نشرة شهرية
مكتبة يوسف أحمد الغانم
المكتبة الرئيسية

تبرعات نقدية للمكتبة
حصلت المكتبة مؤخراً على تبرعات نقدية
من الجهات التالية:
Henkel Foundation Germany
عن طريق د .هيلغا الشتراكات آلية
والمبلغ هو  40.209.12يورو.
شركة  011 : sageجنيه إسترليني لشراء
كتب للمكتبة ،وقد اختارت الشركة مكتبة جامعة
بيرزيت لهذا التبرع للعام .4102

شكراً للجهات الداعمة

إهداءات لمؤسسات محلية
قامت المكتبة بإهداء ما يقارب  010مواد باللغتين
العربية واإلنجلي ية لمكتبة بلدية البيرة العامة.

وصل المكتبة حديثاً
حصلللت المكتبللة علللى مجموعلةم مللن الكتل
والرسلللللائل المهلللللداة وعللل لددها  052عنوانللل لاً
منهللللللا  22عنوانلللل لاً مللللللن الللللللدكتور James
 /Allanكتلللل آوللللار وتللللاريخ ،كمللللا و للللل
المكتبلللة  882عنوانل لاً باللغلللة االنجلي يلللة ملللن
مؤسسة .Book Aid International
لالطالع على الكتب العربية أنقر هنا
لالطالع على الكتب اإلنجليزية أنقر هنا

نشرة المكتبة اإلخبارية

العدد :السادس والثالثون
تشرين ثاني 4102

قواعد بيانات قيد التجربة
تجريبية
حصلت المكتبة مؤخراً على قاعدة متخصصة في القانون HeinOnline
من خالل اتحاد  eiflللمصادر اإللكترونية.
مدة اإلتاحة :من كانون األول  4102ولغاية نهاية كانون الثاني .4102
الرابطhttp://heinonline.org/HOL/Welcome :
التغطية :توفر القاعدة مقاالت وتقارير في المجاالت القانونية الخاصة
بالواليات المتحدة ودول العالم األُخرى ،باإلضافة الى فهرس للمجالت
القانونية من كافة الدول فيما يخص القانون الدولي العام والخاص والمقارن.
باإلمكان زيارة الموقع ايضا من خالل صفحة المكتبة اإللكترونية على
الرابط التالي:
http://library.birzeit.edu/library/fulltext_en.php
تحت عنوان .Trial databases

خدمات المكتبة
نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شـهر تشرين األول 4102
مجموعــة من النشــاطات وهي التالية -:
تقديم الخدمة عن بعد لمجموعة من المستفيدين من خارج الجامعة
عبر وسائل االتصال المتاحة (هاتف ،بريد الكتروني ... ،إلخ)
لما مجموعُه ( 13مستفيداً).
عقد لقاءات تدريبية وتعريفية لطلبة " السمينار " لدوائر الجامعة
حول خدمات المكتبة وكيفية استخدام مصادر المعلومات لـ 440
طالباً من الدوائر التالية :
دائرة علم االجتماع
هندسة المياه
استقبال  3مدارس :مدرسة بنات لقيا الثانوية (  041طالباً) ومدرسة
المستقبل الصالح األساسية للبنين – البيرة (  50طالبا) ومدرسـة بنات
أبو قش الثانوية (  40طالباً) وتقديم معلومات أولية لهم عن المكتبة
وخدماتها.
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نشاطات المكتبة
اختتمت المكتبة الرئيسية يوم السبت الموافق  9112/11/92دورة بعنوان " تصنيف نظام الكونغرس "
والتي عقدت لمدة خمسة أيام عمل في الفترة ما بين اإلونين  9112/11/92والسبت  9112/11/92بواقع  03ساعة
تدريبية .
شارك في حضور الدورة  71شخصاً من موظفي مكتبات الجامعة وبعض المكتبيين من جامعتي بيت لحم والقدس
المفتوحة.
وفي حفل االختتام ،تم توزيع الشهادات على المشاركين والمدربين بحضور نائ الرئيس للشؤون األكاديمية .
تخلل الحفل وداع ال ميل جمال سحويل والذي غادرنا مع نهاية شهر تشرين الثاني نظراً لو وله سن نهاية الخدمة.
كما قدمت لجنة النشاطات المهنية التهنئة لمديرة المكتبة نظراً الختيارها عضواً في المجلس االستشاري التحاد ايفل
للمصادر اإللكترونية للعامين . 9112-9112

