ورشة عمل بعنوان “Open Access : How to Maximise The
”Impact, Efficiency and Availability of your Research

مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية
نشرة المكتبة اإلخبارية
نشرة شهرية – العدد التاسع واألربعون –كانون األول 2015
2015

أختتمت المكتبة الرئيسية مساء االربعاء  2015/12/9ورشة عمل بعنوان :
“Open Access : How to Maximize The Impact, Efficiency
”and Availability of your Research
والتي عقدت بالتعاون مع إتحاد  eiflللمصادر اإللكترونية وتجمع المكتبات
الفلسطينيPALICO
قدم الورشة مديرة برنامج اإلتاحة الحرة السيدة  Iryna Kuchmaوالسيدان
 Brian Holeمن  Ubiquity Pressو  Stephen Urgolaمن الجامعة
األمريكية في القاهرة .
حضر الورشة  39مشاركا ً من بينهم نائب الرئيس للشؤون األكاديمية ،نائب
الرئيس للشؤون المجتمعية ،عميد الدراسات العليا ،ولفيف من المكتبيين
وموظفي الـ  ITوأعضاء هيئة أكاديمية من جامعة بيرزيت ،وجامعات القدس،
القدس المفتوحة ،واالستقالل ،وخلصت الورشة الى االقتراحات والتوصيات
التالية :-
 -1ضرورة أن تقوم كل مؤسسة بعمل مستودع معلوماتي )(Repository
خاص بها لما له من فائدة في حفظ االنتاج البحثي والعلمي لكوادر المؤسسة.

تهنئة بالعام الجديد 2016
تهنئ أسرة المكتبة جميع روادها بمناسبة حلول العام
الجديد  2016الذي أطل علينا بعد أن ودعنا عامنا
المنصرم ،مع أمنياتنا للجميع ان يكون عاما جديدا
ثريا ً مليئا ً بالجد والمعرفة والنجاح ...
وكل عام وانت بالف خير

 - 2اقتراح إمكانية أن تقوم وزارة التربية والتعليم العالي باالشراف على
تأسيس مستودع معلوماتي) (Repositoryعام للجامعات الفلسطينية .
-3اقتراح إمكانية أن تقوم  PALICOباالشراف على تأسيس مستودع
) (Repositoryمعلوماتي عام يضم كافة الجامعات في حال اعتذار الوزارة
عن القيام بذلك .
 -4ضرورة توفير الجامعات لميزانية خاصة إلنشاء مستودع المعلومات
)(Repositoryالخاص بها لتغطية نفقات األجهزة والكوادر البشرية الالزمة.

قواعد باشتراك جديد -:
Biomedical & Life Sciences Collection :
بتاريخ  2015/12/10حصلت المكتبة على فترة تجريبيبة لقاعدة
”"Biomedical & Life Sciences Collection
وتم بعدها االشتراك فيها للعام .2016
الوصول الى القاعدة من خالل الرابط التالي-:
http://hstalks.com/main/lib_banners.php
Duke University e-Journals:
حصلت المكتبة على اشتراك مجاني جديد لمدة ثالث سنوات ابتداء من
تشرين الثاني  2015وحتى نهاية كانون األول  2018من
خالل اتحاد آيفل ،للمجالت بالنص الكامل من Duke University
تغطي القاعدة مجاالت العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية.
الرابط URL: http://www.dukejournals.org:

خدمات المكتبة
نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر كانون األول
 2015مجموعة من الخدمات عن بعد لـ  19مستفيداً من
خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة :هاتف ،بريد
إلكتروني ...،الخ.


تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة  Seminarحول
خدمات المكتبة وكيفية استخدام مصادر المعلومات ل ت
 120طالباً من طالب دائرة علم االجتماع.



استقبال  40طالباً وطالبة من مدرسة عين عريك
الثانوية المختلطة ،وتم تقديم معلومات أولية لهم عن
المكتبة وخدماتها.

وصل المكتبة حديثاً عن طريق اإلهداء

كتب مهداة

تم استالم  36عنواناً باللغتين العربية واإلنجليزية من

كتب ومجالت من مؤسسات وأفراد.
إهداءات لمؤسسات محلية

قام ت ت ت تتت المكتب ت ت ت تتة بإه ت ت ت تتدا

مجموع ت ت ت تتة م ت ت ت تتن الكت ت ت ت تتب

ب ت ت تتاللغتين العربي ت ت تتة واإلنجليزي ت ت تتة وع ت ت تتددها  293كتابت ت ت تاً
لمكتبة جمعية سيدات بيرزيت الخيرية.

ضمن مشروع التبادل تم التبادل بـ  26كتاباً مع
مكتبة عبد الحميد شومان – عمان .

نشيطون مكتبياً ..

ضمن زاوية " نشيطون مكتبياً " حققت في هذا الشهر

الطالبة دعاء أبو زر كلية اآلداب أعلى رقم استعارة

وهو  26كتاباً.

ورش عمل

 بتت ت ت ت ت تتاري  2015/12/3و  2015/12/10حضت ت ت ت ت تتر
القتتائم بأعمتتال رئتتيم قستتم ختتدمات المستتتفيدين الستتيد

محمود مرار  webinarsحول:
"How Researchers Share Articles:
Impact on Library Resources And
"Services
Heinonline Product Demo
ونظم اللقا ان من قبل اتحاد  eiflللمصادر اإللكترونية.

