وصل المكتبة حديثا ً عن طريق اإلهداء
• تم استلم  117عنوانا ً باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب
ومجلت ورسائل ماجستير من بعض األفراد والمؤسسات-:
نشرة شهرية – العدد الستون –كانون الثاني 2017

مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية
نشرة المكتبة اإلخبارية


المكتبة الرئيسية  /حقائق وأرقام -شباط 2017
نوع المقتنيات
عدد المجلدات من الكتب المطبوعة
عدد العناوين من الكتب المطبوعة
عدد العناوين باللغة العربية
عدد العناوين باللغة اإلنجليزية
عدد العناوين باللغة الفرنسية
عدد العناوين باللغة األلمانية
عدد عناوين الكتب االلكترونية
عدد الكتب النادرة
عدد عناوين مواد غرفة المجموعات
الخاصة
عدد النشرات (مواد دون  50صفحة )
مجموع الرسائل الجامعية
الرسائل الجامعية اإللكترونية
عناوين الدوريات المتوفرة في المكتبة
عدد الدوريات الجارية
عدد المجلت االلكترونية
عدد الصحف
عدد العناوين على الميكروفيلم
عدد العناوين على الميكروفيش
عدد العناوين على األقراص المدمجة
قواعد بيانات آلية

المكتبة الرئيسية
 170202مجلد
 141575عنوانا ا
 59477عنوانا ا
 80148عنوانا ا
 1233عنوانا ا
 659عنوانا ا
 432557عنوانا ا
 668عنوانا ا
4559عنوانا ا
 3223عنوانا ا
 2586رسالةا
 127.500رسالةا
 1840عنوانا ا
 152عنوانا ا
 36000مجلة
 5صحف
( 14جرائد فلسطينية قديمة )
 ( 26مجلت تعليمية )
 38عنوانا ا
 33( 60منها باشتراك )

 الملتقى الفكري العربي. مكتب االرتباط جامعة بيرزيت -عمان مكتبة عبد الحميد شومان دائرة اإلدارة العامة  /كلية الحقوقمعهد ماسا
تم استلم  1882نسخة من المرحووم د .ابوراهيم الودقا  ،بواللغتين
العربية واإلنجليزية.

زوار من خارج الجامعة
زار المكتبة يوم اإلثنين الموافق  2017/1/9وفد من
مكتبة جامعة خضوري ممثلا بنائب مدير المكتبة
وطاقم المكتبة المكون من خمسة مرافقين .هدفت
الزيارة إلى االطلع على أهم اإلنجازات والتطورات
وإجراءات العمل في كافة أقسام المكتبة الرئيسية وال
سيما اإللكترونية منها الكتساب وتبادل الخبرات.

طلبات أعضاء الهيئة األكاديمية
تم استلم ( )121عنوانا ا باللغة اإلنجليزية من طلبات دوائر الجامعة
المختلفة.
خدمات المكتبة
• نظم قسم خدمات المستفيدين خلل شهر كانون الثاني 2017
مجموعة من الخدمات عن بعد لـ  47مستفيداا من خارج الجامعة عبر
وسائل االتصال المتاحة( :هاتف ،بريد إلكتروني) من مصر،
المغرب ،غزة ،الضفة الغربية).
• تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة  Seminarحول خدمات
المكتبة وكيفية استخدام مصادر المعلومات لـ 101من طلب دائرة
علم االجتماع.
دورات ومؤتمرات
شارك الموظف عبد المنعم شلبي في حضور دورة تدريبية في اللغة
العبرية " قراءة وكتابة ومحادثة" بواقع  30ساعةا مكثفة ،وذلك في
الفترة ما بين  1تشرين األول وحتى  20كانون األول .2016

نشيطون مكتبيا..
ضمن زاوية " نشيطون مكتبياا" فقد حقق في هذا
الشهر:
الطالبة رانيا دار ابراهيم (بكالوريوس) أعلى رقم
استعارة وهو  23كتاباا
تلتها الطالبة إيمان مصطفى ( ماجستير)  20كتاباا.

