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مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية

``

وتهدف المستودعات البحثية المفتوحة للمساهمة في نشر
المعارف العلمية التي تنتجها الجامعات والمراكز العلمية من
خالل توفير المواد المنشورة والمصورة بشكل قابل للتنزيل
المجاني من أي مكان في العالم ،بما يتحقق معه التعريف
بالجامعات وبمستواها التعليمي والبحثي ،وتخفيف القيود
المادية الناجمة عن عدم قدرة قطاعات تعليمية واسعة على
االشتراك في الكثير من قواعد البيانات التي يتبنى بعضها
سياسات احتكارية.
لالطالع على ترتيب المستودعات الرقمية في العالم العربي:
http://repositories.webometrics.info/en/aw

خدمات المكتبة

المستودع الرقمي المفتوح لجامعة بيرزيت في طليعة
المستودعات الرقمية المحلية والعربية
صدرت حديثا ً عن موقع ويبومتركس الشهير القوائم التصنيفية
الخاصة بالمستودعات الرقمية المفتوحة للجامعات حول العالم.
وبحسب النتائج فقد حاز المستودع الرقمي لجامعة بيرزيت
(فضا) على الترتيب األول محليا ً والخامس عشر عربياً ،وجاء
في المرتبة  1425عالمياً ،على الرغم من مرور فترة زمنية
قصيرة منذ إطالقه.
ويعتبر المستودع الرقمي للجامعة "فضا" أحد المستودعات
المؤسساتية الرائدة على المستوى المحلي والذي ما زال قيد
التطور والتوسع .حيث تم إطالق منصة "فضا" في العام
الماضي في مكتبة جامعة بيرزيت بهدف تحميل وعرض
منشورات أساتذة وطلبة الجامعة البحثية والتعليمية من خالل
الفضاء الرقمي.

نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر حزيران 2017
مجموعة من الخدمات عن بعد لـ  50مستفيدا ً من خارج
الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة( :هاتف ،بريد
إلكتروني) الدول هي :األردن ،مصر ،الكويت ،فلسطين،
لبنان ،البحرين ،الواليات المتحدة ،بريطانيا.

كتب وصلت حديثا عن طريق اإلهداء والشراء
تم استالم  209عناوين باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب
ومجالت ورسائل ماجستير من المؤسسات التالية:
جامعة النجاح الوطنية.
جامعة الخليل.
السيدة لميس العلمي /مركز دراسات القدس –عمان.
مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

كتب بريل
تم استالم  21عنوانا (  ) 46مجلدا ً من كتب بريل ،وتم
تجهيزها الستخدام الطلبة.

عودة من ايفاد
تتقدم أسرة المكتبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات من
الزميلة بهية جابر لعودتها من اإليفاد وحصولها على درجة
الماجستير في علم المكتبات والمعلومات ،نتمنى لها كل
النجاح والتوفيـق .

دورات تدريبية
بتاريخ  2017/3/25ولغاية  2017/5/25حضر
الموظفان أسد توم وآالء الترك دورة تدريبية بعنوان:
"Android Application Development
"using Language JAVA
بواقع ثمانين ساعة تدريبية في معهد إكسبيرتس
( )Expertsللتدريب – رام هللا.

-

شاركت الزميلة نسرين سمارة في دورة "إعداد المدربين
مساري  -محطة المسار المهني" خالل يومي السبت
 2017/7/22و .2017/7/29

ويبنار
بتاريخ  2017/6/22حضر الزميل محمود مرار
"ويبينار" بعنوان:
""Creative Licensing Licenses Commons

ورشات عمل
بتاريخ  2017/6/5شاركت مديرة المكتبة ورؤساء
األقسام في حضور ورشة عمل تدريبية حول:
"كيفية كتابة الخطة اإلستراتيجية"
والتي نظمها مكتب التخطيط والتطوير.

نشيطون مكتبياً...

ضمن زاوية " نشيطون مكتبيا ً " فقد حقق في هذا الشهر :

مؤتمرات
شاركت الزميلة سوسن شركسي في حضور دورة
المدربين مساري "القيادة والمواطنة الفاعلة -
الكفاءات الشخصية" خالل يومي  2017/7/8و
2015/7/15

بتاريخ  2017/7/27-25شارك الموظف معتصم عفانة في حضور
المؤتمر الدولي الثالث لمكتبة الجامعة األردنية تحت عنوان:
" نحو مكتبات حديثة :الجودة واالعتمادية"،
والذي عقد في رحاب مكتبة الجامعة األردنية.

-

الطالب براء معطان /كلية الهندسة أعلى رقم
استعارة وهو  17كتابا ً.
تاله الطالب مازن حجاج  /كلية الدراسات العليا بـ 8
كتب.

تهنئة ومباركة
تتقدم أسرة المكتبة من كافة الزميالت والزمالء في المكتبة
بأحر التهاني والتبريكات بالمناسبات السعيدة ألبنائهم وأقاربهم
من نجاح في الثانوية العامة ،تخريج جامعة ،زواج...الخ.

