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مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية

استمراراً لسعيها الدائم لتطوير خدماتها ومواكبة أحدث
التطورات التكنولوجية ،يسر المكتبة الرئيسية إعالمكم
بإطالق اإلصدار األول من تطبيقها على األجهزة المحمولة
(الهاتف ،اللوح الذكي  ،)...والذي يتضمن العديد من
الخدمات.
وتجدر االشارة إلى أن التطبيق في هذه المرحلة
يقتصرعلى األجهزة التي تستخدم نظام التشغيل Android
وسيتم في مرحلة قادمة تعميمه ليشمل األجهزة ذات نظام
التشغيل  .IOSومن إمكانيات التطبيق في هذه المرحلة
البحث عن الكتب المتاحة لإلعارة وقواعد البيانات
اإللكترونية وخدمات أُخرى.
في حالة وجود أي استفسارات يتم التواصل معنا على:
asadt@birzeit.edu

ديانا صايج ناصر تحصل على شهادة تقدير من
االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
حصلت مديرة مكتبة يوسف أحمد الغانم في جامعة بيرزيت
ديانا صايج ناصر ،يوم السبت  16أيلول  ،2017على شهادة
تقدير رسمية من االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ،وذلك
لجهودها الملموسة في دعم وخدمة الحركة المكتبية في
فلسطين.
وجرى تكريم ناصر في مكتبة بلدية قلقيلية ،وذلك على هامش
حفل توزيع شهادات على خريجي دورة "االبتكار في
المكتبات" والتي نُظمت بالتعاون مع االتحاد العربي للمكتبات
والمعلومات والشبكة الدولية لقادة المكتبات المبدعين بالشرق
األوسط وشمال إفريقيا ومكتبة بلدية قلقيلية.

للتحميل أنقر هنا -:
https://play.google.com/store/apps/details?id=co
m.asadt_tech.library

أو من خالل متجر جوجل والبحث عن
""Birzeit Library

وصل المكتبة حديثا عن طريق اإلهداء والشراء

خدمات المكتبة
نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر أيلول2017
مجموعة من الخدمات عن بعد لـ  56مستفيداً من
خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة:
(هاتف ،بريد إلكتروني) من الواليات المتحدة،
بريطانيا ،أوكرانيا ،نيجيريا ،البحرين ،تونس،
إسبانيا ،فلسطين.
تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة Seminar
حول خدمات المكتبة وكيفية استخدام مصادر
المعلومات لـ  54طالباً من طالب دائرة العلوم المالية
والمصرفية ،ودائرة المحاسبة.
بتاريخ  2017/9/6تم مشاركة قسم خدمات
المستفيدين ممثال بـ السيد محمود مرار واآلنسة بهية
جابر في نشاط استقبال الطلبة الجدد للعام األكاديمي
 2018-2017تم خالله تعريف الطلبة بأهم خدمات
المكتبة.

تم استالم  39عنواناً باللغتين العربية واإلنجليزية من
كتب ومجالت ورسائل ماجستير من بعض األفراد
والمؤسسات.

إهداءات لمؤسسات محلية
قامت المكتبة بإهداء مجموعة من الكتب باللغتين العربية
واإلنجليزية وعددها ( )100كتاب للجهات التالية -:
نادي سكاي  /رعية الالتين – بيرزيت.

كتب إلكترونية

تم استالم ( )35كتابا ً باللغة اإلنجليزية إلكترونياً
معظمها عن فلسطين والشرق األوسط وذلك من شركة
 ،Haymarket Publisherيمكنكم استخدامها من
خالل الرابط التالي على صفحة المكتبة اإللكترونية-:

http://library.birzeit.edu/library/h
aymarket.htm
نشيطون مكتبيا..
ضمن زاوية " نشيطون مكتبيا ً " فقد حقق في هذا
الشهر:
الطالبة إشراق عواشرة /كلية الهندسة أعلى رقم
استعارة بـ  20كتابا ً.
تلتها الطالبة تفاني محمد  /كلية الدراسات العليا بـ 16
كتابا ً.

زوار من خارج الجامعة



استقبال وفد من مركز األبحاث الفلسطيني – رام هللا
ووفد من مؤسسة المترجمين الدوليين ،وتمت اإلجابة
على استفساراتهم بشأن ما تقدمه المكتبة من خدمات.

االجتماع السنوي لمنسقي اتحاد أيفل
شاركت مديرة المكتبة في اإلجتماع السنوي لمنسقي اتحاد eifl
للمصادر اإللكترونية كونها المنسقة عن التجمع الفلسطينيPALICO
وممثلة لجامعة بيرزيت والذي عقد في جامعة تبليسي -جورجيا بتاريخ
 .2017/9/25-22وكمتحدثة نقلت تجربة جامعة بيرزيت في ضبط
الغش باستخدام نظام  Turnitinوقدمت مداخلة أخرى عن إنجازات
التجمع الفلسطيني باليكو للعام  2016بحصول أربع جامعات على منحة
من مشروع االتحاد األوروبي
 Erasmus+إلنشاء مستودعات رقمية خاصة بأربع جامعات فلسطينية،
وجامعة بيرزيت شريكة فيه.

ورشات عمل

دورات تدريبية

 ورشة بارما

شاركت الموظفة نسرين سمارة في الدورة التدريبية التي أُقيمت عبر االنترنت حول موضوع:
"االبتكار في المكتبات" في الفترة من  20آذار  5 -حزيران من خالل موقع الشبكة الدولية

شارك فريق من جامعة بيرزيت مكون من  6أشخخا 3 ،،مخوظفين مخن المكتبخة الرئيسخية:

لقادة المكتبات المبدعين الناشئين  -الشرق األوسط وشمال إفريقيا  -وتم تخريج المشاركين بتاريخ

سهيلة أبو غضيب ،أسد توم وآالء الترك باإلضافة الى د .وائل الهشلمون من كلية الهندسة

 2017/9/16في مكتبة بلدية قلقيلية.

والتكنولوجيا ،ود .مروان العقيلي من كلية العلوم ،ورائد هنديلة من مركز الحاسوب ولمدة
 3أيخخام ،مخخن  8-6أيلخخول  2017فخخخي ورشخخة عمخخل حخخخول "المسخختودعات البحثيخخة" وذلخخخك
بجامعة بارما – إيطاليا ،والمشروع يهدف إلى إدارة مخرجات البحخث العلمخي مخن خخالل
المستودعات المؤسسية متاحة الوصول فخي مؤسسخات التعلخيم العخالي الفلسخطينية ،ويهخدف
إلخخى تحسخخين الوصخخول و إدارة البحخخوث العلميخخة ،ودعخخم حريخخة الوصخخول إلخخى نتخخاج البحخخث
العلمخخي وتعزيخخز التواصخخل والتنسخخيق العلمخخي بخخين مؤسسخخات التعلخخيم العخخالي الفلسخخخطينية،
والمشخخخروع بخخخإدارة الجامعخخخة اإلسخخخالمية بغخخخزة ،وممخخخول مخخخن قبخخخل إرازمخخخو
األوروبي ،كمخا شخارك موظفخو المكتبخة بعخر
وما تم إنجازه خالل العام األول من استخدامه.

 ،واالتحخخخاد

( )POWER POINTلمشخروع (فضخا)

