نشرة شهرية – الثامن والخمسون تشرين الثاني 2016

مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية
نشرة المكتبة اإلخبارية

كلية الهندسة والتكنولوجيا

معهد الدراسات البيئية والمائية ،مركز مختبرات
جامعة بيرزيت للفحوص ،ومعهد دراسات المرأة

المستودع المعلوماتي " فضا "
الحقا إلطالق المستودع المعلوماتي الرقمي الخاص بجامعة
بيرزيت " فضا " باشرت المكتبة الرئيسية بعقد سلسلة من
ورش العمل التعريفية حول النظام المستخدم لـ "لفضا" وطريقة
إدخال البيانات واسترجاعها.
شملت الورش معاهد ومراكز الجامعة وكلية الهندسة وتكنولوجيا
المعلومات والتربية ودائرة اللغات والترجمة ،حيث وصل عدد
الحضور  100مشارك.
كما امتازت الورش بالتفاعل اإليجابي من المشاركين واهتمامهم
بفكرة " فضا " والتي تهدف أساسا إلى رفع مكانة الجامعة
وكوادرها.
مرفق لقطات من بعض اللقاءات والتي عقدت جميعها خالل شهر
تشرين الثاني . 2016

معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ،الصحة العامة والمجتمعية،
ومكتبة دراسات التنمية

معهد الحقوق

دائرة اللغات والترجمة

كلية التربية

وصل المكتبة حديثا عن طريق اإلهداء
• تم استالم  106عنوانا باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب
ومجالت ورسائل ماجستير من بعض األفراد والمؤسسات -:
إبراهيم عبد هللا سعادة.
د .ليزا تراكي.
مؤسسة روزا لوكسمبرغ.
جمعية الكتاب المقدس – بيروت.

خدمات المكتبة




إهداءات لمؤسسات محلية
مركز تطوير اإلعالم ومركز دراسات التنمية

قواعد بيانات لفترات تجريبية
قاعدة "بوابة الكتاب العلمي"
المواضيع  :كتب وأبحاث وأوراق مؤتمرات باللغة العربية
المدة :من  12/5ولغاية 2016/12/31
الرابطwww.thelearnbook.com :

طلبات اعضاء الهئية األكاديمية
تم طلب  183عنوانا من طلبات أعضاء الهئية األكاديمية للعام
األكاديمي  2017-2016من قبل  14دائرة في الجامعة .

قامت المكتبة بإهداء مجموعة من الكتب باللغتين العربية
واإلنجليزية وعددها  116كتابا للجهات التالية -:
 مدرسة بيت عور الفوقا األساسية المختلطة. مكتبة المرأة. -مكتبة معهد الحقوق

مشاركة مديرة المكتبة في حضور االجتماع السنوي
لمنسقي اتحاد أيفل
شاركت مديرة المكتبة في حضور االجتماع السنوي لمنسقي
اتحاد ايفل في مدينة  Chisinau-مالدوفا بتاريخ
 2016/11/17ولغاية 2016/11/23

نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر
تشرين الثاني  2016مجموعة من الخدمات عن
بعد لـ  71مستفيدا من خارج الجامعة عبر
وسائل االتصال المتاحة( :هاتف ،بريد
إلكتروني) من الواليات المتحدة ،المانيا ،غزة/
فلسطين .
تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة Seminar
حول خدمات المكتبة وكيفية استخدام مصادر
المعلومات لـ 173طالبا من طالب دائرة علم
الحاسوب ،دائرة الهندسة الميكانيكية
والميكاترونكس ،كلية الحقوق واإلدارة العامة،
دائرة علم االجتماع.

زوار من خارج الجامعة



تم استقبال  1256طالبا وطالبة من  24مدرسة
من مناطق مختلفة من الضفة الغربية؛ القدس،
الخليل ،جنين ،طولكرم ،رام هللا  ،نابلس.

