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نشرة المكتبة اإلخبارية
مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية

تم طلب  141كتابا ً من طلبات أعضاء الهيئة
األكاديمية من دوائر الجامعة المختلفة خالل الفصل
الثاني .
وصل المكتبة حديثا ً عن طريق اإلهداء
 75عنوانا ً باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب
ومجالت ورسائل ماجستير من بعض الجهات التالية:
 معرض أبو ظبي للكتاب 2019 مؤسسة الدراسات الفلسطينيةإهداء لمؤسسات محلية :
قامت المكتبة بإهداء  95عنوانا ً باللعتين العربية
واإلنجليزية إلى مدرسة راهبات الوردية /بيت حنينا.

تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك
تتقدم أسرة المكتبة من جميع العاملين والطلبة في
الجامعة بالتهاني والتبريكات لمناسبة حلول شهر
رمضان المبارك ،وصياما ً مقبولً.

خدمات المكتبة
 قدم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر نيسان
 2019مجموعة من الخدمات عن بُعد لـ 27
مستفيدا ً من خارج الجامعة عبر وسائل االتصال
المتاحة( :هاتف ،بريد إلكتروني) من عدة دول
هي :أميركا ،مصر ،تركيا ،غزة ..وغيرها.

 تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة الـ  Seminarحول
خدمات المكتبة وكيفية استخدام مصادر المعلومات لـ 118
طالب في  7لقاءات من دائرة الهندسة المدنية ،ودائرة علم
االجتماع ودائرة اللغة اإلنجليزية.

مجالت الفصائل الفلسطينية القديمة

 على المستفيدين االلتزام بقواعد السلوك المتبعة في المكتبة والمنشورة
على صفحتها اإللكترونية.

ضمن مشروع رقمنة بعض المجالت المحلية المهمة ،قام قسم تطوير المقتنيات بفرز
مجالت الفصائل الوطنية الفلسطينية لسنوات السبعينات والثمانينات ،وعمل قوائم
توضح أعدادها وسنواتها ووضعها في صناديق خاصة تحمل أرقاما ً متسلسلة ،وذلك
تمهيدا ً لرقمنتها وإتاحتها بصيغة  .PDFومن ضمن هذه المجالت :
(فلسطين الثورة  ،الهدف  ،الحرية  ،فتح  ،فلسطين المسلمة  ،وغيرها) حيث وصل
عددها  27مجلة ،وقد قامت وحدة تكنولوجيا المعلومات برقمنة مجلة "الهدف" لما
يعادل  30عددا ً ،وسيتم قريبا ً تحميلها على المستودع الرقمي "فضا" .
نشيطون مكتبياً...

 على المستفيدين االلتزام بالهدوء التام ،ويُحظر إزعاج اآلخرين بالصوت
أو الحركة ،كما يُح َ
ظر تناول األطعمة والمشروبات.
 يُح َ
ظر إساءة استعمال أجهزة الحاسوب في القاعات والمختبرات ،وهي
تخضع للمراقبة بواسطة كاميرات ،ومن يتسبب بإحداث أي تلف أو عطل
يعرض نفسه للمساءلة.
لهذه األجهزة ّ
 استالم المستعير للكتاب يجعله مسووالً عن سالمته من أي تلف.
 االمتناع عن الحديث في القاعات إال في قاعة الدراسة الجماعية ،فهي
المكان الوحيد المخصص للدراسة الجماعية.
 المحافظة على النظافة في كافة القاعات والمرافق.

ضمن زاوية "نشيطون مكتبياً" حقق في هذا الشهر ك ٌل من :

 على المستفيدين ترك الكتب على الطاوالت ،وعدم إعادتها إلى الرفوف.

الطالبة هدى أبو قرع  /كلية اآلداب أعلى رقم استعارة وهو 22كتاباً.

 يلزم المستعير توقيع النموذج الخاص في حالة استعارة األجهزة اللوحية

تلتها الطالبة مروة المشني  /كلية اآلداب  20كتاباً.
القواعد المتبعة في استخدام المكتبة

وكتب المساقات.
 الحرص التام على ممتلكات المكتبة والحفاظ عليها وعدم إساءة استعمالها.
 المحافظة على أجهزة المكتبة وأثاثها ،فهي ملك عام للجميع.

حفاظا ً على الهدوء والنظام وتطبيقا ً لشعار "فكر بغيرك" ترغب المكتبة بتذكير

 االمتناع عن كل ما قد يسيء لسمعة المكتبة.

روادها بقواعد استخدام المكتبة ،آملين من الجميع التقيد بها:

 االلتزام بعدم الدخول ألماكن غير مصرح بها في المكتبة.

معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2019
شاركت مديرة المكتبة ديانا صايج ناصر ورئيسة قسم تطوير المقتنيات
اآلنسة تغريد شحادة في معرض أبو ظبي للكتاب للعام  2019خالل
الفترة  2019/4/29-22لشراء كتب باللغة العربية لدوائر الجامعة
المختلفة.

