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مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية
نشرة المكتبة اإلخبارية

تجمع المكتبات الفلطسيني يكرم مديرة
المكتبة
قدم تجمع المكتبات الفلسطيني باليكو درعا تقديريا
لمنسقة التجمع ومديرة مكتبة جامعة بيرزيت السيدة
ديانا صايج ناصر لفوزها بالمركز الثاني بلقب
رائدات مكتبيات للعام  2017على مستوى العالم
العربي ،ولخدماتها المستمرة للجامعات والحركة
المكتبية الفلسطينية

مقتنيات مكتبة جامعة بيرزيت
بلغ عدد مقتنيات المكتبة من الكتب المطبوعة
للمواد المسجلة  143086عنوانا (تعادل 172128
مجلدا) من الكتب ،و 2567رسالة ماجستير
وأطروحة دكتوراة و  1873عنوان دورية
مطبوعة أو على شكل ميكروفورمز (ما يعادل
 25389مجلدا من الدوريات).
أما المقتنيات المتوفرة على القاعدة مع كافة
المكتبات الفرعية فتصل إلى  185297عنوانا (ما
يعادل  219480مجلدا من الكتب) ،و 3198رسالة
جامعية (ماجستير و دكتوراه) ،و 2346عنوان
دورية مطبوعة (ما يعادل  25663مجلدا من
الدوريات) ،إضافة الى 432557كتابا إلكترونيا
و 36000مجلة إلكترونية عن طريق القواعد اآللية
التي نشترك بها سنويا.
يبلغ المجموع الكلي للمواد في المكتبة الرئيسية
(كتب ،دوريات ،رسائل ،مطبوع والكتروني)
 616083عنوانا (ما يعادل  668641مجلدا).
أما المجموع الكلي للمواد (الكتب والدوريات
والرسائل) في المكتبة الرئيسية والمكتبات الفرعية
(مطبوع والكتروني) فيبلغ  659398عنوانا تعادل
مجلدا .716898

المستودع الرقمي "فضا"

اهداءت لمؤسسات محلية

تم حصر اإلنتاج الفكري لكوادر الجامعة على
"فضا" ،وقد حقق نتائج جيدة منذ اإلطالق في تشرين
ثاني  2016نوجزها باآلتي-:

قامت المكتبة بإهداء مجموعة من الكتب باللغة
اإلنجليزية وعددها  29كتابا للجهات التالية-:
مكتبة معهد الحقوق.
مكتبة معهد دراسات المرأة.

إدخال  3800مادة على القاعدة ل  3020مؤلفاعدد الزائرين  6177زائرا ( %40منهم زائرينعائدين)
عدد ال  hitsمن جوجل منذ االطالق .hits 77,800الكتب النادرة  :رقمنة  329عنوانا من أصل 499عنوانا.

خدمات المكتبة
نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر أيار2017
مجموعة من الخدمات عن بعد ل  64مستفيدا من
خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة( :هاتف،
بريد إلكتروني) ،الدول هي
فرنسا ،الواليات المتحدة ،ايطاليا ،بريطانيا ،الهند
قطاع غزة/فلسطين.

كتب وصلت حديثا عن طريق األهداء والشراء
تم استالم  69عنوانا باللغتين العربية واإلنجليزية من
كتب ومجالت ورسائل ماجستير.

معرض الكتاب الدولي/أبو ظبي
بتاريخ  2016/4/25ولغاية 2017/5/2
شاركت مديرة المكتبة ديانا صايج ناصر
ورئيسة قسم تطوير المقتنيات في حضور
معرض الكتاب الدولي -أبو ظبي ،وتم شراء
ما مجموعه  1100عنوانا ،باإلضافة الى
تحصيل مجموعة من الكتب المهداة.

اشتراك في مصدر قانوني عن طريق معهد
الحقوق
US Constitutional Law: features the
full text of current and historical state
constitutions as well as the Oxford
Commentaries on the State
Constitutions of the US series, offering
article-by-article commentaries on
every State Constitution, tracing their
historical development.
Access URL:
http://oxcon.ouplaw.com/home/usc
Access period: 1-6-2017 till 31-52018
مالحظة :للدخول الى الموقع الرجاء عمل نسخ ولصق
للرابط على شريط البحث

.

بتاريخ  2017 /5/6شاركت الموظفة
نسرين سمارة من قسم التصنيف والتكشيف

ورشات عمل ونشاطات أخرى
بتاريخ  2017 /5/6شاركت الموظفة نسرين سمارة من قسم
التصنيف والتكشيف في ورشة عمل حول " :اإلبتكار في
المكتبات" ،وذلك في مكتبة بلدية نابلس والمنظم من قبل
جمعية المكتبات الفلسطينية
بتاريخ  2017/5/25شاركت الموظفة ايمان جريس في حضور
ورشة عمل بعنوان ":دور المكتبات في تعزيز ثقافة حقوق
االنسان" في رام هللا في مبنى الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق
االنسان

نشيطون مكتبياً...
ضمن زاوية " نشيطون مكتبيا ً " فقد حقق في هذا الشهر :
الطالبة نداء جاد هللا  /كلية الدراسات العليا أعلى رقم استعارة وهو
 20كتاباً.
تالها الطالب سليمان شماسنة /كلية الهندسة ب  14كتابا.

