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 املستخلص 
وحتى العام   2012/  2011تتناول الدراسة حجم املوارد املالية ملكتبات جامعة املنصورة ؛ وذلك منذ العام اجلامعي  

وضع  ، واملسئول عن إعدادها ، ومصادرها ، واملعايري التي عىل أساسها حتدد امليزانية ، وأوجه إنفاقها ، و 2020/ 2019اجلامعي 

سرتاتيجية لتطوير متويل مكتبات جامعة املنصورة ؛ وذلك لتحسني خدمات املعلومات ف هذه املكتبات وتطويرها بام يتناسب مع ا

الراهن   الوضع  وحتليل  بوصف  يعنى  الذي  التحلييل  الوصفي  املنهج  الدراسة عىل  وتعتمد   ، والعرشين  احلادي  القرن  متطلبات 

أن هناك انخفاضًا ملحوظًا ف املوارد  ب وقد توصلت الدراسة  ،ية املخصصة ملكتبات جامعة املنصورة  اخلاص باملوارد املالية أو امليزان

 املالية هلذه املكتبات عامًا بعد عام ، وأن هناك عجزًا واضحًا فيها ، وأن أسباب هذا العجز يكمن ف غياب املعايري التي يتم بموجبها 

م اجلامعة  مكتبات  من  مكتبة  كل  نصيب  املطبوعات حتديد  بأسعار  املسئولني  إدراك  وعدم   ، ومنطقية  علمية  بصورة  امليزانية  ن 

والكتب، وعدم وعيهم بدور هذه املكتبات ، وغياب مديري املكتبات أنفسهم ف إعداد امليزانية وتوزيعها عىل املكتبات ، وهذه  

املعايري مع  تتفق  ال  الكليات  ومكتبات  املركزية  للمكتبة  املالية  الشأن    املخصصات  هبذا  اخلاصة  والعربية  أوصت   ، الدولية  وقد 

الثالثة   املعايري  خالل  من  وذلك  ؛  املنصورة  جامعة  ملكتبات  املتاحة  املالية  املخصصات  من  االستفادة  تعظيم  برضورة  الدراسة 

يدة ملكتبات جامعة املنصورة؛  معيار اجلودة ، ورضورة توفري مصادر متويلية متنوعة جد ومعيار الكفاءة ،  واألساسية : معيار العدالة،  

املنصورة ،   الدراسية لطالب جامعة  الرسوم  ،  و وذلك من خالل:  التصوير  ،  و رسوم خدمات  املفقودة  الكتب  رسوم  وغرامات 

  ، املختلفة من دورات وترمجة وخالفه  الفعلية  الاإلعواخلدمات  االحتياجات  تغطي  مالية سنوية  ، ورضورة وضع سياسة  نات 

املنصورة من أوعية املعلومات املختلفة وغريها من املستلزمات األخرى، مع بيان أوجه رصف هذه االحتياجات  ملكتبات جامعة  

 عىل مدار العام ، مع مراعاة أعداد املستفيدين .

 ميزانية مكتبات املستشفيات . ؛ ميزانية املكتبات الطبية؛ : ميزانية املكتبات اجلامعيةالكلامت املفتاحية



دراسة حتليلية  املوارد املالية ملكتبات جامعة املنصورة 74  

 

 أهمية الدراسة
، وأنشطتها   املعلومات  املكتبات ومراكز  التي تساهم ف جمموعات  العوامل  املالية أحد أهم  املوارد  ُتعد 

  ، البيئة الداخلية للمكتبات ، وأثاثها وجتهيزاهتا املختلفة  تأثرًيا بالًغا ف  املتعددة ، وخدماهتا املتنوعة ، كام تؤثر 

، وفعالي املتنوعة  ، وجمموعاهتا  فتوافروالعاملني هبا   ، املقدمة هبا    للتمويل   حمددة  مصادر  ة اخلدمات واألنشطة 

املكتبات، وعىل الرغم من ذلك كله إال أنه    من  املنشودة   األهداف   وحتقيق  اإلسرتاتيجية  اخلطط  وضع  عىل   تساعد

يتأثر بالرضورة باألوضاع االقتصادية العامة للمجتمع ومؤسساته املختلفة ، التي تساهم ف متويل هذه املكتبات  

 ، وارتفاع الفكري اإلنتاج بتضخم تتميز فيها املكتبات تعمل التي العاملية البيئة االقتصاديةودعمها، حيث إن 

 للتمويل؛ أخرى إضافية سبل عن البحث من الرضوري جيعل وهذا ؛  اخلدمات الطلب عىل  يادةوز ،هأسعار

 .لزيادة التمويل اهلادفة وجهودها  عىل نشاطاهتا  أسايس بشكل لالعتامد املكتبات فاجتهت

املكتبات  وُيعد متويل املكتبات ومراكز املعلومات وحتديد النفقات الالزمة هلا من أصعب املهام ف إدارة  

ومراكز املعلومات ؛ وذلك لنقص اإلحصاءات واألرقام اخلاصة بالتمويل ، وعدم الدقة ف حتديد خمصصات  

املكتبات ومراكز املعلومات ف ميزانيات خمتلف تلك املؤسسات ، وتشتت أنشطة املكتبات ومراكز املعلومات  

انات واملعلومات اخلاصة بالتمويل ف أية مؤسسة  وافتقارها إىل التكامل ف داخل املؤسسة ، باإلضافة ألن البي 

 من الصعوبة احلصول عليها بسهولة ويرس . 

العام   من  وذلك  ؛  املنصورة  جامعة  ملكتبات  املالية  املوارد  التعرف عىل حجم  إىل  الدراسة  هذه  وتسعى 

، واملعايري    ، واملسئول عن إعدادها ، ومصادرها   2020/  2019وحتى العام اجلامعي    2012/  2011اجلامعي  

إسرتاتيجية لتطوير متويل مكتبات جامعة    وضع  إىل  التي عىل أساسها حتدد امليزانية ، وأوجه إنفاقها ، باإلضافة

. وترجع أمهية هذه الدراسة إىل الدور    هذه املكتبات  املعلومات وتطويرها ف  خدمات  املنصورة ؛ وذلك لتحسني

املخ وكلياهتا  اجلامعة  به  تقوم  الذي  تقديم  املهم  ف  وذلك   ، املتخصصة  الطبية  ومستشفياهتا  ومراكزها  تلفة 

ندرة األبحاث   إىل أمهيتها  ترجعكام  خدماهتا، مما يستلزم ختصيصها بموارد مالية عالية وكبرية ، وكافية ومناسبة ، 

املعلومات ؛ وذلك  تناولت موضوع املوارد املالية وامليزانيات املخصصة هلذا القطاع املهم من مرافق  والدراسات التي  

واالتصاالت ، وبزوغ قواعد البيانات وانتشارها ، وتعايل األصوات لالعتامد عىل    املعلومات   ت ف ظل تكنولوجيا 

 بنك املعرفة املرصي بام يضم من قواعد وبنوك للمعلومات واملعرفة . 

 مشكلة الدراسة
عة املنصورة ، وعدم كفايتها للوفاء  ضعف املوارد املالية املخصصة ملكتبات جامتكمن مشكلة الدراسة ف 

  غياب   جانب هلا ، إىل واضحة  متويل خطط  وجود  باحتياجات املستفيدين من أوعية املعلومات املختلفة ، وعدم
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وغياب  إىل  يؤدى  مما   التمويل  مصادر  عن  الدقيقة  املعلومات   عىل   تعمل  التي   اإلسرتاتيجية  اخلطط  العشوائية 

هذه    املتاحة  املوارد   من  االستفادة  وتعظيم   النفقات  ترشيد مليزانية  املئوية  النسبة  بني  الفجوة  اتساع  وكذلك  ؛ 

املكتبات إيل ميزانية املؤسسات التعليمية والبحثية واخلدمية التابعة هلا ، كام ال يوجد معيار ثابت حتدد عيل أساسه  

لذا ؛  عام  كل  املكتبات  هذه  هلذه    عن   الكشف  إىل   الدراسة   هذه  تسعى   ميزانية  املخصصة  املالية  املوارد  حجم 

 توزيعها وإنفاقها.  املكتبات ، ومصادرها ، وطرق 

 أهداف الدراسة
 الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية : هذه تسعى 

 املوارد املالية احلكومية وغري احلكومية املخصصة ملكتبات جامعة املنصورة .  مصادر  التعرف عىل  - 1

العام اجلامعي  التعرف عىل حجم    - 2 ، وذلك من  املكتبات    2012/  2011امليزانيات املخصصة هلذه 

 .   2020/  2019وحتى العام اجلامعي 

 امليزانيات املخصصة هلذه املكتبات . أسباب العجز ف كشف النقاب عن   - 3

 الوقوف عىل العالقة بني امليزانيات املخصصة هلذه املكتبات واملعايري الدولية والعربية .  - 4

 امليزانيات املخصصة ملكتبات جامعة املنصورة .  حتديد املسئول عن توزيع - 5

  ف   هلذه املكتبات وأهدافها   واملتنامي املتغري الدور هذه امليزانيات عن توزيع عن املسئولني وعى إدراك -6

 واالجتامعية .  االقتصادية  التعليم والبحث العلمي والتنمية  خدمة

 إنفاقها .   يزانيات املخصصة ملكتبات جامعة املنصورة ، وسبلامل  توزيع  طرق التعرف عىل  - 7

 وضع إسرتاتيجية لتطوير املوارد املالية ملكتبات جامعة املنصورة .  - 8

 حدود الدراسة
 تلتزم الدراسة باحلدود التالية : 

  بموضوع املوارد املالية املخصصة ملكتبات جامعة املنصورة ، الدراسة    تلتزم   احلدود املوضوعية :  -

 توزيعها وإنفاقها.  املختلفة ، وطرق  ، واملسئول عنها ، ومصادرها   حيث تتناول حجم هذه املوارد 

تغطي الدراسة الوضع الراهن للموارد املالية ملكتبات جامعة املنصورة حتى  احلدود الزمنية :   -

 .  2020/ 2019هناية العام اجلامعي  

املنصورة ، وتنقسم هذه املكتبات إىل ثالثة أنواع  تغطي الدراسة مكتبات جامعة  احلدود املكانية :   -

الطبية املتخصصة    هي : املكتبة املركزية ، ومكتبات الكليات ، ومكتبات املراكز واملستشفيات 

وأما    .  1973فأما عن املكتبة املركزية جلامعة املنصورة ؛ فقد ُأنشئت ف عام    بجامعة املنصورة . 
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( ُيبني  1ة ، فتشمل عرشين مكتبة أساسية ، واجلدول رقم ) عن مكتبات الكليات بجامعة املنصور

 هذه املكتبات ، مرتبة حسب تاريخ إنشائها : 

 وتاريخ إنشائها   ةمكتبات الكليات بجامعة المنصور( 1جدول رقم ) 

 تاريخ النشأة  ة مكتبات الكليات بجامعة املنصور تاريخ النشأة  ة مكتبات الكليات بجامعة املنصور

 1990 مكتبة كلية الرتبية النوعية بميت غمر  1958 مكتبة كلية اهلندسة  

 1990   مكتبة كلية الرتبية النوعية بمنية النرص 1963 مكتبة كلية الطب 

 1991 مكتبة كلية الرتبية النوعية باملنصورة  1965 مكتبة كلية الزراعة  

 1994 مكتبة كلية التمريض   1969 مكتبة كلية الرتبية  

 1995 مكتبة كلية الرتبية الرياضية   1970 مكتبة كلية العلوم  

 1996 مكتبة كلية الطب البيطري   1973 مكتبة كلية احلقوق  

 1996 مكتبة كلية احلاسبات واملعلومات   1974 مكتبة كلية الصيدلة  

 2007 مكتبة كلية السياحة والفنادق  1977 مكتبة كلية التجارة 

 2009   مكتبة كلية الرتبية للطفولة املبكرة 1977 مكتبة كلية طب األسنان  

 2014 مكتبة كلية الفنون اجلميلة 1979 مكتبة كلية اآلداب  

أساسية،  الطبية املتخصصة بجامعة املنصورة ، فتشمل ثامن مكتبات    وأما عن مكتبات املراكز واملستشفيات 

 ( ُيبني هذه املكتبات . 2واجلدول رقم ) 

 وتاريخ إنشائها  ةمكتبات المراكز والمستشفيات الطبية المتخصصة بجامعة المنصور( 2جدول رقم ) 

مكتبات املراكز واملستشفيات الطبية 
 ة املتخصصة بجامعة املنصور

مكتبات املراكز واملستشفيات الطبية املتخصصة   تاريخ النشأة 
 ة بجامعة املنصور

 تاريخ النشأة 

 1997 مكتبة مستشفى الطلبة اجلامعي   1984 البولية مكتبة مركز الكىل واملسالك

 1999 مكتبة مستشفى األطفال  1992 مكتبة مركز جراحة اجلهاز اهلضمي 

 2000 مكتبة مستشفى الباطنة التخصيص  1995 مكتبة مستشفى الطوارئ 

 2004 األورام  مكتبة مركز 1996 العيونمكتبة مركز طب وجراحة 

  هذا ، وقد تم استبعاد ثالث مكتبات منها من حدود الدراسة املكانية ، وهي : مكتبة مستشفى األطفال، 

 ومكتبة مستشفى الباطنة التخصيص ، ومكتبة مركز األورام ؛ وذلك لألسباب التالية : 

املستشفى إىل مكتبة خاصة باألطفال ، وقامت بتوزيع  إدارة مستشفى األطفال قامت بتحويل مكتبة    - 1   

اآلخر ف دواليب مغلقة   باجلزء  واحتفظت   ، باملستشفى  العلمية  األقسام  الطبية عىل  املكتبة  مقتنيات  من  جزء 

باملكتبة ، ال ُيسمح ألي باحث أو أستاذ أن يستخدم هذه املقتنيات مهام كانت األسباب ، والبديل؛ مكتبة كلية  

 جلامعة . الطب با 

إدارة مستشفى الباطنة التخصيص قامت بنقل مكتبة املستشفى من املبنى الطبي إىل املبنى اإلداري ،   - 2 

م للمكتبة تستخدم كمخزن ملقتنيات املكتبة ؛ لذلك تم   3×  2وخصصت هلا حجرة صغرية ال تتعدي مساحتها  

 وضع املقتنيات ف كراتني بغرض احلفظ واخلزن . 
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كام    "الدور العلمي    "ز األورام خمطط هلا أن تكون ف الطابق اخلامس من املبنـى وهو  مكتبة مرك  - 3   

 يطلقون عليه ، وهذا الطابق مل ينته العمل به حتى اآلن . 

 منهج الدراسة
الوضع الراهن اخلاص    وحتليل  بوصف   يعنى  الذيسوف تعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل  

املالية   ، وحجمها  ملكتبا باملوارد  املنصورة  جامعة  ومصادرها ت   ، عنها  واملسئول  وطرق  ،   ، توزيعها    املختلفة 

ووضع  املشكالت  وتشخيص،    وإنفاقها  إسرتاتيجية املشكالت    لتلك  املالئمة  احللول   ،  بوضع  اخلروج  ثم   ،  

املالية املتاحة هلذه املكتبات،  لتطوير متويل مكتبات جامعة املنصورة ، تساهم ف تعظيم االستفادة من املخصصات  

،    متنوعة   متويلية  مصادر  وتوفر املنصورة  جامعة  مكتبات  ف  املعلومات  تطوير خدمات  ثم  ومن   ، هلا  جديدة 

 وحتسني جودهتا . 

 أدوات مجع البيانات 
 الدراسة ، سوف تعتمد الدراسة ف مجع البيانات عىل األدوات التالية : هداف ألتحقيق 

االطالع عىل  - كخطوة أوىل أساسية لدراسة املوضوع  -حيث تم  املوضوع :  االطالع عىل أدب  -

 اإلنتاج الفكري اخلاص به ؛ وذلك هبدف تكوين خلفية نظرية تتعلق باملوضوع . 

املوازنة باجلامعة    املقابالت الشخصية : - املقابالت الشخصية مع رئيسة قسم  تم عمل عدد من 

 خل القسم . واملختصني بأمور ميزانيات املكتبات دا

الرسمية:   - اخلاصة  و السجالت  السجالت  واملراكز  هى  للكليات  املالية    واملستشفياتبالشئون 

، سواء السجالت املوجودة بإدارة اجلامعة ف قسم  واملكتبات التابعة هلا الطبية بجامعة املنصورة 

احلصول من خالهلا  املوازنة ، أو السجالت املوجودة بكل كلية أو مركز أو مستشفي ، وقد تم  

وحتى    2012/  2011عىل امليزانيات املخصصة ملكتبات اجلامعة ؛ وذلك منذ العام اجلامعي  

 .  2020/  2019العام اجلامعي 

وحتى العام اجلامعي    2012/  2011النرشات اإلحصائية جلامعة املنصورة من العام اجلامعي   -

احل:    2020/  2019 ف  مهاًم  دوًرا  النرشات  هذه  لعبت  اخلاصة  وقد  امليزانيات  عىل  صول 

 بمكتبات جامعة املنصورة ، ومطابقتها بام حصل عليه من السجالت الرسمية . 

 الدراسات السابقة
اعتمدت الدراسة ف البحث عن الدراسات املرتبطة باملصطلحات : ميزانية املكتبات اجلامعية ، ميزانية   

  ، املستشفيات  ميزانية مكتبات   ، الطبية   ،  Medical Libraries    ،Hospital Libraries    ،Budgetاملكتبات 

Finance  اجلا احتاد مكتبات  بيانات  قاعدة   : التالية  القواعد  دليل  ؛ وذلك ف  بيانات  ، وقاعدة  املرصية  معات 
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األستاذ الدكتور حممد فتحي عبد اهلادي ، وقاعدة بيانات اإلنتاج الفكري جوجل سكوالر ، وشبكة اإلنرتنت  

عرب حمركات البحث املختلفة ، وقد كشف البحث ف األدوات السابقة عن عدم وجود أى دراسة مطابقة أو قريبة  

 موضوع الدراسة جديًدا مل يسبق دراسته من قبل.  من موضوع الدراسة ؛ لذلك يعد

 مفهوم الموارد المالية وأهميتها في مكتبات جامعة المنصورة :

املوارد املالية بشكل عام هي: تدفقات نقدية ومالية خمتلفة لصالح األفراد واملؤسسات ، بغرض إنتاجي  

وفري احتياجاهتا من األموال ، حتى تتمكن  اختيار وت   "واستهالكي ، ويمكن حتديد مفهومها للمؤسسات بأنه :  

من احلصول عىل احتياجاهتا املادية ، سواء أكان مصدر هذه األموال ذاتية مملوكة أو غري ذاتية مصادر أخرى غري  

( ، إذن املوارد املالية هي ببساطة ختصيص املؤسسات خمصصات   17، ص  2013بوفاسة ،   &) خليل  "مملوكة  

موارد  توفري  أو  والزمة    مالية  كافية  باملرشمالية  املناسب  وتطويرها    وعات للقيام  الوقت  ف  أهدافها  وحتقيق 

متثل إحدى الركائز    – كغريها من املكتبات اجلامعية    –وبالشكل املناسب ، وملا كانت مكتبات جامعة املنصورة  

األساسية التي البد من تواجدها داخل اجلامعة لتكتمل العملية التعليمية واألنشطة البحثية باجلامعة ، فضاًل عن  

خدمة املجتمع التي تنتمي إليه ، وحتى تقوم هذه املكتبات بالدور املنوط هبا تعليمًيا وبحثًيا وجمتمعًيا ، كان من  

امل املوارد  توفري  املعلومات  الرضوري  وأوعية   ، املناسبة  والتجهيزات  باألثاث  لتزويدها  واملناسبة  الكافية  الية 

فضاًل عن حتسني جودة البيئة الداخلية وإضافة املظاهر اجلاملية التي تلعب دوًرا    املختلفة ، والعاملني املتخصصني

 مهاًم ف جذب الرواد إيل هذه املكتبات . 

 جامعة المنصورة : مصادر الموارد المالية لمكتبات  

 ملكتبات جامعة املنصورة مصادر متويل متعددة ، يمكن إمجاهلا عىل النحو التايل : 

األول  - ومكتبات    املصدر  املركزية  للمكتبة  اجلامعة  إدارة  ختصصها  التي  املالية  االعتامدات   :

 تباهتا املختلفة. الطبية ملك  الكليات ، واالعتامدات املالية التي ختصصها إدارة املراكز واملستشفيات 

: التعزيزات املالية التي تقدمها إدارة الكليات املختلفة للمكتبات التابعة هلا ؛ وذلك    املصدر الثاين -

من خالل صندوق اخلدمات التعليمية ؛ وذلك وفًقا لطلب إدارة املكتبة من إدارة الكلية التابعة  

 هلا . 

كتبة التي تتحصل عليها املكتبة ف كل عام جامعي،  : املبالغ املالية اخلاصة برسوم امل  املصدر الثالث -

والتي تفرضها إدارة اجلامعة عىل طالهبا ، ورسوم خدمات التصوير وغرامات الكتب املفقودة  

 وغريها . 

الرابع - املؤسسات    املصدر  قبل  أو هدايا من  أو هبات  منح  هيئة  تقدم عىل  التي  العينية  اهلدايا   :

و من أحد أعضاء هيئة التدريس أو الباحثني باجلامعة ، والتي تكون  الوطنية أو األجنبية الدولية أ

 لصالح هذه املكتبات . 
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وعند حتليل املعلومات الواردة عن مصادر املوارد املالية ملكتبات جامعة املنصورة ، فإنه يمكن الوصول  

 إىل احلقائق التالية : 

كزية ومكتبات الكليات بجامعة املنصورة والتي  مصادر املوارد املالية الفعلية والواقعية للمكتبة املر  - 1

  ، ناحية  من  للمكتبة  اجلامعة  إدارة  ختصصها  التي  املالية  االعتامدات  عىل  تعتمد  مالية  خمصصات  هلا  توفر 

من إدارة الكليات من صندوق اخلدمات التعليمية من ناحية    - ف حالة طلبها    – والتعزيزات املالية التي يتم طلبها  

العجز ف هذه املخصصات املالية ، بينام تعتمد مكتبات املراكز واملستشفيات الطبية ف مصادر   أخرى بغرض سد 

متويلها عىل االعتامدات املالية التي ختصصها إدارة املراكز واملستشفيات الطبية ملكتباهتا املختلفة ، والتي تعتمد  

 الطبية .  عىل تقدير هذه اإلدارة ألمهية املكتبة ودورها ف خدمة املؤسسة

اهلدايا العينية تساعد هذه املكتبات ف احلصول عىل أوعية معلومات قد ال تستطيع احلصول عليها من    - 2

مكتبة خاصة    15خالل أى مصدر آخر ، مثل املكتبات اخلاصة املهداة بمكتبة كلية اآلداب ، والتي حتتوي عىل  

مراجع ورسائل جامعية ال تتوافر ف أية مكتبة أخرى ،  مهداة من قبل األفراد ، كان هلا دور مهم ف توفري كتب و

جامعة   معرض  فعاليات  انتهاء  فبعد   ، املختلفة  وجتهيزاهتا  املكتبات  هذه  أثاث  ف  العجز  اهلدايا  هذه  تسد  كام 

املنصورة للكتاب السنوي ، يقوم بعض النارشين بإهداء املكتبة املركزية بعض التجهيزات مثل: أجهزة التكييف،  

 ة العرض املختلفة ، وآالت التصوير ، وبعض قطع األثاث وغريها . وأجهز

وغرامات    - 3 التصوير  خدمات  برسوم  اخلاصة  املالية  واملبالغ   ، الطالب  برسوم  اخلاصة  املالية  املبالغ 

الكتب املفقودة وغريها ال حيق للمكتبة الترصف فيها وال السيطرة عليها وال استالمها أساًسا من املستفيدين ؛  

 ذلك ألهنا تدخل ف ميزانية الكلية ، حيث تورد للخزينة . 

ملكتبات    - 4 املالية  املوارد  تتفوق عىل مصادر  الكليات  املركزية ومكتبات  للمكتبة  املالية  املوارد  مصادر 

املالية   املخصصات  ف  املوجود  العجز  لسد  ومتنوعة  متعددة  األوىل  فاملصادر   ، الطبية  واملستشفيات  املراكز 

 ة، بينام املصادر األخرى تعتمد فقط عىل املبالغ املخصصة هلا من قبل إدارة املراكز واملستشفيات الطبية. للجامع

 حجم الميزانيات المخصصة لمكتبات جامعة المنصورة :

من املمكن تقسيم مكتبات جامعة املنصورة من حيث مصادر املوارد املالية إىل فئتني : الفئة األوىل هي:  

تعتمد عىل االعتامدات املالية التي ختصصها إدارة اجلامعة هلا ، مع التعزيزات املالية التي تقدمها    املكتبات التي

إدارة الكليات املختلفة للمكتبات التابعة هلا ، وهذه تضم املكتبة املركزية ومكتبات الكليات املختلفة ، والفئة  

املالية   تعتمد عىل االعتامدات  التي  املكتبات  الطبية ، وهذه  الثانية هي:  املراكز واملتشفيات  إدارة  التي ختصصها 

 الطبية املختلفة .  تضم مكتبات املراكز واملستشفيات
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وف ضوء ذلك ؛ ونظًرا الختالف طبيعة مكتبات الفئة األوىل عن مكتبات الفئة الثانية ؛ لذا ينبغي عند  

هذه املكتبات إىل قسمني : القسم األول:    احلديث عن حجم امليزانيات املخصصة ملكتبات جامعة املنصورة تقسيم 

يعالج حجم امليزانيات املخصصة للمكتبة املركزية ومكتبات الكليات املختلفة باجلامعة ، والقسم الثاين: يتناول  

 الطبية املتخصصة باجلامعة .  حجم امليزانيات املخصصة ملكتبات املراكز واملستشفيات

 تبة املركزية ومكتبات الكليات باجلامعة : أواًل : حجم امليزانيات املخصصة للمك

حتدد امليزانيات املخصصة للمكتبة املركزية ومكتبات الكليات من قبل إدارة اجلامعة ، التي تأتيها من وزارة  

بند   من  والتي ترصف   ، )   6/2املالية  رقم  واجلدول   ، ووثائق  علمية  وجمالت  حجم  3كتب  إمجايل  ُيوضح   )

الكتب املكتبات  امليزانيات املخصصة هلذه   العام اجلامعي    وإمجايل مشرتياهتا من    2012/  2011؛ وذلك من 

البيانات التي حددهتا الدراسة سلًفا    2020/  2019وحتى العام اجلامعي   ،  ؛ وذلك اعتامًدا عىل أدوات مجع 

 ( .   2019بجانب املقابلة الشخصية مع رئيسة قسم املوازنة باجلامعـــــــة ) حممد ،  

 ( ، فإنه يمكن اخلروج باملعلومات التالية : 3وبتحليل معلومات اجلدول رقم ) 

عام    - 1 ف  بدأت   ، املنصورة  بجامعة  الكليات  ومكتبات  املركزية  للمكتبة  املخصصة  امليزانيات 

ثم    700000بـ    2012/ 2011  ، وحتى عام    2012/2013جنيه مرصي من عام    900000جنيه مرصي 

جنيه مرصي ، ثم ارتفعت ثانية ف عامي    450000بـ    2017/2018ف عام  ، ثم انخفضت    2015/ 2014

جنيه مرصي ، وهذا يكشف عن التخبط ف تقدير    500000حيث بلغت    2020/ 2019،    2019/ 2018

اخلاصة   املعايري  توافر  وعدم   ، لتمويلها  الواضحة  الرؤية  وجود  وعدم   ، املكتبات  هذه  ميزانيات  وختصيص 

 ىل ذلك تذبذب هذه امليزانيات من عام آلخر . بتوزيعها ، والدليل ع

  للمكتبة المركزية ومكتبات الكليات بجامعة المنصورة( إجمالي حجم الميزانيات المخصصة 3)دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011من العام الجامعي وإجمالي مشترياتها من الكتب 

 األعوام 

 اجلامعية 

  امليزانيات
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة  املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 700000 780368 111 % - - 3516 1311 
2012/2013 900000 787619 87.6 % 112381 12.4 % 4001 1460 
2013/2014 900000 873477 97.1 % 26523 2.9 % 4033 2223 
2014/2015 900000 909603 101 % - - 4116 1554 
2015/2016 505000 513767 101 % - - 2217 1056 
2016/2017 550000 505483 92 % 44517 8 % 2081 695 
2017/2018 450000 459419 102 % - - 1396 682 
2018/2019 500000 496916 99.4 % 3084 0.6 % 1320 901 
2019/2020 500000 591260 118 % 2378 0.4 % 1663 589 

 10471 24343 % 3.2 188883 % 100.2 5917912 5905000 املجموع  
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امليزانيات املخصصة هلذه املكتبات، وعدد الكتب العربية واألجنبية    - 2 هناك ارتباط واضح بني حجم 

كتاًبا،    6256بلغ عدد الكتب املشرتاة    2013/2014اجلامعي  املشرتاة خالل الفرتة الزمنية للدراسة ، ففي العام  

وصل عدد الكتب املشرتاة إىل أقل    2018/ 2017جنيه مرصي ، لكن ف عام    900000حيث كانت امليزانية  

كتاًبا ؛ وذلك النخفاض امليزانيات خالل هذا العام ، حيث    2221مستوى هلا خالل الفرتة الزمنية للدراسة وهو  

 جنيه مرصي . 450000بلغت 

وتفصيل    أما عن نصيب كل مكتبة من هذه املكتبات ف هذه املخصصات املالية التي تأتيها من اجلامعة، 

وحتى العام    2012/  2011؛ وذلك من العام اجلامعي    ، وإمجايل مشرتياهتا من الكتبميزانية كل مكتبة منها  

( تكشف النقاب  24( إىل رقم )4اجلداول من رقم ) ، اعتامًدا عىل املصادر السابقة ، ف  2020/  2019اجلامعي  

 عن ذلك بوضوح . 

 حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية الهندسة بجامعة المنصورة : 

عام   ف  بدأت  حيث   ، اهلندسة  كلية  ملكتبة  املالية  املخصصات  حجم  ف  االنخفاض  الواضح  من 

؛ ولذلك    2020/ 2019ي ف عام  جنيه مرص  31000جنيه مرصي ، وانتهت بـ    80000بـ    2012/ 2011

الكليات   ومكتبات  املركزية  للمكتبة  املالية  املخصصات  إمجايل  من  املكتبة  هلذه  املالية  املخصصات  نسبة  كانت 

% ،  6.4% ،  7.3% ، 7.4% ، 8.1% ،  8.2% ، 8.3% ، 9.2% ، 11.4باجلامعة خالل فرتة الدراسة عىل التوايل : 

ة واألجنبية املشرتاة وتقلصت من عام آلخر ، وإدارات هذه املكتبة مل تكن  % ، ومن ثم قل عدد الكتب العربي6

% ؛ وذلك بسبب ما حدث ف عامي  25.2عىل إنفاق كامل خمصصاهتا املالية ، فنسبة املبالغ املتبقية منها    ةحريص 

تنفق    2014/ 2013،    2013/ 2012 مل  املالية ف عام  60، حيث  ،    2012/2013% من إمجايل خمصصاهتا 

، وهذا يشري إىل عدم حرص املسئول عن عملية االختيار والرشاء ف هذه الفرتة    2013/2014% ف عام  84.8و

سواء أكانت إدارة املكتبة أو اللجنة املسئولة من السادة رؤساء األقسام العلمية ف إنفاق كامل خمصصاهتا املالية  

 ف احلصول عىل أوعية املعلومات اجلديدة . 

 لمكتبة كلية الهندسة بجامعة المنصورة ( حجم الميزانيات المخصصة 4)دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011من العام الجامعي وإجمالي مشترياتها من الكتب 

 األعوام 

 اجلامعية 

  امليزانيات
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 80000 74428 93.03 % 5572 6.97 % 31 258 
2012/2013 83000 33000 40 % 50000 60 % 282 57 
2013/2014 75000 11368 15.16 % 63632 84.8 % 58 257 
2014/2015 74000 74450 100.6 % - - 31 290 
2015/2016 41200 41152 99.89 % 48 0.11 % 2 116 



دراسة حتليلية  املوارد املالية ملكتبات جامعة املنصورة 82  

 

 األعوام 

 اجلامعية 

  امليزانيات
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2016/2017 41200 40010 97.1 % 1190 2.9 % 15 96 
2017/2018 32960 30503 92.5 % 2457 7.5 % 13 87 
2018/2019 32000 31270 97.7 % 730 2.3 % 9 99 
2019/2020 31000 30798 99.3 % 202 0.7 % 4 43 

 1303 445 % 25.2 123831 % 68.7 336979 490360 املجموع  

 حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية الطب بجامعة المنصورة :

 حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية الطب بجامعة المنصورة  (5دول رقم ) ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011من العام الجامعي  وإجمالي مشترياتها من الكتب

 األعوام 

 اجلامعية 

  امليزانيات
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 130000 129998 99.99 % 2 0.001 % - 172 
2012/2013 111000 111000 100 % - - - 140 
2013/2014 111000 112133 101 % - - - 155 
2014/2015 110000 109963 99.97 % 37 0.03 % - 166 
2015/2016 61000 60993 99.99 % 7 0.011 % - 73 
2016/2017 61000 60995 99.99 % 5 0.008 % - 66 
2017/2018 48800 48794 99.98 % 6 0.012 % - 46 
2018/2019 53000 52984 99.97 % 16 0.03 % - 52 
2019/2020 53000 135000 254.7 % - - - 141 

 1011 - % 0.011 73 % 111 821860 738800 املجموع  

من اجلدول السابق نالحظ أن املخصصات املالية ملكتبة كلية الطب بجامعة املنصورة ف انخفاض مستمر،  

املخصصات  جنيه مرصي ، وهذا ما تشري إليه نسبة   53000جنيه مرصي وانتهت بـ  130000حيث بدأت بـ 

هذه   نسبة  كانت  حيث   ، الدراسة  فرتة  خالل  املكتبات  لكافة  املالية  املخصصات  نسبة  مع  املكتبة  هلذه  املالية 

% ، و إدارات مكتبة كلية الطب من  10% ،  10% ،  11% ،  11% ،  12% ،  12% ،  12% ،  12% ،  19املخصصات  

أتيها من اجلامعة كمصدر وحيد لرشاء الكتب  اإلدارات الواعية حيث ال تقترص عىل املخصصات املالية التي ت

واملراجع احلديثة ، بل تطلب من إدارة الكلية تعزيزات مالية من صندوق اخلدمات التعليمية ؛ وذلك لرشاء ما  

% من إمجايل امليزانية ، كام كان عدد الكتب  111يطلبه السادة رؤساء األقسام العلمية بالكلية ، حيث أنفقت نسبة  

كتاًبا تم رشاؤها من املخصصات املالية اجلامعية    31كتاًبا ، منها    141  2020/ 2019شرتاة ف عام  األجنبية امل 

كتب تم رشاؤهم من املخصصات املالية اخلاصة بكلية الطب ؛ وذلك من املبالغ املالية    110هلذه املكتبة ، بينام  

جيابية إدارة كلية الطب من ناحية ، وعجز  بالكلية ، وهذا يكشف عن إ  اخلاصة برسوم الطالب ف برنامج مانشسرت 

 املخصصات املالية هلذه املكتبة من ناحية أخرى . 
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 حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية الزراعة بجامعة المنصورة : 

عام   ف  بدأت  قد  أهنا  يالحظ  املنصورة  بجامعة  الزراعة  كلية  ملكتبة  املالية  للمخصصات  واملتأمل 

، إال أهنا بدأت    2014/ 2013،    2013/ 2012جنيه مرصي ، ثم زادت ف عامي    25000بـ    2012/ 2011

جنيه مرصي ، ثم عادت وارتفعت قلياًل ف    14480حيث بلغت    2017/2018ف انخفاض واضح ف عام  

جنيه مرصي . وهذا األمر انعكس عىل عدد الكتب    17000لتصل إىل    2020/ 2019،    2018/2019عامي  

وصل عدد الكتب    2012/ 2011عام ، حيث شهدت هي األخرى تناقًصا واضًحا ، ففي عام    املشرتاة ف كل

كتاًبا وهو أعىل معدل من الكتب املشرتاة خالل فرتة الدراسة ، بينام كان عددها   286العربية واألجنبية املشرتاة إىل  

 ي فقط .جنيه مرص 17000كتاًبا ؛ نظًرا النخفاض امليزانية إىل   41،  2019/2020ف عام  

 لمكتبة كلية الزراعة بجامعة المنصورة (حجم الميزانيات المخصصة 6دول رقم )ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011من العام الجامعي وإجمالي مشترياتها من الكتب 

 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 25000 28837 115 % - - 266 20 
2012/2013 33000 24000 72 % 9000 28 % 194 61 
2013/2014 33000 32967 101 % - - 50 104 
2014/2015 32000 32411 101 % - - 182 40 
2015/2016 18100 18093 99.97 % 7 0.03 % 82 38 
2016/2017 18100 18283 101 % - - 101 32 
2017/2018 14480 14474 99.96 % 6 0.04 % 35 29 
2018/2019 17000 17213 101 % - - 96 41 
2019/2020 17000 16997 99.98 % 3 0.01 % 22 19 

 384 1028 % 4.3 9016 % 93 193275 207680 املجموع  

 الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية التربية بجامعة المنصورة : حجم 

 (حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية التربية بجامعة المنصورة 7) دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011وإجمالي مشترياتها من الكتب من العام الجامعي 

 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   غ املنرصفة  املبال

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 35000 28478 81.3 % 6522 18.7 % 211 56 
2012/2013 39000 39000 100 % - - 270 115 
2013/2014 39000 33799 86.7 % 5201 13.3 % 269 40 
2014/2015 38000 37963 99.9 % 37 0.97 % 328 18 
2015/2016 21400 21490 100.4 % - - 134 33 
2016/2017 21400 21397 99.98 % 3 0.014 % 84 71 
2017/2018 17120 17117 99.98 % 2 0.011 % 78 45 
2018/2019 20000 19995 99.98 % 5 0.025 % 85 35 
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 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   غ املنرصفة  املبال

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2019/2020 20000 20000 100 % - - 46 26 
 439 1505 % 4.6 11770 % 95 239239 250920 املجموع  

ومن الواضح املنحنى العام للمخصصات املالية ملكتبة كلية الرتبية بجامعة املنصورة قد بدأ عالًيا ف عام  

عامي    35000بـ    2012/ 2011 ف  واضح  بشكل  انخفض  أنه  إال  مرصي،     2019/ 2018جنيه 

إىل    2020/ 2019 ،   20000ليصل  مرصي  هذه    جنيه  جانب  من  املشرتاة  واألجنبية  العربية  الكتب  وعدد 

باملكتبة   اخلاصة  املالية  املخصصات  تقشف  بسبب  وذلك  ؛  عام  بعد  عاًما  ملحوًظا  انخفاًضا  شهد  املكتبة، 

 وانخفاضها امللحوظ . 

 حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية العلوم بجامعة المنصورة :

 صصة لمكتبة كلية العلوم بجامعة المنصورة (حجم الميزانيات المخ8) دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011من العام الجامعي  وإجمالي مشترياتها من الكتب

 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 70000 71596 102 % - - - 243 
2012/2013 83000 82500 99.4 % 500 0.6 % 19 224 
2013/2014 83000 111245 134 % - - 6 210 
2014/2015 82000 82000 100 % - - 3 209 
2015/2016 45600 34295 75.3 % 11305 24.7 % 15 252 
2016/2017 45600 38758 85 % 6842 15 % 5 92 
2017/2018 36480 36784 100.8 % - - 7 84 
2018/2019 38000 37724 99.27 % 276 0.73 % 11 102 
2019/2020 35000 34000 97.1 % 1000 2.9 % 1 67 

 1483 67 % 3.84 19923 % 102 528902 518680 املجموع  

أهنا ف انخفاض مستمر خالل فرتات الدراسة،  املتأمل حلجم املخصصات املالية ملكتبة كلية العلوم يالحظ  

عام   ف  بدأت  بـ    70000بـ    2012/ 2011حيث  وانتهت   ، مرصي  عام    35000جنيه  ف  مرصي  جنيه 

، وهذا األمر انعكس عىل عدد الكتب املشرتاة ف كل عام ، حيث شهدت هي األخرى تناقًصا    2020/ 2019

امل أسعار  الرتفاع  نظًرا  عام  آخر  ف  حتى  عامي  واضًحا  ف  املشرتاة  الكتب  عدد  وصل  حيث   ، طبوعات 

 .  2019/2020كتاًبا فقط ف عام   68كتاًبا ، بينام كان عددها  243إىل   2012/2013،و    2012/ 2011
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 حجم الميزانيات المخصصة للمكتبة المركزية بجامعة المنصورة :

 ورة (حجم الميزانيات المخصصة للمكتبة المركزية بجامعة المنص9) دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011من العام الجامعي  وإجمالي مشترياتها من الكتب

 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 75000 102001 136 % - - 1416 - 
2012/2013 37000 57000 154 % - - 220 30 
2013/2014 48000 76000 158 % - - 693 287 
2014/2015 47000 47000 100 % - - 769 10 
2015/2016 26350 43719 165 % - - 481 121 
2016/2017 71350 62823 88 % 8527 12 % 940 18 
2017/2018 67080 84456 125 % - - 357 28 
2018/2019 77000 75913 98.59 % 1087 1.41 % 369 22 
2019/2020 85000 85000 100 % - - 825 29 

 545 6070 % 2.1 9614 % 122.3 633912 533780 املجموع  

  2012/ 2011املتأمل للجدول السابق يالحظ أن املنحنى العام مليزانية املكتبة املركزية قد بدأ عالًيا ف عام  

كتاًبا ، ثم انحدر بعد    1416جنيه مرصي ؛ لذلك وصل عدد الكتب املشرتاة ف هذا العام إىل  75000بلغ  حيث  

جنيها    26350ليصل إىل أدنى مستوى له حيث بلغ    2015/2016وحتى عام    2013/ 2012ذلك من عام  

  2016/2017عام  كتابان ، ثم عاد وارتفع من    602مرصيا ؛ لذلك كان األقل عددا من الكتب املشرتاة وهو  

إىل    2019/ 2018وحتى عام   ،    77000ليصل    2020/ 2019جنيه مرصي ف عام    85000جنيه مرصي 

مسجاًل أعىل مستوى له ، وهذا تؤكده نسبة خمصصات هذه املكتبة املالية من إمجايل املخصصات املالية للمكتبة  

% ،  5% ،  5% ،  4% ،  11كانت عىل التوايل :  املركزية ومكتبات الكليات باجلامعة خالل الفرتة الزمنية للدراسة  

% . والسؤال اآلن : ملاذا كانت هذه الزيادة ف خمصصات املكتبة املالية ف هذا  %17 ، %15.5 ،  %15 ،  %13 ،  5

العام حتديًدا ؟ وعىل أى أساس كانت هذه الزيادة ؟ لكن عىل اجلانب اآلخر نالحظ أن إدارات هذه املكتبة قد  

% من إمجايل امليزانية ، وهي نسبة تعرب عن إجيابية إدارات هذه املكتبة ف تعاملها مع خمصصاهتا  122.3أنفقت نسبة  

  املالية. 
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 حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية الحقوق بجامعة المنصورة : 

 (حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية الحقوق بجامعة المنصورة 10) دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011من العام الجامعي  مشترياتها من الكتبوإجمالي 

 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 35000 39304 112 % - - 509 6 
2012/2013 39000 27000 70 % 12000 30 % 847 20 
2013/2014 35000 38131 108 % - - 324 24 
2014/2015 34000 34819 102 % - - 413 13 
2015/2016 19200 19014 99.03 % 186 0.97 % 166 17 
2016/2017 19200 13347 70 % 5853 30 % 135 - 
2017/2018 15360 15360 100 % - - 137 11 
2018/2019 18000 26335 146 % - - 39 26 
2019/2020 21000 25841 123 % - - 155 5 

 122 2725 % 8.37 18039 % 101 239151 235760 املجموع  

نالحظ أن هناك انخفاًضا ملحوًظا ف حجم املخصصات املالية ملكتبة كلية احلقوق بجامعة املنصورة ،   

عام   ف  بدأت  بـ    35000بـ    2012/ 2011حيث  وانتهت  مرصي،  عام    21000جنيه  ف  مرصي  جنيه 

كتبة كان ف  ، ومن ثم كان أقيص عدد للكتب العربية واألجنبية املشرتاة من قبل إدارات هذه امل  2020/ 2019

  39000كتاًبا ؛ ذلك ألن ميزانية املكتبة ف هذا العام كانت    867، حيث وصل عددها إىل  2012/2013عام  

عام   ف  كان  املشرتاة  الكتب  لعدد  مستوى  أقل  وأن   ، الدراسة  فرتة  خالل  هلا  معدل  أعيل  وهو  جنيه مرصي 

إىل    2020/ 2019 الكتب  عدد  النخ  160، حيث وصل  وذلك  ؛  أدين  كتاًبا  إىل  العام  هذا  امليزانية ف  فاض 

  – ، كام نالحظ إجيابية إدارات هذه املكتبة ف تعاملها مع خمصصاهتا املالية جنيه مرصي فقط   21000مستوى هلا  

 % من إمجايل امليزانية . 101جنيها مرصيا ، أى: بنسبة   239151حيث أنفقت    -   2013/ 2012فيام عدا عام  

 مكتبة كلية الصيدلة بجامعة المنصورة : حجم الميزانيات المخصصة ل

جنيه    40000بـ    2012/ 2011املخصصات املالية ملكتبة كلية الصيدلة بجامعة املنصورة ف عام  بدأت  

جنيه مرصي ، وهي    67000حيث وصلت إىل    2014/ 2013،و    2012/2013مرصي ، ثم زادت ف عامي  

، حيث حصلت عىل   ةملكتبة ألكرب عدد من الكتب األجنبيأعىل مستوى للميزانية ؛ لذلك يمثل هذا العام رشاء ا

  36800حيث بلغت    2017/ 2016،و    2016/ 2015كتاًبا ، إال أهنا بدأت ف انخفاض واضح ف عامي    136

جنيها مرصيا لتحصل    29440حيث بلغت    2018/ 2017جنيه مرصي ، لتصل إىل أقل مستوى هلا ف عام  

  2019/ 2018كتاًبا، ثم عادت وارتفعت قلياًل ف عامي    48املشرتاة ، وهو    املكتبة فيها عىل أقل عدد من الكتب

جنيه مرصي ، وهذا ما ُتشري إليه نسبة املخصصات املالية هلذه املكتبة من   32000لتصل إىل    2020/ 2019،و 
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سة كانت عىل  إمجايل املخصصات املالية للمكتبة املركزية ومكتبات الكليات باجلامعة خالل الفرتة الزمنية للدرا

% ، و إدارات هذه املكتبة كانت  6.4% ،  6.4% ،  6.5% ،  6.6% ،  7.2% ،  7.3% ،  7.4% ،  7.4% ،  5.7التوايل :  

إجيابية ف تعاملها مع املخصصات املالية اخلاصة هبا ، حيث مل تقترص عىل إنفاق كافة هذه املخصصات ، بل طلبت  

% من  111.6امليزانية ، والدليل عىل ذلك هذه املكتبة أنفقت نسبة    التعزيزات من إدارة الكلية نفسها لتغطية عجز

إمجايل امليزانية ، وف هذا إشارة إىل حرص إدارة هذه املكتبة ف احلصول عىل أوعية املعلومات اجلديدة وإنفاق  

املالية هل الوقت ذاته إىل عدم وفاء املخصصات  ، كام يشري ف  املالية ف سبيل ذلك  املكتبة  كافة املخصصات  ذه 

 الحتياجاهتا األساسية ، وغري كافية ملتطلباهتا الرضورية . 

من العام الجامعي  وإجمالي مشترياتها من الكتب لمكتبة كلية الصيدلة بجامعة المنصورة (حجم الميزانيات المخصصة 11)دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011

 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 40000 80000 200 % - - - 115 
2012/2013 67000 67000 100 % - - - 54 
2013/2014 67000 66643 99.47 % 357 0.53 % - 136 
2014/2015 66000 65989 99 % 11 0.01 % - 115 
2015/2016 36800 40628 110 % - - - 46 
2016/2017 36800 36760 99.90 % 40 0.10 % - 66 
2017/2018 29440 29294 99.50 % 146 0.49 % - 48 
2018/2019 32000 36161 113 % - - - 65 
2019/2020 32000 31669 99 % 331 1 % - 55 

 709 - % 0.2 885 % 111.6 454144 407040 املجموع  

 حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية التجارة بجامعة المنصورة : 

تكشف املخصصات املالية ملكتبة كلية التجارة النقاب عن تناقص حجم هذه املخصصات من عام آلخر،  

عام   ف  بدأت  بـ    25000بـ    2012/ 2011حيث  وانتهت   ، مرصي  عام    15000جنيه  ف  مرصي  جنيه 

؛ ولذلك كان هنالك تناقص واضح ف عدد الكتب املشرتاة هلذه املكتبة ف كل عام، وأن عام    2020/ 2019

يمثل ضعًفا واضًحا من جانب إدارة هذه املكتبة ف تعاملها مع خمصصاهتا املالية ، حيث مل تنفق    2013/ 2012

 من إمجايل املخصصات املالية هلذه املكتبة ف هذا العام . % 81.7جنيها مرصيا ، أى: بنسبة   31881مبلغ  
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 (حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية التجارة بجامعة المنصورة 12) دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011وإجمالي مشترياتها من الكتب من العام الجامعي 

 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 25000 23158 92.6 % 1824 7.4 % - 83 
2012/2013 39000 7119 18.3 % 31881 81.7 % 42 45 
2013/2014 25000 24640 98.56 % 360 1.44 % 134 50 
2014/2015 24000 25954 108 % - - 72 61 
2015/2016 13700 7249 53 % 6451 47 % 57 92 
2016/2017 13700 14686 107 % - - 49 18 
2017/2018 10960 8048 73 % 2912 27 % 61 43 
2018/2019 13000 27382 210 % - - 89 75 
2019/2020 15000 20067 133.7 % - - 13 25 

 492 517 % 24 43428 % 88.2 158303 179360 املجموع  

 حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية طب األسنان بجامعة المنصورة : 

من العام الجامعي  وإجمالي مشترياتها من الكتبلمكتبة كلية طب األسنان بجامعة المنصورة (حجم الميزانيات المخصصة 13)دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011

 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 40000 35969 90 % 4031 10 % - 59 
2012/2013 67000 67000 100 % - - - 42 
2013/2014 67000 66643 99.47 % 357 0.53 % - 115 
2014/2015 66000 65989 99.98 % 11 0.02 % - 84 
2015/2016 36500 35750 97.95 % 750 2.05 % - 46 
2016/2017 36500 36471 99.93 % 29 0.07 % - 43 
2017/2018 29200 28999 99.94 % 201 0.6 % - 39 
2018/2019 31000 30771 99.93 % 229 0.7 % - 45 
2019/2020 31000 30700 99 % 300 0.96 % - 21 

 494 - % 1.5 5908 % 98.5 398292 404200 املجموع  

من اجلدول السابق نالحظ عدم ثبات املخصصات املالية ملكتبة كلية طب األسنان بجامعة املنصورة عىل  

،و    2013/ 2012جنيه مرصي ، ثم زادت ف عامي    40000بـ    2012/ 2011هنج حمدد ، حيث بدأت ف عام  

حيث    2014/2015جنيه مرصي ، إال أهنا بدأت ف انخفاض من عام    67000حيث بلغت    2014/ 2013

أقل مستوى هلا ف عام    66000بلغت   جنيه    29200حيث بلغت    2017/2018جنيه مرصي ، لتصل إىل 

عامي   ف  قلياًل  وارتفعت  عادت  ثم   ، إىل    2020/ 2019،و    2019/ 2018مرصي  جنيه    31000لتصل 

له ف عام  مرصي، وهذا األمر انعكس عىل عدد الكتب األجنبية املشرتاة  حيث وصل عدد الكتب إىل أقىص عدد  
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كتاًبا فقط ؛ وذلك    21أقل مستوى لعدد الكتب بـ    2020/ 2019كتاًبا ، بينام شهد عام    115بـ    2014/ 2013

 لتباين املخصصات املالية بني هذه األعوام اجلامعية . 

 حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية اآلداب بجامعة المنصورة :

من العام الجامعي  وإجمالي مشترياتها من الكتب لمكتبة كلية اآلداب بجامعة المنصورة (حجم الميزانيات المخصصة 14)دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011

 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 20000 20000 100 % - - 400 5 
2012/2013 39000 30000 76.93 % 9000 23.07 % 143 34 
2013/2014 35000 10182 30 % 24818 70 % 580 145 
2014/2015 31000 30090 97.06 % 910 2.94 % 372 45 
2015/2016 17550 14852 85 % 2698 15 % 97 11 
2016/2017 17550 9954 57 % 7596 43 % 123 6 
2017/2018 14040 10250 73 % 3790 27 % 115 13 
2018/2019 15000 8310 55.4 % 6690 44.6 % 98 18 
2019/2020 12000 13181 109 % - - 36 20 

 297 1964 % 27 55502 % 72 146819 201140 املجموع  

جنيه مرصي ، ثم    20000بـ    2011/2012واملالحظ بدء املخصصات املالية ملكتبة كلية اآلداب ف عام  

، وهذا األمر أثر بدوره عىل عدد الكتب املشرتاة ، وإدارة    2020/ 2019جنيه مرصي ف عام    12000انتهت بـ  

اخلاصة املالية  املخصصات  مع  تعاملها  ف  إجيابية  تكن  مل  املكتبة  هذه    هذه  إنفاق  عىل  حريصة  تكن  ومل   ، هبا 

% ، و السبب الرئيس ف  27جنيه مرصي أى: بنسبة   55502املخصصات بشكل كامل ، حيث أبقت عىل مبلغ  

عام   املكتبة ف  هذه  ميزانية  املالية    2020/ 2019انخفاض  املخصصات  كافة  إنفاق  ف  املكتبة  عدم جدية  هو 

، فهذا يعد بمثابة عقاب هلا ، حيث أنفقت املكتبة    2019/ 2018عام  املخصصة هلا من قبل إدارة اجلامعة ف  

 .  % منها 44.6% من إمجايل امليزانية ف هذا العام ، وأبقت عىل نسبة 55.4نسبة  

حجم الميزانيات المخصصة لمكتبات كليات التربية النوعية بميت غمر والتربية النوعية بمنية النصر والتربية  

 بالمنصورة بجامعة المنصورة : النوعية 

من  وإجمالي مشترياتها من الكتب لمكتبة كلية التربية النوعية بميت غمر بجامعة المنصورة (حجم الميزانيات المخصصة 15)دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011العام الجامعي 

 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 7500 6772 90 % 728 10 % 47 18 
2012/2013 27000 27000 100 % - - 253 - 
2013/2014 27000 26972 99.90 % 28 0.10 % 217 48 
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 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2014/2015 26000 26000 100 % - - 397 28 
2015/2016 14800 12864 87 % 1936 13 % 133 15 
2016/2017 14800 11663 79 % 3137 21 % 107 12 
2017/2018 11840 10214 86.3 % 1626 13.7 % 99 22 
2018/2019 13000 12673 97.5 % 327 2.5 % 105 19 
2019/2020 13000 13000 100 % - - 104 6 

 168 1462 % 5 7782 % 94.9 147158 154940 املجموع  

وإجمالي مشترياتها من الكتب  لمكتبة كلية التربية النوعية بمنية النصر بجامعة المنصورة (حجم الميزانيات المخصصة 16)دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011من العام الجامعي 

 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 7500 6765 90.8 % 735 9.8 % 128 1 
2012/2013 27000 27000 100 % - - 296 42 
2013/2014 27000 26996 99.99 % 4 0.01 % 374 19 
2014/2015 26000 26000 100 % - - 403 5 
2015/2016 14800 14800 100 % - - 195 - 
2016/2017 14800 14800 100 % - - 166 18 
2017/2018 11840 11840 100 % - - 137 14 
2018/2019 13000 13000 100 % - - 149 25 
2019/2020 13000 13000 100 % - - 149 5 

 129 1997 % 0.5 739 % 99.5 154201 154940 املجموع  

من  وإجمالي مشترياتها من الكتب لمكتبة كلية التربية النوعية بالمنصورة بجامعة المنصورة (حجم الميزانيات المخصصة 17)دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011العام الجامعي 

 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 10000 11909 119 % - - 152 9 
2012/2013 27000 29000 107 % - - 274 47 
2013/2014 27000 26219 97.1 % 781 2.9 % 546 33 
2014/2015 26000 26000 100 % - - 220 91 
2015/2016 14800 14391 97.2 % 409 2.8 % 468 8 
2016/2017 14800 16434 111 % - - 121 35 
2017/2018 11840 11820 99.84 % 20 0.16 % 109 25 
2018/2019 13000 11148 86 % 1852 14 % 115 38 
2019/2020 12000 12000 100 % - - 114 5 

 291 2119 % 1.95 3062 % 101 158921 156440 املجموع  

من املالحظ ارتفاع املخصصات املالية هلذه املكتبات من عام آلخر ،  وإداراهتا كانت إجيابية متاًما ف تعاملها 

مع املخصصات املالية اخلاصة هبا ، فيام عدا بعض احلاالت الفردية ، وأن أقيص عدد للكتب العربية واألجنبية  
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؛ وذلك الرتفاع امليزانية إىل أعىل    2014/ 2013ت الكليات الرتبية النوعية الثالث كان ف عام  املشرتاة ف مكتبا 

معدل هلا خالل الفرتة الزمنية للدراسة ، بينام كان أقل مستوى لعدد الكتب املشرتاة ف املكتبات الثالث كان ف  

 فرتة الدراسة .؛ وذلك النخفاض امليزانيات إىل أقل مستوى هلا خالل  2020/ 2019عام 

 حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية التمريض بجامعة المنصورة : 

من العام الجامعي وإجمالي مشترياتها من الكتب لمكتبة كلية التمريض بجامعة المنصورة (حجم الميزانيات المخصصة 18)دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011

 األعوام 

 اجلامعية 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة   امليزانيات  املخصصة 

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 20000 20195 100.9 % - - - 68 
2012/2013 33000 38000 115 % - - - 91 
2013/2014 40000 40000 100 % - - - 23 
2014/2015 39000 38995 99.98 % 5 0.012 % - 87 
2015/2016 21950 40302 183 % - - - 54 
2016/2017 21950 22310 101 % - - - 41 
2017/2018 17560 18326 104 % - - - 38 
2018/2019 21000 20710 98.62 290 1.38 % - 39 
2019/2020 21000 20779 98.9 % 221 1.05 % - 18 

 459 - % 0.2 516 % 102 259617 253460 املجموع  

املنصورة خالل   بجامعة  التمريض  كلية  ملكتبة  املالية  املخصصات  واضًحا ف  تذبذًبا  هناك  أن  واملالحظ 

الفرتة الزمنية للدراسة ، وهذا التذبذب ف هذه املخصصات أثر بشكل رئيس عىل عدد الكتب األجنبية املشرتاة  

، و إدارات هذه    2019/2020كتاًبا فقط ف عام  18إىل   2012/2013كتاًبا ف عام   91من  ف هذه املكتبة ، ف

جنيها مرصيا ، أى:    259617املكتبة كانت إجيابية ف تعاملها مع املخصصات املالية اخلاصة هبا ، حيث رصفت  

 % من إمجايل امليزانية . 102بنسبة  

 التربية الرياضية بجامعة المنصورة : حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية  

نالحظ وجود تذبذب واضح ف املخصصات املالية ملكتبة كلية الرتبية الرياضية بجامعة املنصورة، فمن  

  16000جنيه مرصي إىل   14000جنيه مرصي إىل   18000جنيه مرصي إىل  33000جنيه مرصي إىل    5000

املكتبة مل تكن إجيابية ف تعاملها مع املخصصات املالية    جنيه مرصي ، و إدارات هذه  15000جنيه مرصي إىل  

% من  79جنيه مرصي ، أى: بنسبة   26000أبقت عىل  2013/ 2012اخلاصة هبا ف بعض الفرتات ، ففي عام 

مل تنفق املكتبة أي مبلغ من امليزانية    2019/ 2018إمجايل املخصصات املالية هلذه املكتبة ف هذا العام ، وف عام  

صصة هلا ؛ وذلك نظًرا لوجود مشاكل هندسية ف مبني الكلية ذاهتا ، عىل الرغم من حداثته ، الذي شيد ف  املخ

، األمر الذي دعى إىل حزم املكتبة أمتعتها ، ووضع مقتنياهتا ف كراتني وجواالت ، وعدم السامح    2013عام  
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، ولكن بعد فرتة ُطلب من إدارة املكتبة فتح  لدخول أى طالب ف املكتبة ؛ وذلك وفًقا لتعليامت إدارة الكلية  

امليزانية   بإنفاق  املكتبة  قامت  ولذلك  ؛  أخرى  مرة  الرفوف  عىل  املقتنيات  وضع  وإعادة  واجلواالت  الكراتني 

 اجلديدة للعام اجلديد . 

من العام وإجمالي مشترياتها من الكتب لمكتبة كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة (حجم الميزانيات المخصصة 19)دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011الجامعي 

 األعوام 

 اجلامعية 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة   امليزانيات  املخصصة 

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 5000 5000 100 % - - 93 - 
2012/2013 33000 7000 21 % 26000 79 % 172 31 
2013/2014 33000 32957 99.87 % 43 0.13 % 369 117 
2014/2015 32000 32027 100.08 % - - 444 - 
2015/2016 18100 18098 99.99 % 2 0.011 % 215 - 
2016/2017 18100 18900 104 % - - 48 - 
2017/2018 14480 14991 103 % - - 67 - 
2018/2019 16000 - 0 % 16000 100 % - - 
2019/2020 15000 15000 100 % - - 84 - 

 148 1492 % 22.7 42045 % 77.9 143973 184680 املجموع  

 بجامعة المنصورة : حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية الطب البيطري 

من العام الجامعي وإجمالي مشترياتها من الكتب لمكتبة الطب البيطري بجامعة المنصورة (حجم الميزانيات المخصصة 20)دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011

 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 30000 28026 93.42 % 1974 6.58 % 3 81 
2012/2013 39000 39000 100 % - - - 50 
2013/2014 45000 46083 102 % - - 2 69 
2014/2015 44000 47893 108 % - - - 85 
2015/2016 24700 24539 99.34 % 161 0.66 % 1 57 
2016/2017 24700 24314 98.44 % 386 1.56 % - 57 
2017/2018 19760 21365 108 % - - - 45 
2018/2019 22000 24942 113 % - - 2 68 
2019/2020 21000 21000 100 % - - - 28 

 540 8 % 0.9 2521 % 102 277162 270160 املجموع  

املنصورة ف عام   البيطري بجامعة  الطب  املالية ملكتبة كلية  السابق نالحظ بدء املخصصات  من اجلدول 

لتصل    2014/ 2013، وف عام    2013/ 2012جنيه مرصي ، ثم زادت ف عام    30000بـ    2012/ 2011

 أهنا بدأت ف  جنيه مرصي وهي أعىل خمصصات مالية هلذه املكتبة خالل الفرتة الزمنية للدراسة ، إال   45000
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جنيها    19760حيث بلغت    2018/ 2017لتصل إىل أقل مستوى هلا ف عام    2015/ 2014انخفاض من عام  

قلياًل ف عام   وارتفعت  ثم عادت   ، إىل    2019/ 2018مرصيا  أهنا عادت    22000لتصل  إال   ، جنيه مرصي 

و إدارات هذه املكتبة  جنيه مرصي ،    21000، حيث وصلت إىل    2020/ 2019وانخفضت مرة أخرى ف عام  

جنيها مرصيا ، أى: بنسبة   277162كانت إجيابية ف تعاملها مع املخصصات املالية اخلاصة هبا ، حيث رصفت 

 % من إمجايل امليزانية . 102

 حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة : 

من  وإجمالي مشترياتها من الكتب لمكتبة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة (حجم الميزانيات المخصصة 21)دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011العام الجامعي 

 األعوام 

 اجلامعية 

 امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012 25000 22483 90 % 2517 10 % - 98 
2012/2013 33000 33000 100 % - - 9 125 
2013/2014 33000 33983 102 % - - - 102 
2014/2015 32000 32000 100 % - - - 106 
2015/2016 18100 20128 111 % - - - 63 
2016/2017 18100 8975 49.6 % 9125 50.4 % - 17 
2017/2018 14480 13188 91.07 % 1292 8.9 % - 38 
2018/2019 17000 17625 103 % - - 6 78 
2019/2020 17000 17549 103 % - - - 35 

 662 15 % 6 12934 % 95 198931 207680 املجموع  

للمخصصات املالية ملكتبة كلية احلاسبات واملعلومات بجامعة املنصورة،  من املالحظ االنخفاض الواضح  

عام   ف  بدأت  عامي    25000بـ    2011/2012حيث  ف  انتهت  ثم   ، مرصي  ،    2018/2019جنيه 

جنيه مرصي ، و إدارة هذه املكتبة مل تكن إجيابية ف تعاملها مع املخصصات   17000لتصل إىل  2020/ 2019

% من إمجايل  50.4جنيها مرصيا ، أى: بنسبة    9125، حيث تبقي مبلغ     2017/ 2016ف عام  املالية اخلاصة هبا  

كتاًبا    134كتاًبا فقط ، ف مقابل    17املخصصات املالية هلذه املكتبة ف هذا العام ؛ ولذلك حصلت املكتبة فيه عىل  

خالل الفرتة الزمنية للدراسة ؛  ، وهو أعيل عدد كتب اشرتته املكتبة    2012/2013حصلت عليه املكتبة ف عام  

  . جنيه مرصي 33000وذلك الرتفاع امليزانية إىل  
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 جم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة : ح

 وإجمالي مشترياتها لمكتبة كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة (حجم الميزانيات المخصصة 22)دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/  2011من العام الجامعي من الكتب 

 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012  10000 36007 360%  - - 81 19 
2012/2013  22000 22000 100%  - - 34 219 
2013/2014  25000 28574 114%  - - 150 48 
2014/2015  24000 24134 100.5%  - - 191 40 
2015/2016  13700 5018 37%  8682 63%  12 7 
2016/2017  13700 8762 64%  4938 36%  21 27 
2017/2018  10960 11987 109%  - - 27 15 
2018/2019  13000 12627 97.1%  373 2.9%  29 24 
2019/2020  13000 13000 100%  - - 48 14 

%111.5 162109 145360 المجموع    13993 9.6%  593 413 

أهنا بدأت منخفضة  واملتأمل للمخصصات املالية ملكتبة كلية السياحة والفنادق بجامعة املنصورة يالحظ  

حيث   2013/2014، ثم بدأت ف االرتفاع ف عام   2013/ 2012، ثم زادت ف عام    2012/ 2011ف عام 

جنيه مرصي ، وهي أعىل خمصصات مالية هلذه املكتبة خالل فرتة الدراسة ، إال أهنا بدأت ف    25000بلغت  

كتاًبا فقط ، لتصل إىل أقل مستوى    19لتشرتي املكتبة    2016/ 2015وعام    2015/ 2014انخفاض من عام  

عام   ف  بلغت    2018/ 2017هلا  عامي    10960حيث  ف  قلياًل  وارتفعت  عادت  ثم   ، مرصيا  جنيها 

 جنيه مرصي .  13000لتصل إىل   2020/ 2019و   ،  2019/ 2018

 حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة :

 وإجمالي مشترياتها لمكتبة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة م الميزانيات المخصصة (حج 23)دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/  2011من العام الجامعي من الكتب 

 األعوام  
 اجلامعية 

 امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2011/2012  10000 9434 94.34%  566 5.66%  179 - 
2012/2013  22000 21000 95.46%  1000 4.54%  946 33 
2013/2014  25000 27586 110%  - - 261 241 
2014/2015  24000 24969 104%  - - 259 9 
2015/2016  13700 13860 101%  - - 135 4 
2016/2017  13700 13697 99.98%  3 0.02%  91 2 
2017/2018  10960 11054 100.9%  - - 89 3 
2018/2019  13000 7418 57%  5582 43%  45 15 
2019/2020  10000 10000 100%  - - 39 6 

 313 2044 % 4.6 6151 % 97 139018 142360 املجموع  
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عام   ف  منخفضة  بدأت   ، املنصورة  بجامعة  املبكرة  للطفولة  الرتبية  كلية  ملكتبة  املالية  املخصصات 

حيث    2014/ 2013، وف عام    2013/ 2012جنيه مرصي ، ثم زادت ف عام    10000بـ    2012/ 2011

، إال أهنا  جنيه مرصي ، وهي أعىل خمصصات مالية هلذه املكتبة خالل الفرتة الزمنية للدراسة    25000بلغت  

جنيه مرصي ، لتصل إىل أقل مستوى هلا ف    24000حيث بلغت    2014/2015بدأت ف انخفاض من عام  

بلغت    2018/ 2017عام   قلياًل ف عام    10960حيث  وارتفعت  ثم عادت   ،   2019/ 2018جنيها مرصيا 

يه مرصي،  جن   10000لتصل إىل    2020/ 2019جنيه مرصي ، ثم انخفضت ثانية ف عام    13000لتصل إىل  

 وهذا التذبذب يعرب عن عدم وجود معايري ثابتة لتوزيع هذه املخصصات املالية . 

 حجم الميزانيات المخصصة لمكتبة كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة : 

من العام وإجمالي مشترياتها من الكتب لمكتبة كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة (حجم الميزانيات المخصصة 24)دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي   2014/2015الجامعي 

 األعوام 

 اجلامعية 

امليزانيات   
 املخصصة 

 عدد الكتب املشرتاة   املبالغ املتبقية   املبالغ املنرصفة  

 األجنبية   العربية   النسبة  العدد   النسبة  العدد  

2014/2015 25000 25000 100 % - - 32 52 
2015/2016 12950 12528 96.75 % 422 3.25 % 24 3 
2016/2017 12950 12938 99.1 % 12 0.09 % 75 32 
2017/2018 10360 10549 101 % - - 65 9 
2018/2019 13000 12708 97.8 % 292 2 % 73 15 
2019/2020 13000 12679 97.5 % 321 2.4 % 23 21 

 132 292 % 1.1 1047 % 99 86402 87260 املجموع  

ومن الواضح  عدم تناسب املخصصات املالية ملكتبة كلية الفنون اجلميلة باجلامعة مع هذه املكتبة  فنظًرا  

الكلية ذاهتا تدعيم هذه  حلداثة إنشاء هذه املكتبة وضعف جمموعاهتا ، كان من الواجب عىل إدارة اجلامعة وإدارة 

املكتبة احلديثة بمخصصات مالية كبرية ؛ وذلك لبناء وتكوين جمموعات قوية هلا ، تساعدها ف تقديم خدمات  

متميزة للطالب والباحثني وأعضاء هيئة التدريس ف هذه الكلية احلديثة ، وتوفر هلا املكان املناسب ، واملساحة  

 الكافية ، والعاملني املتخصصني . 

الكليات   ومكتبات  املركزية  للمكتبة  املالية  املخصصات  بحجم  املتعلقة  السابقة  املعلومات  حتليل  وعند 

 بجامعة املنصورة ، فإنه يمكن اخلروج باحلقائق التالية : 

هناك جلنة باجلامعة تقوم بتخصيص مبلغ حمدد لتمويل املكتبة املركزية ومكتبات الكليات باجلامعة من    - 1

كتب ووثائق وجمالت علمية وهذا األمر خيالف    2/ 6عامة للجامعة ؛ وذلك من خالل الباب الثاين بند  امليزانية ال

معايري املكتبات اجلامعية التي أعدها االحتاد الدويل جلمعيات املكتبات التي تويص بأن تكون ميزانية املكتبة جزًء  
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،  1989الرئيسيني ف املكتبة ) لينج ،    ني التنفيذيني منفصاًل عن ميزانية اجلامعة ، وأن تدار وتتطور من قبل املوظف 

 ( .  334- 332ص ص 

نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث ومدير عام املكتبات اجلامعية باجلامعة مها املسئوالن   - 2

ت اجلامعية  عن تقسيم هذا املبلغ وتوزيعه عىل املكتبة املركزية ومكتبات الكليات باجلامعة ، وليس للجنة املكتبا 

أى دور ف ذلك ، فبعد عملية التوزيع واعتامدها من قبل هذه اللجنة ُتعرض املبالغ املخصصة لكل مكتبة عىل  

أعضاء جلنة املكتبات اجلامعية ف اجتامعها من باب العرض فقط ، دون إبداء الرأي من قبل أي عضو منها ،  

وضع مرشوع موازنة املكتبة ، وهذا األمر ال يمكن  و  ودون أي تعديل ؛ عىل الرغم من أن مهام هذه اللجنة ه

كل   وبحضور  اجلامعية  املكتبات  جلنة  اجتامع  ف  اجلامعة  داخل  املكتبات  ميزانية  تقرر  أن  املفرتض  فمن  قبوله 

 األطراف املهتمة باملوضوع مع مدراء هذه املكتبات . 

ال يوجد أى أساس علمي أو معيار موضوعي تستند عليه اللجنة املسئولة عن توزيع املخصصات    - 3 

، فمن املعروف تقدير ميزانيات املكتبات إما بناًء عىل أعداد  املكتبة املركزية ومكتبات الكليات باجلامعة  املالية عىل  

كتبات ، أو أعداد العاملني هبا ، أو بناء عىل  الطالب ، أو أعداد أعضاء هيئة التدريس ، أو أعداد جمموعات امل

جودة اخلدمات املقدمة من هذه املكتبات ، وكلها معايري مل جتد هلا مكاًنا ف توزيع امليزانيات عىل مكتبات جامعة  

املنصورة من قبل اللجنة املسئولة عن ذلك ، حيث تبني أن ميزانية هذه املكتبات من حيث اإلعداد والتقدير تتم  

معرفة    ف دون   ، مالية  خمصصات  من  املايض  العام  ف  املكتبة  عليه  حصلت  وما   ، افرتاضية  تقديرات  ضوء 

االحتياجات الفعلية واملتطلبات الرضورية الالزمة التي تفرضها الربامج الدراسية واللوائح التعليمية باجلامعة  

ه املكتبات ، وال الزيادة املطردة ف عدد مستفيدهيا  وبالتايل مل تراِع هذه اللجنة االحتياجات واألوضاع احلالية هلذ،  

وجمموعاهتا ، كذلك مل يؤخذ ف االعتبار ارتفاع أسعار األوعية ، التي تزداد عاًما بعد عام ف حني تظل امليزانيات  

% سنوًيا بحيث تتضاعف كل مخس سنوات، كام  20ثابتة؛ لذلك جيب أن تزداد امليزانية سنة بعد أخرى بمعدل  

 جيب أن تستقطع من بنود امليزانية وحتول إىل أغراض غري مكتبية أو الترصف ف بنود ميزانية املكتبة . ال 

4-    ، الدراسة  فرتة  خالل  الواحدة  باملكتبة  اخلاصة  املالية  املخصصات  حجم  ف  واضح  تفاوت  هناك 

( رقم  امل25واجلدول  املخصصات  عام حلجم  متوسط  هناك  فليس   ، ذلك  عن  النقاب  يكشف  للمكتبة  (  الية 

ف توزيع هذه املخصصات املالية ، كام يعرب عن عدم وضوح    ةالواحدة ، وهذا األمر ُيعرب عن التخبط واالزدواجي

 الرؤية للجنة املسئولة عن ذلك . 
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الجامعي (مدى التباين في حجم الميزانيات المخصصة للمكتبة المركزية ومكتبات الكليات بجامعة المنصورة من العام 25) دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي   2011/2012

 

 ة مكتبات الكليات بجامعة املنصور

 أقل معدل للميزانية   أعىل معدل للميزانية   

امليزانيات    العام اجلامعي 
 املخصصة 

امليزانيات    العام اجلامعي 
 املخصصة 

 31000 2019/2020 83000 2012/2013 مكتبة كلية اهلندسة  

 48800 2017/2018 130000 2011/2012 مكتبة كلية الطب 

 14480 2017/2018 33000 2012/2013 مكتبة كلية الزراعة  

 17120 2017/2018 39000 2012/2013 مكتبة كلية الرتبية  

 35000 2019/2020 83000 2012/2013 مكتبة كلية العلوم  

 26350 2015/2016 85000 2019/2020 املكتبة املركزية 

 15360 2017/2018 39000 2012/2013 مكتبة كلية احلقوق  

 29440 2017/2018 67000 2012/2013 مكتبة كلية الصيدلة  

 10960 2017/2018 39000 2012/2013 مكتبة كلية التجارة 

 29200 2017/2018 67000 2012/2013 مكتبة كلية طب األسنان  

 12000 2019/2020 39000 2012/2013 مكتبة كلية اآلداب  

 7500 2011/2012 27000 2012/2013 مكتبة كلية الرتبية النوعية بميت غمر 

 7500 2011/2012 27000 2012/2013 مكتبة كلية الرتبية النوعية بمنية النرص   

 10000 2011/2012 27000 2012/2013 مكتبة كلية الرتبية النوعية باملنصورة 

 17560 2017/2018 40000 2013/2014 مكتبة كلية التمريض  

 5000 2011/2012 33000 2012/2013 مكتبة كلية الرتبية الرياضية  

 19760 2017/2018 45000 2013/2014 مكتبة كلية الطب البيطري  

 14480 2017/2018 33000 2012/2013 مكتبة كلية احلاسبات واملعلومات  

 10000 2011/2012 25000 2013/2014 مكتبة كلية السياحة والفنادق 

 10000 2011/2012 25000 2013/2014 مكتبة كلية الرتبية للطفولة املبكرة   

 10360 2017/2018 25000 2014/2015 مكتبة كلية الفنون اجلميلة 

بجامعة    - 5 الكليات  ومكتبات  املركزية  املكتبة  من  بكل  اخلاصة  املالية  املخصصات  جمموع  حتليل  بعد 

املنصورة كل عىل حدة ونسبتها من إمجايل هذه املخصصات خالل الفرتة الزمنية للدراسة ، والذي يعرضه اجلدول  

 ( ومن خالله يتضح اآليت : 26رقم ) 

لية للمكتبات التابعة للكليات العملية تتفوق عيل نظريهتا التابعة للكليات النظرية ،  املخصصات املا  1/ 5

حيث تعد مكتبة كلية الطب باجلامعة هي األعىل من حيث املخصصات املالية التي تأتيها من اجلامعة ؛ وذلك  

ية اهلندسة ف املرتبة الرابعة بنسبة  % ، ثم مكتبة كل8.7، ثم مكتبة كلية العلوم ف املرتبة الثالثة بنسبة    %12.5بنسبة  

% ، ثم مكتبة كلية طب األسنان ف املرتبة السادسة  6.9% ، ثم مكتبة كلية الصيدلة ف املرتبة اخلامسة بنسبة  8.3

% ، هذا عن املكتبات التابعة للكليات  4.6% ، ثم مكتبة كلية الطب البيطري ف املرتبة السابعة بنسبة  6.8بنسبة  

% ، ثم  4.2ما عن املكتبات التابعة للكليات النظرية ، فرتد مكتبة كلية الرتبية ف املرتبة التاسعة بنسبة  العملية ، أ
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% ، ثم  3.4% ، ثم مكتبة كلية اآلداب ف املرتبة الثالثة عرش بنسبة  3.9مكتبة كلية احلقوق ف املرتبة العارشة بنسبة  

 % . 3ة مكتبة كلية التجارة ف املرتبة اخلامسة عرش بنسب

 مجموع المخصصات المالية للمكتبة المركزية ومكتبات الكليات بجامعة المنصورة ونسبتها المئوية ( 26)دول رقم ج

 من إجمالي الميزانية وأعداد المستفيدين منها خالل الفترة الزمنية للدراسة 

 

 مكتبات جامعة املنصورة 

 أعداد املستفيدين   املخصصات املالية  

طالب   النسبة املبلغ 
املرحلة 
 األوىل 

طالب  
الدراسات 
 العليا 

أعضاء هيئة 
 التدريس  

 املجموع 

 13662 480 2134 11048 % 8.3 490360 مكتبة كلية اهلندسة  

 15620 2198 4291 9131 % 12.5 738800 مكتبة كلية الطب 

 4199 195 636 3368 % 3.5 207680 مكتبة كلية الزراعة  

 16801 227 4268 12306 % 4.2 250920 مكتبة كلية الرتبية  

 7065 462 2313 4290 % 8.7 518680 مكتبة كلية العلوم  

 - - - - %9 533780 املكتبة املركزية 

 25520 86 5144 20290 % 3.9 235760 مكتبة كلية احلقوق  

 7546 289 1586 5671 % 6.9 407040 مكتبة كلية الصيدلة  

 40962 203 3419 37340 %3 179360 مكتبة كلية التجارة 

 4108 352 936 2820 % 6.8 404200 مكتبة كلية طب األسنان  

 32140 313 3962 27865 % 3.4 201140 مكتبة كلية اآلداب  

 2774 90 124 2560 % 2.7 154940 مكتبة كلية الرتبية النوعية بميت غمر 

 2130 54 146 1930 % 2.7 154940 مكتبة كلية الرتبية النوعية بمنية النرص   

 3284 127 301 2856 % 2.6 156440 مكتبة كلية الرتبية النوعية باملنصورة 

 3286 278 618 2390 % 4.3 253460 مكتبة كلية التمريض  

 5146 177 525 4444 % 3.1 184680 مكتبة كلية الرتبية الرياضية  

 4632 193 1073 3366 % 4.6 270160 مكتبة كلية الطب البيطري  

 5123 116 1279 3728 % 3.5 207680 مكتبة كلية احلاسبات واملعلومات  

 1903 40 270 1593 % 2.5 145360 مكتبة كلية السياحة والفنادق 

 5361 47 665 4649 % 2.4 142360 مكتبة كلية الرتبية للطفولة املبكرة   

 1169 60 - 1109 % 1.5 87260 مكتبة كلية الفنون اجلميلة 

املخصصات املالية ملكتبات كليات جامعة املنصورة مل تعرب عن أعداد املستفيدين من هذه املكتبات ،    2/ 5

أعداد طالب املرحلة اجلامعية األوىل وأعداد طالب الدراسات العليا والباحثني وأعداد أعضاء  حيث مل تراِع  

ارة هي األعىل ف كليات اجلامعة من حيث أعداد  املستفيدين باملكتبة ، فعيل الرغم من أن كلية التج  هيئة التدريس

مستفيًدا ، ف حني حتتل مكتبتها املرتبة الرابعة عرش ف حجم    40962املستفيدين منها ، حيث يصل عددهم إىل  

منها ، حيث يصل   املستفيدين  أعداد  الثانية من حيث  املرتبة  اآلداب ف  كلية  بينام جاءت   ، املالية  املخصصات 

مستفيًدا ، ف حني جاءت مكتبتها ف املرتبة الثالثة عرش ف حجم املخصصات املالية ، بينام    32140عددهم إىل  

مستفيًدا ،   25520احتلت كلية احلقوق املرتبة الثالثة من حيث أعداد املستفيدين منها ، حيث يصل عددهم إىل 
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هذا ُبعد عن املعايري الدولية والعربية    ف حني حظيت مكتبتها باملرتبة العارشة ف حجم املخصصات املالية ، وف 

 ، وعدم وجود الرؤية الواضحة الكاملة للجنة املسئولة عن توزيع املخصصات املالية عىل هذه املكتبات . 

ال يوجد أى ارتباط بني نسبة زيادة املوازنة العامة للجامعة، وإمجايل املخصصات املالية اخلاصة باجلامعة    - 6

اصة باملكتبات اجلامعية ، فالنسبة بينهام واسعة متاًما ، فنسبة ميزانية هذه املكتبات من نسبة  واملخصصات املالية اخل

، وصلت املوازنة العامة للجامعة  2014/ 2013% ، ففي عام  00.3املوازنة العامة للجامعة ال تشكل أكثر من  

نيه مرصي ، أى: بنسبة  ج  900000جنيه مرصي بينام كانت املخصصات املالية للمكتبات    229039000إىل  

% ، وهذا يتناف مع املعايري اخلاصة باملوارد املالية للمكتبات اجلامعية ، التي تؤكد عىل أن امليزانية ف املكتبات  0.39

 (.   180، ص   1989عبد اهلادي ،   &% من ميزانية اجلامعة ) بدر   12:  4اجلامعية جيب أن ترتاوح ما بني 

املخصصات املالية للمكتبة املركزية ومكتبات الكليات بجامعة املنصورة ، بدليل  هناك عجز واضح ف     - 7

التعزيزات املالية التي تطلبها بعض إدارات هذه املكتبات من إدارة الكليات التابعة هلا املكتبة ؛ وذلك من خالل  

تبة كلية التجارة، ومكتبة  صندوق اخلدمات التعليمية ، كام حدث ف مكتبة كلية الطب ومكتبة كلية الصيدلة ومك

كلية احلقوق ف بعض الفرتات ، وأن أسباب هذا العجز يكمن ف غياب املعايري التي يتم بموجبها حتديد نصيب  

كل مكتبة من مكتبات اجلامعة من امليزانية بصورة علمية ومنطقية ، وعدم إدراك املسئولني بأسعار املطبوعات  

بأمهية أيًضا  وعيهم  وعدم   ، وأهدافها   والكتب  املكتبات  ،    خدمة   ف  هذه  واملجتمع  العلمي  والبحث  التعليم 

 وغياب مديري املكتبات أنفسهم ف إعداد هذه امليزانيات . 

 ثانًيا : حجم الميزانيات المخصصة لمكتبات المراكز والمستشفيات الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة : 

المراكز والمستشفيات الطبية  المتخصصة بجامعة المنصورة من العام الجامعي  حجم الميزانيات المخصصة  لمكتبات(27جدول رقم )

 2020/ 2019حتى العام الجامعي  2012/ 2011

 األعوام 

 اجلامعية  

مكتبة مركز  
 الكىل واملسالك  

مكتبة مركز جراحة 
 اجلهاز اهلضمي 

مكتبة مستشفى 
 الطوارئ

مكتبة مركز طب 
 وجراحة العيون

مكتبة مستشفى 
 الطلبة 

 املجموع  

2011/2012  5000 7000 20000 40000 3000 75000 
2012/2013  4000 5000 15000 35000 3000 62000 
2013/2014  4000 3000 16000 25000 2000 50000 
2014/2015  1000 1000 16000 7450 1000 26450 
2015/2016  1000 1000 3000 17400 1000 23400 
2016/2017  1000 1000 3000 18000 - 23000 
2017/2018  1000 1000 5000 20000 - 27000 
2018/2019  1000 3000 5000 20000 - 29000 
2019/2020  1000 3000 5000 20000 - 29000 

 344850 10000 202850 88000 25000 19000 املجموع  

 % 100 % 2.9 % 58.9 % 25.5 % 7.2 % 5.5 النسبة 

 ( ، فإنه يمكن اخلروج باملعلومات التالية : 27وعند حتليل معلومات اجلدول رقم ) 
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املسئولون فعلًيا عن حتديد املخصصات    - 1  املنصورة هم  الطبية بجامعة  املراكز واملستشفيات  مديرو 

يار ثابت يستند  املالية ملكتبات املراكز واملستشفيات الطبية باجلامعة كل ف مركزه ، وال يوجد أساس علمي أو مع

 إليه هؤالء ف ختصيص املبالغ عىل هذه املكتبات ، حيث يتم ذلك وفًقا لالنطباعات الشخصية واألهواء . 

الطبية بجامعة     - 2 املراكز واملستشفيات  ملكتبات  املالية  املخصصات  انخفاض ملحوظ ف حجم  هناك 

امليزانيات بمرور األعوام والسنني وليس العكس،    املنصورة عاًما بعد عام ، عىل الرغم من أن املنطقي زيادة هذه 

،    2012/ 2011جنيه مرصي ف عام    75000هلذه املكتبات  املخصصة  ففي الوقت الذي كانت فيه امليزانيات  

إىل   انخفضت  أهنا  عام    62000إال  ف  مرصي  عام    50000،    2012/2013جنيه  ف  مرصي  جنيه 

 جنيه مرصي فقط.  23000فبلغت   2016/2017، كام واصلت تقشفها ف عام    2014/ 2013

عدا ميزانية مكنية    - %    0.023النسبة املئوية مليزانية املكتبات إيل ميزانية املراكز واملستشفيات بلغت     - 3

وهذه النسبة  بعيدة متاًما عن كل املعايري الدولية    - %    0.122العيون التي تزيد عن ذلك    ة مركز طب وجراح

 تبات اجلامعية . والعربية مليزانيات املك

حجم املخصصات املالية خالل الفرتة الزمنية للدراسة تشهد عىل تفوق املخصصات املالية ملكتبة مركز    - 4

طب وجراحة العيون ، التي تعد األعىل بني مكتبات املراكز واملستشفيات الطبية ف امليزانية اخلاصة هبا ، حيث  

ة هلذه املكتبات خالل فرتة الدراسة ، وهذا يكشف عن وعي  % من إمجايل املخصصات املالي58.9حظيت بنسبة  

املسئولني عن إدارة املركز بأمهية املكتبة ودورها ف خدمة العاملني باملركز، بينام حتتل مكتبة مستشفي الطوارئ  

هاز اهلضمي  % من إمجايل امليزانية ، ثم تأيت مكتبة جراحة اجل25.5املرتبة الثانية ف حجم املخصصات املالية  بنسبة  

 % .  5.5% ، ثم تأيت مكتبة مركز الكيل واملسالك البولية ف املرتبة الرابعة بنسبة 7.2ف املرتبة الثالثة بنسبة  

إدارة مستشفى الطلبة اجلامعي مل تكن إجيابية متاًما ف ختصيص امليزانيات املخصصة ملكتبتها ، حيث    - 5

ة األقل بني مكتبات املراكز واملستشفيات الطبية األخرى ف حجم  تعد مكتبة مستشفى الطلبة اجلامعي هي املكتب 

% من إمجايل املخصصات املالية هلذه املكتبات خالل فرتة  2.9املخصصات املالية اخلاصة هبا ، حيث حظيت بنسبة  

م  الدراسة ، بل وصل األمر إىل عدم ختصيص أى مبالغ مالية للمكتبة ف آخر أربعة أعوام، وهذا يكشف عن عد 

 وعي املسئولني عن إدارة املستشفى بأمهية املكتبة ودورها ف خدمة جمتمع املستشفى . 

هذه     -6 تقدير  دور واضح ف  هلم  ليس  املنصورة  بجامعة  الطبية  واملستشفيات  املراكز  مديرو مكتبات 

األمر هو من صميم  املبالغ، فهؤالء ال يشرتكون ف وضع ميزانية املكتبات التي يديروهنا عىل الرغم من أن هذا  

عملهم ف املكتبة ، بل إهنم ال يعرفون امليزانية املخصصة للمكتبة ، وبالتايل ليس هلم عالقة له باختيار املواد التي  

 تقتنيها املكتبة . 
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الزمنية     - 7 الفرتة  خالل  الواحدة  باملكتبة  اخلاصة  املالية  املخصصات  حجم  ف  واضح  تفاوت  هناك 

( يكشف النقاب عن ذلك ، فليس هناك متوسط عام حلجم املخصصات املالية  28)للدراسة ، واجلدول رقم  

 للمكتبة الواحدة ، وهذا األمر ُيعرب عن عدم وجود معيار حمدد ف توزيع هذه املخصصات املالية . 

  2011/2012جامعي لمكتبات المراكز والمستشفيات الطبية  من العام ال(مدى التباين في حجم الميزانيات المخصصة 28)دول رقم ج

 2020/ 2019حتى العام الجامعي 

 

 مكتبات املراكز واملستشفيات الطبية بجامعة املنصورة 

 أقل ميزانية   أعىل ميزانية   

امليزانيات    العام اجلامعي 
 املخصصة 

امليزانيات    العام اجلامعي 
 املخصصة 

 1000 2014/2015 5000 2011/2012 مكتبة مركز الكىل واملسالك البولية

 1000 2014/2015 7000 2011/2012 مكتبة مركز جراحة اجلهاز اهلضمي 

 3000 2015/2016 20000 2011/2012 مكتبة مستشفى الطوارئ 

 7450 2014/2015 40000 2011/2012 مكتبة مركز طب وجراحة العيون

 1000 2014/2015 3000 2011/2012 مكتبة مستشفي الطلبة اجلامعي   

 أوجه إنفاق ميزانيات مكتبات جامعة المنصورة : 

املخصصات املالية اخلاصة بمكتبات جامعة املنصورة بكافة أنواعها، توجه بشكل حمدد لرشاء الكتب   

والتجهيزات   األثاث  قطع  ورشاء  واملكافآت  املرتبات   : مثل  األخرى  اإلنفاق  أوجه  من  غريها  دون   ، فقط 

هذه النفقات ضمن امليزانية العامة للكلية أو للمركز أو للمستشفي ، وهذا    والصيانة والتجليد بحيث تدخل كل 

املعتمدة   الالئحة  واضح  بشكل  خيالف  فقط  الكتب  رشاء  عمليات  ف  املالية  املخصصات  إنفاق  ف  التحديد 

التي  (  44ف مادة )   (   18، ص  2017ملكتبات جامعة املنصورة ) جامعة املنصورة ، اإلدارة العامة للمكتبات ،  

 جيوز استخدام املبالغ املحصلة ف أوجه الرصف التالية :  "أقرت بالتايل :  

 رشاء األوراق واألحبار اخلاصة بالتصوير .  - أ 

 قطع الغيار للصيانة الالزمة لآلالت .  - ب

نسبة    -ج حدود  ف  ومكافآت  اإليرادا15أجور  من صاف  ملقتنيات  ت%  الالزمة  الصيانة  أعامل  وكل   ،

 . "املكتبة

وهذا التوجيه ف إنفاق املخصصات املالية خيالف املعيار العريب املوحد للمكتبات اجلامعية ، الذي ينص  

،    للمكتبات واملعلومات  العريب االحتاد  عىل أن تكون ميزانية املكتبة اجلامعية سنوية شاملة لكافة أوجه الرصف )  

التي نصت ف البند رقم    االعتامد ملؤسسات التعليم العايل معايري ضامن اجلودة و( ، كام خيالف    62، ص   2013

أن   يتوفر الدعم املايل بشكل كاٍف ومستمر  "( ف حمور املوارد واملرافق باملعيار السادس مصادر التعلم عىل:  1)



دراسة حتليلية  املوارد املالية ملكتبات جامعة املنصورة 102  

 

ة  ) اهليئة الوطني  "لتغطية احتياجات التزويد ، والتصنيف ، وكذلك من أجل تقديم اخلدمات ، وتطوير النظام  

 ( .    46، ص   2009،   ي للتقويم واالعتامد األكاديم

؛   للكتاب  املنصورة  بمعرض جامعة  املشرتكني  النارشين  تتم عن طريق  املكتبات  هذه  الرشاء ف  عملية 

وذلك لرشاء الكتب فقط ، عىل أن تتوىل الكلية تسديد املبالغ املبينة بأوامر التوريد هلم ، وتقوم وحدة احلسابات  

بتسج جامعة  بالكلية  مكتبات  تقوم  ملاذا   : اآلن  والسؤال   ، الكلية  ميزانية  ف  باملكتبة  اخلاص  البند  يلها ضمن 

من   الرغم  ؟ وذلك عىل  بخاصة  للكتاب  املنصورة  بمعرض جامعة  املشرتكني  النارشين  من  بالرشاء  املنصورة 

عدا مكتبة مركز وجراحة    – كتبات  الالئحة املعتمدة ملكتبات جامعة املنصورة مل جُترب املكتبات عىل ذلك ، فكل امل

تقوم بالرشاء من هذا املصدر فقط ؛ إال أن هناك بعض املكتبات التي تنجح ف توفري خمصصات مالية    -العيون 

من صندوق اخلدمات التعليمية بالكلية هلا مطلق احلرية ف أن تقوم برشاء األوعية من أى نارش ؛ وذلك ألن هذه  

 لتي تقدمها إدارة اجلامعة للمكتبة .املبالغ خارج املخصصات ا

 إستراتيجية تطوير الموارد المالية لمكتبات جامعة المنصورة :

إن جامعة املنصورة مطالبة ببذل أقىص جهد ف إدارة املوارد املالية للمكتبات بشكل يتسم بالعدالة والكفاءة  

عىل خدمات املعلومات املقدمة هبذه    واجلودة ؛ وذلك بغرض حتقيق أقىص منافع من استخدامها ، وبام ينعكس

املكتبات باإلجياب، وتقوم إسرتاتيجية تطوير املوارد املالية ملكتبات جامعة املنصورة عىل حمورين اثنني ، مها :  

  جديدة ومتنوعة  متويلية   مصادر   تعظيم االستفادة من املخصصات املالية املتاحة ملكتبات جامعة املنصورة ، وتوفري

 . ت هلذه املكتبا 

 : تعظيم االستفادة من املخصصات املالية املتاحة ملكتبات اجلامعة  املحور األول :  

يتم ذلك ف   املنصورة كان البد من أن  املالية ملكتبات جامعة  بغرض تعظيم االستفادة من املخصصات 

 ضوء ثالثة معايري أساسية : معيار العدالة ، ومعيار الكفاءة ، ومعيار اجلودة. 

 معيار العدالة : أوالا :  

 حتى يتوافر معيار العدالة ف هذه املخصصات ؛ كان البد من توافر األمور التالية : 

العدالة ف حتمل تكاليف املكتبات داخل اجلامعة من جانب اللجنة املسئولة عن ذلك ، ومتويلها بشكل    -1

بنود جديدة مستقلة ملرصوفات    دائم ومستمر ودوري ، وحماولة إقناع املسئولني ف اجلامعة برضورة ختصيص

 املكتبات املستمرة من أثاث وجتهيزات وخالفه . 
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العدالة ف تشكيل اللجنة املسئولة عن توزيع املخصصات املالية عىل املكتبات ، بحيث تتألف من رئيس    -2

املكتبات   وجلنة  املكتبات  عام  ومدير  والبحوث،  العليا  للدراسات  اجلامعة  رئيس  نائب  أو  اجلامعية  اجلامعة 

باجلامعة، ومديري املكتبات وعضو مايل وعضو إداري ، هذه اللجنة تواصل عملها بانتظام وبشكل موضوعي  

وحيادي ، ومن األفضل إنشاء قسم خاص مليزانية املكتبات داخل اجلامعة ، هذا القسم مهمته دراسة احتياجات  

يزانية الكافية لسد هذه االحتياجات ، وتتلقي الدعم  املكتبات داخل اجلامعة ، واحتياجاهتا املختلفة ، وحتديد امل

 احلكومي والتربعات ، وتوزعها عىل املكتبات داخل اجلامعة.  

العدالة ف توزيع املخصصات املالية عىل املكتبات بشكل عادل من جانب اللجنة املسئولة ، وتوزيع    -3

التدرياملخصصات وفًقا   أو أعداد أعضاء هيئة   ، أو أعداد  ألعداد الطالب  أو أعداد جمموعات املكتبات   س، 

، بحيث توجه غالبية املخصصات املالية للمكتبات األكثر احتياًجا ، واألكثر طالًبا ، واألكثر أوعية  العاملني هبا  

 ، واألكثر تقدياًم للخدمات ، لتتناسب نسبة املخصصات املالية مع هذه األكثرية . 

الية بني املكتبات املختلفة ، بحيث يكون هناك عدالة بني املكتبات  عدم التفاوت ف نسبة املخصصات امل  - 4

 التي تتشابه ف أعداد طالهبا وجمموعاهتا ومستفيدهيا . 

 ثانياا : معيار الكفاءة : 

مستقرة   كافية  مالية  موارد  توفري  ف  فعالة  غري  اجلامعة  داخل  للمكتبات  املالية  املخصصات  كانت  ملا 

ملكتبات   التدفق  تتعلق  ومستمرة  نتائج ضارة  يسبب  مما  كاف  بتمويل غري  األمر  ينتهي  املنصورة حيث  جامعة 

بكفاءة األداء وتأكيد اجلودة ، وبالتايل تعاين املكتبات من عجز متوييل يغطي بني احلني واآلخر بتدخالت عشوائية  

ه املكتبات ؛ كان لسد العجز بواسطة الكلية ؛ وحتى يتم تقديم خدمات معلومات عالية اجلودة من جانب هذ

 البد من توافر األمور التالية : 

 زيادة ما يتم توجيهه إىل املكتبات من خمصصات مالية .  - 1

 متويل املكتبات بتمويل كاف لتحقيق النتائج املنشودة .  - 2

تطبيق مبادئ التحليل االقتصادي وطرقه ف املكتبات ، وينبغي أن يكون مديرو هذه املكتبات عىل    - 3

 ان تطبيق هذه املبادئ ، فمهمته ترتكز ف حماولة احلصول عىل أكرب عائد ممكن من املوارد املتاحة . وعي بإمك

وضع نظم للرقابة عىل رشاء أوعية املعلومات ، بحيث يلتزم أخصائي املكتبات باملعايري املوضوعية ف    - 4

بة والعاملني فيها بصورة مستمرة ، لضامن  عملية الرشاء ، وينبغي أن تقوم املؤسسة التعليمية بمراقبة كفاءة املكت

 اجلدية . 
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5 -    ، التزويد واإلعارة  املكتبات ف جمايل  التعاون بني  املكتبات عىل إجراء عمليات  تشجيع مديرو هذه 

 وبالتايل هذا األمر سيكون له دور مؤثر ف القضاء عىل االزدواجية والتبديد ف املخصصات املالية املحدودة . 

 ار اجلودة : ثالثاا : معي 

إن عدم كفاية املخصصات املالية من ناحية ، وتزايد أسعار املطبوعات من ناحية أخرى يؤديان إىل الوضع  

املنصورة ، وهذا ال يؤدي إىل مستوى جيد وال جودة مرتفعة   منه مكتبات جامعة  تعاين  الذي  املزمن   املريض 

 األمور التالية : للخدمات التي تقدمها هذه املكتبات ، وهذا الوضع يتطلب  

أهنا رضورية    -1  املكتبة  تراها  والتي   ، باملكتبة  اخلاصة  املالية  املخصصات  إنفاق  ف  الكاملة  املرونة 

لتحسني اخلدمة املقدمة من املكتبة ، وعدم اقتصارها عىل رشاء الكتب وفتح الباب إلنفاقها ف أى وجه آخر تراه  

 املكتبة أنه رضوري هلا . 

لتمويل ف مصدر واحد يكون هو املسئول عن متويل مكتبات جامعة املنصورة  سواء  جتميع مصادر ا  -2

 أكان من اجلامعة أو من الكلية أو خالفه ؛ حتى نستطيع تقديم خدمة مكتبية عالية اجلودة . 

 ملكتبات اجلامعة :    جديدة ومتنوعة   متويلية   مصادر   توفي املحور الثاين :    

تبات جامعة املنصورة داخل اجلامعة غري كافية ، وغري فعالة ف توفري موارد  ملا كانت املخصصات املالية ملك 

مالية كافية ؛ لذلك كان البد من البحث عن إجياد مصادر متويلية متنوعة جديدة ومتنوعة لدعم املوارد املالية هلذه  

 املكتبات ، هذه املصادر هي : 

 أوالا : الرسوم الدراسية لطالب جامعة املنصورة : 

الرسم هو مبلغ من النقود تتحصله اجلامعة من طالهبا ف كل عام جامعي جديد مقابل التحاقهم باجلامعة  

، فالرسم يدخل ف مالية اجلامعة يتم حتصيله من دافع الرسم عىل شكل نقود ، بشكل إلزامي أي: يدفع باإلكراه  

هذه الرسوم تقدرها الدولة عىل خمتلف أوجه  قانونًيا ، فالطالب جمرب بموجب القانون عىل دفع رسوم التعليم ،  

( ، وللمكتبة حصة أو نسبة ف هذه الرسوم ، حيث تصل    167- 161، ص ص  2001النشاط العام ) خليل ،  

جنيها مرصيا عن كل طالب أو طالبة داخل جامعة املنصورة ، هذه احلصة ينبغي عىل اجلامعة أن    11حصتها إىل  

ارة كل مكتبة ، تترصف فيها كيفام تشاء حسب االحتياجات الفعلية والرضورية ،  ترفع يدهيا عنها ، وترتكها إلد

 مع تقديم األوراق واملستندات التي تربهن عىل أوجه إنفاق هذه املبالغ إلدارة اجلامعة أو إلدارة الكلية نفسها . 
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 ثانياا : رسوم خدمات التصوير : 

مالية مبالغ  عىل  التصوير  مقابل خدمة  املكتبات  عىل    حتصل  املتحصل  املبلغ  ومتوسط   ، املستفيدين  من 

الورقة الواحدة أربعني قرًشا ف غالبية هذه املكتبات ، هذه املبالغ عىل الرغم من أنه ال حيق للمكتبة الترصف فيها  

  وال السيطرة عليها ، حيث تسلم إلدارة الكلية ؛ إال أنه من األفضل ترك هذه املبالغ للمكتبة ، تترصف فيها كيفام 

 تشاء ، تنفق عىل حسب احتياجاهتا الفعلية والرضورية . 

 ثالثاا : غرامات الكتب املفقودة : 

يرتتب عىل خمالفة املستفيد املستعري لبعض قواعد الئحة اإلعارة ونتيجة لفقده الكتاب املعار عقوبة مالية  

هذه املبالغ للمكتبة ، تترصف فيها ف    رادعة جيب دفعها إىل املكتبة ؛ لذلك ينبغي عىل إدارة الكليات املختلفة ترك

 أي وجه من أوجه اإلنفاق . 

ا : رسوم اخلدمات املختلفة :   رابعا

من املمكن أن تكون املكتبة مصدًرا مهاًم للتمويل ، فبداًل من أن تكون مؤسسة إنفاق فقط من املمكن أن  

أيًضا ، حتصل عىل مبالغ مالية عديدة مقابل   تقديم العديد من اخلدمات املختلفة ، ومن  تكون مؤسسة ربحية 

 املمكن للمكتبة أن تقدم اخلدمات التالية : 

 عقد الدورات التدريبية المختلفة بشكل منتظم :  -1
حيث إنه من الواجب عىل إدارة املكتبة أن تنظم عددا من الدورات التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس  

طالب املرحلة اجلامعية األوىل حول عدد من املوضوعات املهمة احليوية  ومعاونيهم وطالب الدراسات العليا و

  ، الرقمية  املستودعات  واستخدام   ، املرجعية  االستشهادات  برامج  استخدام   : مثل   ، اهتامماهتم  تشغل  التي 

مواقع واستخدام   ، العلمي  والنرش  البحث  ف  السحابية  احلوسبة  واستخدام      Google Driveواستخدام   ،

، واستخدام بنك املعرفة املرصي ، ومن الواجب أن يكون حضور هذه الدورات      Google Schoolerعمواق

تتحصل   الدورات  هذه  الدكتوراه،  أو  املاجستري  مناقشة  أو  التسجيل  متطلبات  كمتطلب من  إجبارًيا  حضوًرا 

 املكتبة عىل عوائدها املالية ، وتدخل ف ميزانيتها اخلاصة . 

 خدمة الترجمة : -2
بالكلية بإنشاء قسم للرتمجة باملكتبة ، يكون مهمته ترمجة    ةتقوم املكتبة بالتعاون مع مركز اخلدمات التعليمي

املقاالت العلمية والوثائق املهمة للمستفيدين من املكتبة ؛ وذلك مقابل مبلغ مايل معني ، وتوجه كل هذه املبالغ  

 املتعددة .  ا لصالح املكتبة واحتياجاهت
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 لإتاحة لمستودع الرسائل الجامعية : خدمة ا -3
من املمكن ابتكار منظومة جديدة خلدمات توصيل الوثائق املهمة للباحثني ، وألمهية الرسائل اجلامعية  

كمصدر مهم جًدا للباحثني والدارسني ف مرحلة الدراسات العليا ، من املمكن االستفادة من مستودع الرسائل  

؛ وذلك وفًقا لقواعد حمددة صارمة وغطاء قانوين    PDFنصوص الكاملة هلا بصيغة  اجلامعية باملكتبة ، وإتاحة ال

 رشعي وبام ال يتعارض مع حقوق النرش والتأليف ، يتم هذا نظري مبالغ مالية تتحصل عليها املكتبة . 

 الخدمات الرقمية :  -4
الرقمية ، تكون   املكتبة  تنبثق من  ، وهي وحدة  الرقمية  تقديم  ابتكار وحدة اخلدمات  مهمتها األساسية 

وطالب الدراسات العليا وطالب املرحلة    ماالستشارات الفنية والبحثية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيه

اجلامعية األوىل بالكلية ، عىل أن تقدم هذه االستشارات مقابل مبالغ مالية مدعمة ملن هم بداخل الكلية ، وغري  

 مدعمة ملن هم من خارجها . 

 ة بيع ال كتب القديمة : خدم -5
إجياد مصدر جديد   وبغرض   ، واملستفيد  القارئ  إليها  حيتاج  التي  احلديثة  للكتب  مساحة  إجياد  بغرض 

صاحلة   تعد  مل  والتي   ، متتلكها  التي  القديمة  للكتب  سنوي  معرض  بتنظيم  املكتبات  بعض  تقوم   ، للتمويل 

بأسعار رخيصة ، وتوجه هذه املبالغ أيًضا للمكتبة    لالستخدام ، تقوم فيها ببيع هذه الكتب للمستفيدين منها 

 ولألغراض املختلفة املطلوبة منها .  

ا : اإلعانات :   خامسا

تعد اإلعانات مصدًرا مهاًم لتمويل املكتبات اجلامعية ، حيث تلعب دوًرا مهاًم ف حصول املكتبات عىل  

آخ أى مصدر  عليها من خالل  تستطيع احلصول  قد ال  أوعية غري مكررة ضمن  أوعية معلومات  كانت  إذا  ر 

مقتنيات املكتبة ، ومن املمكن أن تساعد املكتبات ف احلصول عىل األثاث والتجهيزات الالزمة ، حيث توفر  

 لبعض هذه املكتبات أثاث وأجهزة ومستلزمات . 

 نتائج الدراسة : 
 الحكومية المخصصة لمكتبات جامعة المنصورة : الحكومية وغير  الموارد المالية مصادر الهدف األول : التعرف على

مصادر املوارد املالية التي تعتمد عليها املكتبة املركزية ومكتبات الكليات بجامعة املنصورة تتمثل ف    - 1

ف حالة    – االعتامدات املالية التي ختصصها إدارة اجلامعة للمكتبة من ناحية ، والتعزيزات املالية التي يتم طلبها  
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الطبية    من إدارة الكليات ، بينام تعتمد مصادر التمويل الفعلية والواقعية ملكتبات املراكز واملستشفيات  -طلبها  

 بجامعة املنصورة عىل االعتامدات املالية التي ختصصها إدارة املركز أو املستشفي للمكتبة فقط . 

  2012/ 2011ذلك من العام الجامعي ، و هذه المكتباتالهدف الثاني : التعرف على حجم الميزانيات المخصصة ل

 :  2020/ 2019وحتى العام الجامعي 

بجامعة املنصورة من العام اجلامعي  إمجايل حجم املخصصات املالية للمكتبة املركزية ومكتبات الكليات    - 1

جنيه مرصي ، و املبالغ التي أنفقت    5905000كان    2020/  2019وحتى العام اجلامعي    2012/  2011

% ، بينام تبقي  100.2جنيها مرصيا ، أى: بنسبة    5917912عملية رشاء أوعية املعلومات كانت  ورصفت ف  

كتاًبا   24343% ، و إمجايل عدد الكتب املشرتاة ف هذه الفرتة كان  3.2جنيها مرصيا ، بنسبة:    188883مبلغ  

،و   كان    10471عربًيا  بينام   ، أجنبًيا  مل كتاًبا  املالية  املخصصات  الطبية  إمجايل حجم  واملستشفيات  املراكز  كتبات 

جنيها مرصيا    344850كان    2020/  2019وحتى العام اجلامعي    2012/  2011من العام اجلامعي  باجلامعة  

هذه   ميزانيات  ملحوًظا ف  انخفاًضا  هناك  وأن   ، اجلديدة  املعلومات  أوعية  تستخدم مجيعها ف عملية رشاء  مل 

 املكتبات عاًما بعد عام . 

كلية الطب بجامعة املنصورة هي األعىل ف حجم املخصصات املالية للمكتبة املركزية ومكتبات  مكتبة    - 2

الزمنية للدراسة بنسبة   الفرتة  املنصورة خالل  بينام احتلت مكتبة كلية  12.5الكليات بجامعة   ، % من اإلمجايل 

املخصصات املالية هلذه املكتبات،  % من إمجايل  1.4الفنون اجلميلة املركز األخري ف حجم هذه املخصصات بنسبة  

ف حني وردت مكتبة مركز طب وجراحة العيون ف املرتبة األوىل ف حجم املخصصات املالية ملكتبات املراكز  

% من إمجايل املخصصات املالية هلذه املكتبات ، ووردت مكتبة مستشفي الطلبة  58.9واملستشفيات الطبية بنسبة 

 % منها . 2.9نسبة اجلامعي ف املركز األخري ب

 الميزانيات المخصصة لهذه المكتبات وتشخيصها بوضوح : أسباب العجز في  الهدف الثالث : كشف النقاب عن 

هناك عجز واضح ف املخصصات املالية ملكتبات جامعة املنصورة ، وأن أسباب هذا العجز تكمن ف     - 1

 مكتبات اجلامعة من امليزانية بصورة علمية ومنطقية.غياب املعايري التي يتم بموجبها حتديد نصيب كل مكتبة من  

 الهدف الرابع : الوقوف على العالقة بين الميزانيات المخصصة لهذه المكتبات والمعايير الدولية والعربية :

 املخصصات املالية ملكتبات جامعة املنصورة ال تتفق مع املعايري الدولية والعربية اخلاصة هبذا الشأن .    -1

 الميزانيات المخصصة لمكتبات جامعة المنصورة :  الهدف الخامس :  تحديد المسئول عن توزيع

هناك جلنة باجلامعة تقوم بتخصيص مبلغ حمدد لتمويل املكتبة املركزية ومكتبات الكليات باجلامعة من    - 1

الت علمية ، وأن نائب  كتب ووثائق وجم  2/ 6امليزانية العامة للجامعة ؛ وذلك من خالل من الباب الثاين بند  
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رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث ومدير عام املكتبات اجلامعية باجلامعة مها املسئوالن عن تقسيم هذا  

التي   املكتبات  ميزانية  وضع  ف  دور  هلم  ليس  املكتبات  هذه  مديري  وأن   ، املكتبات  هذه  عىل  وتوزيعه  املبلغ 

 مر . يديروهنا، وال يؤخذ برأهيم ف هذا األ

مديرو املراكز واملستشفيات الطبية بجامعة املنصورة هم املسئولون فعلًيا عن حتديد املخصصات املالية     -2

ملكتبات املراكز واملستشفيات الطبية باجلامعة كل ف مركزه ، وأن مديري هذه املكتبات ليس هلم دور ف وضع  

 ميزانية املكتبات التي يديروهنا .

لهذه   والمتنامي المتغير  الدور الميزانيات المخصصة عن توزيع عن  المسئولين وعى إدراكالهدف السادس : 

 واالجتماعية :  االقتصادية التعليم والبحث العلمي والتنمية خدمة  في المكتبات وأهدافها 

ية  إن املسئولني عن توزيع املخصصات املالية ملكتبات جامعة املنصورة مل يكن لدهيم الوعي الكامل بأمه  - 1

املكتبة ودورها ف اجلامعة ، ومل تتوفر لدهيم املعرفة احلقيقية باحتياجات كل مكتبه منها ، ومل يؤخذ ف االعتبار  

ارتفاع أسعار املطبوعات عاما بعد عام ، كام مل ُيؤخذ ف االعتبار أعداد املستفيدين من هذه املكتبات ، وال أعداد  

ملختلفة ، بل إن منهم من جتاهل ختصيص خمصصات مالية للمكتبة خالل  العاملني هبا ، وال أعداد جمموعاهتا ا

 فرتات زمنية طويلة ، مثل: مكتبة مستشفي الطلبة اجلامعي . 

 إنفاقها :  الميزانيات المخصصة لمكتبات جامعة المنصورة ، وسبل توزيع طرق الهدف السابع : التعرف على

م  - 1 املنصورة  جامعة  ملكتبات  املالية  تقديرات  املخصصات  عىل  بناء  تتم  وتقديرها  إعدادها  حيث  ن 

، و مالية  من خمصصات  املايض  العام  املكتبة ف  عليه  وما حصلت   ، اخلاصة  افرتاضية  املالية  املخصصات  هذه 

 ختصص لرشاء الكتب فقط . 

 الهدف الثامن : وضع إستراتيجية لتطوير الموارد المالية لمكتبات الجامعة :

ير املوارد املالية ملكتبات جامعة املنصورة عىل تعظيم االستفادة من املخصصات  تقوم إسرتاتيجية تطو   - 1

وتوفري  ، ناحية  من  املنصورة  جامعة  ملكتبات  املتاحة  ومتنوعة  متويلية   مصادر  املالية  جامعة    جديدة  ملكتبات 

 املنصورة من ناحية أخرى . 

 توصيات الدراسة
رضورة تعظيم االستفادة من املخصصات املالية املتاحة ملكتبات جامعة املنصورة ؛ وذلك من خالل    - 1

 .  املعايري الثالثة األساسية : معيار العدالة ، ومعيار الكفاءة ، ومعيار اجلودة
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  الرسوم جديدة ملكتبات جامعة املنصورة ؛ وذلك من خالل :    متنوعة   متويلية  مصادر  رضورة توفري  - 2

ورسوم خدمات التصوير ، وغرامات الكتب املفقودة ، ورسوم اخلدمات  الدراسية لطالب جامعة املنصورة ،  

 املختلفة من دورات وترمجة وخالفه ، واإلعانات . 

أوعية    - 3 من  املنصورة  ملكتبات جامعة  الفعلية  االحتياجات  تغطي  مالية سنوية  رضورة وضع سياسة 

املستلزمات األخرى ، مع بيان أوجه رصف هذه االحتياجات عىل مدار العام ،  املعلومات املختلفة وغريها من  

 مع مراعاة أعداد املستفيدين . 

رضورة فصل ميزانية املكتبة عن ميزانية اجلامعة متاًما ، وفتح الباب ملدير املكتبة بالترصف ف امليزانية    - 5

 ف ضوء االحتياجات الفعلية واحلقيقية للمكتبة . 

 إدارة كل أمور امليزانية من قبل املكتبة نفسها ، وليس من قبل اجلامعة . رضورة  - 6

 (: )قائمة املراجع
بي الموحد للمكتبات الجامعية( ،  2013الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. )  -  ، جدة : المؤلف .  المعيار العر
الم كتبات الجامعية : دراسات في الم كتبات الأكاديمية  ( ،  1989بدر، أحمد & عبد الهادي، محمد فتحي. )  -

 ( . القاهرة : مكتبة غريب . 2)ط. والشاملة
اللائحة الداخلية المعدلة لم كتبات جامعة المنصورة : ( .  2017جامعة المنصورة ، الإدارة العامة للمكتبات )  -

، المنصورة : مطبعة جامعة   2016/ 31/10( بتاريخ 519جامعة المنصورة بجلسة رقم ) المعتمدة بمجلس
 المنصورة. 

دليل المستشفيات  ( ،  2019جامعة المنصورة ، الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار )  -
 ، المنصورة : مطبعة جامعة المنصورة . والمراكز الطبية بجامعة المنصورة

النشرة الإحصائية  ( ،  2012جامعة المنصورة ، الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار )  -
 ، المنصورة : مطبعة جامعة المنصورة.  2012/ 2011لجامعة المنصورة للعام الجامعي 

النشرة الإحصائية  ( ،  2013ر ) جامعة المنصورة ، الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرا -
 ، المنصورة : مطبعة جامعة المنصورة.  2013/ 2012لجامعة المنصورة للعام الجامعي 

النشرة الإحصائية  ( ،  2014جامعة المنصورة ، الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار )  -
 

(  الدراسة هذه  اتبعت  النفس  (  لعلم  األمريكية  اجلمعية    Style Association American Psychology أسلوب 

"APA-6"  وقائمة املراجع ف صياغة االستشهادات املرجعية اإلصدار السادس. 
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 صورة : مطبعة جامعة المنصورة. ، المن2014/ 2013لجامعة المنصورة للعام الجامعي 
النشرة الإحصائية  ( ،  2015جامعة المنصورة ، الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار )  -
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The study deals with the size of the financial resources for Mansoura University 

libraries; mainly from the academic year 2011/2012 until the academic year 2019/2020. 
The study also sheds light on those responsible for preparing these budgets, their sources, 
the criteria on which the budget is determined, their spending, and setting a strategy to 
develop funding for Mansoura University libraries. The main objective is to improve the 
information services in these libraries and develop them to cope with the requirements of 
the 21th century. The study relies on the descriptive/ analytical approach, which is 
concerned with describing and analyzing the current status of financial resources or the 
budget allocated to Mansoura University libraries. The study concluded that there is a 
noticeable decrease in the financial resources of these libraries year after year, and that 
there is an evident deficit in them. It is evident the reasons for this deficit lie in the absence 
of the criteria according to which the share of each of the university libraries from the 
budget is determined in a scientific and logical manner, and the lack of awareness of the 
officials of the prices of publications and books, along with the lack of awareness of the role 
of these libraries, and the absence of library managers themselves in preparing the budget 
and distributing it to libraries, and the fact that the financial allocations for the central 
library and college libraries are not consistent with international and Arab standards in 
this regard. The study recommended that it is necessary to maximize the benefit from the 
financial allocations available for the Mansoura University libraries. This can be done 
through the three basic criteria: the justice standard, the efficiency standard, the quality 
standard, and the need to provide various new funding sources for Mansoura University 
libraries. This can be fulfilled through: tuition fees for Mansoura University students, 
photocopying services fees, fines for lost books, fees for different services such as courses, 
translation, etc., subsidies. The study also sheds light on the necessity of setting an annual 
financial policy covering the actual needs of Mansoura University libraries from different 
information systems and other requirements, with an indication of the ways to provide 
these needs throughout the year, taking into account the numbers of beneficiaries. 
Key words: University libraries budget, medical libraries budget, hospital libraries budget. 

 


