أنجازات قسم ألمكتبة ألمركزية 8102
أالشراف العام  /م .محمود شاكر محمود
أعداد وتصميم  /االعالمي  /نور فاضل كاطع

المكتبة المركزية في سطور
هي مؤسسة علمية وثقافية تسعى إلى توفير مصادر المعلومات بأشكالها
المختلفة من كتب ودوريات ورسائل واطاريح ومشاريع سواء كان ذلك بشكل
تقليدي او الكتروني وبما يخدم المسيرة العلمية وسهولة وصول الباحثين
والمستفيدين إلى هذه المصادر بأسرع وقت واقل جهد ممكن.
األهداف:
* النهوض بالحركة العلمية واألرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لرواد
الجامعة .
* تهيئة المعرفة بمختلف أشكالها وتطويرها وتثقيف المجتمع وربط نشاط
المكتبة بمتطلبات خطة الجامعة.
* توفير مصادر المعرفة بمختلف أشكالها للتخصصات العلمية والتطبيقية
واإلنسانية للمستفيدين من األساتذة والباحثين وطلبة الدراسات العليا
والدراسات األولية والموظفين .
* تطوير العمل المكتبي بما يتفق مع التطورات الحديثة في مجال خدمات
المكتبات والمعلومات.
* تقديم الخدمات المعلوماتية والمكتبية لتيسير سبل البحث واالسترجاع من
خالل ما تصدره المكتبة من مطبوعات وغيرها.
* تبادل االهداءات بين الجامعات العراقية والمراكز والعتبات من كتب رقمية
واطاريح وغيرها.
* إعداد البرامج التعريفية للمستفيدين من األساتذة والباحثين والطلبة
بالخدمات التي تقدمها المكتبة وكيفية استخدام مصادر المعلومات المتوافرة
فيها.
* تهيئة المناخ المناسب داخل المكتبة للدراسة والبحث من خالل استحداث
المكتبات التخصصية  ،وإعداد القاعات الواسعة المجهزة بأحدث األثاث
المكتبي.
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كانون الثاني39
%8
شباط45-
%10

كانون األول61-
%13
تشرين الثاني58-
%12

ااذار48
%10

تشرين االول64
%14

نيسان34
%7
ايار28
%6

حزيران19
%4

تموز 22-آب21-
%5
%5

ايلول29
%6

مخطط يوضح عدد زوار المكتبة المركزية من الطلبة والباحثين
لسنة 1028
شباط 103رسالة
واطروحة
%8
أذار 127
%10

كانون الثاني 106رسالة
واطروحة
%9

كانون األول 85-تشرين الثاني95-
%7
%8
تشرين االول122
%10

نيسان141
%11
أيار 144
%12

حزيران45-
%4

تموز35-
%3

اب 101
%8

ايلول 122
%10

مخطط يبين استالم المكتبة المركزية للرسائل واالطاريح الجامعية
لسنة 1028
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مخطط يبين اصدار هويات لمستفيدي المكتبة المركزية من طلبة
وتدريسين
الشهرالثاني  4هويات
%21

الشهر الثاني عشر 6
%30

الشهراالول 7هويات
%32

الشهر الحادي عشر 7
%32

الشهرالثالث 3هويات
%19
الشهرالرابع 2
%8

الشهرالعاشر 8
%36

الشهرالتاسع 9
%40

الشهر الخامس 3
%14
الشهرالسادس 2
%8

الشهرالسابع 2
%16

الشهرالثامن 2
%8

كانون الثاني50-
%3

كانون االول 134
%9

شباط 102
%7
اذار 113
%7

تشرين الثاني 142
%9

نيسان 146
%9

تشرين االول 142
%9
ايلول 129
%8

ايار 142
%9
حزيران 148
%9
تموز 156
%10

اب 176
%11

مخطط يبين التسجيل واالرشفة االلكتروني للرسائل واالطاريح التابعة
للجامعات االخرى
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كانون الثاني 70كتاب
رقمي
%8
شباط  52كتاب رقمي
%6

كانون األول79-
%9
تشرين الثاني92-
%10

اذار 80كتاب رقمي
%9

تشرين األول92-
%10

نيسان  110كتاب رقمي
%12
ايلول 120
%13

أيار45-
%5
حزيران50
%5

تموز85-
%9

آب40-
%4

مخطط يبين الكتب الرقمية الواردة الى المكتبة المركزية

شباط52-
%5

كانون الثاني 87
مشروع تخرج
%8

كانون األول86-
%8
تشرين الثاني 115
%11

آذار54-
%5
نيسان92-
%9

تشرين االول 137
%13

ايار 118
%11
أيلول73-
%7
حزيران 166
%15

تموز40-
%4

آب42-
%4

مخطط يبين تسجيل وارشفة مشاريع التخرج
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* تم اضافة اكثر من ( )268كتاب الى مقتنيات المكتبة المركزية وباللغتين العربية
واالنكليزية.
* تم اضافة اكثر من ( )275رسالة و اطروحة الى قاعدة بيانات المكتبة المركزية.
* تم اضافة اكثر من ( )48مجلة الى قاعدة بيانات المكتبة المركزية.
* تفعيل العمل على نظام (كوها) حيث تم ادخال البيانات الببلوغرافية للكتب على
سيرفر(خادم) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
* بث الرسائل واالطاريح الجامعية على موقع الجامعة االلكتروني .
* تشكيل لجنة تعنى بمتابعة عمل المكتبات الفرعية في تشكيالت الجامعة بشكل
دوري للوقوف على اهم معوقات العمل المكتبي والزال العمل مستمر بذلك.
* اشتراك بعض منتسبي المكتبة المركزية في دورات وورش عمل وندوات مقامة
من قبل العتبات المقدسة .
* اشتراك بعض منتسبي المكتبة المركزية في دورات وورش عمل والندوات
العلمية المقامة من قبل الجامعات العراقية ووزارة التعليم العالي.
* تفعيل االشتراك في مشروع المكتبة االفتراضية العلمية العراقية للتدريسيين
وطلبة الدراسات العليا من قبل المكتبة المركزية.
* توفير خدمة االستنساخ االلكتروني والسكنر في وحدة االعارة.
* عمل صيانة دورية للحاسبات الخاصة بادخال بيانات نظام (.)winisis
* تزويد الجامعات والهيئات والوزارات والعتبات بنسخ الكترونية عن الرسائل
واالطاريح الجامعية وبشكل دوري (شهري).
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* تزويد الطلبة والباحثين من خارج العراق بمصادر المعلومات عن طريق البريد
االلكتروني .
* بث الرسائل واالطاريح الجامعية على موقع الجامعة االلكتروني بصورة كاملة.
*بث فهرس بالكتب الرقمية المتوفرة في المكتبة المركزية على موقع الجامعة
االلكتروني.
* أعتماد أستمارة الكترونية للحصول على هوية المكتبة عن طريق الموقع
االلكتروني الرسمي للجامعة.
* أرشفة الكترونية لرسائل واطاريح الجامعات االخرى.

*أستقبال طلبة المراحل االولية لتعريفهم بنظام االستعارة وكيفية اصادر هوية
المكتبة المركزية لالستفادة من الخدمات.
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الدورات وورش العمل المقامة من قبل قسم المكتبة المركزية:
 -1ورشة عمل عن (فهرسة وتصنيف الكتب تقليديا ً والكترونيا ً) لمكتبات
تشكيالت الجامعة.

 -1ورشة عمل عن ( نظام  )Winisisلمكتبات تشكيالت الجامعة .

 -3ورشة عمل عن (الية ادخال البيانات والمعلومات واوعية المكتبات
بأشكالها المختلفة) لمكتبات تشكيالت الجامعة.
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 -4ورشة عمل عن (المكتبة االفتراضة العلمية العراقية) لمكتبات تشكيالت
الجامعة.

 -5ورشة عمل عن (الفهرسة الوصفية) لمكتبات تشكيالت الجامعة.

 -6ورشة عمل عن(خدمة االعارة والهوية المكتبية)لمكتبات تشكيالت الجامعة.

 -7ورشة عمل عن (كيفية اعداد التقرير الشهري) لمكتبات تشكيالت الجامعة.
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كتب الشكر والتقديرواالهداء والتثمين المقدمة من قبل الجامعات
العراقية و العتبات المقدسة الى قسم المكتبة المركزية الهدائهم
مجموعة من الرسائل واالطاريح االلكترونية:
 -2كتاب شكرعلى االهداء من الجامعة العراقية عدد(.)4
 -1كتاب شكر على االهداء من جامعة البصرة عدد (.)2
 -3كتاب شكرعلى االهداء من جامعة الموصل عدد (.)2
 -4كتاب شكر على االهداء من جامعة واسط (.)2
 -5كتاب شكر على االهداء من جامعة الفلوجة (.)5
 -6كتاب شكر على االهداء من جامعة القادسية عدد (.)1
 -7كتاب تثمين من جامعة الكوفة عدد (.)1
 -8كتاب شكر وتقدير من جامعة بغداد عدد (.)2
 -9كتاب شكرعلى االهداء من جامعة كربالء عدد (.)6
 -20كتاب شكر وتقدير من العتبة العلوية المقدسة (.)1
 -22كتاب شكر على االهداء من العتبة الكاظمية المقدسة عدد (.)5
 -21كتاب شكر على االهداء من العتبة العباسية المقدسة عدد (.)2
 -23كتاب شكر وتقدير من العتبة الحسينية المقدسة عدد (.)2
 -24كتاب شكر وتقدير من مركز كربالء للدراسات والبحوث عدد(.)2
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صور عن المشاركات الخارجية في الدورات وورش العمل والندوات لبعض
منتسبي المكتبة المركزية
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