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مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية
`

مقتنيات المكتبة
عدد مقتنيات المكتبة من الكتب المطبوعة للمواد المسجلة
 192517مجلدا تعادل 144763عنوانا 2706 ،رسالة
ماجستير وأطروحة دكتوراه  .أما المقتنيات المتوفرة على
القاعدة مع كافة المكتبات الفرعية فتصل إلى 277288
مجلدا لحوالي  197583عنوانا ،و  3540رسالة جامعية
من المواد المطبوعة 8687 ،دورية مطبوعة ،إضافة
الى  432557كتابا إلكترونيا و 36000مجلة إلكترونية
عن طريق القواعد اآللية التي نشترك بها سنويا ،ليصبح
المجموع الكلي لكتب المكتبة الرئيسية (مطبوع
والكتروني  624075مادة تعادل  690552مجلدا.
أما المجموع الكلي للكتب والدوريات والرسائل في المكتبة
الرئيسية والمكتبات الفرعية ( مطبوع والكتروني)
فيبلغ  678367عنوانا تعادل  777297مجلدا .

خدمات المكتبة
 نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر أيار
 2018مجموعة من الخدمات عن بعد لـ 12
مستفيدا من خارج الجامعة عبر وسائل
االتصال المتاحة( :هاتف ،بريد إلكتروني)
من عدة دول هي :أمريكيا ،بريطانيا ،مصر،
هولندا ،كوريا الجنوبية ،ايطاليا ،والبحرين.
 تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة الـ
 Seminarحول خدمات المكتبة وكيفية
استخدام مصادر المعلومات لـ 25طالبا ً وطالبة
من دائرة علم االجتماع.

شكر وتقدير لمؤسسة عبد الحميد شومان
تتقدم ادارة المكتبة بالشكر والتقدير لمؤسسة عبد الحميد
شومان لدعمها مشروع االقتراح المقدم من إدارة المكتبة
للتزود ب  37جهازا وطابعتين وكراسي للموظفين بقيمة
تعادل  21.800دينارا  ،وكذلك منحة مالية بقيمة 5200
دينارا لشراء كتب من معرض فلسطين الدولي للكتاب
. 2018
وقد تم توقيع اتفاقية ما بين المؤسسة والجامعة بهذا
الخصوص في ايار  ، 2018ومن المتوقع انجاز المطلوب
مع بداية العام االكاديمي . 2019-2018

نشاطات وورشات عمل ومعارض
كتب وصلت حديثا ً عن طريق اإلهداء والشراء
تم استالم  50عنوانا ً باللغتين العربية
واإلنجليزية من كتب ومجالت ورسائل
ماجستير من بعض األفراد والمؤسسات:






مؤسسة عبد الحميد شومان
مركز المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي
معرض فلسطين الدولي للكتاب
الهيئة المستقلة لحقوق االنسان
رقية زيدان

نشيطون مكتبياً...
ضمن زاوية "نشيطون مكتبياً" حقق في هذا
الشهر كل من :
الطالبة كعيبة اشتيه /كلية الدراسات العليا أعلى
رقم استعارة وهو  16كتابا ً.
تالها الطالب محمد اسليم /كلية اآلداب أعلى رقم
استعارة وهو  14كتابا.
زوار من خارج الجامعة
ً
 استقبلت المكتبة  23زائرا من مؤسسات
مختلفة ،وتم تقديم الخدمات المعلوماتية لهم.

 كما استقبلت المكتبة بتاريخ  2018/5/10وفدا من
مؤسسة عبد الحميد شومان لمناقشة مشروع االقتراح
الذي رفع لهم من قبل إدارة المكتبة ،كما تم االطالع
على أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة ،تال ذلك جولة
في مرافق المكتبة المختلفة.

شاركت مديرة المكتبة ورئيسة وموظفو قسم تطوير المقتنيات
في معرض فلسطين الدولي للكتاب للعام  2018خالل الفترة
الواقعة من  2018/5/8-5لشراء كتب باللغة العربية لدوائر
الجامعة المختلفة ،وتم شراء  687عنوانا ،باالضافة الى
تحصيل بعض العناوين من الناشرين على شكل إهداء.

