بيانات متاحة بالمجان مثل:
Hindawi Publishing Corporation.
Directory of open access Journals.
Open. Springer
Wiley Open Access
رابعا ً :كتب إلكترونية متاحة بالمجان:
تتيح المكتبة استخدام حوالى ( )8111كتاب إلكترونى.
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خدمات إضافية:
ترتيب المراجع والدوريات:ـ
جميع الكتب والمراجع مرتبة ترتيبا ً وفق قواعد الفهرسة العالمية تصنيف ديوى العشرىـ
أما بالنسبة للفهرسة اإللكترونية :فيتم تشغيلها بأحد أقوى النظم اآللية المقننة عالميا ً
(.)Insignia
الخدمات التى تقدمها المكتبة للمترددين :ـ
تقدم المكتبة مجموعة من الخدمات التى تيسر على المستفيد استخدام المكتبة تتمثل فى:ـ
خدمة اإلعارة الخارجية.
عدد اإلعارات الخارجية المسموح بها للفئات التالية قرين كل فئة:
م

الفئة

عدد الكتب المسموح باعارتها

1

أعضاء هيئة التدريس

3

2
3
4
5
6

2
المدرسون المساعدون والمعيدون
2
العاملون بالجامعة
2
طلبة الدراسات العليا
2
طلبة الليسانس والبكالوريوس
األعضاء المشتركين من خارج 2
الجامعة

تكون مدة اإلعارة أسبوعان ،ويجوز تجديدها مرة واحدة فقط لنفس المدة في حالة وجود نسخ
مكررة لإلطالع داخل المكتبة ،وإلدارة المكتبة الحق أن تسترد ما أعير لهذه الفئات خالل مدة
االستعارة عند الحاجة.
إذا انقضت مدة اإلعارة دون أن يعيد المستعير ما بعهدته من مقتنيات في الموعد المقرر ،يتم
اتخاذ اإلجراءات التالية:
يخطر كتابة إلعادة الكتب فى خالل سبعة أيام وإال يحرم من االستعارة إن كان طالبا ً.
يُحظر تسلم أوراقه أو إعالن نتيجته إال بعد رد ما بعهدته أو تسديد ثمنها حسب ما تنص عليه
الالئحة.
ً
يغرم ماليا عن أيام التأخير.
إذا كان األ مر يتعلق بعضو هيئة تدريس أو مدرس مساعد أو معيد أو العاملين بالجامعة تخطر
الجهة التي يتبعها كما تخطر اإلدارة المالية التخاذ الالزم.
يجب الحصول على إخالء طرف من المكتبة عند التخرج أو انتهاء العمل ،وال يخلى طرفه إال بعد
إعادة الكتب أو سداد ثمنها.
يمكن لعضو هيئة التدريس االحتفاظ بالكتاب المعار لفصل دراسى واحد متى توافر بالمكتبة
نسختين أو أكثر منه ،بموجب خطاب من عميد الكلية يفيد باستخدام الكتاب كمقرر دراسى
بالكلية.
يرد المستعير ما استعاره من كتب بالحالة التى تسلمها عليها من المكتبة ،وهو ملزم بتعويض
ما أتلفه أو فقد منه وذلك بإحضار نسخة بديلة من نفس الطبعة أو طبعة أحدث ال تقل قيمة عنها
مضافا إليه  % 11مصاريف إدارية ،وإذا كان الكتاب المفقود من الكتب المهداة يقوم مدير
المكتبة بتقدير ثمنه إذا لم يكن مقدرا .وفى حالة التعذر تتولى لجنة المكتبة تقدير القيمة ،إذا لم
يتيسر وجوده بالسوق ،وإذا كان الكتاب جزءاً من مجموعة فيجب سداد قيمة المجموعة بأكملها
مضافا ً إليها  %11مصاريف إدارية وقيمة التجليد ،وفى حالة تعلق األمر بكتب أو دوريات
يتعذر استعاضتها تتولى إدارة المكتبة تقدير القيمة ،وفي حالة تأخر الكتاب المعار عن المدة
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المق ررة يلتزم المستفيد بدفع غرامة تاخير بواقع جنيه عن كل يوم تأخر فيه عن إعادة الكتاب،
وبحد أقصى ضعفي ثمن الكتاب.
بعد تسديد ثمن الكتاب التالف أو المفقود يتولى المسئول عن التزويد خصمه من العهدة
وتسجيل مبرر الخصم في خانة المالحظات بالنظام اآللى ،وتضاف المبالغ المسددة لألرصدة
المخصصة للمكتبة.
إلدارة المكتبة حق حرمان من يخالف تعليماتها أو نظامها أو تقاليدها أو اآلداب العامة واألخالق
من االنتفاع من خدماتها.
على إدارة المكتبة استرجاع جميع الكتب المعارة قبل نهاية العام الجامعى والجرد السنوى
للمكتبة ،وإال تكون مسئولة بالتضامن مع الكلية المختصة عن الكتب المستعارة وغير الموجودة
حتى يتم استرجاعها.
يجب على جميع طالب مرحلة الليسانس والبكالوريوس رد ما بعهدتهم من مقتنيات قبل بداية
امتحان نهاية العام الدراسى.
يجوز إدخال تعديالت على هذه الالئحة كلما دعت الضرورة لذلك بناء على اقتراح لجنة المكتبة
وموافقة مجلس الجامعة ويُعمل بها من تاريخ موافقة مجلس الجامعة عليها.
خدمة التصوير.
خدمة التوجيه واإلرشاد.
خدمة اإلحاطة الجارية.
خدمة المؤتمرات والندوات:ـ حيث يوجد قاعتان تسع كل قاعة لنحو مائة فرد مجهزة بأحدث
التجهيزات إلقامة الندوات والمؤتمرات مرتبطتا إلكترونيا مع بعضهما بعضا ً.
يتيح الموقع اإللكترونى الخاص بالمكتبة على اإلنترنت عدداً من الخدمات أهمها الفهرس
المقروء آليا ،وعنوانه .www.soul-oct.org
تليفونات المكتبة38316218 :ـ  38316282ـ فاكس38316281 :
العمالة:ـ
العاملين بالقاعات فى مجملهم فنيون موزعين بواقع واحد على األقل فى كل قاعة .
يبلغ إجمالى العاملين ( )28موزعين على مواقع العمل
هذا باإلضافة إلى عدد ( )1عمال نظافة ومشرف ،كما يوجد عدد ( )3عمال للزراعة إلى جانب
المشرف.
الثقة واالعتمادية:ـ
ـ تستقبل المكتبة المترددين عليها من الساعة التاسعة صباحا ً حتى الساعة الثالثة والنصف
عصراً.
ـ يبذل القائمين على الخدمة بالمكتبة قصارى جهدهم في خدمة الطالب والسادة أعضاء هيئة
التدريس في تسهيل الحصول على احتياجاتهم.
ـ كما قامت إدارة المكتبة بإعداد بعض االستبانات الستطالع آراء المستفيدين والتعرف على
مدى رضى مستوى الخدمات منها :
الحضور ومواعيد المكتبة.
اإلعارات الخارجية.
الخدمات الحديثة المقترحة.
تلبية احتياجاتهم من أوعية المعلومات.
وتم رفعها على موقع المكتبة على اإلنترنت ،كما أعدت إدارة المكتبة مشروع الالئحة المنظمة
للعمل بالمكتبة ،وتم اعتماده من الجهة المختصة.
أما عن خدمات ذوى االحتياجات الخاصة:ـ فالمكتبة ال تضم أوعية معلومات او برامج تخدم هذه
الفئة.
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والمكتبة من جانبها تتولى تسجيل جميع من يحضر من رواد المكتبة.
الصيانة الدورية لألمن الصناعى:ـ
يوجد بالمكتبة إدارة لألمن الصناعى تتبع اإلدارة الهندسية بالجامعة تقوم بعمل الصيانة الدورية
لمبنى المكتبة.
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 بيان بأعداد أوعية المعلومات التى تخص كل كلية من كليات الجامعة
عدد أوعية
المعلومات

عدد أوعية
المعلومات
المضافة
حديثا ً

عدد
الرسائل
العلمية

إجمالى عدد
أوعية
المعلومات

م

اسم الكلية

1

كلية الطب والجراحة

5511

211

311

6149

2

كلية العالج الطبيعى

1651

52

59

1168

3

كلية طب االسنان

1682

13

131

1886

4

كلية العلوم الطبية
التطبيقية

2128

41

241

3116

5

كلية الصيدلة

2381

38

16

2495

6

كلية الهندسة

5191

51

81

5228

1

كلية نظم المعلومات
وعلوم الحاسب

4121

29

21

4169

8

كلية الفنون التطبيقية

5142

65

52

5859

9

كلية السياحة والفنادق

1211

24

9

1244

 11كلية التربية

16821

125

48

11111

 11كلية االقتصاد واإلدارة

1136

13

114

1223

 12كلية العلوم االجتماعية

21541

112

149

21861

 13كلية االعالم وفنون
االتصال

3913

41

49

3999

 14كلية اللغات والترجمة

13188

12

28

13288

قاعات الكتب :
القاعة ( )1113وتضم نحو  3111كتبًا ومراجعا ً في تخصصات العلوم الطبية ،الطب
والجراحة وطب األسنان والعالج الطبيعي باللغة اإلنجليزية .و القاعة ()1114وتضم نحو
 6111كتابا ً ومرجعا ً في تخصصات الصيدلة ،إضافةً إلى كتب العلوم األساسية؛ كالرياضيات
والفيزياء والفلك والكيمياء واألحياء والتشريح وعلم وظائف األعضاء وعلم األنسجة؛ باللغة
اإلنجليزية .القاعة ()1115وتضم نحو  11111كتابا ومرجعا ً في تخصصات المعارف العامة
والديانات والفلسفة وعلم النفس إضافة إلى كتب كليات :الحاسب اآللي واللغات والعلوم
االجتماعية والتربية واإلعالم وقواعد اللغات؛ باللغة اإلنجليزية .القاعة ( )1118قاعة الكتب
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الدراسية وتضم نحو  3511كتابا دراسيا ً من كتب الجامعة ،وهي قاعة تم تخصيصها للكتب
الدراسية التي يدرسها السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ليتسنى للطالب اإلطالع عليها
وقتما شاء ،ويتم تحديث محتواها كل عام على حسب تغير المناهج بكليات الجامعة.

المكتبة الرقمية:
وتضم ثالثة معامل مجهز كل منها بعدد من أجهزة الكمبيوتر المعمل األول معمل إنترنت وورشة
عمل (رقم )1111تستعمل هذه القاعة لإلنترنت كما تستعمل كورشة عمل لكليات الجامعة
وإلقامة الدورات من داخل الجامعة وخارجها .تضم مجموعة من المواد اإللكترونية تقدر
بحوالي ( )1511وعدد ( )25خمسة وعشرون جهاز كمبيوتر وطابعة كبيرة وشاشة عرض
وبروجكتور وجهاز عرض المواد الشفافة وجهاز عرض المواد المعتمة .وهي مجهزة بأحدث
األثاثات واألجهزة واإللكترونيات .يعمل بها موظفون متخصصون ،ويتردد على هذا المعمل
مجموعات كبيرة من المستفيدين من داخل الجامعة وخارجها.والمعمل الثاني معمل المكتبة
الرقمية ( 1رقم ( )1112اإلنترنت) مخصصة لإلبحار في شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت)
وتم تجهيزها بنحو  31جهاز كمبيوتر ،إضافة إلى إمكانية الحصول على األبحاث والمقاالت
العلمية ونسخها على ورق أو على الـ  DVDواألقراص المدمجة .يتاح بهذا المعمل التعامل مع
االسطوانات المدمجة المرفقة مع بعض الكتب العلمية المقتناة بالمكتبة .والمعمل الثالث معمل
قواعد البيانات رقم ( )1113هذا المعمل يحتوي على عدد ( )24جهاز كمبيوتر،
قواعد البيانات العالمية
من قواعد البيانات التي تخدم جميع تخصصات الجامعة وذلك من خالل اشتراك المكتبة في
خدمات شبكة الجامعات في قاعدة بيانات الـ  ، EBSCOهذا باإلضافة إلى إتاحة خدمة
اإلنترنت.بجانب ذلك يوجد بهذا المعمل عدد من المواد اإللكترونية التي تخدم جميع مجاالت
المعرفة لخدمة المستفيدين من داخل الجامعة وخارجها ،وتقدر بحوإلى (  ) 2111مادة .وهذا
المعمل معد ومجهز بأحدث األثاثات واألجهزة .يتولى العمل فيه متخصصون في الحاسبات
والمعلومات ويقومون بتقديم العديد من الخدمات منها كيفية استخدام قواعد البيانات والدخول
والبحث عن معلومات تفيدهم على الشبكة الدولية .تختص هذه المعامل في التعامل مع اإلنترنت
والبحث في قواعد البيانات وفي مقتنيات المكتبة عبر النظام اآللي بالمكتبة .وتوجد في هذه
المعامل أماكن مخصصة لمن يرغبون في استعمال الـ " ."laptopهذا وقد حرصت الجامعة
على االهتمام بهذه المكتبة ايمانا منها بأن المكتبات في عصرنا الحالي تشهد نقلة نوعية مهمة،
وكبيرة متمثلة في الشكل الجديد الذي بدأت تأخذه سوا ًء فيما يخص نوعية المقتنيات ،أو
الخدمات التي تقدمها للمستفيد ،أو في طبيعة المواد المقروءة ،ويرجع سبب هذه النقلة الكبيرة
إلى التطور الهائل الذي تحقق في مجال تقنيات المعلومات واالتصاالت.
ضا بأن المكتبات أخذت وبخطى سريعة تتجه نحو التحول أو االنتقال من المكتبات
وإيمانًا منها أي ً
التقليدية إلى ما يعرف اآلن بـ "المكتبات الرقمية ."Digital libraryأو المكتبات اإللكترونية.
وقد ساعد على ذلك ظهور شبكات اإلنترنت.وإيمانًا منها بأهمية المكتبة التي تتمثل في إمكانية
وصول الباحث إلى محتوياتها ومصادرها من أي مكان يتواجد فيه ،شريطة أن يكون لديه خدمة
ضا إمكانية االستفادة من المكتبة الرقمية والبحث في مصادرها من
االتصال عبر اإلنترنت ،وأي ً
قبل عدد كبير من الباحثين عن بعد وباإلضافة إلى ذلك إمكانية تحديث المكتبة الرقمية والوصول
إلى المعلومات الرقمية سبعة أيام في األسبوع على مدار ( )24ساعة يوميًا.
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مكتبة الطالب الدراسية (القاعة رقم )1111
وتضم هذه القاعة كتب دراسية تخدم كليات الجامعة ـ حيث ُيكلف كل أستاذ بكليات الجامعة
بإيداع عدد خمس نسخ من كل كتاب يقوم بتأليفه ويدرسه للطالب ،وكذلك تضم جميع أسئلة
االختبارات لمختلف الفرق في جميع الكليات حتى يتمكن الطالب من االطالع واالستفادة منها،
وجميع هذه المقتنيات يسمح باالطالع عليها والتصوير منها لجميع المستفيدين ،ويتردد على
هذه القاعة معظم طالب الجامعة وهي مجهزة ومزودة باألثاثات وأجهزة الحاسب لراحة وخدمة
المستفيدين ،وتحتوي على حـــوالي ( )1111سبعة آالف كتاب بجانب أسئلة االختبارات
للسنوات السابقة.
صالة المعارض:
وهي الصالة الخارجية لقاعتي المؤتمرات والندوات؛ ومجهزة بوحدات عرض خاصة يمكن
فكها وتركيبها ،وهي مجهزة إلقامة المعارض الفنية ،وبعض المعارض الخاصة بالكليات
والشركات والمؤسسات والفنانين من داخل المكتبة وخارجها ،وتخدم كل من رواد المكتبة
العامة ورواد معرض العلوم في حالة عدم إقامة المعارض واستخدامها كصالة لالطالع .وتتسع
هذه الصالة ألكثر من مائة طالب ،وفي هذه القاعة توجد بانوراما فنية شفافة مثبتة على الجدار
الزجاجي الذي يرتفع من الطابق األرضي إلى الطابق العلوي وتفصل بين المكتبة والفندق
الجامعي للبنين.ويوجد معرض دائم للناشرين وفيه تعرض مجموعات من أحدث الكتب
وإصدارات الناشرين من كتب ومراجع ومطبوعات أخرى متنوعة تفي باحتياجات الرواد كافة
من داخل الجامعة وخارجها.
صالة االطالع:
وهي صالة كبيرة تحتوى على عدد من الطاوالت والكراسي المخصصة لالطالع ذات الجودة
العالية ،وتتسع ألكثر من ( ) 151مستفيدًا .كما يوجد بها عدد من أجهزة الحاسب اآللي لخدمة
المتردين وللبحث فى النظام اآللي بمفردهم أو بمساعدة مسئول الصالة الموجود بمكتب
االستعالمات بنفس الطابق للوصول إلى أي وعاء يحتاجونه ورقم القاعة التى تضم هذا الوعاء
– هذا إضافة إلى أنه يوجد بمدخل الصالة جهاز كمبيوتر يعرض عليه كيفية البحث فى النظام
اإللى وإرشادات وتوجيهات للمستفيدين وكذلك نظام العضوية للراغبين فى االشتراك بالمكتبة
من خارج الجامعة .

غرفة األعداد الفني:
ويتمثل في إجراء عمليات الفهرسة والتصنيف والتكعيب والباركود وإدخال بيانات أوعية
المعلومات على النظام اآللي ،وتستخدم المكتبة في فهرسة مقتنياتها قواعد الفهرسة األنجلو
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أمريكية .أما عن التصنيف فهي تستخدم نظام ديوي العشري DDCوالذي يغطي جميع فروع
المعرفة.
يتم إدخال بيانات أوعية المعلومات على النظام اآللي بهدف الخزن واالسترجاع ،كما يتم
تخصيص باركود لكل وعاء معلومات للتعريف به رقميا.
القاعة ( )1212معمل الوسائط المتعددة والتعليم االلكتروني:
تقتني مواد سمعية وبصرية ،من أشرطة الفيديو وأقراص مدمجة محمالً عليها مواد علمية
وثقافية وتعليمية مثل اللغات والكمبيوتر ،كما تقدم خدمات التعليم اإللكتروني وغير ذلك من
المواد التي تستخدم األجهزة السمعية والبصرية كوسيلة تعليمية وتثقيفية .
القاعة ( )1218الرسائل الجامعية العلمية:
وهي قاعة مخصصة لرسائل الماجستير والدكتوراه في التخصصات التي تغطيها كليات
الجامعة ،إلى جانب بعض من مشروعات تخرج الطالب المتميزة.
القاعة( )1218الدوريات العلمية:
وهي قاعة تحت اإلنشاء مخصصة للدوريات العلمية المتخصصة الصادرة بالعربية واإلنجليزية.
وحدة تصوير الوثائق
وهي موجهة لخدمة المستفيدين مع التزامها بقوانين حفظ حقوق الملكية الفكرية وال يسمح
بتصوير أكثر من  % 11من الكتاب أو المستند ويسمح لها بالتصوير بمبلغ 11قروش فقط
للصفحة الواحدة .وهذة الوحدة مجهزة بأحدث األدوات واألجهزة والمعدات والماكينات الخاصة
بعمليات التصوير والمسح الضوئى والتغليف
نظام العضوية:
يحق لجميع طالب جامعة  6أكتوبر ،وطالب المعاهد العليا التابعة لمدينة الثقافة والعلوم الذين
يحملون كارينه المكتبة دخول المكتبة واالستفادة منها ،أما فيما عدا ذلك ويرغبون في التردد
على المكتبة واالستفادة منها فعليهم استخراج بطاقة عضوية تسمح لهم بذلك يتمتع جميع
العاملين بالجامعة و ذوبهم و العاملين بالشرطة و الفوات المسلحة بتخفيض رسم االشتراك في
المكتبة العامة بنسبة  %51من الفئات الموضحة عاليه .وللحصول على استمارة عضوية من
مكتب االستعالمات بالمكتبة بدون مقابل متضمنة إقرار من طالب العضوية بالمحافظة على
المكتبة ،مدة صالحية بطاقة العضوية سنة واحدة ،ويجب تجديدها في الموعد المحدد.أما
بالنسبة لألجانب الراغبين في االشتراك كأعضاء بالمكتبة ،عليهم تقديم صورة الجواز أو
اإلقامة مع خطاب ضمان من الجهة القادم إليها ويجب أال تقل مدة إقامتهم عن سنة.
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قيمة االشتراك الفئة العمرية
للفرد
61

من  6سنوات و حتى  21سنة  +عشرة جنيهات رسوم بطاقة عضوية

11

من  21سنة و حتى  31سنة  +عشرة جنيهات رسوم بطاقة عضوية

81

من  31سنة و حتى  61سنة  +عشرة جنيهات رسوم بطاقة عضوية

41

من  61سنة  +عشرة جنيهات رسوم بطاقة عضوية

الخدمات التي تقدمها مكتبة جامعة أكتوبر
تستقبل المكتبة الرحالت والزيارات الجماعية واألفراد (زيارة واحدة للتعريف بالمكتبة) بدون
مقابل شريطة الحصول على موافقة مسبقة .استخدام قاعات المكتبة بغرض تنظيم ورش العمل
وإلقاء المحاضرات والمؤتمرات من قبل كليات جامعة  6أكتوبر بعد الحصول على موافقة
رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة.يمكن لغير منسوبي الجامعة استخدام قاعات ورش
العمل والمحاضرات والمؤتمرات وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس الجامعة أو نائب رئيس
الجامعة .ويمكن الوصول إلى األدوات األساسية كقواعد بيانات الفهرس والمقاالت من خالل
موقع مكتبة جامعة  6أكتوبر على اإلنترنت و من الفعاليات البارزة التي تم تنظمها بمكتبة
جامعة  6أكتوبر الدورة التدريبية لعدد ( )31متدربا من دولة غينيا االستوائية في مجال
الدبلوماسية والعالقات الدولية والتي استغرقت نحو ستة شهور كاملة.
روابط إلكترونية مجانية
DOAJ -- Directory of Open Access Journals

يهدف دليل الدوريات مفتوحة المصدر إلى وضوح وسهولة استخدام الدوريات العلمية والتعليمية مفتوحة
المصدر وبالتالي تنمية تأثيرها وزيادة استخدامها .كما يهدف إلى أن يكون شامال ويغطي
جميع الدوريات العلمية والتعليمية مفتوحة المصدر التي تستخدم نظام التحكم بالجودة لضمان المحتوى،.
فهو محطة واحدة لمستخدمي الدوريات مفتوحة المصدر.
Public Knowledge Project SpringerOpen | Journals A-Z
مجموعة سبرينجر الجديدة من

الدوريات

مفتوحة

والتكنولوجيا والطب ،وتمنح المؤلفين الفرصة للنشر

المصدر

بالكامل ،تغطي

جميع

التخصصات في العلوم،

مفتوح المصدر في مجاالت العلوم كافة

EGU Open Access Journals

اإلتحاد األوروبي للعلوم الجيولوجية قاعدة تتميز بالوصول الحر والعالمي للمنشورات العلمية
في جميع مجاالت علوم األرض وعلوم الكواكب والنظام الشمسي لخدمة العلماء في جميع
أنحاء العالم.
Sabinet - Open Access Journals - We facilitate access to information
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مجموعة كبيرة من الدوريات مفتوحة المصدر تستضيفها  .Sabinetتستخدم هذه المجموعة
من الدوريات بشكل واسع من قبل المنظمات المحلية والدولية .وتصل بشكل أكثر إلى أفريقيا.
Open Science Directory - Home

تغطي حوإلى  13111دورية علمية مفتوحة المصدر.
Oxford Journals | Oxford Open | Oxford Open participating titles
العناوين المدرجة ضمن قائمة أكسفورد المفتوحة ترد على نطاق واسع في واحد من اثنين من نماذج المصدر
المفتوح ،إما أنها مفتوحة المصدر بشكل كامل وإما أنها بشكل اختياري.
BMJ Open - BMJ Journals

الدورية الطبية البريطانية  BMJالمفتوحة المصدر هي دورية في مجال الطب العام ،مخصصة
لنشر البحوث الطبية من جميع التخصصات والمجاالت العالجية  .وتنشر الدورية كل أنواع الدراسات
البحثية ،بد ًءا من بروتوكوالت ودراسة للتجارب األولية إلى ما بعد التحليالت بما في ذلك الدراسات

محدودة األثر.
Wiley Open Access
دوريات وايلي مفتوحة المصدر تدعمها شبكة من الصحف الرسمية والجمعيات وكذلك أعضاء هيئة
تحرير دوليين لهم اسم مرموق .جميع المقاالت والبحوث المنشورة في دوريات وايلي المفتوحة متاحة
بالمجان من حيث االطالع والتحميل والمشاركة.
GlobalOpenJournals.org

مجموعة من الدوريات الدولية مفتوحة المصدر وتحمل الرقم الدولي المعياري للدورية .تنشر
مقاالت بحثية عالية الجودة في مجال العلوم االجتماعية والفن والعلوم والهندسة والتكنولوجيا.
Open Access Journals

مجموعة من الدوريات التي تبحث في مجاالت المعلومات واإلعالم وتكنولوجيا االتصاالت.
Academic Journals

تتيح حرية الوصول إلى المعلومات البحثية للمجتمع الدولي من دون عوائق مالية أو قانونية أو تقنية.
Project Gutenberg - free ebooks

المجانية ،مايكل هارت،

يحتوي مشروع جوتنبرج على أول وأكبر مجموعة للكتب اإللكترونية
وهو مؤسس مشروع جوتنبرج ،اخترع في عام 1791الكتاب اإللكتروني وال يزال يعمل في مجال إبداع
الكتب اإللكترونية والتكنولوجيات ذات العالقة حتى يومنا هذا.
Britannica Online Encyclopedia

الموسوعة البريطانية المجانية على شبكة اإلنترنت.
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قاعتا األحتفاالت الكبرى:
القاعة األولى قاعة ) (VIPبجامعة  6أكتوبر مزودة بمجموعة من النجف واألجهزة السمعية
والبصرية وادوات العرض الحديثة وتتسع لعدد  511فرد وتقام بها االجتماعات والندوات
مركز المؤتمرات
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يضم خمس قاعات رئيسية تسمح باقامة المؤتمرات والندوات وتتراوح سعة القاعات مابين
 61إلى  111فردا.
مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية:
لزيادة مستوى الجودة في تقديم المادة العلمية والتي تسهم في تحسين مستوى مخرجات التعليم
العالي قامت الجامعة بتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور العديد من المؤتمرات
المحلية والعالمية والندوات مثل:
 .1المشاركة فى المؤتمر الدولى الثانى نحو بناء مجتمع المعرفة واالبتكار المصرى فى
فندق سميراميس انتركنتيننتال – القاهرة فى الفترة من  2الى  3اكتوبر  2111تحت رعاية
السيد االستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والسيد االستاذ الدكتور ياسر
القاضى وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
 .2شهدت كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب – جامعة  6اكتوبر لقاء السيد عميد الكلية
واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالطالب الجدد للعام الجامعى 2017/2016
 .3مشاركة كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب – جامعة  6اكتوبر فى المؤتمر السنوى
الرابع لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والمنعقد فى فندق كونتيننتال ستى ستار فى الفترة
من  28-21مارس  2111برعاية السيد المهندس ياسر القاضى وزير االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات
.4قامت كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب – بجامعة  6أكتوبر بعقد ندوة بعنوان "جودة
التعليم وتنمية المجتمع" بقاعة كبار الزوار فى تمام العاشرة من صباح يوم االربعاء 29
مارس .2111
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