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طلبات أعضاء الهيئة األكاديمية
تم استالم  01كتاباً جديدًا باللغة اإلنجليزيــة من طلبات أعضاء
الهيئة األكاديمية للعام األكاديمي .4102-4102

إهداءات لمؤسسات محلية

الكتب المهداة للمكتبة
وصلت المكتبة مجموعةٌ من الكتب والمجالت المهداة باللغتين
وعددها  213عنواناً و 9رسائل وأطروحات جامعية من مؤسسات
مختلفة.
جمعية التنمية الزراعية  /بواسطة

وزارة الثقافة

قامت المكتبة بتحضير مجموعة من الكتب كإهداء منها  474كتابا
باللغة العربية واإلنجليزية و 01مجلة للمؤسسات التالية :
مكتبات جامعات غزة
مدرسة بنات أبو قش الثانوية

مكتب شؤون الطلبة
مركز دراسات التنمية  /جامعة
بيرزيت
مكتب ارتباط جامعة بيرزيت
 ( James Allenمجالت آثار )

دراسات فلسفية/
جامعة بيرزيت
مكتب رئيس الجامعة
مكتبة عبد الحميد
شومان

كتب مقررات المساقات
تم بيع  021كتاباً من كتب مقررات مساقات الطلبة المحتاجين من خالل
التعاون مع مخزن الكتب التابع للجامعة ،حيث ستعتمد هذه الكتب آلخر
عام كمقرر .
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خدمات المكتبة
نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شـهر أيلول  4102مجموعــة من النشــاطات وهي التالية -:
تقديم الخدمة عن بعد لمجموعة من المستفيدين من خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة (هاتف ،بريد الكتروني... ،
إلخ) لما مجموعُه ( 41مستفيداً).
تقديم الخدمة المرجعية لمستفيدين من خارج الجامعة ( 21مستفيداً).
إعطاء لقاءات تدريبية وتعريفية لطلبة "السمينار" لدوائر الجامعة عن خدمات المكتبة وحول كيفية استخدام مصادر
المعلومات لـ  071طالباً من الدوائر التالية:



دائرة األدب اإلنجليزي
برنامج الدكتور الصيدلي




دائرة المحاسبة
دائرة الدراسات الدولية




دائرة التربية
دائرة اللغة الفرنسية

المكتبة طريق
نشاطاتحديثاً عن
وصل المكتبة
اإلهداء
عقدت المكتبة الرئيسية ورشة عمل لموظفيها حول " :البحث في قواعد البيانات اآللية وخدمات المكتبة اإللكترونية" وذلك يوم السبت
الموافق  4102/9/6في المختبر اإللكتروني الطابق األول  /قاعة الدراسة الجماعية .

