
 
  

 5102 شباط  ،التاسع والثالثون: العدد ،نشرة شهرية

يسيةئالمكتبة الر –مكتبة يوسف أحمد الغانم   

باريةاإلخنشرة المكتبة   

 

 

 
 

  
 

5102 اذار – نشرة شهرية، العدد االربعون   

 

دوام المكتبة خالل الفصل الدراسي  
بادرت إدارة المكتبة الرئيسية  لخدمة رواد المكتبة تسهياًل

إلى فتح أبوابها أيام اآلحاد، من الساعة التاسعة صباحًا 

وذلك حتى نهاية الفصل  من بعد الظهر، لثةوحتى الثا

هذا باإلضافة إلى أن المكتبة تفتح  ،الدراسي الثاني

ابوابها طيلة ايام األسبوع من الساعة الثامنة صباحًا حتى 

 .ستثناء يوم الجمعةبا الخامسة مساًء

الزائرين مع  نائب الرئيس للشؤون ين يلقاء المكتب
 األكاديمية

بيرزيت  جامعة  في الزائرين ينيلقاء المكتب  

 وفد مكتبي في زيارة لجامعة بيرزيت

 
اإلثنين  نظمت مكتبة جامعة بيرزيت الرئيسية يومي

  في  ني، لقاًء بين المكتبي5102نيسان  7و 6والثالثاء 

والجامعات الفلسطينية ونظرائهم من جامعات  بيرزيت

 بريطانية وأمريكية وأعضاء في جمعية
LAP (Librarians and Archivists with Palestine) 

 

تضمنت اللقاءات سلسلة من االجتماعات بين المكتبيين 

 00مشاركا من  57الزائرين والمكتبيين المحليين ضمت 

جتماعات الى ت االجامعة في الضفة الغربية، وهدف

االستماع الى االحتياجات والمشاكل التي تواجه المكتبات 

لدراسة إمكانية سبل التعاون المستقبلي من األكاديمية 

كما تخلل اليومين ثالث . الخ... تبادل للخبراء، أو تدريب

 الزائرون ورش عمل قدمها المكتبيون
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنتهاء

 

 

  ورشة عمل التجمع الفلسطيني حول الملكية الفكرية
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اهداءات لمؤسسات محلية
اإلنجليزية العربية و كتابًا باللغتين  021لمكتبة بإهداء قامت ا

كما استلمت المكتبة ، الثانوية للبنات لمدرسة بنات دير السودان

 . مادة حديثة  354

 

 لالطالع على الكتب العربية التي وصلت حديثا  أنقر هنا

 لالطالع على الكتب اإلنجليزية التي وصلت حديثا أنقر هنا
 

 ورشة عمل مهارة االتصال والتواصل

 

 

 الفكرية حول الملكية الفلسطيني  ورشة عمل للتجمع

عقددد التجمددف الفلسددطيني ورشددة عمددل حددول الملكيددة الفكريددة       

مكتبددات  مددويفي شددارف فيهددا بعدد  مددن  06/4/5102بتدداريخ 

 .أبو ديس –عقدت الورشة في جامعة القدس  –الجامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمل مهارة االتصال والتواصل ةورش

بعنوان لموظفيها  نظمت المكتبة الرئيسية ورشة عمل 

والتي عقدت يوم السبت الموافق مهارة االتصال الفعال 

 .وقدم الورشة االستاذ ايمن الميمي 12/3/1122
  

 
 

المكتبةخدمات   
 

لمجموعة من  عدتقديم الخدمة عن ُب-

ة عبر ـالمستفيدين من خارج الجامع

هاتف، بريد "ة ــوسائل االتصال المتاح

 (ًامستفيد 43)، "أو شخصيا لكتروني،إ

الضفة الغربية، )األردن، فلسطين من 

من مؤسسات و ، ، ألمانيا، الجزائر(غزة

 .وجامعات محلية

 

التعريفية  اللقاءات عطاءاالنتهاء من إ-

بالمكتبة للطلبة الجدد للفصل الثاني من 

 .5102-5103العام األكاديمي 

وعدد  ،وطالبة ًاطالب 828بلغ عدد الطلبة  

 . شعبة 41الشعب 

..نشيطون مكتبيا  
 

 ضدددمن زاويدددة نشددديطون مكتبيدددا الشدددهرية فقدددد   

 الطالبة  في هذا العدد  حققت

 ةايانتصار بو

علددى رقددم  أ مددن كليددة اآلدا    (بكددالوريوس) 

 الطالبة  تلتها كتابًا( 22)استعارة وهو 

 ميرفت األسطة
 (كتابا19) (ماجستير) 

تقوم بتسهيالت للخريجينالجامعة مكتبة   
 الستخدام المكتبة

 من با  تواصل المكتبة مف الخريجين، أو الزمالء المتقاعدين،

أو المستفيدين من المجتمف المحلي والذين يرغبون في 

لى إ ت المكتبةهدا  تثقيفية أو بحثية، بادراستخدام المكتبة أل

التعديل على سياسة المستفيدين من خارج الجامعة وباالتفاق 

وذلك لمنح روادنا  مف نائب الرئيس للشؤون األكاديمية،

 .الفرصة لالستفادة من خدمات ومصادر المكتبة المتنوعة

 : لمزيد من التفاصيل، يرجى الدخول على الرابط التالي 

http://alumni.birzeit.edu/ar/node/29559  

http://home.birzeit.edu/librarya/arabicacq.htm
http://home.birzeit.edu/library/englishacq.htm
http://alumni.birzeit.edu/ar/node/29559

