
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يسيةئالمكتبة الر –مكتبة يوسف أحمد الغانم   

باريةاإلخنشرة المكتبة   

 2016 كانون األول - الخمسونو التاسعالعدد  – نشرة شهرية

 خدمات المكتبة
نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر كانون األول   •

مستفيداً من  139مجموعة من الخدمات عن بعد لـ  2016

خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة: )هاتف، بريد 

 إلكتروني( من مصر، المغرب، غزة، الضفة الغربية 

 .)فلسطين) 

حول  Seminar تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة• 

 380خدمات المكتبة وكيفية استخدام مصادر المعلومات لـ

برنامج ماجستير  والمصرفية، ةدائرة العلوم الماليمن  اً طالب

التخطيط الحضري، دائرة المحاسبة، دائرة اللغة الفرنسية، 

دائرة الهندسة برنامج ماجستير الدراسات الدولية، 

رونكس، كلية الحقوق واالدارة العامة، اتالميكانيكية والميك

 .دائرة علم االجتماع

 

  زوار من خارج الجامعة

مدرسة من مناطق  14وطالبة من  طالباً  536تم استقبال • 

رم، مختلفة من الضفة الغربية؛ القدس، الخليل، جنين، طولك

 .نابلسورام هللا ، 

 

  ورشات عمل

شارك رؤساء األقسام تغريد شحادة، سهيلة   21/12/2016بتاريخ 

ود مرار والمساعدة االدارية تغريد دلو في ورشة مأبو غضيب، مح

في قاعة االجتماعات مبنى ت عقد التيودارة اللجان" إعمل بعنوان " 

.الطابق الثالث –االدارة   

 

 كلية العلوم

 
 

  اإلهداء وصل المكتبة حديثاً عن طريق

باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب  عنواناً  167تم استالم   •

 -: ومجالت ورسائل ماجستير من بعض األفراد والمؤسسات

 .مكتبة جامعة الخليل - 

 .عيسى صراصاألستاذ -

 

 إهداءات لمؤسسات محلية

قامت المكتبة بإهداء مجموعة من الكتب باللغتين العربية واإلنجليزية 

 -كتابا للجهات التالية : 198وعددها 

 بيرزيت . –مدرسة البطريركية الالتينية الثانوية  -

 سات المرأة.امكتبة در -

 .مكتبة معهد الحقوق -

 .أسرى سجن عوفر -

 

 .... نشيطون مكتبيا 

 :زاوية " نشيطون مكتبيا" فقد حقق في هذا الشهر ضمن

، تاله كتاباً  19على رقم استعارة وهو أ (الطالب بالل شلش )ماجستير 

  . كتاباً  17الطالب محمد أحمد ) بكالوريوس( 

   حصاءات المستودع المعلوماتي "فضا"إ
 

وصل عدد المواد المحملة  17/10/2016في  "فضا"طالق إمنذ 

مادة من مقتنيات  720، باإلضافة الى مادة 3400عليه بـحدود 

سة على جوجل كما وصل عدد الصفحات المفهرالمتحف، 

.لف رابطأ 47كثر من أومستودعات أخرى الى   

 

ستودع المعلوماتي "فضا"معمل حول ال ةورش   

لورش العمل التعريفية بالمستودع المعلوماتي الرقمي  امتداداً 

"فضا" تابعت المكتبة تواصلها مع بعض كليات الجامعة 

.20/12/2016بتاريخ ودوائرها وكان آخرها كلية العلوم   

  

المكتبات الكتب و في  أقوال   

 كتب  ةاقرأ كتاباً جيداً ثالث مرات أنفع لك من أن تقرأ ثالث

 )عباس العقاد(  .جيدة

  الكتب سعادة الحضارة بدونها يصمت التاريخ ويخرس

 )أحد الفالسفة ( .األدب ويتوقف العلم ويتجمد الفكر والتأمل

  :كم أسأله قيل ألرسطو : كيف تحكم على إنسان ؟ فأجاب

 .كتابا يقرأ وماذا يقرأ

  


