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مكتبة يوسف أحمد الغانم

العدد العاشر

نشرة المكتبة اإلخبارية

تموز 2102

المكتبة الرئيسية

المخطوطات في مكتبة الجامعة

حصلت المكتبة على قرص صلب من مكتبة جامعة
اليرموك على سبيل اإلهداء وبشكل آلي ويحتوي على
صحف فلسطينية وعربية قديمة في فترات مختلفة ،كما
يحتوي على أكثر من مائتي مخطوطة في حقول وعصور
مختلفة ،باإلضافة الى بعض سجالت المحاكم االردنية
ومجموعة القوانين في حكومة فلسطين سنة  .0201وقد
تم تدقيق هذه المحتويات ووضع قائمة مفصلة بها تبين
عنوان الصحيفة أو المخطوطة و مؤلفها وموضوعها.
وسيتم الحقا وضع هذه القائمة على صفحة المكتبة
الرئيسية.

خدمات المكتبة

نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر حزيران 2102
مجموعة من النشاطات وهي التالية -:
تقديم الخدمة عن بعد لمجموعة من المستفيدين من
خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة
(هاتف ،بريد الكتروني ،فاكس  ...الخ لما
مجموعه  01مستفيدا .
تم تجميع كافة األطروحات والرسائل الجامعية
المتوفرة في مكتبات الجامعة في قائمة واحدة
مرتبة وفق السنوات من األحدث الى األقدم ومن
ثم هجائيا وفق العناوين.

منشورات كوادر الجامعة

تم االنتهاء من تحميل كافة منشورات كوادر الجامعة من نظام
المكتبة المحوسب الى نظام المنشورات على ريتاج لما
مجموعه  0201منشورا.

وصل المكتبة حديثاً

وصلت المكتبة خالل شهر حزيران مجموعة من
الكتب المهداة وعددها  00كتاباً ،منها  00بحثا لطلبة
البكالوريوس و 01مجلة باللغتين العربية
واإلنجليزية ،باإلضافة الى  00رسالة جامعية
باللغتين.
لالطالع على الكتب العربية أنقر هنا
لالطالع على الكتب اإلنجليزية أنقر هنا

وصل المكتبة  CDمن جامعة اليرموك يحتوي على
صحيفة الكرمل من سنـــة  0201-0221و"الكـرمل
الجديد" من .0202-0201
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زوار المكتبة

زار المكتبـــة يــوم االربعاء الموافق  2102/11/21مستشاران من مركز التجارة الـــدولي السيد Martin
 Lopezوالسيدة  Veronika Judمن أجل إعداد بحث عن المعلومات المتوفرة في السوق الفلسطيني ووفرة
المعلومات في فلسطين.
وتضمنت زيارتهما اجتماعاً مع مديرة المكتبة للتعريف بالمكتبة ودورها في المجتمع الفلسطيني ،كما قام السيد
محمود مرار من قسم خدمات المستفيدين بتقديم شرح مفصل عن أهم خدمات المكتبة وال سيما اإللكترونية منها،
باإلضافة الى جولة تعريفية للمكتبة.
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نشاطات المكتبة

شــــارك الموظف سامي نـــاصر في حضور دورة بعنوان " تصنيف نظام الكونغرس" والتي نظمتها جمعية
المكتبات االردنية في عمان  -االردن في الفترة الواقعة ما بين  2102/1/01الى .2102/1/20

شارك كل من السيدة رندة عبد اهلل واآلنسة بهية جابر والسيد جمال األسطـــة في حضور دورة باللغـــة
الفرنسيـــــــة في المركز الثقافي الفرنسي – األلماني برام اهلل بواقع  14ساعة.

