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 مقدمة:  
 
مكتبة اجمللس القومي للمرأة مكتبة متخصصة يف قضا� وشئون املرأة واملوضوعات والدراسات املتعلقة ابلنوع االجتماعي والقضا�  •

 ذات الصلة.  
، تضع مكتبة اجمللس القومي  2001منذ إنشائها يف فرباير  •

للمرأة مستفيديها من داخل اجمللس القومي للمرأة وخارجه 
مل على التعرف على توجهاهتم يف بؤرة اهتمامها، وتع

واهتماماهتم املتعلقة أبوعية املعلومات املختلفة وحماولة 
توفريها هلم، وتيسري حصوهلم على املعلومات الالزمة، للوفاء  

 ابحتياجاهتم املعلوماتية.  
كان من الطبيعي أن يشتمل اهليكل التنظيمي للمجلس  •

القومي للمرأة على إدارة عامة للتوثيق واملعلومات... 
وإحدى مكو�ته األساسية هي املكتبة... ذلك أن املكتبة 
 2001صورة توضح مكتبة اجمللس عام                      مبا تشتمل عليه من مقتنيات تقليدية ومتطورة تعترب مصدراً 

  أساسياً للمعرفة، ولنشر الثقافة، وتنميتها. 
 

 مقتطفات من أخبار صحفية عن مكتبة اجمللس وقت بدا�ت إنشائها
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هتدف املكتبة إىل توفري وتوثيق املعلومات اليت حيتاجها اجمللس  •
والنوع االجتماعي،  القومي للمرأة، والباحثني يف شئون املرأة

 والعمل على تنمية هذه اجملموعات بصفة دورية. 
تقوم مكتبة اجمللس القومي للمرأة بتجميع مصادر املعلومات  •

املتخصصة يف جمال تنمية املرأة اقتصاد�ً واجتماعياً وثقافياً وعلمياً 
وتشريعيًا وسياسياً، واملوضوعات املتصلة بتلك التخصصات من 

احمللي واألجنيب وجبميع أشكال أوعية املعلومات،  اإلنتاج الفكري
لياً آوما جيد من كتب ودور�ت ومواد مسع مرئية وملفات مقروءة 

 من قواعد بيا�ت وأقراص مدجمة وكافة أشكال أوعية املعلومات. 
تقوم املكتبة بتنظيم ما حتصل عليه من مقتنيات مستخدمة وسائل  •

سهولة وسرعة ودقة إعداد ونظم تكنولوجيا املعلومات من أجل 
  . املواد واسرتجاعها

 :املكتبةخدمات 

حيث تعتمد املكتبة نظام الرفوف املفتوحة، لتيسري : الداخلي االطالع )1
 .االطالع على رصيدها املعريف

% من 10، مبا ال يزيد عن    عاة قوانني حقوق امللكية الفكريةالتصوير، مع مرا )2
 إمجايل صفحات الكتاب

  الرد على االستفسارات. )3
  ) New arrivalsحديثا  (ورد  خدمة اإلحاطة اجلارية )4
 ).  (book reviewsعروض الكتب   )5
إرسال معلومات خاصة لفرد معني من داخل األمانة   (ي  ئخدمات البث االنتقا )6

 ) مبا يتوافق ومتطلبات حبثه حسب طلبه  اخلارجينيالعامة او من مستفيدي املكتبة 
 . اخلارجية (ألعضاء األمانة العامة فقط)اإلعارة  )7
يتاح البحث على االنرتنت جلميع مستفيدي املكتبة دون مقابل، ويقوم املستفيد ابلبحث  (    خدمات البحث املباشر على االنرتنت )8

  ). املكتبةبنفسه، أو بتوجيه ومساعدة طفيفة من أمني 
 خدمة عرض املواد السمع مرئية، واألقراص املدجمة. )9

 خدمات املعلومات من املصادر التقليدية أو اسرتجاعها على اخلط املباشر. )10
 تكشيف واستخالص اإلنتاج الفكري املصري يف جمال املرأة.  )11
 إرشاد املستفيدين إىل مصادر املعلومات املتاحة وكيفية استخدامها.  )12
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 ذات اجملموعات املتخصصة يف شئون املرأة.العامة، أو املكتبات املكتبات  اإلحالة إىل )13
 ذات اجملموعات املتخصصة يف جمال املرأة. ، خاصةعقد اتفاقيات تعاون مع املكتبات )14
 . ، وتوزيع مطبوعات اجمللسيف جمال تبادل املصادر واخلربات واخلدمات معهاوالعامة التعاون مع املكتبات املناظرة  )15

 
 

   فئات املستفيدين:

أعضاء اجمللس واللجان الدائمة واألمانة العامة ابجمللس القومي  -
 للمرأة.

مستفيدو املكتبة من الباحثني والطلبة وأعضاء هيئة التدريس  -
 واملتخصصني يف دراسات النوع االجتماعي.

تفتح املكتبة أبواهبا يف وجه العموم، بغض النظر عن انتماءاهتم  -
 املهنية، أو فئاهتم العمرية. 

 

 
 التزويد وتنمية املقتنيات:

أوعية يقصد ابلتزويد توفري الكتب واملراجع والدور�ت وكافة أنواع  
، ويف سبيل ذلك تقوم املكتبة ابتباع الطرق املعلومات للمكتبة

 :وهي التزويدالتالية يف 

 الشراء أو االشرتاك. -
 التبادل. -
  قبول اإلهداءات املالئمة من اهليئات أو األفراد. -
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 املوقع اإللكرتوني: 

 : على شبكة االنرتنت انموقع للمكتبة

اإللكرتوين ألوعية ، تعرض فيه إمكانياهتا وخدماهتا، مع توفري الفهرس اجمللس األعلى للجامعاتضمن موقع  :األول
  املوقع من البحث عما يتوفر ابملكتبة من أوعية معلومات. ااملعلومات ابملكتبة على املوقع، حىت يتمكن زائرو 

https://bit.ly/2PVsavG  

 http://ncw.gov.eg/ar  : ضمن الصفحة الرمسية للمجلس القومي للمرأة على االنرتنت الثاين

 بناء القدرات يف جمال املكتبات واملعلومات: 

تقوم مكتبة اجمللس يف إطار الرب�مج الصيفي هلا، بتقدمي  •
  ات /لطالباملتخصصة واملتكاملة  حزمة من الربامج التدريبية  

أقسام املكتبات واملعلومات ابجلامعات املصرية  ات/وخرجيي
 احلكومية واخلاصة.

يهدف التدريب إىل هتيئة الطلبة/ات مبا يؤهلهم للعمل يف  •
 اجملال مبهنية متميزة. 

يتضمن التدريب إكساب الطالب/ات اخلربة العملية  •
مهاراهتم، مبمارسة وتطبيق ما قاموا بدراسته   وصقلوامليدانية،  

 نظر�. 
 يتم تقييم املتدربني يف �اية فرتة التدريب، ومنحهم شهادات •
 طالبا/ة منذ إنشاء املكتبة حىت اآلن.  21مت تدريب عدد  •

https://bit.ly/2PVsavG
http://ncw.gov.eg/ar
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 النشاط الثقايف للمكتبة:  
مكتبة اجمللس يف إطار الرب�مج الثقايف هلا، عددا من الندوات ابلتنسيق مع املكتبات العامة الكربى، احتفاال ببعض األ�م  أقامت

د من املهتمني بشئون املرأة من اجلهات احلكومية، واملنظمات الدولية ووسائل واملناسبات الدولية اخلاصة ابملرأة، يتم خالهلا دعوة عد
 االعالم واجملتمع املدين، وغريها من األطراف املعنية، هبدف التعريف أبنشطة وخدمات اجمللس، وتبادل املعلومات يف جمال املرأة.
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 دعم املكتبات العامة واجلامعية: 
العامة، واملكتبات تقوم مكتبة اجمللس مبوافاة املكتبات  •

املركزية ابجلامعات املصرية مبطبوعات اجمللس القومي 
 بصفة دورية.  للمرأة

مت دعم كلية اخلدمة االجتماعية التنموية جبامعة بين  •
عنوان كتاب متخصص يف  480سويف أبكثر من 

 املرأة.
 
 

 مقتنيات املكتبة: 
 ابللغة العربية عنوان  4000
 عنوان ابللغات األجنبية ( االجنليزية والفرنسية) 1000
 عنوان  5000إبمجايل 

 ابإلضافة إىل مجيع مطبوعات اجمللس القومي للمرأة منذ إنشائه.
 
 
 
 
 

 ساعات العمل:
من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إىل الثانية والنصف مساءًا عدا يومي اجلمعة   للمستفيدينتفتح املكتبة أبواهبا يوميًا 
 والسبت والعطالت الرمسية. 


