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جامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية 

رئيس الجامعة
عصام الكردي/ د.ا

يسرني أن أقدم للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونةة والة  
يةل وهو أول دل–دليل وحدة املكتبة الرقمية –الدراسات العليا بالجامعة 

لسياسةةة اسةةتمرارا  تصةةدرج مامعةةة ادسةةكندرية بهةة،ا التةة ن  ويةة تي 
عةا  يف آن م–وادعة م التوثية  الجامعة يف الوقت الحاضر املرتكزة علة  

.بالجامعةيف كل القطاعات اددارية واألكاديمية والخدمية 

ومنهةا . ةملا كان قطاع الدراسةات العليةا والبحةور يةرتبس برسةالة الجامعةة يف البحةي العلمةي بمسةتويات  املختل ة
 Egyptian Knowledgeببنة  املعرفةة املصةري واملرتبطةة – Digital Libraryالرقميةةخدمات وحةدة املكتبةة 

Bank (EKB) االبتكار من املعرفة إلي : والتي اتخ،ت شعارا  مختصرا  ذا داللة.

وغريج من األدلة التي أصدرها قطاع الدراسات العليةا والبحةور م ةل دليةل –ومن حسن الحظ أن ي تي ه،ا الدليل 
بعني عامةا  بمرو خمسة وساحت االتها الدراسات العليا  دليل الع قات ال قافية مواكبا  ملا أصدرت  الجامعة يف غضون 

ات دليل املكتبة الرقمية الحالي عل  أقسام مرتابطة لعل أبرزها آليات وإمةراءاشتمل   وقد 1942عل  إنتائها سنة 
للجامعةات ومجلةس مامعةة األعلة  التقدم ل حص النزاهة العلمية والقرارات املنظمة له،ا الغرض من قبةل املجلةس 

.ادسكندرية

امعةة نائة  رئةيس الج–مختةار إبةراهيي يوسة  /وأود به،ج املناسبة أن أتوم  بالتكر والتقدير لألسةتاذ الةدكتور
يةا  داع. للدراسات العليا والبحور وفري  العمل مع  وال،ي أسهي بدور كبري يف إصدار ه،ا الدليل وغريج مةن األدلةة

املولي عز ومل أن يوفقنا مميعا  لخدمة مامعتنا العريقة ووالننا الحبي 

تقديي



مقدمة

فةة املصةري بنة  املعريتيحة أن يست يد الباح ون ممةا الرقمية وحدة املكتبة دليل وقد حرصنا يف الطبعة األولي من 
(EKB)  علة  هة،ا الةدليلاشةتمل وقةد –من ثروة معرفية يف مختل  املج ت تتاح للبةاح ني يف مختلة  املجةاالت

إىل افة إضةواالنتحال العلمةي  قسي  الوعي املعلومات واملكتبات  الهيكل التنظيمي له،ج الوحدة م ل نظي املعلومات 
أو  (الربوتوكةوالت)ذل  يحوي الدليل آليات وإمراءات التقةدم ل حةص النزاهةة العلميةة سةواء ملخططةات البحةور 

لتقةدم وفحص األبحار املقدمة للنتر العلمةي أو ألغةراض الرتقيةة وا( ودكتوراجمامستري  )ل حص الرسائل العلمية 
.العلميةللجوائز 

معةة عصةام الكةردي رئةيس الجا/آيةات التةكر والتقةدير لألسةتاذ الةدكتور ب سةم  وأود يف خاتمة كلمتي أن أتقةدم 
كمةا   والتحةدييواألخ، ب سبا  التطةور بالجامعة  لتتجيع  الدائي علي مواكبة الجديد يف مختل  قطاعات العمل 

.معهامع ر الصادق وفري  العمل آالء /الدكتورةالنتيطةأشكر العاملني بوحدة املكتبة الرقمية ومديرتها 

.إن  نعي املولي ونعي النصري. واهلل نس ل أن يوفقنا مميعا  إلي خدمة مامعتنا العريقة وأبنائها األوفياء
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جامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية 

نائ  رئيس الجامعة 
للدراسات العليا والبحور

مختار يوس / د.ا

علةة ترتكةةز سياسةةة قطةةاع الدراسةةات العليةةا والبحةةور يف الوقةةت الحاضةةر 
ا كل ما كل منهمتخصصة يحوي توثي  كل الخدمات اددارية والبح ية يف أدلة 

،ج كل ما يعٌن مةن أسةئلة يف كةل هةعل  يتعل  بآليات العمل وخطوات  إمابة 
املجةةاالت  ومةةن هةة،ج األدلةةة التةةي سةةب  إصةةدارها دليةةل الدراسةةات العليةةا  

تبةة املكوحةدة وي تي الةدليل الحةالي عةن ال قافية  والبحور  ودليل الع قات 
داللة ذات ال–حلقة يف سلسلة ه،ج األدلة –إىل االبتكار من املعرفة : الرقيمة
ني يف يف توفري كل مةا يتةاح مةن خةدمات إلكرتونيةة ومعرفيةة للبةاح واملغزى 

الجامعةةةة سةةةواء كةةةانوا أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس أو مسةةةاعديهي أو الةةة   
.الدراسات العليا يف التخصصات املختل ة



 EKBاملصةرياكتملت الصورة بتدشني واحد مةن أهةي إنجةازات ال قافةة املصةرية املعاصةرة  أال وهةو بنة  املعرفةة ولقد 
يف املكتبات الرقميةة بالجامعةات املصةرية مةن خة ل مةا يقدمة  مةن حزمةة خةدمات معلوماتيةة تطوًرا نوعًيا أحدر وال،ي 
.عات املصريةللجامالتصني ات العاملية يف البحي العلمي يف ممهورية مصر العربية ويف دعي صنعت فارقا  كبرًيا متقدمة 

ط بهةا ويف ه،ا ادالار  يسع  دليل وحدة املكتبة الرقمية بجامعة ادسكندرية إىل تقديي صورة لواقع الوحدة والدور املنو
سةادة كمحاولة لإلمابة عن التساؤالت التي قد يبحي عنهةا الأيًضا داخل الجامعة واملهام التي تقوم بها  وي تي ه،ا الدليل 

أعضاء هيئة التدريس وال   الدراسةات العليةا واملرحلةة الجامعيةة األوىل داخةل مجتمةع الجامعةة األكةاديمي فيمةا يتعلة 
.بالخدمات املقدمة من خ ل الوحدة

ي رئةيس معالي السيد األستاذ الدكتور عصام الكردآيات التكر والتقدير إىل ب خلصأتوم  أن ويطيُ  لي يف ه،ا املقام 
 عةن الرقمية واملساندة العريضةة املقدمةة مةن سةيادت  للوحةدة  وأن أعةربلمكتبة مامعة ادسكندرية عل  رعايت  الكريمة ل

لطباعة عمي  امتناني للسيد األستاذ الدكتور مختار يوس  نائ  رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحور عل  حماس 
ميةة الرقبوحةدة املكتبةة وعلة  مهةود سةيادت  الدؤوبةة يف االرتقةاء العريقةة  الدليل عل  نحو مترف يلي  بجامعتنا ه،ا 

العمةةل بالوحةةدة علةة  مهةةودهي الكبةةرية وانتمةةائهي ل ريةة  بالجامعةةة  وكةة،ل  ُيسةةعدني أن أععةةر ص عةةن خةةالص  تقةةديري 
.ال محدود للجامعة

ا وختاما  يحدوني األمل أن يحق  ه،ا الدليل الهدف املرمو من   داعية اهلل عز ومةل دوام التقةدم لجامعتنةا العريقةة وملصةرن
.الحبيبة

واهلل من وراء القصد وهو املوف  واملستعان   
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مدير وحدة املكتبة الرقمية
آالء مع ر الصادق/ د

الجامعة تسع  مامعة ادسكندرية ل رتقاء بمكتباتباهتماٍم بالٍغ وخطواٍت مدروسٍة 
دمةة للقيام بدورها الريادي يف دعي املعرفة والبحي العلمي ورفع ك ةاءة الخةدمات املق

ة من خ لها  وعل  ذل  فقد تلقت وحدة املكتبة الرقمية دعًما هائ   ومسةاندة عريضة
لةس يف ظل اددارة الحالية للجامعة وذل  يف ضوء سياسة وزارة التعليي العالي واملج
مةع األعل  للجامعات مم لة يف متروعات تطةوير التعلةيي والة،ي أسة ر عةن أكةرب تج

؛EULCتعةةاوني معلومةةاتي عربةةي واملعةةروف باتحةةاد املكتبةةات الجامعيةةة املصةةرية 
. وتترف علي  وحدة املكتبات الرقمية باملجلس األعل  للجامعات

توالئةجامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية 



البا  األول
افهاوحدة املكتبات الرقمية وأهدتكوين 

Digital Libraryاملكتبة الرقمية 



صةرية املاملكتبةات الجامعيةة اتحةاد يف إالار متروع تطوير التعليي العالي يف ممهورية مصر العربيةة  تةي بنةاء •

EULC م تترف علي  وحدة املكتبات الرقميةة بةاملجلس األعلة  للجامعةات  ك حةد الوحةدات 2006يف بداية عام

.للجامعاتالتابعة ملركز الخدمات ادلكرتونية واملعرفية باملجلس األعل  

بيقةات الوحدة اىل رفع ك اءة خدمات املكتبات واملعلومات بالجامعات املصرية من خ ل االعتماد عل  تطوتسع  •

ني الجيل ال اني لبيئة الوي  ممةا يسةاعد علة  تقةديي معلومةات ت اعليةة  بادضةافة إىل دعةي أواصةر التعةاون بة

تغ ل مؤسسات تقديي خدمات املعلومات بالتعليي العالي مما يساعد عل  ترشيد الن قات وتحقية  افضةل اسة

.املست يدينللموارد املتاحة وتعظيي معدالت االفادة من تل  املوارد من مان  مجتمع 

رنامج تعاوني ل،ل  قامت وحدة املكتبات الرقمية بت سيس اتحاد ملكتبات الجامعات املصرية وال،ي يعترب أكرب ب•

الجامعةات : مؤسسةة تتضةمن43ملؤسسات املعلومات يف مصر والةوالن العربةي حيةي تتةاره فية  أك ةر مةن 

وتتةي  الوحةدة ( مؤسسةة13) مؤسسةات بح يةة وخدميةة (مامعةات6) الجامعات الخاصة(مامعة24)الحكومية 

. يةالوصول للخدمات واستخدام املكتبات الرقمية  عن الري  الحاسبات املتصلة بتبكة الجامعات املصر
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نب،ة عن املكتبة  الرقميةجامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية 



تةةي تدشةةني بنةة  ٢٠١٥وبحلةةول نةةوفمرب •

وهةو أكةرب مجموعةة يف EKBاملعرفة املصةري 

العةةةالي مةةةن املةةةوارد التعليميةةةة املتاحةةةة عةةةرب 

ة وبالتنسةةةي  بةةةني بنةةة  املعرفةةة. ادنرتنةةةت

ألعل  املصري ووحدة املكتبة الرقمية باملجلس ا

عاتبالجامللجامعات  تولت املكتبات الرقمية 

9

حةةدر تطةةور نةةوعي للمكتبةةات الرقميةةة يف الجامعةةات 2017ويف عةةام •

املصةةرية  حيةةي قةةرر املجلةةس األعلةة  للجامعةةات اعتمةةاد سياسةةة موحةةدة 

ة دمراء كت  االنتحال العلمي بالجامعات املصرية وتي اسناد هة،ج املهمة

جامعةة للمكتبات الرقميةة بالجامعةات املصةرية  وقامةت املكتبةة الرقميةة ب

ها ادسكندرية بالدور املنوط بها داخل مامعة ادسكندرية وامتدت خةدمات

املؤسسات التعليمية األخةرى داخةل محافظةة/ اهدعامل/ لتتمل الجامعات

.ادسكندرية

صةري  وقامةت املصرية دور ت عيل بن  املعرفة املصري يف الجامعات كحلقات اتصال بني الجامعات وبني بن  املعرفةة امل

لة  داخةل الجامعةة وذ( ندوات وورش عمةل ودورات تدريبيةة)املكتبة الرقمية بجامعة ادسكندرية بالعديد من ال عاليات 

.متخصصني تي تدريبهي عل  أعل  مستوى يف بن  املعرفة املصري بالقاهرة10عل  يد فري  عمل يتكون من 

جامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية  نب،ة عن املكتبة  الرقمية



نحةو ريةادة عامليةة يف إتاحةة مصةادر وخةدمات املعلومةات ودعةي مجتمةع التطلع •

ات القرن البحي العلمي بما يتناس  مع متطلبات البيئة الرقمية الجديدة وتحدي

.الواحد والعترين
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الرؤية

قميةة التكامل مع مؤسسات املعلومةات بةالتعليي العةالي تحةت مظلةة املكتبةة الر•

امعيةة باملجلس األعل  للجامعات من خ ل توحيد سياسات العمل باملكتبةات الج

ين وتةةوفري قنةةاة موحةةدة لتقةةديي كافةةة الخةةدمات املعلوماتيةةة ملجتمةةع املسةةت يد

.بمنظومة التعليي العالي

الرسالة

املصةرية وحدة املكتبة الرقمية تكون مسئولة عن إدارة أنتطة اتحاد املكتبات الجامعية

تاحةة مصادر املعلومات الورقية وإورقمنةوبن  املعرفة املصري يف مامعة ادسكندرية 

لمةي ودعةي البحةي العالرقميةةمصادر املعلومات ادلكرتونية وتقديي خدمات املكتبات 

من خ ل تطوير منظومة النزاهة العلمية يف الجامعة

رؤية ورسالة املكتبة  الرقمية جامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية 



:املكتبة الرقمية لتحقي  مجموعة من األهداف االسرتاتيجية  تتلخص فيما يليتهدف •

ل بوابةة متاركة مصادر املعلومات ادلكرتونية بني أعضاء اتحاد املكتبات الجامعيةة املصةرية وإتاحتهةا مةن خة 1.

.االتحاد وبن  املعرفة املصري

.مصادر املعلومات الورقية التي تنتجها مامعة ادسكندرية وإتاحتها للمست يدينرقمنة2.

ل العلمةي واالخة مساندة منظومة التعليي والبحي بالجامعة من خ ل مسةاعدة البةاح ني يف تجنة  االنتحةال 3.

.بمستوى ابحار منسوبي الجامعةبالنزاهة األكاديمية  وذل  الرتقاء 

.بناء بيئة رقمية تواك  التطورات التقنية يف مجال املكتبات4.

.توفري مهد مجتمع املست يدين فيما يخص البحي عن املعلومات والوصول إليها يف البيئة الرقمية5.

تعلقةة التواصل ال عال مع وحدة املكتبة الرقمية باملجلس األعلة  للجامعةات وتن ية، قةرارات املجلةس األعلة  امل6.

.باملكتبات الرقمية
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جامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية أهداف املكتبة  الرقمية



البا  ال اني
أقسام وحدة املكتبة الرقمية

Digital Libraryاملكتبة الرقمية 



علة  أن . هةدمع/ كليةةتتكون املكتبة الرقمية بجامعة ادسكندرية من وحدة مركزية يتبعها وحدات فرعية يف كل •

شراف ادداري يكون ادشراف ال ني عل  املكتبة الرقمية مسئولية املكتبة الرقمية باملجلس األعل  للجامعات واد

. واملالي تابع لنائ  رئيس الجامعة لتئون الدراسات العليا والبحور

13

ن نائب رئيس الجامعة لشئو
الدراسات العليا والبحوث

مدير المكتبة الرقمية

تقسم نظم المكتبا

ات بوابة اتحاد مكتب
الجامعات المصرية

المستودع الرقمي

قسم الوعي 
المعلوماتي

بنك المعرفة 
المصري 

التدريب

قسم االنتحال 
العلمي

أعضاء هيئة 
التدريس

طالب الدراسات 
العليا

الحسابات
وحدات المكتبات 

ةالرقمية بكل كلي

السكرتارية 
واإلداريين

وحدة المكتبة الرقمية 
األعلىبالمجلس 

جامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية الهيكل التنظيمي



:قسي نظي املعلومات باملكتبة الرقمية االختصاصات التاليةيتوىل •

عمليات ادخال استكمال ميكنة مكتبات الجامعة ومتابعة وحدات املكتبات الرقمية ال رعية بالكليات يف1.

.بيانات املقتنيات الجديدة إىل بوابة اتحاد مكتبات الجامعات املصرية ومرامعتها واعتمادها

ملكتبةة الرقميةة ت عيل العمل باملكتبات التي تي ميكنتها وفق ا ملتطلبةات الت عيةل التةي تحةددها وحةدة ا2.

.باملجلس األعل  للجامعات

 العمةةل إدارة بيانةات العةةاملني واملسةت يدين مةةن البوابةةة  واسةتخرار التقةةارير املطلوبةةة ملتابعةة سةةري3.

.وتقديمها ملدير املكتبة الرقمية وارسالها إىل املكتبة الرقمية باملجلس األعل  للجامعات

ة اتحةاد تن ي، قرارات وحةدة املكتبةة الرقميةة بةاملجلس األعلة  للجامعةات فيمةا يتعلة  ب نتةطة بوابة4.

.مكتبات الجامعات املصرية

(إلخ...وثائ  -مخطوالات -كت  -الرسائل )مصادر املعلومات الورقية بالجامعة رقمنة5.

.إدارة متروع املستودع الرقمي املوحد ملكتبات الجامعات املصرية6.

.عليالط   الدراسات ال( دكتوراج-مامستري )استصدار نتائج فحص تسجيل موضوعات الرسائل 7.

.االستجابة لخطابات ومراس ت املتروع والتعاون مع وحدة املكتبة الرقمية باملجلس األعل 8.
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قسي نظي املعلومات جامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية 



:قسي الوعي املعلوماتي باملكتبة الرقمية االختصاصات التاليةيتوىل •

قبل إقامة ورش عمل الختصاصي املكتبات الرقميةة بكليةات الجامعةة لتةدريبهي علة  إدارة نظةام املسةت1.

.وعل  كل مديد ب 

.امعةإقامة ورش عمل  لتدري  الط   عل  استخدام بوابة املكتبات الجامعية املصرية بكليات الج2.

بةةنظي إدارة )إقامةةة نةةدوات وورش عمةةل ل رتقةةاء بمسةةتوى البحةةي العلمةةي بالجامعةةة فيمةةا يتعلةة  3.

تبةات وفيمةا يتعلة  بتطةوير مهةارات اختصاصةي املك( تجن  االنتحال العلمي-االستتهادات املرمعية 

.الرقمية وال   قسي املكتبات واملعلومات

كندرية التواصل مع مسئولي بن  املعرفة املصري فيما يتعل  بإدارة حسابات منتسةبي مامعةات ادسة4.

.والط   الوافدين بها

خدام  إقامة ندوات وورش عمل تدريبة يف كليات الجامعة عن متروع بن  املعرفة املصري وكي ية است5.

.وتوظي  قواعد البيانات املتاحة ب  ل رتقاء بالبحي العلمي

15

جامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية قسي الوعي املعلوماتي



:قسي االنتحال العلمي باملكتبة الرقمية االختصاصات التاليةيتوىل •

.امرامعة األوراق املطلوبة دتمام عملية ال حص والت كد من أنها مستوفاج التروط املنصوص عليه1.

.فحص مل ات األبحار املقدمة والت كد من أنها مستوفاة للتروط2.

ل تجهيز مل ات األبحار للتمريةر علة  نظةام كتة  االنتحةال العلمةي وفة  الخطةوات املحةددة يف دلية3.

.العمل

  إمراء عملية كت  االنتحال العلمي وف  شروط املنصوص عليها مةن اللجةان العلميةة واملجلةس األعلة4.

.للجامعات ومجلس الجامعة

.إرسال مل ات األبحار لقسي نظي املعلومات دضافة األبحار إىل املستودع الرقمي للجامعة5.

سةال إرسال نتيجة ال حص إىل مدير املكتبةة ملرامعةة العمليةة بالكامةل  ثةي بعةد موافقةة املةدير يةتي إر6.

يف حالةة )النتيجة إىل أمانة املكتبة الستكمال إمراءات اعتماد النتيجة وارسالها للباحي واملجلس األعلة 

(.يف حالة الرسائل العلمية)وارسال نسخة منها للباحي واملترف ( ابحار الرتقية
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فحص أبحاث 
الترقية والجوائز

فحص األبحاث 

للمراجعة الذاتية 
والنشر العلمي

فحص موضوعات 
الخطط البحثية 

الرسائل فحص 

العلمية

قسي االنتحال العلمي جامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية 



اصةي مةن مسةئول لوحةدة املكتبةة واختصمعهد / كليةوحدات املكتبات ال رعية بكل تتكون •

:معلومات  وتكون اختصاصاتهي عل  ه،ا النحو

سةائل ادخال ومرامعة مةودة بيانةات مقتنيةات املكتبةات إىل بوابةة املكتبةة الرقميةة ورفةع الةنص الكامةل للر1.

.العلمية عل  املستودع الرقميواملخططات 

.وتقديي خدمات املعلومات داخل املكتبةاستخدام النظام يف إدارة العمليات ال نية 2.

.تن ي، كافة توميهات وحدة املكتبة املركزية للمكتبة الرقمية بالجامعة داخل مكتبات الكلية3.
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ات تتكةون مةن وحةدة مكتبةة رقميةة مركزيةة بادضةافة إىل وحةدوحدة املكتبةة الرقميةة 

رعيةة معهد بالجامعة بادضةافة إىل وحةدة ف/ مكتبات رقمية فرعية تومد داخل كل كلية

.باملكتبة املركزية للجامعة

جامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية اتاملكتبات الرقمية ال رعية بالكلي



البا  ال الي
آليات وإمراءات التقدم ل حص النزاهة العلمية

Digital Libraryاملكتبة الرقمية 



آليات فحص موضوعات الخطس البح ية

وحدة املكتبةة الرقميةة ددارة Keywordsالكاش ة والكلمات  Titleالبح ية مقرتح الخطة الطال  بعنوان يتقدم 1.

(.1وذر رقي نم)املكتبة ويقوم باستي اء استمارة الل  ال حص لجامعة ادسكندرية؛ بص ت  التخصية يف مقر 

.للجامعةالطال  بسداد رسوم ال حص بإدارة وحدة املكتبة الرقمية يقوم 2.

 إن كانةت فحص الطل  يف ن س يوم تقديم   ويقوم الطال  باالنتظار الست م نتيجة ال حةص والة،ي يبةنييتي 3.

ملجةازة والرسائل العلمية ا( الرسائل قيد الدراسة)النقطة البح ية سب  تداولها من عدم  عل  مستوى املخططات 

.يف مميع الجامعات املصرية واملتاحة عل  بوابة املكتبات الجامعية املصرية

   أو املعهةد السةتكمال إمةراءات التسةجيل يف حالةة عةدم ومةود تتةاب/للكليةإفادة ال حص الطال  بتقديي يقوم 4.

.عرض األمر عل  السادة املترفني ومجلس القسي يف حالة ومود تتاب 
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يلةةزم الةة   الدراسةةات العليةةا ( 20/4/2015)بتةةاريخ ( 629)صةةدر املجلةةس األعلةة  للجامعةةات قةةرار رقةةي 
عل  ما ي يد عةدم تسةجيل ن ةس والحصول Proposalبالجامعات املصرية ب حص موضوع الخطة البح ية 

املوضوع يف أي مامعة مصرية أخرى موثقا  ومعتمدا  من إدارة متروعات املكتبة الرقمية بالجامعة

يتي تسليي النتيجة يف ن س يوم التقدم بطل  ال حص: مدة ال حص

.املاليةتطبي  القواعد مع إعادة ال حص أك ر من مرة يجوز : عدد مرات ال حص

.مني  مصري فقس ال غري50: رسوم ال حص

جامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية فحص موضوعات الخطس البح ية



ددارة وحةدة املكتبةة الرقميةة ( 2نمةوذر رقةي )يقوم الباحي أو أحد أعضاء لجنة ادشراف بتقديي ادقرار الةورقي 1.

.بالجامعة  بعد استي اء كامل البيانات املطلوبة

.بمقر الوحدة( 3رقي نموذر )الباحي باستي اء استمارة الل  ال حص يقوم 2.

.الباحي بسداد رسوم ال حص بوحدة املكتبة الرقمية للجامعةيقوم 3.

تكةون يف حيةي   wordبإرسةال نسةخة إلكرتونيةة مةن الرسةالة كملة  إلكرتونةي( صاح  الت ن)الباحي يقوم 4.

عةدة وعل  أن تكون يف صورتها النهائية والتي تةي مرامعتهةا مةن لجنةة ادشةراف وامل. صورة نصية قابلة لل حص

يةا لعرضها عل  مجلس القسي  وذل  من خ ل الربيد ادلكرتوني الجامعي للطال  املقيد بةإدارة الدراسةات العل

للجنةة CCعمةل مةع pla@alexu.edu.eg: املعهد عل  الربيد ادلكرتوني لوحدة املكتبة الرقمية التةالي/بالكلية

.معهدج وقسم  كعنوان للربيد ادلكرتوني املرسل/ادشراف  ومع مراعاة وضع اسي الطال  وكليت 

االنتهاء من ال حةص يةتي إرسةال مظةروف سةري إىل املتةرف الرئيسةي علة  الرسةالة يحتةوي علة  نتيجةة بعد 5.

.ال حص  ويتوىل املترف الرئيسي مسئولية إب غ لجنة ادشراف والباحي بنتيجة ال حص

طلوبةة حالة إذا كانت النس  مرت عة يعرض األمر عل  لجنة ادشراف لتومي  الباحي بالقيةام بالتعةدي ت امليف 6.

.لخ ض النسبة ومن ثي يتي إعادة ال حص مرة أخرى

اب  الباحي إمراءات العرض عل  مجلس القسي بعد حصول  عل  ادفادة يف حالة إذا كانت نسةبة التتةيستكمل 7.

% 15من النص الكامل للرسالة  وعل  أال تتعدى النسبة املسموح باقتباسةها مةن ن ةس املصةدر % 25ال تزيد عن 

.من النص الكامل للرسالة

ي إفادة النزاهة العلمية متطلة  رسةمي وأساسةي للتقةدم بالرسةالة للعةرض علة  مجلةس القسةي وال يةتتعترب 8.

.تتكيل لجنة الحكي واملناقتة بدونها

20

مسةتوى   بغةرض االرتقةاء ب(دكتةوراج–مامستري)يطب  برنامج كت  نسبة التتاب  عل  الرسائل العلمية 
قبةل عةرض وذلة   Similarityالتتةاب البحي العلمةي يف مامعةة ادسةكندرية  حيةي يةتي تحديةد نسةبة 

. الرسالة عل  مجلس القسي بغرض الت كد من النزاهة العلمية للرسالة املقدمة

فحص الرسائل العلمية جامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية 

mailto:pla@alexu.edu.eg


لل حص الرسائل العلميةالقواعد املالية 

وإرسال مل  الرسالة علة  واملرفقاتيوم عمل ابتداًء من تاريخ تقديي الطل  15: الرسالةمدة فحص 
.الربيد ادلكرتوني

21

.املاليةإعادة ال حص أك ر من مرة للرسالة الواحدة مع تطبي  القواعد يجوز : عدد مرات ال حص

من داخل الجامعة

ادفادة أول مرة أو أي مرة تليهاال حص أول مرة أو أي مرة تليها

دكتوراجمامستريدكتوراجمامستري

مني 50مني 250مني 200وافد/باحي مصري 

الجامعةمن خارر

ادفادة أول مرة أو أي مرة تليهاال حص أول مرة أو أي مرة تليها

دكتوراجمامستريدكتوراجمامستري

مني 100مني 400مني 300مصريباحي 

دوالر20دوالر60دوالر50باحي وافد

جامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية فحص الرسائل العلمية



العلميألغراض املرامعة ال،اتية أو النتر األبحار فحص آليات 

.يتقدم الباحي بطل  فحص ألغراض املرامعة ال،اتية أو النتر العلمي لوحدة املكتبة الرقمية بالجامعة1.

لوحدة املكتبةة CDعل  Word or PDFوتسليي البحي كمل  ( 4نموذر رقي )يقوم باستي اء استمارة ال حص 2.

.الرقمية

.للجامعةرسوم ال حص بإدارة وحدة املكتبة الرقمية يقوم الباحي بسداد 3.

.البحي وإصدار تقرير بالنتيجة وتسليم  للباحيفحص يتي : ال،اتيةيف حالة ال حص ألغراض املرامعة 4.

جهة النتةر يتي فحص البحي وإصدار إفادة بالنتيجة وتسليم  للباحي لتقديم  ل: يف حالة ال حص للنتر العلمي5.

(مؤتمر–مجلة علمية )
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باملوافقةة علة  إتاحةة ال رصةة للبةاح ني 25/3/2018الجامعةة بجلسةت  املنعقةدة يف صدر قرار مةن مجلةس 
.ب حص أبحاثهي الغري منتورة قبل تقديمها للنتر أو ألغراض املرامعة ال،اتية

.الطل ابتداًء من تاريخ تقديي عمل كحد أقص  يوم 15: مدة ال حص

.املاليةتطبي  القواعد مع إعادة ال حص أك ر من مرة يجوز : عدد مرات ال حص

.مني  مصري فقس ال غري150: رسوم ال حص

ال،اتيةاملرامعة ال حص ألغراض  جامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية 



األبحار لغرض التقدم للرتقيةفحص آليات 

.يتقدم املتقدم بطل  فحص أبحار سيادت  بغرض الرتقية لوحدة املكتبة الرقمية بالجامعة1.

:  وتقديي األوراق واملتطلبات التالية(5نموذر رقي )يقوم باستي اء استمارة ال حص 2.
قميةة خطا  من السيد عميد الكلية موث  ومختةوم بخةتي النسةر بطلة  فحةص ادنتةار ال كةري مومة  ملةدير املكتبةة الر1.

.بجامعة ادسكندرية
ؤتمر الدوريةة أو املة–تةاريخ النتةر –عنةوان البحةي )بيان باألبحار املتقدم بهةا  للرتقيةة مختةوم بخةتي النسةر تتةمل  2.

(املنتور ب 
:   للتعةرف علة  الريقةة إنتةاء الصة حة وإدارتهةا علة  الةرابس التةاليGoogle Scholarالباعة ص حت  البح يةة علة  3.

https://goo.gl/w4CimK

.CDعل  قرص ضوئي  Word or PDFاألبحار كمل  4.

.يقوم الباحي بسداد رسوم ال حص بإدارة وحدة املكتبة الرقمية للجامعة3.

.واعتماد التقرير النهائي والتقارير ال ردية من قبل مدير وحدة املكتبة الرقميةمرامعة 4.

.للجامعات رسميا تقوم وحدة املكتبة الرقمية بإرسال التقارير إىل املكتبة الرقمية باملجلس األعل  5.

ميةة العلاللجةان إرسةال نسةخة منهةا إىل ومةن ثةي مرامعة اعتمةاد التقةارير باملجلس األعل  بتقوم املكتبة الرقمية 6.

.ونسخة إىل الباحي
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دمةراء كتة  باعتماد سياسة موحةدة 19/8/2017بتاريخ ( 666)صدر قرار املجلس األعل  للجامعات رقي 
ميةة بكةل الرقمية باملجلس األعل  ووحةدات املكتبةات الرقاالنتحال بالجامعات املصرية من خ ل وحدة املكتبة 

.مامعة حكومية

.الطل من تاريخ تقديي يوم عمل ابتداًء 30: مدة ال حص

.مني  مصري فقس ال غري لكل بحي بحد أقص  ثمانية أبحار100: رسوم ال حص

ألعلةة  يقةةوم املتقةةدم بطلةة  تقريةةر معامةةل التةة ثري مةةن املكتبةةة الرقميةةة بةةاملجلس ا:  اللةة  معامةةل التةة ثري
(1)ص حة رقي . للجامعات وف  القواعد املحددة

جامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية فحص األبحار لغرض التقدم للرتقية

https://goo.gl/w4CimK?fbclid=IwAR0QBJ-dTz27wtNOqOuCGkQzvQX4LCJ35fFWImYUSN_JN0ig18A6GcjgswM


آليات إيداع الخطة البح ية
/ ليةةبعد موافقة مجلس القسي العلمي ولجنة الدراسةات بالك( دكتوراج–مامستري )يقوم الال  الدراسات العليا 1.

إىل  CDضةوئيقةرص علة   Protocolالعلميةةاملعهد عل  تسجيل رسالت  بتقةديي نسةخة رقميةة مةن الخطةة 
.معهدج حيي يتي الت كد من س مة النسخة واكتمالها/ املكتبة الرقمية بكليت  

الة،ي ُيعةد و( بإيةداع الخطةة العلميةة يف املسةتودع الرقمةي)املعهد للطال  ما ُي يد / تقدم املكتبة الرقمية بالكلية 2.
.مستند رسمي ال يتي تسجيل الرسالة يف الجامعة بدون 

لت كةد مةن رفةع املعاهةد ل/ تتابع إدارة وحدة املكتبة الرقمية املركزية  مسئولي املكتبات الرقمية بمكتبات الكليةات 3.
.نسخة الخطة العلمية عل  املستودع الرقمي املوحد ملكتبات الجامعات املصرية

ميةة العلاللجةان إرسةال نسةخة منهةا إىل ومةن ثةي مرامعة اعتمةاد التقةارير باملجلس األعل  بتقوم املكتبة الرقمية 4.
.ونسخة إىل الباحي

24

اديداع الرقمي

بت ن تومي  الجامعات بضرورة رفةع 30/04/2015بتاريخ ( 629)املجلس األعل  للجامعات رقي صدر قرار 
داع النصوص الكاملة لكافة الرسائل واملخططات قيةد البحةي واعتبةار وحةدات املكتبةة الرقميةة هةي مهةة إية

. العلمية الرقمية بالجامعات املصريةالخطس والرسائل 

آليات إيداع الرسالة العلمية
/ ليةة بعد موافقة مجلس القسي العلمي ولجنة الدراسات بالك( دكتوراج–مامستري )يقوم الال  الدراسات العليا 1.

املكتبةة الرقميةة إىل  CDضةوئياملعهد عل  التوصية بمن  الدرمة بتقديي نسخة رقمية من الرسالة علة  قةرص 
.معهدج حيي يتي الت كد من س مة النسخة واكتمالها/ بكليت  

عةد مسةتند والة،ي ُي( بإيداع الرسالة يف املسةتودع الرقمةي)املعهد للطال  ما ُي يد / تقدم املكتبة الرقمية بالكلية 2.
.رسمي ال يتي املوافقة عل  من  الدرمة من الجامعة بدون 

لت كةد مةن رفةع املعاهةد ل/ تتابع إدارة وحدة املكتبة الرقمية املركزية  مسئولي املكتبات الرقمية بمكتبات الكليةات 3.
.نسخة الرسالة عل  املستودع الرقمي املوحد ملكتبات الجامعات املصرية

جامعة اإلسكندرية–دليل وحدة املكتبة الرقمية 



البا  الرابع
(القرارات–االستمارات )امل ح  

Digital Libraryاملكتبة الرقمية 



أوالع النماذر واستمارات التقديي
استي اء ه،ج النماذر يتي إلكرتونيا  يف مقر وحدة املكتبة الرقمية

Digital Libraryاملكتبة الرقمية 
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ثانيا  القرارات املنظمة
قرارات املجلس األعل  للجامعات وقرارات مامعة ادسكندرية

Digital Libraryاملكتبة الرقمية 



33



34



35



36



42



37



38



39



40



53



54



41



48



43



50



50



44



45



46



46



51



52





االسكندرية جامعة –الرقميةالمكتبة وحدة دليل 

الشاطبي–طريق الحرية 163: المكتبة الرقميةإدارة 

الدور الثاني–مبنى إدارة شئون المكتبات 

+2034295867: فاكس/ تليفون 

01286543386

www.eulc.edu.eg: اإللكترونيالموقع 

eulc@alexu.edu.eg: البريد اإللكتروني

Dlib_alex@alexu.edu.eg                  

(ظ2: ص9)من األحد إلى الخميس : مواعيد العمل

Digital Libraryاملكتبة الرقمية 


