نشرة شهرية
العدد  :السادس والعشرون
مكتبة يوسف أحمد الغانم

نشرة المكتبة اإلخبارية

كانون األول 3102

المكتبة الرئيسية

وصل المكتبة حديثا

معرض القاهرة الدولي للكتاب 4102
طلبات الكتب العربية
ستشارك المكتبة في حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام  4102للتزود
بالكتب العربية .لذا ،الرجاء ممن لم يتمكن من تزويدنا بطلباته تأمينها حتى موعد
أقصاه السبت  4102/0/01باالستعانة بكتالوجات الناشرين المتوفرة على صفحة
المكتبة اإللكترونية على الرابط التالي:
http://library.birzeit.edu/librarya/books_catalogs.htm

مالحظة :لالستفسار على هاتف رقم  -/4212تغريد شحادة /رئيسة قسم تطوير
المقتنيات

برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية
تم طلب

 291كتاباً باللغتين من موازنة برنامج

الدكتوراه في العلوم االجتماعية تمهيداً إلغناء المكتبة
بالمواد المطلوبة للبرنامج.
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دوام المكتبة

إهداءات
وصلت المكتبة خالل شهر كانون األول مجموعة
من الكتب والمجالت وعددها  02مادة من
مؤسسات وجامعات مختلفة كما تم استالم 7
عناوين بما يعادل  63مجلداً من كتب "بريل" .
وصل المكتبة عن طريق اإلهداء  909كتاباً باللغتين
العربية واإلنجليزية من برنامج ماجستير علم النفس
المجتمعي.

خالل الفصل الدراسي

تسهيالً لخدمة رواد المكتبة بادرت إدارة المكتبة الرئيسية
إلى فتح أبوابها أيام اآلحاد ،من الساعة التاسعة صباحاً
وحتى الثانية من بعد الظهر ،وذلك حتى نهاية الفصل
الدراسي األول.
هذا باإلضافة إلى أن المكتبة تفتح ابوابها طيلة ايام
األسبوع من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً،
وأيام الجُمع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة
ظهراً.

كما أهدت المكتبة مجموعة من الكتب باللغتين
بما يعادل  121كتاب ،وعدداً من المجالت
لمدرسة ابن الهيثم – طوباس.

زوار المكتبة
استضافت المكتبة الرئيسية خالل شهر كانون األول  2013اآلنسة صوفيا والتي عملت متطوعة في قسم
التصنيف والمجموعات الخاصة على كتب مكتبة اآلثار لالستفادة من خبراتها ومعرفتها .تشكر إدارة
المكتبة مبادرتها وتتمنى لها التوفيق ،وقد أقيم لها حفل وداع بسيط تقديراً لها.
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خدمات المكتبة

نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر كانون األول  3102مجموعة من النشاطات وهي التالية -:
تقديم الخدمة عن بعد لمجموعة من المستفيدين من خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة (هاتف،
بريد الكتروني ... ،إلخ) لما مجموعُه  21مستفيداً.
تقديم الخدمة المرجعية لمستفيدين من خارج الجامعة ( 21مستفيداً).
إعطاء حلقة تدريبية لطلبة  Seminarحول استخدام مصادر المعلومات في مجال المحاسبة والتربية لـ 84
طالباً.

ندوات و ورشات عمل

بتاريخ  4102/04/2حضر رئيس قسم خدمات المستفيدين السيد محمود مرار محاضرة داخل حرم الجامعة بعنوان
"إضاءات :واقع األشخاص ذوي اإلعاقة" .
بتاريخ  4102/04/01حضر رئيس قسم خدمات المستفيدين السيد محمود مرار  Webinarبعنوان:
 ،Bring institutional decision making to a new level of success:وذلك من الساعة -00:11
 04:11ظهرا .
بتاريخ  4102/04/04شارك بعض موظفي المكتبة في حضور افتتاح معرض الكتاب المسيحي الذي ُأقيم في مدخل كلية
الهندسة.

