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مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية

وشغلت صايج عضوية العديد من اللجان المهنية ،والعلمية
المحلية ،والعربية ،والعالمية ،فكانت عضوا في الهيئة اإلدارية
لجمعية المكتبات الفلسطينية لألعوام من  ،2000-1995ونائب
رئيس للجمعية من  ،2000-1997ورئيس لجنة التأهيل
والتدريب من  2000-1995تم خاللها عقد العديد من ورش
العمل والدورات في مواضيع عدة للمكتبيين ،كما كانت منسقة
االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات عن فلسطين من -1996
 ،1998وهي عضو حاليا في المجلس االستشاري لرابطة
المكتبيين واألرشيفيين المساندة لفلسطين من حزيران .2014
وبهذه المناسبة احتفلت أسرة المكتبة بمديرتها وقدم لها الموظفون
درعا تكريميا ،وذلك يوم األربعاء . 2017/4/19

مكتبة الكويت االلكترونية
ديانا صايج ناصر تحصل على المرتبة الثانية في ترشيحات
المكتبيات الرائدات لعام 2017
حصلت مديرة مكتبة يوسف أحمد الغانم في جامعة بيرزيت ديانا صايج
ناصر،على المرتبة الثانية في ترشيحات المكتبيات الرائدات لعام ،2017
والذي ينظمه مجتمع خبراء المكتبات " ،"Library Expertsفيما حصلت
د .رضية آدم محمد من جامعة أم درمان األهلية في السودان على المرتبة
األولى ،وذلك تقديرا لدورهن في إثراء المكتبات العربية.
وقالت صايج إن هذا التكريم سيزيد من المسؤولية الملقاة عليها وعلى طاقم
المكتبة للنهوض بالدور الثقافي للمكتبات العربية ،مبينة أن المكتبة تمثل
الماضي الذي يربطنا بتاريخ األمم وأمجادها ،وتمثل الحاضر بما توفره من
معلومات حول مجريات األمور ،وهي المستقبل الذي سيبني اإلبداعات
واالنتاجات الثقافية والفكرية.
جدير بالذكر أن صايج تدير المكتبة منذ العام  ،1998وهي المبادرة لطرح
فكرة تأسيس المستودع الرقمي المعلوماتي لجامعة بيرزيت "فضا" ،كذلك
تشغل منصب المنسق للتجمع الفلسطيني  PALICOمنذ العام  2005وحتى
اآلن ،وهي عضو المجلس االستشاري التحاد أيفل للمصادر اإللكترونية
لفترتين من  2010-2008و 2016-2014مما سهل توفير بعض المصادر
اإللكترونية المجانية للمؤسسة والجامعات أعضاء التجمع.

امتدادا لدعم الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة تم
إضافة إصدارات شركة شبرنجر للعام  2017من
الكتب اإللكترونية ليصل عدد الكتب الى
 147.500كتابا و 1900دورية علمية لألعداد
الجارية  2017قابلة للزيادة ،كما تم إضافة
المصادر التالية
American Scientific- Nature in ArabicPalgrave Ebooks

نأمل االستفادة من المصادر المتاحة والتي يمكنكم
الوصول إليها من خالل الرابط التالي على
صفحة المكتبة اإللكترونية
https://link.springer.com

وصل المكتبة حديثا ً عن طريق اإلهداء
 406عنوانا باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب ومجالت ورسائل
ماجستير من بعض األفراد والمؤسسات-:
• المرحوم الدكتور إبراهيم الدقاق.
• مؤسسة الضمير.
• منشورات جامعة بيرزيت.
• أفراد.

ورشات عمل ونشاطات أخرى
 بتاريخ  2017/4/3شاركت مديرة المكتبة ورؤساءاألقسام وموظفو وحدة تكنولوجيا المعلومات والتجمع
الفلسطيني باليكو في حضور ورشة عمل هدفت إلى تحديد
االحتياجات لبناء مستودعات رقمية وربما لمستودع جامع،
وذلك ضمن مشروع إرازموس ،حيث عقدت الورشة في
ملحق معهد الحقوق.

إهداءات لمؤسسات محلية
قامت المكتبة بإهداء مجموعة من الكتب باللغتين العربية واإلنجليزية
وعددها ( )16كتابا للجهات التالية:
 مكتبة معهد الحقوق
 مكتبةمعهد دراسات المرأة

نشيطون مكتبيا ً..

ضمن زاوية " نشيطون مكتبيا ً " فقد حقق في هذا الشهر كل من:
 الطالبة تفاني بهاء الدين موسى /كلية الدراسات العليا أعلىرقم استعارة وهو  72كتابا.
 تلتها الطالبة أسماء جمال أحمد الحاج /كلية اآلداب بـ 19كتابا

خدمات المكتبة
نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر نيسان 2017مجموعة
من الخدمات عن بعد لـ  26مستفيدا من خارج الجامعة عبر
وسائل االتصال المتاحة( :هاتف ،بريد إلكتروني) الدول
هي:اإلمارات العربية المتحدة ،إسبانيا ،بريطانيا ،إيطاليا ،غزة،
وكوريا الجنوبية.
تقديم حلقات تدريبية وتعريفية على نظام  Turnitinلدائرة علم
الحاسوب.
تم إعطاء لقاء بحثي في مكتبة الكويت اإللكترونية لدائرة علم
النفس في موضوع طرق البحث في علم النفس االجتماعي.

 بتاريخ  2017/4/20شاركت مديرة المكتبة ديانا صايجناصر بمداخلة عن "فضا" ضمن ورشة عمل حول:
"استراتيجيات التعلم المفتوح في فلسطين" والتي عقدت
في جامعة بيرزيت -قاعة يوسف شماس /مبنى الرئاسة من
قبل برنانج التعليم المستمر ،كما شارك في حضور الورشة
الموظف أسد توم .

 بتاااااريخ  2017/4/27حضاااار رئاااايس قساااام خاااادماتالمستفيدين السيد محمود مرار ويبنار بعنوان :
"" Eifl_licensing URKUND webinar

تواصل الطلبة مع مكتبتهم

