
  الخدمات االلكترونية

  المكتبة الرقمية
تعد المكتبة اإللكترونية في العصر الحاضر إحدى نتاج التطور العلمي والتكنولـوجي المسـتمر 

ت إلي السعي في كل من مجالي التكنولوجيا واالتصاالت مما دعا أخصائي المكتبات والمعلوما
الحثيث نحو إيجاد واستخدام وتطبيـق وسـائط جديـدة ومسـتحدثة تسـهل تقـديم خـدمات مكتبيـة 

  . ومعلوماتية مناسبة ومتطلبة لكل المستفيدين 

وقد ساعدت عدة عوامل علي إبراز الحاجة والرغبة في إيجاد مكتبـات إلكترونيـة منهـا التطـور 
أوعية المعلومات باإلضـافة إلـي التطـور الرهيـب فـي السريع للمعرفة البشرية والكم الهائل من 

مجال الحاسبات واالتصاالت  والسـرعة الفائقـة فـي نقـل المعلومـات عبـر الحاسـبات واالنترنـت 
  .والتكلفة الباهظة للمعلومات الورقية

ويعتمد هذا النـوع مـن المكتبـات علـي تـوافر مجموعـات وأوعيـة معلومـات علـي وسـائط   
  .ال يمنع وجود مجموعات قليلة لديها متوفرة علي وسائط تقليدية وهذا  digitalرقمية 

وتتميــز هــذه المكتبــات باســتخدامها لوســائط آليــة وقواعــد معلومــات فــي عمليــة حفــظ   
وتخزين أوعية المعلومات ، ومن ثم تسهيل إمكانية التصفح والحصول علي هذه األوعية عبر 

بحيـث تتـيح للمسـتفيدين اإلطـالع علـي تلـك  شبكة من الحاسبات اآللية تـرتبط بنهايـات طرفيـة
  . المجموعات إما عن بعد أو من خالل وجودهم في المكتبة 

 

  



  معمل الحاسب اآللي 

وتر عدد ) ١٥(تجھيز المعمل بعدد  تم از كمبي وتر ) ١٥(كرسي وعدد ) ١٥(جھ زة كمبي ترابي
ز القاعة المخصصة للمعمل وعق Data shaw) ١(وعدد  اء من تجھي د عدد من وتم االنتھ

  ..الدورات التدريبية

رة  ا وسيكون إضافة كبي ذا المعمل بھ وتعتبر مكتبة الكلية فى طليعة المكتبات التى تم إنشاء ھ
  .للبحث العلمي بالكلية

  . EKBيتم في المعمل عقد دورات تدريبية عن بنك المعرفة المصري  -

ة  المتخصصة Dallozالتدريب على استخدام قاعدة البيانات العالمية  - انون باللغ في الق
  .الفرنسية

 .استخدام قواعد البيانات العالمية -

 .التدريب على نظام المستقبل إلدارة المكتبات  -

 .للتشريعات واألحكام eastlaws.comالتدريب على استخدام موقع قوانين الشرق  -

 .طوال العام الدراسيوالمعمل متاح الستخدام الباحثين  -
 



المنصورة جامعة  
الحقوق كلية  
اتالمكتب إدارة  
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وھي   Dallozقاعدة بيانات فرنسية تقدم مجموعات الدوريات الخاصة بدار النشر 
 أكبر قاعدة بيانات متخصصة فى القانون باللغة الفرنسية ، من خالل الموقع

www.dalloz.fr 

المعرفة للباحث  اتحاد مكتبات الجامعات المصرية موقع واحد يتيح جميع مصادر

  :  www.eulc.edu.eg المصري
رسائل الماجستير و الدكتوراه للباحثين المصريين  -مقتنيات مكتبات الجامعات المصرية 

  - أبحاث أعضاء ھيئة التدريس بالجامعات المصرية   -

  الـمصـــري الـمعــرفة بنك
قواعد بيانات عربية وعالمية تحتوي علي أحدث ما وصل إليه العلم من اكتشافات و أبحاث 
من أكبر دور النشر العالمية وكذلك قواعد البيانات واألدوات البحثية المتخصصة من خالل 

      www.ekb.egالموقع االلكتروني 

والتدريب المستمر للباحثين على تقدم المكتبة الرقمية خدمات البحث الفوري، وتسجيل االشتراكات في قواعد البيانات المحلية والعالمية ، 
  ، كما تتواصل مع الباحثين من خالل الصفحة الرسمية للمكتبة على شبكة فيس بوك ام قواعد البيانات والبحث العلميكيفية استخد

 ) المنصورة جامعة – الحقوق كلية مكتبة (

التشريعات المصرية وأحكام المحاكم موقع قوانين الشرق وھي قاعدة بيانات تضم 
 ، المصرية  وإدارات الفتوى والتشريع من خالل الموقع االلكتروني

www.eastlaws.com

للباحثين المتاحة االلكترونية الخدمات  
المنصورةجامعةالحقوقكليةمكتبةفي  
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