مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية
نشرة المكتبة اإلخبارية
نشرة شهرية – العدد السابع واألربعون –تشرين األول 2015

خدمات المكتبة
قدم قسم خدمات المستفيدين الخدمة عن بعد لمجموعة
من المستفيدين من خارج الجامعة عبر وسائل
االتصال المتاحة (هاتف ،بريد إلكتروني.... ،إلخ)
لـعدد من المستفيدين بلغ عددهم  21مستفيدا.

تقديم حلقات تدريبية لطلبة  Seminarحول استخدام
مصادر المعلومات لــ  26طالبا من طلبة دائرتي
البحث العلمي وإدارة األعمال.

ورشة عمل حول برنامج Turnitin

2015

بتاااريخ  2015/10/20تاام عقااد ورشااة عماال حااول
استخدام برناام  Turinitلضابط المحتاو مان خاالل
برنااام  Moodleحضاارها مجموعااة ماان األسااات ة
والباحثين.

عقد لقاءات بحثية لطلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا حول
استخدام مصادر المعلومات لـ  70طالباَ وطالبة
رسائل جامعة بيرزيت بالنص الكامل من خالل صفحة المكتبة
تم حديثا إتاحة الرسائل الجامعية
بالنص الكامل على صفحة المكتبة

الخاصة بجامعة بيرزيت

بإمكانكم زيارة الموقع من خالل الرابط التالي
http://library.birzeit.edu/librarya/bzu-ths/bzu-ths.php

االنتهاء من عقد اللقاءات التعريفية بالمكتبة لطلبة السنة
الجامعية األولى للفصل األول من العام األكاديمي
 2016-2015وبلغ عدد الطلبة  1423طالبا َ وطالبة
وعدد الشعب  51شعبة.
القواعد التي توفر كتبا باللغة اإلنجليزية

HINARI e-Books List

طلبات أعضاء الهيئة التدريسية

كتب ومجالت من مؤسسات وأفراد .

تم شراء  5نسخ من أحد المساقات وضمها للمساقات
الخاصة بالطلبة المحتاجين في غرفة المساقات المقررة.

لالطالع على الكتب العربية
لالطالع على الكتب اإلنجليزية
قامت المكتبة بإهداء مجموعة من الكتب باللغتين العربية

واالنجليزية وعددها  588مادة الى مؤسسات والمدارس

)Ebsco (e-Books

التالية :مكتبة معهد الحقوق ،مكتبة مدارس االوائل

Edward Elgar Publishing - Elgaronline

النموذجية ،مدرسة بنات أبو قش الثانوية ،مكتبة بيرزيت

FA Davis

العامة ومكتبة أطفال

HINARI (e-Journals & e-Books) Login

INASP
)Directory of Open Access Books (DOAB

تم استالم  69عنوانا بللغتين العربية واإلنجليزية من

إهداءات لمؤسسات محلية

)ebrary (e-Books

)Springer (e-Books

كتب مهداة

تم استالم  33عنوانا من طلبات أعضاء الهيئة
التدريسية للعام األكاديمي . 2016 -2015
مساقات الطلبة المحتاجين

CAB ebooks

through Ritaj

وصل المكتبة حديثاً عن طريق اإلهداء

كتب بريل
تم ادخال ( )21عنوانا ( )56مجلدا من كتب "بريل"
على برنام المكتبة.

بيتين.

نشيطون مكتبياً ..

ضمن زاوية " نشيطون مكتبياً " فقد حققت في هذا الشهر

الطالبة أنس أبو عريش (ماجستير) أعلى رقم استعارة وهو

القواعد التي توفر كتبا باللغة العربية
المنهل
منشورات البنك الدولي
يمكن الوصول اليها على الرابط التالي
http://library.birzeit.edu/librarya/fulltext_ar.php
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كتاباً.

دورات وندوات
بتاريخ  2015/10/28حضر القائم باعمال رئيس قسم
خدمات المستفيدين السيد محمود مرار  webinarحول :
" " Fair use ,open norms and blurred lines
وال ي نظم من قبل اتحاد  eiflللمصادر اإللكترونية.

