ورشات عمل
بتاريخ  2015/6/1تم عقد ورشة عمل خاصة ببرنامج الصيدلة في مختبر المكتبة اإللكترونية الطابق
مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية
نشرة المكتبة اإلخبارية
نشرة شهرية  -العدد الثالث واالربعون – حزيران 2015

األول "ب" تناولت الورشة قاعدتين تحت التجربة وهما .Clinical Key +Access Pharmacy
شارك في الورشة مجموعة من أعضاء الهيئة األكاديمة في الجامعة ومجموعة من الطلبة وبعض
موظفي أقسام الخدمة المعلوماتية قدمتها مندوبة شركة "تك نولدج" السيدة غادة الخياط.

2015

نشرة شهرية ،العدد :التاسع والثالثون ،شباط 2015
اشتراك جديد في قاعدة Access Pharmacyلبرنامج الطبيب الصيدلي

بتاريخ  2015/6/22اشتركت المكتبة بقاعدة Access
 Pharmacyلبرنامج الطبيب الصيدلي ،وستكون الخدمة متاحة
بداية شهر آب .2015
الرابطhttp://accesspharmacy.mhmedical.com :
باإلمكان زيارة الموقع أيضا من خالل صفحة المكتبة اإللكترونية على
الرابط التالي:
http://library.birzeit.edu/library/fulltext_en.php

جانب من ورشات العمل الخاصة ببرنامج الصيدلية

بتاريخ  2015/6/1حضر محمود مرار من قسم خدمات المستفيدين  webinarحول
" "Evaluating Access renewalsوالذي نظم من قبل اتحاد  eiflللمصادر اإللكترونية.
بتاريخ  2015/6/18حضر محمود مرار من قسم خدمات المستفيدين  webinarحول
.Edward Elgar Training

خدمات المكتبة
قدم قسم خدمات المستفيدين الخدمة عن بعد
لمجموعة من المستفيدين من خارج الجامعة عبر
وسائل االتصال المتاحة (هاتف ،بريد إلكتروني،
....إلخ) ( 10مستفيدين).

تهنئة
تتقدم ادارة واسرة المكتبة بأحر التهاني والتبريكات
من الزميلة بهية جابر بمناسبة حصولها على منحة
دراسية  Fulbrightالستكمال دراستها في جامعة
أالباما في الواليات المتحدة لدرجة الماجستير في علم

إهداءات

المكتبات والمعلومات.

قامت المكتبة بإهداء ما مجموعه  160كتابا باللغتين

أطيب التمنيات للزميلة بهية وكلنا أمل أن تكون تلك

العربية واألنجليزية لجمعية الزيتونة للتنمية الشبابية.

واهداء  23كتابا باللغتين العربية واإلنجليزية لمكتبة
معهد الحقوق .

كما حصلت المكتبة على مجموعة من الكتب المهداة
باللغتين العربية واالنجليزية وعددها  30مادة من

مؤسسات وأفراد.

لالطالع على الكتب العربية
لالطالع على الكتب اإلنجليزية

بادرة خير للمكتبة ،وننظر بتفاؤل الى تقدم موظفين
آخرين لتلك المنح لمصلحة العمل .ألف مبروك.

نشيطون مكتبيا..
ضمن زاوية " نشيطون مكتبياً" فقد
حققت في هذا الشهر الطالبة روضه
عمايرة (ماجستير) أعلى رقم استعارة
وهو  59كتابا ً تلتها الطالبة غادة جمهور
(بكالوريوس( 54كتابا ً.

