المكتبة المركزية في سطور
في ضل التطور الحاصل في عالم االنترنت وما يوفرة من مصادر رقمية
اليخفى على الجميع ما للمكتبة من دور هام في انارة العقول بنور المعرفة و
العلم وما لها من فضل في تزويدنا بالثقافة والمعرفة ومساعدة الباحثين
بمختلف مراحلهم الدراسية .
ومن هذه المكتبات ((المكتبة المركزية  -جامعة النهرين))  ،تأسست المكتبة
المركزية في جامعة النهرين عام  1989في موقعها في مجمع الجادرية بعد
عامين من تأسيس الجامعة عام  1987وتهدف المكتبة الى رفد الباحثين من
طلبة الدراسات االولية والدراسات العليا واالساتذة بالمصادر العلمية من كتب
ورسائل وأطاريح جامعية ودوريات والمشاريع العلمية الحديثة سواء ورقية
او الكترونية  ,باالضافة الى خدمات شبكات االنترنت وخدمة المكتبة الرقمية
حيث ال تقتصر خدمات المكتبة المركزية على طلبة واساتذة الجامعة حصر ًا
انما تقوم بتزويد المستفيدين من باحثين وطلبة واساتذة الجامعات االخرى
ً
خدمة للمسيرة العلمية وألبراز
لتبادل المنفعة العلمية بين الجامعات العراقية
الوجه الحضاري للجامعة.
ويذكر ان المكتبة المركزية تحتوي على اكثر من 26344كتاب وعلى اكثرمن
 4000رسالة واطروحة جامعية ودوريات بمجموع  1088وكذلك تحتوي
على مشاريع تخرج على اكثر من  4600مشروع باالضافة الى المكتبة
االلكترونية والرقمية بحدود  1350كتاب.
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الشهر االول  39مستفيد
10%
شهر الثاني
عشر 61مستفيد
13%

الشهرالثاني 45مستفيد
11%

شهر حادي
عشر 58مستفيد
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الشهر الثالث 48مستفيد
13%

الشهر العاشر
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الشهرالرابع 34مستفيد
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الشهر الخامس28
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الشهر السابع
22مستفيد
3%

الشهر التاسع29مستفيد
4%
الشهر الثامن 21مستفيد
2%

مخطط يوضح عدد زوار المكتبة المركزية من الطلبة والباحثين
لسنة 2017
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مخطط يبين استالم المكتبة المركزية للرسائل واالطاريح الجامعية
لسنة 2017
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الشهرالثاني  4هويات
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مخطط يبين اصدار هويات لمستفيدي المكتبة المركزية من طلبة
وتدريسين

الشهراالول 253
15%

الشهر الثاني عشر
134
8%
الشهر الحادي عشر
119
7%
الشهرالعاشر 124
8%

الشهرالثاني 163
10%

الشهرالتاسع 77
5%

الشهرالثالث 147
9%
الشهرالرابع 115
7%
الشهرالخامس 115
7%

الشهرالثامن 126
8%
الشهرالسابع 138
8%
الشهرالسادس 136
8%

مخطط يبين التسجيل واالرشفة االلكتروني للرسائل واالطاريح التابعة
للجامعات االخرى
3

الشهراالول 74رسالة
واطروحة
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الشهر الثاني عشر 79
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مخطط يبين بث الرسائل واالطاريح على الموقع االلكتروني للجامعة

الشهر الثالث 32
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مشروع تخرج
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8%
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22%

الشهر الثامن 163
13%

مخطط يبين تسجيل وارشفة مشاريع التخرج
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الدورات وورش العمل المقامة من قبل قسم المكتبة المركزية:
 -1ورشة عمل عن (الفهرسة الوصفية) لمكتبات تشكيالت الجامعة.

 -2ورشة عمل عن (نظرة شاملة على االجراءات الفنية للكتب) لمكتبات
تشكيالت الجامعة.

 -3ورشة عمل عن (الفهرسة الموضوعية) لمكتبات تشكيالت الجامعة.
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االهداءات المقدمة من قبل قسم المكتبة المركزية لدعم المكتبات
الخارجية:
 -1اهداء  3800كتاب و 5312مجلة بالتخصصات العلمية واالنسانية الى
مكتبة (جامعة الموصل).
 -2اهداء  214كتاب بالتخصصات العلمية واالنسانية الى مكتبة (وزارة
الداخلية).
 -3اهداء  700عنوان بالتخصصات العلمية واالنسانية الى مكتبة (متحف
الموصل).
 -4اهداء  152عنوان بالتخصصات العلمية واالنسانية الى مكتبة (مدينة سنار
السودانية).
 -5اهداء  245كتاب بالتخصصات االنسانية الى مكتبة (جامعة الفلوجة).

6

* مبادرة كتابي كتابك :
من ضمن انجازات التي قامت بها المكتبة المركزية فتح جناح مبادرة (كتابي
كتابك) ضمن وحدة االعارة التي تحتوي على مجموعة من الكتب القيمة والتي
بأمكان الطالب والباحثين ان يقتني احدى هذه الكتب والتبرع بكتب من قبلهم
الى المبادرة لتعم الفائدة بين الجميع ويتم تداول المصادر بين رواد المكتبة
بصورة مجانية.
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* عمل جوالت تعريفية لطلبة المراحل االولية واطالعهم على مقتنيات
المكتبة المركزية والية االستفادة من الخدمات التي تقدمها بشكل دوري
ومستمر وكيفية الحصول على هوية المكتبة.

* االشتراك في معرض للكتاب على هامش مؤتمر حوار بغداد وفيها حصلت
المكتبة المركزية على كتاب شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث
العلمي .
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* 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.
* تزويد الجامعات والهيئات والوزارات والعتبات بنسخ الكترونية عن الرسائل
واالطاريح الجامعية وبشكل دوري.
* 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.
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صور عن المشاركات الخارجية في الدورات وورش العمل والندوات لبعض
منتسبي المكتبة المركزية
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