لالستفسار ،باإلمكان التواصل مباشرة
مع وحدة التكنولوجيا في المكتبة ،على
نشرة شهرية – العدد التاسع والثمانون تشرين األول 2019
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نشرة المكتبة اإلخبارية
مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية

خدمات المكتبة
 نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر تشرين األول
 2019مجموعة من الخدمات عن بعد لـ  43مستفيدا من

هاتف رقم  -2201أسد توم ،أو طلب

خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة( :هاتف ،بريد

لقاءات تعريفية يتم تنظيمها بالتوافق مع

إلكتروني) من عدة دول هي :مصر ،كولومبيا ،إنكلترا،

برامجكم.

فرنسا ،جنوب أفريقيا .....،إلخ.
 تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة الـ  Seminarعدد 6
سمنارات حول خدمات المكتبة وكيفية استخدام مصادر



إطالق "فضا" بحلته الجديدة-
fada.birzeit.edu

قامت المكتبة بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا
المعلومات /مركز الحاسوب بتحديث نظام
المستودع الرقمي "فضا" من نظام

وصل المكتبة حديثا ً عن طريق اإلهداء والشراء:

المعلومات لـ  123طالبا وطالبة من دائرة األعمال ،دائرة

) (35عنوانا باللغتين العربية واإلنجليزية
من كتب ومجالت ورسائل ماجستير من
بعض الجهات التالية:

المحاسبة  ،دائرة القانون ،ودائرة الدراسات اإلسرائيلية.

 oالسيد هاني أبو نعيم
 oمؤسسة الدراسات الفلسطينية –
رام هللا
 oمكتب رئيس الجامعة

 Dspaceالى  Dspace-CRISوذلك
لالستفادة

من

العديد

من

الميزات

اإلاضافية والتي أهمها تسهيل عملية إدخال
المنشورات ،وستقوم المكتبة باإلعالن عن
عقد ورش عمل ،وتحديث المواد التدريبية
 Tutorialsخالل األيام القليلة القادمة.

طلبات أعضاء الهيئة األكاديمية للعام -2019
2020

تم طلب ( )43كتابا باللغتين من طلبات
أعضاء الهيئة األكاديمية المختلفة.

 االنتهاء من إعطاء الحصص التعريفية بالمكتبة للطلبة الجدد
للفصل األول من العام األكاديمي  :2019/2020بلغ عدد الطلبة
الملتحقين  1502طالب وطالبة ،وعدد الشعب  50شعبة ،وقد
كانت فترة التدريس من يوم االثنين  2019/09/09وحتى يوم
االثنين .2019/10/07

زوار المكتبة

زار المكتبة الخميس بتاريخ  2019/10/10من شركة  Sageاآلنسة
 Kiren Shomanوالبروفسور  David Mekayمن جامعة -Essex
بريطانيا ،وعقد اجتماعا مع مديرة المكتبة السيدة ديانا صايج ناصر
ومديرة برنامج الدكتوراه الدكتورة ليزا تراكي للتباحث في أسس التعاون
فيما يتعلق بتوفير المصادر اإللكترونية والنشر اإللكتروني من خاللهم أو
من خالل دور نشر تربطهم عالقة بهم.

نشيطون مكتبيا
ضمن زاوية "نشيطون مكتبياً" حقق في هذا الشهر ك ٌ
ل من :
الطالبة.نرمين حشيم /كلية التربية  .أعلى رقم استعارة وهو
 23كتاباً.
تلتها الطالبة أسماء حمود من كلية اآلداب استعارت  19كتاباً.

ورشات عمل
شارك فريق عمل "فضا" من المكتبة ،سهيلة أبو غضيب ،جمال األسطة ،أسد توم،
محمود مرار ،مديرة المكتبة وجميل السيد في حضور الورشة الختامية لمشروع رومر
والتي كانت بعنوان "نتائج وتأثير وديمومة مشروع إدارة مخرجات البحث العلمي عبر
المستودعات المؤسسية متاحة الوصول في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

ورشة جامعة بيرزيت

(.")ROMOR
وذلك يومـي الثالثاء واألربعاء الموافـــــق  9-8تشرين األول  ،2019من الســــاعة
 4:00 – 10:00بعد الظهر في كل من جامعة بيرزيت والقدس المفتوحة.
وتناولت الورشة أهم نتائج المشروع وتأثيره وكيفية تحقيق ديمومة لمخرجاته على
المدى الطويل ،كما تناولت مجموعة من المفاهيم والممارسات المهمة في مجال إدارة
البيانات البحثية ومشاركتها والتي من شأنها االرتقاء بالممارسات العلمية والبحثية
المبنية على إتاحة العلوم في جامعاتنا الفلسطينية ،وأطلعت المشاركين على آلية إنشاء
المستودعات المؤسسية مفتوحة الوصول.
وقدمت مديرة المكتبة السيدة ديانا صايج ناصر ورقة عمل بعنوان:
"Developing IR policies” : BZU IR Fada as a model

ورشة جامعة القدس المفتوحة

