
 

 2015 شباط  ،التاسع والثالثونالعدد:  ،نشرة شهرية

يسيةئالمكتبة الر –مكتبة يوسف أحمد الغانم   

باريةاإلخنشرة المكتبة   

 

للمصادر اإللكترونية ريما كوبريتي في  ايفل تحادارئيسة 

 زيارة لجامعة بيرزيت

 
اتحاد ايفل للمصادر اإللكترونية زارت اآلنسة  ريما كوبريتي رئيسة 

 2015-5-4جامعة بيرزيت واجتمعت خالل زيارتها يوم اإلثنين الموافق 

الدكتور هنري جقمان ونائب  ن نائب الرئيس للشؤون األكاديميةبكل م

تصال  الدكتور غسان الخطيب ومديرة المكتبة الاللتنمية و الرئيس

وتناول االجتماع  عالقة االتحاد ودوره في  ،األستاذة ديانا صايج ناصر

دعم الدول األعضاء منها فلسطين بالقواعد االلكترونية خدمة للبحث 

والباحثين، وتشجيعهم للنشر الحر وبناء المستودعات المؤسساتية 

الحتضان االنتاج العلمي والفكري للعاملين في المؤسسة من أعضاء هيئة 

 .أكاديمية وباحثين

 

 ذفي هذا االتحاد من الذكر أن مكتبة جامعة بيرزيت عضوب ومن الجدير

االشتراك ببعض القواعد االلكترونية  وحققت من خالله 2005العام 

.للمجالت بالنص الكامل وبشكل مجاني  

   

وشكرت إدارة الجامعة السيدة كوبريتي، على جهودها االستثنائية في 
مثمرة مع مكتبة دعم عضوية فلسطين في االتحاد، وعلى عالقتها ال

.الجامعة  
 
 
 
  

 

 

 

 ادارة الجامعة   مع آيفل رئيسة اتحاداجتماع 

2015 الربعون نيسانوا الحادي نشرة شهرية، العدد  

 

وجاءت زيارة ريما للمنطقة بعد مرور عشر سنوات على 

 ،2005تأسيس التجمع الفلسطيني والذي تأسس في العام 

بأعضاء  2015-5-5فاجتمعت يوم الثالثاء الموافق 

التجمع الممثل بمدراء المكتبات الجامعية في كل من 

الغربية وغزة والذي عقد في مكتبة جامعة بيرزيت  الضفة

، وتم التطرق الى لتشارك األعضاء احتفالهم بتلك المناسبة

 العديد من القضايا التي تهم العالفة فيما بينهم.

 سياسة المستفيدين من خارج الجامعة
الزمالء المتقاعدين، أو المستفيدين باب تواصل المكتبة مع الخريجين، و من 

من المجتمع المحلي والذين يرغبون في استخدام المكتبة ألهداف تثقيفية أو 
الى التعديل على سياسة المستفيدين من خارج رت المكتبة بحثية، باد
لالستفادة من خدمات ومصادر المكتبة  ةالفرصها ذلك لمنح روادو الجامعة 

لالطالع انقر هنا  .وعةالمتن  
http://library.birzeit.edu/librarya/offcampuspolicy.htm  

 

 

الفلسطينيريما أثناء إجتماعها بأعضاء التجمع   

http://library.birzeit.edu/librarya/offcampuspolicy.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/offcampuspolicy.htm


  
 

 

 

 
 

 
 

 

 تطوير على صعيد الخدمات االلكترونية 
مكتبة االلكترونية مع بداية التم اضافة بعض الخدمات على صفحة 

  .بهدف توفير افضل مستوى من الخدمات للرواد 2015 نيسان شهر

 

 ارأي حول المكتبة وخدماته ع استطال 

 ى" علحول المكتبة وخدماتها  ي أاستطالع ر " استبانة تم وضع 
دف إلى معرفة مدى رضى صفحة المكتبة االلكترونية والتي تهد

الخدمات التي تقدمها،  ين عن أداء المكتبة الرئيسية وعنالمستفيد
.ابهدف توفير أفضل مستوى من الخدمات النوعية والكمية لرواده  

ادناهلالطالع انقر   
http://library.birzeit.edu/librarya/survey/survey.php 
 

  جولة افتراضية في المكتبة 

أهم الخدمات التي عن لجولة افتراضية واخرى معلوماتية  لميتم اعداد ف
  ، لالطالع انقر ادناهتقدمها المكتبة

http://library.birzeit.edu/librarya/index.html  

 على صعيد الموظفين  نشاطات ودورات

شاركت رئيسة قسم التصنيف والتكشيف السيدة  2015نيسان  11بتاريخ 
 Lapفي االجتماع الختامي لمندوبة عن مديرة المكتبة  سهيلة ابو غضيب 

(Librarians and  Archivists with Palestine )   في مكتبة البيرة
مع عدد من المكتبين المحليين ورئيس بلدية البيرة وبعض من اعضاء 

  للخروج بتوصيات تهم المكتبات األكاديمية.  المجلس البلدي

 خدمات المكتبة 
مجموعة من   نيساننظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر 

 النشاطات

 

وطلبة الدراسات العليا  Seminarحلقات  تدريبية لطلبة  -

 ص علم االجتماعدام مصادر المعلومات لتخصحول استخ

 .وطالبة اطالب 286لما مجموع 

 

لمجموعة من المستفيدين من خارج تقديم الخدمة عن بعد  -

الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة )هاتف، بريد 

من غزة ، الدنمارك،  (امستفيد 26 إلكتروني، ....إلخ( )

 .الواليات المتحدة، األردن، بريطانيا 

 

 

 

 

 استقبال وفود

  
 129 هما مجموع نيسان المكتبة الرئيسية خالل شهر استقبلت 

 وطالبة من عدة مدارس :  اطالب

 مدرسة بنات دير السودان  -

 مدرسة بنات سنجل الثانوية  -

 مدرسة سالم الثانوية للبنات  -

 بيت فجار  –سية للبنات امدرسة الوفاء األس -

هداءات المكتبةإ  
من عربية واالنجليزية لمادة حديثة باللغتين ا 79استلمت المكتبة 

 مؤسسات وافراد

 ..نشيطون مكتبيا

الشهرية فقد  حققت في هذا ضمن زاوية نشيطون مكتبيا 

  العدد  الطالبة

أعلى رقم استعارة وهو   (بكالوريوس) براء اسماعيل

(كتابا   17)  

   (وسام ابو طيور) ماجستير تلتها الطالبة  

.(كتابا   16)   

 

 
مكتبة الكويت األلكترونية   في مختبر حلقات تدريبية  

 تهنئة

 
بهية باحر التهاني والتبريكات للزميلة اسرة المكتبة وتتقدم ادارة 

 جابر 

  Fulbrightبمناسبة حصولها على منحة دراسية من 
الستكمال دراستها في جامعة االباما في الواليات المتحدة لدرجة 

 الماجستير في علم المكتبات .

 ألف مبروك 

http://library.birzeit.edu/librarya/survey/survey.php
http://library.birzeit.edu/librarya/index.html

