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 : خدمات مصادر المعلومات:أوال

 بمكتبات الجامعة.  قدمة للوصول لمصادر المعلومات الورقية او االلكترونيةخدمات المال وهي

 االطالع على المصادر الورقية: 1
 قاعات االطالع بمكتبات الكليات والمكتبة المركزية. مكان الخدمة: 

 توجد  ال المتطلبات:
 وصف الخدمة:  

  ...(ورسائل جامعية  ،دورياتو  ،كتب):  الورقية مثل  المكتبةجميع مقتنيات  تقدم خدمة االطالع على  
 .بالمكتبة بداخل قاعة االطالع

 الورقية كتبلل االستعارة: 2
 قسم االستعارة بمكتبات الكليات والمكتبة المركزية  مكان الخدمة: 

الكلية او المكتبة  قسم االستعارة بمكتبة من  تسجيل مستعيراستمارة طلب  المتطلبات:
 . لمنسوبي جامعة المنصورة فقط سنوياوتسجل مرة واحدة ، المركزية

 وصف الخدمة:  
قسم االستعارة  من خالل استعارة الكتب بمكتبات الكليات والمكتبة المركزية تقدم خدمة 

بالمكتبة. وتحدد عدد الكتب المسموح باستعارتها والمدة المحددة باالستعارة وفق الئحة  
 مكتبات جامعة المنصورة.

 التصوير: 3
 قاعات االطالع بمكتبات الكليات والمكتبة المركزية. مكان الخدمة: 

 توجد  ال المتطلبات:
 وصف الخدمة:  

  ...(ورسائل جامعية  ،دورياتو  ،كتب):  الورقية مثل  المكتبةجميع مقتنيات  تقدم خدمة االطالع على  
وفق الئحة    ،بتصويرهاالمسموح    وعدد الصفحات وتحدد عدد الكتب    .بالمكتبة  بداخل قاعة االطالع

 مكتبات جامعة المنصورة.
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 في فهرس اتحاد مكتبات الجامعات المصريةالبحث : 4
 ان ن أي مكم كان الخدمة: م

 توجد  ال المتطلبات:
 وصف الخدمة:  

تمكنك الخدمة من البحث في جميع مقتنيات مكتبات الجامعات المصرية للتعرف على مكان  
 . المقتنيات بجميع المكتبات وجود نسخ

 موقع البحث ثم اضغط على اذهب اختار  -

 
مقتنيات  اختيار  او  يمكنك اختيار نوع المقتنى الذي تريد البحث عنه من القائمة العليا  -

 للبحث في جميع المقتنيات  المكتبات

 
 بدء البحثثم اضغط على   لبحث مصطلحات اوادخل موقع البحث  اختر  -
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 للتعرف على مكان تواجد النسخ النسخ اضغط على  -

 
 

 النص الكامل لمقاالت دوريات الجامعات المصرية: 5
 قسم االستعارة بمكتبات الكليات والمكتبة المركزية  مكان الخدمة: 

الكلية او المكتبة  قسم االستعارة بمكتبة من  تسجيل مستعيراستمارة طلب  المتطلبات:
 . لمنسوبي جامعة المنصورة فقط سنوياوتسجل مرة واحدة ، المركزية

 وصف الخدمة:  
ريات الجامعات المصرية  يمكن الوصول لجميع ملفات النص الكامل لمقاالت دو

 فهرس اتحاد مكتبات الجامعات المصرية. من خالل 
 

 الصفحة.أعلى يسار تسجيل الدخول ضغط على ال -

 
تسجيل ، واضغط على  مستخدم، واختار  كلمة السرو  الرقم القومياو  الرقم الجامعي  ادخل   -

 .الدخول 

http://eulc.edu.eg/
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 قم بالبحث عن المقالة او اعرض اعداد الدوريةالدوريات الجامعية من  -

 
 . لعرض او تحميل ملف النص الكاملبجانب كل مقالة.  يمكنك الضغط على ايقونة   -

 بجامعة المنصورة االطالع الرقمي على الرسائل الجامعية: 6
 المكتبة المركزية قاعة االطالع الرقمي ب  مكان الخدمة: 

 ال توجد.  المتطلبات:
 وصف الخدمة:  

الحاسب بقاعة االطالع الرقمي بالمكتبة    أجهزةئل الجامعة من على  على جميع رسا يمكن االطالع  
وفق الئحة مكتبات جامعة   ،محددة من الرسالة أجزاءالمركزية. كما يمكن طباعة او نسخ 

 المنصورة. 
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 :الدراسات العلياخدمات المقدمة لطالب الثانيا: 

بجامعة المنصورة وكذلك طالب الدراسات العليا  وهي الخدمات المقدمة لطالب الدراسات العليا 
 . بالجامعات المصرية

 ات العليا بجامعة المنصورة:الدراس  طالبأ: 
 ورة. وهي الخدمات المقدمة فقط لطالب الدراسات العليا بجامعة المنص

 "ضمن اشتراكات بنك المعرفة المصريعد البيانات "قوابحث البالمساعدة في : 1
 المكتبة المركزية قاعة االطالع الرقمي ب  مكان الخدمة: 

 ان تكون طالب دراسات عليا بجامعة المنصورة  المتطلبات:
 وصف الخدمة:  

يمكنك االستعانة بمسئولي  ة للمساعدة في الوصول ألحد مصادر المعلومات كنت بحاج إذا
 .الخدمات المرجعية بقاعة االطالع الرقمي بالمكتبة المركزية

 ترقية حساب بنك المعرفة المصري: 2
 المكتبة المركزية قاعة االطالع الرقمي ب  مكان الخدمة: 

 ان تكون طالب دراسات عليا بجامعة المنصورة  المتطلبات:
 وصف الخدمة:  

، لتتمكن من استخدام بوابة  بنك المعرفة المصريسابك ب ح  تفعيل إعادة تمكنك الخدمة من 
 . . للدخول على قواعد البياناتالباحثين

 فحص تشابه عنوان الرسالةافادة : 3
 مكتبة الرقمية بجامعة المنصورة موقع وحدة ال مكان الخدمة: 

   المتطلبات:
كطالب متقدم للدراسات عليا على نظام ابن  تأكد من تسجيل بياناتك  -

على نظام ابن الهيثم للدراسات   اإلفادةواال لن نتمكن من رفع  .الهيثم
موقع نظام ابن الهيثم  بالدخول على ن مسجل قم ن لم تكا  العليا.

 . للدراسات العليا

http://pgs.mans.edu.eg/
http://pgs.mans.edu.eg/
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 ثم سجل بياناتك.    على  ضغطا -
 اذن الدفع قبل تسجيل البيانات.  إلصدارتوجه لمبنى المكتبة المركزية  -

 وصف الخدمة:  
 قم بالدخول على موقع وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنصورة -

 
نموذج البيانات  ثم الضغط على . طالب الدراسات العليا بجامعة المنصورةقم بالضغط على  -

 افادة "فحص تشابه عنوان الرسالة"  أسفل
 submit|البيانات ثم اضغط على ارسال  بملءقم   -
ملفات    - ملفات الطالب  -"نظام ابن الهيثم  عند االنتهاء من اصدار االفادة سيتم رفعها في   -

 الة". افادة "فحص تشابه عنوان الرس -المكتبة المركزية 
في فهرس اتحاد مكتبات الجامعات  Thesis Protocolخطط رسالة|ايداع مافادة : 4

 المصرية
 مكتبة الرقمية بجامعة المنصورة موقع وحدة ال مكان الخدمة: 

   المتطلبات:
وذلك من خالل   عليا على نظام ابن الهيثماللدراسات  با   مقيد كطالب  تأكد من تسجيل بياناتك   -

على نظام ابن الهيثم للدراسات   اإلفادةال لن نتمكن من رفع إو .الدراسات العليا بكليتك
 اال للطلبة المقيدون.ظهر في نظام ابن الهيثم يال حيث ان هذا الملف   العليا.

يجب ان تكون حصلت موافقة مجلس القسم على تسجيل  هذا النموذج بملءقبل قيامك  -
حيث ان تاريخ االيداع يلي  ."العنوان وذلك بعد اطالع الكلية على "افادة فحص تشابه العنوان

 . سبقه إذاتاريخ موافقة مجلس القسم على تسجيل العنوان وال يقبل في حالة 
 وصف الخدمة:  

 قم بالدخول على موقع وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنصورة -

sites.google.com/view/mansouradlu 

https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/


 

8 
 

 
نموذج البيانات  ثم الضغط على . طالب الدراسات العليا بجامعة المنصورةقم بالضغط على  -

" في فهرس اتحاد مكتبات  Thesis Protocol Depositافادة "ايداع مخطط رسالة|  أسفل
 الجامعات المصرية 

 submit|البيانات ثم اضغط على ارسال  بملءقم   -
ملفات    - ملفات الطالب  -عند االنتهاء من اصدار االفادة سيتم رفعها في "نظام ابن الهيثم   -

 افادة "ايداع مخطط رسالة". -المكتبة المركزية 
 التسجيل على بنك المعرفة المصريافادة : 5

 مكتبة الرقمية بجامعة المنصورة موقع وحدة ال مكان الخدمة: 
   المتطلبات:

وذلك من خالل   عليا على نظام ابن الهيثماللدراسات  با   مقيد كطالب  تأكد من تسجيل بياناتك   -
على نظام ابن الهيثم للدراسات   اإلفادةال لن نتمكن من رفع إو .الدراسات العليا بكليتك

 اال للطلبة المقيدون.ظهر في نظام ابن الهيثم يال حيث ان هذا الملف   العليا.
حصلت موافقة مجلس القسم على تسجيل هذا النموذج يجب ان تكون  ءبملقبل قيامك  -

 العنوان. 
 وصف الخدمة:  

 قم بالدخول على موقع وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنصورة -

 
نموذج البيانات  ثم الضغط على . طالب الدراسات العليا بجامعة المنصورةقم بالضغط على  -

 افادة "التسجيل على بنك المعرفة المصري"  أسفل
 submit|البيانات ثم اضغط على ارسال  بملءقم   -

sites.google.com/view/mansouradlu 

sites.google.com/view/mansouradlu 

https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
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ملفات    - ملفات الطالب  -عند االنتهاء من اصدار االفادة سيتم رفعها في "نظام ابن الهيثم   -
 افادة "التسجيل على بنك المعرفة المصري". -المكتبة المركزية 

 رسالة جامعية مجازة ايداعافادة : 6
 مكتبة الرقمية بجامعة المنصورة موقع وحدة ال مكان الخدمة: 

   المتطلبات:
وذلك من خالل   عليا على نظام ابن الهيثماللدراسات  با   مقيد كطالب  تأكد من تسجيل بياناتك   -

على نظام ابن الهيثم للدراسات   اإلفادةال لن نتمكن من رفع إو .الدراسات العليا بكليتك
 اال للطلبة المقيدون.ظهر في نظام ابن الهيثم يال حيث ان هذا الملف   العليا.

 . ملف النسخة النهائيةب المطلوبة من لجنة المناقشةعمل التعديالت الالزمة تأكد من  -
 وصف الخدمة:  

 قم بالدخول على موقع وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنصورة -

 
نموذج البيانات  ثم الضغط على . طالب الدراسات العليا بجامعة المنصورةقم بالضغط على  -

 افادة "ايداع رسالة جامعية مجازة"  أسفل
 submit|البيانات ثم اضغط على ارسال  بملءقم   -
ملفات    - ملفات الطالب  -ام ابن الهيثم  عند االنتهاء من اصدار االفادة سيتم رفعها في "نظ -

 ."افادة "ايداع رسالة جامعية مجازة -المكتبة المركزية 
 :المجازة مواصفات الملف االلكتروني للرسالة -

o  جميع النصوص بالملف قابلة للنسخ 
o  العربي واالجنبي( )العنوان يجب ان يضم الملف صفحتي 
o  دراسات عليا والخاصين بالمشرفين ولجنة   2و 1يجب ان يضم الملف صفحتي نموذج

 المناقشة صورة مسحوبة بالماسح الضوئي "معتمدة ومختومة" 
o  دراسات عليا والخاصين بالمشرفين ولجنة   2و 1يجب ان يضم الملف صفحتي نموذج

 المناقشة "نصوص وليست صورة مسحوبة" اي انها نصوص قابلة للنسخ

sites.google.com/view/mansouradlu 

https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
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 :األخرىالجامعات  ب طالب الدراسات العليا ب: 

 .بالجامعات المصرية االخرىوهي الخدمات المقدمة فقط لطالب الدراسات العليا 
 فحص تشابه عنوان الرسالةافادة : 1

 مكتبة الرقمية بجامعة المنصورة موقع وحدة ال مكان الخدمة: 
   المتطلبات:

 اذن الدفع قبل تسجيل البيانات.  إلصدارتوجه لمبنى المكتبة المركزية  -
 وصف الخدمة:  

 ول على موقع وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنصورةقم بالدخ -

 
نموذج  ثم الضغط على . العليا من الجامعات االخرى طالب الدراساتقم بالضغط على  -

افادة "فحص تشابه عنوان الرسالة" لطالب الدراسات العليا من الجامعات   أسفلالبيانات 
 المصرية االخرى 

 submit|البيانات ثم اضغط على ارسال  بملءقم   -
 .ة المكتبة الرقمية الستالم االفادة مطبوعةلوحد  "اصفر اللون"قم بتسليم ايصال السداد  -

  

sites.google.com/view/mansouradlu 

https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
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 :بجامعة المنصورة والهيئة المعاونة اعضاء هيئة التدريس: ثالثا

 .بجامعة المنصورة والهيئة المعاونة وهي الخدمات المقدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس 

 التسجيل على بنك المعرفة المصريافادة : 1
 مكتبة الرقمية بجامعة المنصورة موقع وحدة ال مكان الخدمة: 

   المتطلبات:
  إذا  .mans.edu.eg@ على موقع جامعة المنصورةمفعل  ان يكون لديك بريد الكتروني -

سر لبريدك االلكتروني او لم تفعل بريدك االلكتروني الجامعي،  كنت قد نسيت كلمة ال
 توجه لمركز تقنية االتصاالت والمعلومات بالجامعة. 

 وصف الخدمة:  
 قم بالدخول على موقع وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنصورة -

 
نموذج البيانات  ثم الضغط على . اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورةقم بالضغط على  -

 افادة "البطاقة التعريفية"  أسفل
 submit|البيانات ثم اضغط على ارسال  بملءقم   -
 : اإلفادةعند االنتهاء من اصدار  -

o :ملفات المكتبة   -ملفات الطالب  -سيتم رفعها في "نظام ابن الهيثم  دراسات عليا
 . افادة "البطاقة التعريفية"  -المركزية 

o كترونيسيتم ارسالها لسيادتكم على البريد االل :أخرى . 
 

sites.google.com/view/mansouradlu 

https://sites.google.com/view/mansouradlu/
https://sites.google.com/view/mansouradlu/
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