المكتبات
أنشئت المكتبة عام  7591وكانت تابعة لوزارة التعليم العالي وضمت إلي جامعة أسيوط عام
 7511ونقلت إلي المبني الجديد بالجامعة عام  7551م
وتقدم خدمات :
• االطالع الداخلي–
• التصوير والنسخ-
•خدمة االنترنت
• خدمة التوجيه واإلرشاد -
• خدمة البحث في قواعد البيانات
• خدمة اإلحاطة الجارية
•خدمات مرجعية
•استعارة خارجية

رسالة إدارة المكتبات:
نحن إدارة المكتبات بالكلية نعمل علي :
تزويد مكتبات الكلية بأوعية المعلومات المختلفة ( كتب ومراجع عربية وإفرنجية – دورياتعربية وافرا نجية –رسائل جامعية – مصغرات فلمية ) في جميع التخصصات بالكلية وذلك عن
طريق الشراء أو التبادل واإلهداء وتقوم المكتبة باتخاذ كافة اإلجراءات اإلدارية والعمليات الفنية
الالزمة من فهرسة وتصنيف طبقا لنظام ديوي العشري
تقوم المكتبة بتسهيل حصول السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطالب علي المعلوماتالمطلوبة من مصادرها بأقل جهد أسرع وقت وذلك بتقديم خدمة:
*البحث علي الحاسب اآللي ( بالموضوع أو العنوان أو المؤلف(
*البحث في كشاف الدوريات العربية  ،البحث في برنامج الدوريات الذي يسهل للباحث
الحصول علي المقال المطلوب ( بالمؤلف – العنوان – الموضوع(
*البحث في دليل الرسائل الجامعية ( ورقي – الي )
*خدمة البحث علي شبكة االنترنت للتعرف علي كل جديد في ميادين المعرفة

تقدم المكتبة للباحثين خدمة االطالع الداخلي واالستعارة الخارجية طبقا لقوانين الئحة المكتباتالجامعية .
إعداد البيانات واإلحصائيات والتقارير السنوية الخاصة بالمكتبةالقيام بأعمال الجرد السنوي لمكتبات الكلية في الموعد الذي تحدده اإلدارة العامة للمكتباتالجامعية .
رؤية المكتبة
تسعي مكتبة كلية التربية الن تكون مكتبة متميزة ومصر أساس في العملية التعليمية لخدمة
مجتمع البحث العلمي بالجامعة وخارجها.
أهداف إدارة المكتبات:
أ -تنمية المقتنيات بأنواعها المختلفة في كافة التخصصات التربوية
ب -استخدام احدث التقنيات لتيسير وصول الباحثين إلي مصادر المعلومات بالمكتبة
ج -التدريب المستمر للعاملين بالمكتبة لكسب المهارات الفنية الالزمة للتعامل مع أساليب التقنية
الحديثة.
د -التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية لمتابعة كل ما هو جديد في ميادين العلم
والمعرفة.

قواعد استخدام المكتبة:*بالنسبة لطالب الكلية :يتم االستفادة من خدمات المكتبة من الساعة  03.8صباحا ً حتى الساعة
الخامسة مساءا ً يوميا ً فيما عدا يوم الخميس حتى الساعة الثالثة عصرا ً.
*بالنسبة لطالب الكليات األخرى :يتم االستفادة من خدمات المكتبة من الساعة الثانية ظهرا ً حتى
الساعة الخامسة مساءا ً يوميا ً فيما عدا يوم الخميس حتى الساعة الثالثة عصرا ً وذلك نظرا ً لكثرة
اإلقبال وضيق المساحة بمكتبة الطالب.
آلية قراءة كل كتاب:*السماح باالطالع على الكتب بالقدر المستطاع لكل مستفيد.
اإلحصائيات
مساحة المكتبـة:
المساحة الكلية لمكتبتي الطالب (عربي وانجليزي )  ،مكتبة الدراسات العليا (  177م) 1
المساحة المثلى لكل طالب:*المساحة المثلى لكل طالب البد أن تكون (1م  1إلي  .م ) 2وذلك حسب المواصفات العالمية
وذلك ال يتوافر في مكتبة الطالب بالكلية تحتاج المكتبة إلى مكان أكثر اتساعا ً لكثرة الكتب وكثرة

المترددين وضيق المساحة بمكتبة الطالب * 3وبالنسبة لمكتبة الدراسات العليا فإن المساحة مناسبة.
عـدد المقاعد بمكتبات الكلية:قاعة مكتبة عربي ( )11مقعد  -قاعة مكتبة االنجليزي )(18مقعدمكتبة الدراسات العليا ( )91مقعدعـدد المناضد بمكتبات الكلية:قاعة مكتبة عربي ( )71منضدة  -قاعة مكتبة االنجليزي )(5منضدةمكتبة الدراسات العليا (  )0منضدةدواليب عرض الكتب بمكتبات الكلية  :كالتالي:عـدد
79دوالب بمكتبة الطالب (عربي)
25دوالب بمكتبي الطالب (انجليزي)
74دوالب حديد  77 ،دوالب خشب بمكتبة الدراسات العلي

