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تشرين أول 2102

إعالن يخص منشورات كوادر الجامعة
إلغناء ركن منشورات كوادر جامعة بيرزيت في المكتبة
نرجو من جميع أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين تزويد
المكتبة الرئيسية بمنشوراتهم للسنوات العشر الماضية من
 2112فما فوق بخمس نسخ من كل منشور مطبوع ،كتاب،
دليل ،ونسختين مطبوعة والكترونية للرسالة او االطروحة.

طلبات كتب جديدة

كدفعة أولى من طلبات الكتب الجديدة للعام األكاديمي
 ،2102-2102قام قسم تطوير المقتنيات بطلب 852
كتابا والتي وردت من بعض دوائر الجامعة وأعضاء
الهيئة التدريسية.

العدد :الرابع عشر

تطورات على صعيد العمل
تسهيال للخدمة ولتوفير إحصاءات رقمية دالة:
تم فرز المصادر المتوفرة في المكتبة حسب المواضيع
ووفق تصنيف نظام مكتبة الكونغرس المتبع في
المكتبة باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية|.
تم فرز المصادر االلكترونية التي تشترك بها المكتبة
وفق موضوعاتها (كتب ودوريات إلكترونية) وذلك
حسب تقسيمات الناشرين الموضوعية.

مكتبة االثار

قررت إدارة الجامعة نقل مكتبة اآلثار من مبنى الدراسات العليا – الطابق األرضي الى مبنى المكتبة الرئيسية  /قاعة
الدراسة الجماعية – الطابق األول " ب " وقد شكلت لجنة من موظفي المكتبة واألستاذ حامد سالم من دائرة التاريخ واآلثار
لوضع خطة وآلية للعمل لتجهيز مواد تلك المكتبة والتي تقارب  2888مادة الستخدام المستفيدين.
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خدمات المكتبة

نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر تشرين األول  2102مجموعة من النشاطات وهي-:
تقديم الخدمة عن بعد لمجموعة من المستفيدين من خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة (هاتف ،بريد
الكتروني ... ،إلخ ).لما مجموعه  41مستفيداً .
إعطاء حلقة تدريبية لطلبة  Seminarوطلبة الدراسات العليا حول استخدام مصادر المعلومات في مجال
الصيدلة لـ  88طالباً.
عقد لقاءات تعريفية بالمكتبة لطلبة السنة الجامعية األولى للفصل الدراسي األول  2102-2102لـ  747طالباً
( 25شعبة ).

وصل المكتبة حديثاً

وصل المكتبة خالل شهر تشرين األول مجموعة منن الكتنب
شراءً وإهنااءً ،باإلضنافة النب بعنل الرلناال واألاروحنات
الجامعية.
لالطالع على الكتب العربية أنقر هنا
لالطالع على الكتب اإلنجليزية أنقر هنا

نشاطات المكتبة

شــــارك موظفون من قسم التزويد وأعضاء لجنـــة
تطوير المقتنيات في معرض فلسطين الدولــي
للكتاب والذي عقد في البيــرة ما بين
 -2132/31/31الثالثاء  2132/31/36لشراء
كتب باللغة العربية وصل عددها الى  555عنواناً.

