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افتتاح معرض
منشورات كوادر جامعة بيرزيت

افتتحت جامعة بيرزيت في مكتبة يوسف أحمد الغانم ،يوم األربعاء  3نيسان  " ،3103معرض منشورات كوادر الجامعة" ،حيث هدف المعرض إلى استعراض المنتوج
البحثي لكوادر الجامعة خالل السنوات العشر الماضية ،وتسليط الضوء على أهمية البحث العلمي ،والنهوض بحركة التأليف والنشر.
وشارك في حفل افتتاح المعرض كلٌ من :رئيس الجامعة د .خليل هندي ،ووزيرة الثقافة سهام البرغوثي ،ومديرة المكتبة ديانا صايج .وذلك بحضور عدد من أعضاء
مجلس الجامعة والهيئة التدريسية والباحثين والموظفين.
واحتوى المعرض على قرابة أربعمائة وخمسين ( )051منشوراً من المواد المطبوعة التي توفرت نسخٌ منها في المكتبة خالل السنوات العشر الماضية (من العام 3113
وحتى العام  ،)3103باإلضافة إلى نماذجَ لعناوين مجالت علمية محكّمة نشرت أبحاثاً أو مقاالت لكوادر الجامعة.
وافتتح المعرض بكلمة نائب مدير مكتب العالقات العامة لبنى عبد الهادي ،متحدثةً عن أهمية الثقافة والبحث العلمي في االرتقاء بالمجتمعات .من جهته قال د .خليل هندي:
"نزعم دوماً وعن حق وجدارة أن جامعتنا هي الجامعة الفلسطينية األولى ،ال من حيث تاريخ اإلنشاء فحسب بل أيضا من حيث التميّز األكاديمي بكافة المعايير التي
تُستخدم لتقدير جودة الجامعات ،خاصة في مجال االهتمام بالبحث العلمي".
وأضاف د .هندي " :على الرغم من اهتمامنا الكبير في مجال البحث العلمي ،وعلى الرغم من وجودنا في مقدمة الجامعات الفلسطينية من حيث البحث ،إال أن وضعنا في
هذا المجال مقارنة بالجامعات العالمية لم يزل متواضعاً ،وسنسعى كإدارة جامعة إلى إيالء البحث العلمي أهميةً أكبر من ذلك.
ي بلد ،وهو من أهم دعامات تقدم
من جهتها ،قالت مديرة المكتبة ديانا صايج إن البحث العلمي هو من أهم أهداف أي مؤسسة تعليمية وثقافية ،بل عليه يعتمد تطور وتقدم أ ّ
المجتمعات والركن األهم في االرتقاء بالمعرفة في شتى حقولها ،وأضافت " :هذا المعرض يحتوي على جزء من اإلصدارات ،حيث إن العدد الكلي لإلنتاج الفكري للسنوات
العشر الماضية قد وصل إلى ما يقارب ألفاً وثمانمائة ( )0011منشور من كتب ،ومقاالت ،ورسائل وأُطروحات ،ودراسات ،وأوراق عمل ،قُدمت في مؤتمرات علمية،
والتي تم حصرها من خالل قاعدة بيانات المنشورات ،وقاعدة بيانات المكتبة ،ونحن على يقين أن هنالك أعداداً ال بأس بها من المنشورات غير المُدخلة على هذه القواعد
والتي لو توفرت لحصلنا على أرقام أعلى".
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فيما أكدت وزيرة الثقافة سهام البرغوثي أن الثقافة عاملٌ مهم في المقاومة الفلسطينية وفي الحفاظ على الذات الفلسطينية وتعزيز الوعي الوطني ،وأثنت على التطور
الحاصل في جامعة بيرزيت من النواحي األكاديمية والبحثية .وأضافت " :نبارك ونحيي جامعة بيرزيت على هذا المجهود العلمي ،ونفخر بهيئتها التدريسية التي كانت
عنواناً للبحث والمعرفة ،فالجامعات المتطورة يقاس تقدمُها بتقدم وكمية أبحاثها ومنشوراتها".
ومن ثم قامت اللجنةُ المنظِمة بتكريم المؤلفين الخمسة األوائل في الجامعة ،وهم :عميد كلية الحقوق واإلدارة العامة د .عاصم خليل ،أستاذ الهندسة المدنية د .عصام
الخطيب ،وأستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية السابق في جامعة بيرزيت د .عزمي بشارة ،وأستاذ الهندسة البيئية د .راشد الساعد ،وأستاذ الهندسة المدنية د .خالد أباظة.
وألقى د .عاصم خليل كلمة المؤلفين ،مؤكداً على وجود اهتمام متزايد من الجامعة في مجال البحث العلمي ،وتمنى أن تكون هناك دارٌ للنشر قريباً في جامعة بيرزيت ،تساهم
في تشجيع األساتذة وأسرة الجامعة على البحث العلمي والمنشورات ،وتسهل عملية إيصال الرسالة الحضارية واإلنسانية الفلسطينية إلى جميع أنحاء العالم.
كما جرى في الحفل توقيع آخر ثالثة كتب دخلت المكتبة مع نهاية العام  3103بهدف تشجيع وتحفيز الكوادر على المزيد من العطاء للنهوض بحركة التأليف والنشر،
والكتب الثالثة هي" :تضاريس اللغة والداللة في الشعر المعاصر" إلبراهيم نمر موسى ،و" Leadership under: The Palestinian Executive Challenging
 "Conditionsلفريد منى وغريس خوري ،وكتاب "المنهاج التدريبي الخاص بالنوع االجتماعي في قطاع العدالة" لمعين البرغوثي ونرمين مرمش.

الحصول على إتاحة مجانية لكافة
الرسائل الجامعية الصادرة في العالم
العربي
تمكنت المكتبة الرئيسية من خالل عالقاتهلا ملع مكتبلة الجامعلة
األردنية ملن الحصلول عللى إتاحلة مجانيلة ( لالطلالع فقلط دون
تحميلل أو طباعلة) عللى كافلة الرسلائل الجامعيلة الصلادرة فلي
العللالم العربللي كللون الجامعللة األردنيللة هللي مركللز اإليللداع لتلللك
الرسائل واألطروحات.
لالطالع يرجى عمل التالي:
الدخول إلى حسابكم على "ريتاج"
الضغط على مكتبات الجامعة أعلى الشاشة.
تظهر صفحة تحمل معلومات عن المكتبة وفي أسفل الصفحة
تجدون الرابط التالي-:
The University Of Jordan - Main Library-Theses
Website

وصل المكتبة حديثاً

وصلللت المكتبللة خللالل شللهر آذار مجموعللة مللن الكتللب المهللداة
وعلللللددها  04كتابللل ل ًا بلللللاللغتين ،منهلللللا  CD 33ملللللن مؤسسلللللة
 Pacifica Radio Archivesوكلذلك مجموعلة ملن المجلالت
وعللددها  04مجلللة ،باإلضللافة إلللى  3رسللائل ماجسللتير ورسللالة
دكتوراه.
لالطالع على الكتب العربية أنقر هنا
لالطالع على الكتب اإلنجليزية أنقر هنا
تلللم اسلللتالم  6عنلللاوين ملللن مقلللررات بعلللت المسلللاقات للطلبلللة
المحتلللاجين ،والمتبلللرع بهلللا ملللن مركلللز إحيلللاء التلللرا – عملللان
وجمعية أصدقاء بيرزيت وعددها  01نسخة.
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نشاطات المكتبة

بتاريخ  3163/3/61لغاية  3163/3/33شاركت مديرة المكتبة في االجتماع الخاص بالمكتبة االفتراضية بجامعة
جنت -بلجيكا.

