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 المقدمة      

التي واوعية المعلومات  استعراض مصادرهي عملية  ةاإلحاطة الجاريان             

حديثاً ، وبهدف اعالم المستفيدين بها وابقائهم ومراكز المعلومات  اتتصل للمكتب

على علم مستمر باخر مصادر المعلومات التي تصل اليها في مجال اختصاصهم 

 .عناء البحث عنها  بذلك تجنبهمهم العلمية والثقافية واتواهتمام

لالحاطة الجارية واالعالن عن مقتنياتها رائق واساليب مختلفة وتعتمد المكتبات ط

 : منها، وواعالم المستفيدين بها الحديثة 

  االتصال المباشر والهاتفي بالمستفيدين واخبارهم بها. 

   عرضها  في لوحة اعالنات المكتبة. 

  االعالن عن وصولها للمكتبة من خالل الموقع االلكتروني لها. 

   اصدار نشرة دورية للتعريف بها. 

  تنظيم معرض داخل المكتبة لها. 
 

من نشرة االحاطة الجارية للمكتبة والتي (  العدد الثاني ) يمثل هذا المطبوع  و     

الى  أضافة التي وصلت للمكتبة حديثا  والمخطوطات  تستعرض مجموعة من الكتب

لمستمر والدورات التدريبية المقرر عرض برنامج النشاطات العلمية لشعبة التعليم ا

 .7102 -7102أقامتها خالل العام الدراسي 

 

المستفيدين من طلبة وتعمل المكتبة جعل هذا المطبوع متوافر في متناول يد     

لتعم الفائدة واساتذة جامعة بغداد ومنتسبيها فضال عن المستفيدين من خارج الجامعة 

 .من اصداره 

 

 

 هدى عباس قنبر . د.أ                                                        

 االمين العام                                                         
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 المالحظات االجور تاريخ الدورة  أسم الدورة
 RDAوقواعد  MARC21نظام مارك 

 لعمل تسجيالت نموذجية

 
 الف51  7-11/1/2018

يقيمها جمعية اختصاصيي 
المعلومات والمكتبات 

 والتوثيق العراقية

 RDA TOOLKITاستخدام قواعد 
لكيفية التواصل النشط والمشاركة في 

 RDAالمؤتمرات العالمية واستخدام 
GMAIL  للمكتبيين العاملين بنظامRDA 

 

 الف51  14-18/1/2018
يقيمها جمعية اختصاصيي 

المعلومات والمكتبات 
 والتوثيق العراقية

 االدارة والقيادات في المكتبات

 
21-25/1/2018 

 الف51
  

لتنمية مهارات  word pressدورة 
 المكتبيين في الكتابة االلكترونية النموذجية

 
 الف51   5-6/3/2018

يقيمها جمعية اختصاصيي 
المعلومات والمكتبات 

 والتوثيق العراقية

الفهرسة والتصنيف على ضوء المستجدات 
 الحديثة

 
 الف01 2018//25/2-1/3

 

االلكترونية وتطبيقاتها  Googleخدمات 
 في المكتبات ومراكز المعلومات

 
 الف51 18-22/3/2018

 

 اصول المخاطبات الرسمية

 
  مجانا   25-29/3/2018

لتطوير استخدام برنامج اكسل في المكتبات 
 مهارات المكتبيين في استخدام الجداول

 
 مجانا   13-17/5/2018

 

 االعالم في المكتبات واخطائه الشائعة

 
  مجانا   2-6/9/2018

 ادارة الوقت في المكتبات

 
  الف51 23-27/9/2018

 منهج كتابة البحث االدبي

 
  الف51 30/9-4/10/2018

انشاء مكتبة الكترونية باستخدام االنظمة 
 (. calibre)مفتوحة المصدر نظام 

 
 الف51 14-18/10/2018

 

 االغالط اللغوية في المخاطبات الرسمية

 
  الف51 4-8/11/2018

 االدارة الستراتيجية في المكتبات

 
  الف51 25-29/11/2018

 اللغة العربية لغة كتابة وعلم

 
  مجانا   9-13/12/2018

  مجانا   27/12/2018-23 صناعة الخبر الجامعي



 

 

لعام (  السمنارات والحلقات الدراسية ) خطة العرض الدراسي والبحثي 
8102 

 

 ت
عنوان العرض 

الدراسي 
 والبحثي

نوع   
 النشاط

 اسم التشكيل

اسم 
التدريسي 
المنظم 
 للنشاط

 تاريخ االنعقاد

 االلياف البصرية  1
حلقة 

 دراسية 

االمانة العامة للمكتبة  
شعبة / المركزية 

 التعليم المستمر 

. م.م         
حيدر عبد 
الزهرة 
 عباس 

18/01/2018 

2 
ظهور االقتصاد 

الالمادي وازدهار 
 صناعة االدمان 

حلقة 
 دراسية 

االمانة العامة للمكتبة  
شعبة / المركزية 

 التعليم المستمر 

تيسير . م
 فوزي رديف 

29/01/2018 

3 
المنصات العلمية 

ودورها في التواصل 
 العلمي بين الباحثين 

حلقة 
 دراسية 

االمانة العامة للمكتبة  
شعبة / المركزية 

 التعليم المستمر 

عائدة . م.م
مصطفى 
 سلمان 

31/01/2018 

4 

معايير التنقية  
واالستبعاد للمواد 

الثقافية في المكتبات 
 الجامعية

حلقة 
 دراسية 

االمانة العامة للمكتبة  
شعبة / المركزية 

 التعليم المستمر 

فلاير . م.م
 حسن وادي 

05/02/2018 

5 

قواعد الفهرسة االنجلو 
امريكية والمستجدات 

الحديثة لوصف واتاحة 
 المصادر

حلقة 
 دراسية 

االمانة العامة للمكتبة  
شعبة / المركزية 

 التعليم المستمر 

احالم . د.م
 داود مندوب 

04/03/2018 

6 

التخصص الدقيق 
لمتخصصي المكتبات 
والمعلومات هل هو 
تقصير من اقسام 

 التخصص أم الوزارة

حلقة 
 دراسية 

االمانة العامة للمكتبة  
شعبة / المركزية 

 التعليم المستمر 

غالب . د.م
عبد الكريم 

 عزيز 
06/03/2018 

7 
ادارة الموارد البشرية 
بين الواقع النظري 

 والتطبيقي 

حلقة 
 دراسية 

االمانة العامة للمكتبة  
شعبة / المركزية 

 التعليم المستمر 

حيدر .م.م
عبد الزهرة 

. م.عباس ، م
بيداء كاظم 

 ماضي

08/03/2018 

8 

تنمية الوعي البيئي 
للمياه لدى االطفال 

بتوظيف بعض االنشطة 
 الفنية 

حلقة 
 دراسية 

االمانة العامة للمكتبة  
شعبة / المركزية 

 التعليم المستمر 

هند . د.م
فاروق 
 رزوقي 

12/03/2018 

9 
خدمات المعلومات 

 المباشرة 
حلقة 

 دراسية 

االمانة العامة للمكتبة  
شعبة / المركزية 

 التعليم المستمر 

ميسون . م
 عدنان حامد 

14/03/2018 

 سيمنار معمارية الحاسوب  10
االمانة العامة للمكتبة  

شعبة / المركزية 
 التعليم المستمر 

تيسير . م
 فوزي رديف 

02/04/2018 

11 
الموضوعات االنسانية 
في نظام تصنيف ديوي 

حلقة 
 دراسية 

االمانة العامة للمكتبة  
شعبة / المركزية 

احالم . د.م
 داود مندوب 

15/04/2018 



 التعليم المستمر  العشري 

12 
مصادر تسويق 

 المعلومات 
حلقة 

 دراسية 

االمانة العامة للمكتبة  
شعبة / المركزية 

 التعليم المستمر 

فلاير . م.م
 حسن وادي 

17/04/2018 

13 
المياة الجوفية 

واستشماراتها في 
 محافظة كركوك 

حلقة 
 دراسية 

االمانة العامة للمكتبة  
شعبة / المركزية 

 التعليم المستمر 

هند . د.م
فاروق 
 رزوقي 

19/04/2018 

14 
التوجهات الحديثة 
 لخدمات المعلومات 

حلقة 
 دراسية 

االمانة العامة للمكتبة  
شعبة / المركزية 

 التعليم المستمر 

عائدة . م.م
مصطفى 
 سلمان 

22/04/2018 

15 
ادارة عالقات الزبون 

 واثرها في االداء 
حلقة 

 دراسية 

االمانة العامة للمكتبة  
شعبة / المركزية 

 التعليم المستمر 

بيداء . م.م
 كاظم ماضي 

24/04/2018 

16 
/ التعاون بين المكتبات 

 المادي والفني واالداري 
 سيمنار

االمانة العامة للمكتبة  
شعبة / المركزية 

 التعليم المستمر 

غالب . د.م
عبد الكريم 

 عزيز 
26/04/2018 

 مصادر المعلومات  17
حلقة 

 دراسية 

االمانة العامة للمكتبة  
شعبة / المركزية 

 التعليم المستمر 

ميسون . م
 عدنان حامد 

02/05/2018 

 

 

 

 

 :تعليمات االشتراك 

تسديد أجور المشاركة في اليوم األول من الدورة نقدا ويستلم المشارك وصل استالم  •

بالمبلغ المستلم يقدم إلى الدائرة المعنية ، علما اننا ال نستلم صك  وسوف لن يسمح 

 . للمشارك باداء االمتحان في حالة عدم تسديد اجور الدورة 

 . إقامة الدورة يستلم المشترك كتاب مباشرته منذ أول يوم لموعد  •

ال يتم إعطاء المشترك الذي لم يسدد أجور االشتراك كتاب انفكاك نهاية الدورة او  •

 .    شهادة مشاركة  

 .  يعتبر المشترك الذي ال يحضر يوم االمتحان راسبا في الدورة  •

المكتبة مستعد لتنظيم اية دورة خارج المنهاج على ان يكون عدد المشاركين سبعة  •

 .  اشخاص فما فوق 

 

 

 



 


