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مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية
`

التغطية  :القاعدة هي قاعدة أرشيفية ألعداد كافة المجالت
من العدد األول ولغاية ثالث سنوات سابقة.
تغطي القاعدة كافة مجاالت المعرفة والتي تقارب 60
موضوعا منها العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم
الحياتية والطبية.
خدمات المكتبة
 نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر آذار 2018
مجموعة من الخدمات عن بعد لـ  10مستفيدين من
خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة(:هاتف،
بريد إلكتروني) من عدة دول هي :فلسطين ،السعودية،

 قاعدة  JSTORللمجالت اإللكترونية
تشترك جامعة بيرزيت بـ  6رزم من هذه القاعدة،
وخالل اتصاالت ومتابعات مكثفة تم التمكن من
تحصيل كافة الرزم وعددها  15رزمة في كافة
مجاالت المعرفة ،وكفترة تجريبية لمدة عام واحد
لجامعة بيرزيت ولكافة الجامعات أعضاء التجمع
الفلسطيني .PALICO
مدة التجربة :من آذار  2018ولغاية شباط .2019
روابط االستخدام :ومن خالل صفحة المكتبة الرئيسية
على العنوان التالي-:
http://library.birzeit.edu/library/index.html
http://www.jstor.org/

فرنسا ،مصر.
 تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة الـ Seminar
حول خدمات المكتبة وكيفية استخدام مصادر
المعلومات لـ 72طالبا وطالبة من برنامج ماجستير
التخطيط العمراني ،دائرة اللغة العربية ،دائرة
االقتصاد ،ودائرة العلوم السياسية.

كتب وصلت حديثا ً عن طريق اإلهداء والشراء
تم استالم  50عنوانا باللغتين العربية واإلنجليزية
من كتب ومجالت ورسائل ماجستير من بعض
األفراد والمؤسسات.
لقاءات مع مجالس الكليات ضمن برنامج التوعية
المعلوماتية
عقدت المكتبة الرئيسية لقاءات مع مجالس الكليات
خالل شهر آذار 2018للكليات التالية -:

لقاء مع كلية اآلداب

لقاء بتاريخ  2018/3/26لمجلس كلية اآلداب
من الساعة 3:30-3:00
لقاء بتاريخ  2018/3/27مع كلية الصيدلية
والتمريض من الساعة 11:30:11:00
لقاء بتاريخ  2018/4/2لمجلس كلية الهندسة
من الساعة 3:30-3:00
لقاء بتاريخ  2018/4/5لمجلس كلية العلوم من
الساعة 2:30-2:00

لقاء مع كلية العلوم

زوار من خارج الجامعة
استقبلت المكتبة  17زائرا وتم تقديم الخدمات
المعلوماتية لهم ،إضافة إلى زيارة بعض المدارس من
محافظات مختلفة.
لقاء مع كلية الصيدلة والتمريض

وذلك للتعريف بخدمات المكتبة اإللكترونية ،وقد امتازت
االجتماعات بالتفاعل اإليجابي من المشاركين واهتمامهم
بالمكتبة.
مرفق لقطات من بعض اللقاءات

نشيطون مكتبياً...
ً
ضمن زاوية "نشيطون مكتبيا" حقق في هذا الشهر
كل من :
الطالبة أزهار حمامرة  /ماجستير كلية اآلداب أعلى
رقم استعارة وهو  29كتابا.
تلتها الطالبة هال أبو عيسى  /كلية اآلداب اللغة
العربية وآدابها بـ  20كتابا.

لقاء مع كلية الهندسة

