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افتتاح مكتبة الكويت اإللكترونية ومحطة عبد الباقي النوري
للمعرفة

افتتحت مكتبة جامعة بيرزيت ،بتاريخ  21كانون الثاني  ، 1122مكتبة الكويت اإللكترونية ومحطة عبد الباقي النوري للمعرفة ،في
مكتبة الجامعة الرئيسية ،وهما مقدمتان من الشعب الكويتي عبر الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة ،ومن تنفيذ “الزيتونة” للتنمية
الشبابية.
وشارك في حفل االفتتاح رئيس الجامعة د .خليل هندي ،ورئيس الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة طالل عبد الكريم العرب،
ورئيس مجلس إدارة جمعية الزيتونة للتنمية الشب ابية مالك تيم ،ومديرة مكتبة الجامعة ديانا صايج ناصر ،وعدد من أعضاء مجلس
إدارة الجامعة وموظفي المكتبة وبعض أعضاء الهيئة األكاديمية والطلبة.
ورحب د .هندي بالسيد العرب ،مثمناً الدور التاريخي للكويت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه بكافة اإلمكانيات
الممكنة ،وعلى رأس ذلك دعم القطاع التعليمي ،والمكتبات الفلسطينية .وشكر السيد العرب على الجهود التي تبذلها الجمعية
الكويتية في مساعدة الطلبة العرب بمن فيهم الفلسطينيون.
بدوره ،أشار السيد العرب إلى أن المكتبة سوف توفر خدمات للطلبة واألساتذة والباحثين ،وتضع بين أيديهم نحو  21ألف كتاب
ومرجع في مختلف فروع العلم ،ومن اإلصدارات الحديثة لألعوام 1122 -1112م ،مؤكداً أهمية االستفادة المثلى من هذه المكتبة
وتحقيق أهدافها العلمية والتعليمية.
وأعرب السيد العرب عن فخره الكبير بالجامعات الفلسطينية ،وما وصلت إليه من مراتب متقدمة على مستوى العالم العربي
والدولي ،رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها األراضي الفلسطينية.
وقال تيم إن افتتاح المكتبة اإللكترونية في جامعة بيرزيت يأتي كخطوة أولى في إطار التعاون المشترك بين "الزيتونة" والجمعية
الكويتية لمساعدة الطلبة ،الفتتاح مكتبات الكويت اإللكترونية في  2جامعات فلسطينية ،وتم ربطها بمكتبة سبرنجر العالمية بشكل
دائم لالستفادة من الكتب المتو فرة في تلك المكتبة في كافة التخصصات العلمية واألدبية من قبل الطلبة والباحثين واألكاديميين
في الجامعات الفلسطينية.
من جهتها ،قدمت صايج ناصر شكرها للجمعية الكويتية،وجمعية الزيتونة ،مؤكدة أن هذين المعْلمين الجديدين سيعززان مسيرة
مكتبة الجامعة الطويلة نحو ام تالك ادوات المعرفة وحيازة أسبابها لتتماشى مع العصر الرقمي ،ورفد العملية األكاديمية بما تحتاجُه
من أدوات تقنية ضرورية لفائدة الطلبة والباحثين من داخل وخارج الجامعة والذين وصل عددهم قرابة  2111مستفيد خالل الفصل
الدراسي األول ،ومن المتوقع أن يستفيد منهما المزيد من الطلبة والباحثين في األيام القادمة.
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خدمات المكتبة

قامت المكتبة بإهداء-:
  09كتاباً باللغتين العربية واإلنجليزية إلى مكتبة بلدية بيتونيا.  46كتاب ااً ماان مسة ااة BOOK Aid Internationalللمكتبات الفرعية على النحو التالي -:
31
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ا ر كااانو األو
نظااق ق ااق تاادمات الم ااتفيدين ت ا
 4936مجموع ة من النش اطات وهي التالية -:

تقديق الخدمة عن بعد لمجموعة من الم اتفيدين مان
تارج الجامعة عبر وةائل االتصاا المتا اة (هاات،
بريد الكتروني  ...إلخ) لما مجموعُه  18م تفيداً.
13

تقديق الخدمة المرجعية لم تفيدين من تارج الجامعة
( 11م تفيداً).

1

لالطالع على الكتب العربية أنقر هنا

إعطاء لقة تدريبية لطلبة  Seminarو اةتخدام
مصادر المعلوماات فاي مجاا علاق االجتماا لا 354
طالباً.

لالطالع على الكتب اإلنجليزية أنقر هنا

نشاطات المكتبة
بتاريخ  4936/34/4ارك ال يد محمود مرار في ضور ور ة عمل في جامعة بيرزيت و كيفية التقدم لمنحة Erasmus Mundus
والتي قدمت ا ال يدة دولي كعيبني وال يد هشام قدومي.
بتاريخ  4936/34/34ارك موظفا من ق ق تدمات الم تفيدين محمود مارار وإيماا جاري فاي ضاور  Webinarمقادم مان يفال
بعنوا ."Embedding Repositories" :
بمناةبة عيد المي د المجيد ورأس ال نة المي دية وعيد المولد النبوي الشري ،نظمت لجنة النشاطات الم نية مأدبة غداء تفيفاة لماوظفي
المكتبة وذلك يوم الث ثاء الموافق . 4934/34/41

ويسرنا دعوتكم للمشاركة في مأدبة
األفطار الجماعي وذلك يوم الثالثاء
الموافق 3123/23/32
الساعة الحادية عشرة صباحا في
قاعة االستراحة

