ازدان مدخل المكتبة ،ككل عام ،بشجرة الميالد المضاءة
استعدادا الستقبال األعياد المجيدة ،كما تم تزيين بعض
نشرة شهرية – العدد الثمانون  /كانون األول 2018
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نشرة المكتبة اإلخبارية
مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية

الكتب على شكل شجرة ابتهاجا بقدوم السنة الميالدية
الجديدة .نرجو أن يحل العيد القادم وقد تحرر شعبنا
وحقق كل تطلعاته وآماله.
وكل عام وأنتم جميعا بألف خير

خدمات المكتبة
 نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر أيار 2018
مجموعة من الخدمات عن بعد لـ  25مستفيدا من خارج
الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة( :هاتف ،بريد
إلكتروني) من عدة دول هي :أمريكا ،فرنسا ،اليابان،
إيطاليا .....الخ.
 تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة الـ  Seminarحول
خدمات المكتبة وكيفية استخدام مصادر المعلومات لـ 94
طالبا وطالبة من دائرة التربية ،ودائرة علم االجتماع.

كل عام وانتم بالف خير

ربط مواد على الفهرس اآللي

إهداءات لمؤسسات محلية

تم بدء العمل بالبحث عن المراجع المطبوعة الموجودة في المكتبة
والتي يتوفر منها نسخ إلكترونية ضمن القواعد اآللية أو االنترنت
وإضافة رابطها على الفهرس اآللي تسهيال للخدمة.

قامت المكتبة بإهداء  9رسائل ماجستير لمكتبة الحقوق.

إيقاف خمس قواعد إلكترونية
تقرر إيقاف  5قواعد إلكترونية بسبب ارتفاع تكلفتها ،وتراجع

زائرون
تم استقبال  10أشخاص من جامعات ومؤسسات مختلفة ،وتم تقديم الخدمات لهم،
منهم :جامعة القدس المفتوحة /رام هللا  ،كلية اونو  /القدس ،الكلية العصرية  /رام
هللا ،جامعة القدس اإلسرائيلية المفتوحة  /القدس -المالحة.

استخدامها خالل العام األكاديمي المنصرم ،وبهذا تم مراسلة
المزودين إليقاف االشتراك في القواعد أدناه ،وبموافقة نائب الرئيس

نشيطون مكتبياً...

للشؤون األكاديمية ،وهي-:

ضمن زاوية "نشيطون مكتبياً" حقق في هذا الشهر كل من :
الطالبة رهام اللحام /كلية الدراسات العليا أعلى رقم استعارة وهو 27كتابا.

IEEE Database
Nursing @Ovid
ProjectMuse –Standard Collection
CABI ebooks
EUCLID

كتب وصلت حديثا ً عن طريق اإلهداء والشراء
تم استالم  82عنوانا باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب ومجالت
ورسائل ماجستير من بعض األفراد والمؤسسات التالية :
سلطة النقد الفلسطينية
مكتبة جامعة الخليل
مكتب رئيس الجامعة
مكتبة التنمية

تلتها الطالبة هبة أبو طير /كلية التربية بـ  20كتابا.
وداع الزميل عبد هللا سليمان
بتاريخ  2018/11/17ودعت المكتبة الزميل عبد هللا سليمان من قسم خدمات
المستفيدين والمنتقل إلى دائرة المشتريات.
متمنين له دوام التوفيق والتقدم والنجاح

