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نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر كانون الثاني
 2018مجموعة من الخدمات عن بعد لـ  14مستفيدا من
خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة( :هاتف،
بريد إلكتروني) من عدة دول هي :بريطانيا ،المغرب،
ايطاليا ،كندا ،سورية ،مصر ،المغرب ،الواليات
المتحدة ،إضافة إلى فلسطين.

تدريب حلقات سمينار
مجلة شؤون فلسطينية بالنص الكامل
حصلت المكتبة على أعداد مجلة شؤون فلسطينية بالنص
الكامل عن طريق مركز األبحاث الفلسطيني.
تتوفر أعداد المجلة من العدد األول وحتى العدد  269وتم
تنزيل أعداد المجلة على شكل مقاالت منفصلة ،كما ستكون
مقاالت العدد األخير ( )270جاهزة بعد ثالثة شهور من
صدوره ورقيا.
لالستخدام من خالل الرابط التالي ،والمتوفر أيضا على صفحة
المكتبة اإللكترونية تحت "قواعد باللغة العربية".
http://www.shuun.ps

تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة  Seminarحول
خدمات المكتبة وكيفية استخدام مصادر المعلومات لـ75
طالبا وطالبة من دائرة علم االجتماع.

زوار من خارج الجامعة
استقبلت المكتبة  18زائرا وتم تقديم الخدمات المعلوماتية
لهم ،ومعظمهم من مؤسسات المجتمع المحلي.

كتب وصلت حديثا عن طريق اإلهداء والشراء
تم استالم  121عنوانا باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب
ومجالت ورسائل ماجستير من المؤسسات التالية:
مكتبة عبد الحميد شومان – األردن.
مؤسسة الشارقة للفنون -اإلمارات العربية المتحدة.
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات  -قطر.
مكتب ارتباط جامعة بيرزيت  -ع ّمان.
مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
مكتب رئيس الجامعة.
د .غريس توما.
أفراد.

كتب بريل
تم استالم  21عنوانا (  ) 46مجلدا من كتب بريل ،وتم

طلبات أعضاء الهيئة األكاديمية
تم استالم  46كتابا من طلبات دوائر الجامعة
المختلفة.
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018
شاركت رئيسة قسم تطوير المقتنيات اآلنسة تغريد
شحادة والسيد سعادة سعادة من نفس القسم في
معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام  2018خالل
الفترة  2018/01/28لغاية  2018/02/02لشراء
كتب باللغة العربية لدوائر الجامعة المختلفة .وقد تم
شراء  1200عنوانا ،باإلضافة إلى بعض العناوين
المهداة.

وداع الزميلة سوسن شركسي

دورات تدريبية

كتب مميزة باللغتين العربية واإلنجليزية استلمت في العام 2018

شارك الزمالء جميل السيد وعمر زبن وسوسن شركسي في
حضور دورة المدربين "محطة مساري  -المسار المهني"
خالل أربعة أيام  18-17و .2018/1/25- 24

بتاريخ  2018/1/31ودعت أسرة المكتبة الزميلة سوسن شركسي
النتقالها إلى وظيفة جديدة داخل حرم الجامعة  -دائرة التسجيل والقبول.
نتمنى للزميلة سوسن مستقبال زاهرا ومزيدا من التقدم والنجاح في
عملها.
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أحمد زيد غنيم

شاركت مديرة المكتبة ورئيسة قسم التصنيف والتكشيف السيدة
سهيلة أبو غضيب والسيد جمال األسطة ،والسيد اسد توم واآلنسة
االء ترك من وحدة تكنولوجيا المعلومات ،والسيد محمود مرار من
برنامج التوعية المعلوماتية في حضور ورشة عمل رومر حول
"المستودعات الرقمية" والتي عقدت في مقر جامعة القدس
المفتوحة لمدة يومين  16-15كانون الثاني .2018



نشيطون مكتبيا...
ضمن زاوية " نشيطون مكتبيا " حقق في هذا الشهر :
الطالبة نرمين سلمان /كلية اآلداب أعلى رقم استعارة وهو  16كتابا.
تلتها الطالبة رزان حلبي  /كلية الدراسات العليا بـ  11كتابا.

شيماء أبو عميرة
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