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مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية

نظمت المكتبة الرئيسية يوما مفتوحا بعنوان " معا نقرأ ونرتقي" لمدة
ثالثة أيام ابتداء من  2018/4/4-2من الساعة  9:00لغاية .3.00
وتضمن اليوم المفتوح العديد من الفعاليات أبرزها عرض بالصور
لمراحل تطور المكتبة ،معرضا لبيع الكتب ،محاضرات ،ورش عمل،
مسابقات ومعرضا للتراث ،باإلضافة إلى معرض المأكوالت الشعبية
وفقرة المسابقات الثقافية ،كما تم بيع بعض اإلصدارات من قبل معهد
الحقوق .وشارك مئات من األساتذة والطلبة في حضور هذه الفعاليات.

`

فعاليات اليوم المفتوح :
 مراحل تطور خدمات المكتبة بالصور
عرضت أهم التطورات التكنولوجية التي مرت بها المكتبة بالشرح
والصور لتغطي الفترة من العام  1985ولغاية العام .2017

قاعدة بيانات قيد التجربة
Medical and Nursing Databases
حصلت المكتبة على قاعدة بيانات تجريبية لمدة شهرين ابتداء من
 2018/4/1ولغاية  2018/6/18من شركة تكنوليدج ،وهي تغطي
مواضيع في الطب والصيدلة في التخصصات التالية:




CINAHL Complete
DynaMed Plus
Nursing Reference Center Plus

يمكن الوصول إليها في النص الكامل من خالل الرابط التالي:
http://search.ebscohost.com
أو من خالل صفحة المكتبة اإللكترونية على الرابط التالي:
http://library.birzeit.edu/librarya/fulltext_ar.ph
او من خالل IP Access
https://www.boardvitals.com

 معرض لبيع الكتب
تم تنظيم معرض لبيع الكتب المكررة والقديمة ،وقد أم
المعرض مئات من الطالب واألساتذة والموظفين ،وتم بيع
 500عنوان من أصل  1200عنوان عرضت للبيع.

محاضرات وورش عمل -:

 ورشة عمل "Steps towards a better
"research

 محاضرة بعنوان " "Turnitinمن خالل مودل
عقدت يوم األثنين الموافق  2018/4/2من قبل
الموظف أسد توم في قاعة المحاضرات  -الطابق
الثالث/المكتبة الرئيسية لمدة ساعة .شارك في
اللقاء عدد من موظفي المكتبة.

عُقدتُيومُُاألربعاءُالموافقُ ُ2018/4/4منُقبلُالمكتبيةُكلودياُدولدُ
منُجامعةُُفلوريداُلمدةُأربعُساعاتُ،وشاركُفيُالحضورُطالبُ
الدكتوراهُ،وبعضُمنُطلبةُالجامعةُومدرسيهاُُوموظفينُالمكتبةُ
وفروعها.

 محاضرة بعنوان " النشر على المستودع الرقمي فضا "
نظمت يوم الثالثاء الموافق  2018/4/3وقدمتها الموظفة آالء
الترك لمدة ساعة ،وشارك في الحضور بعض من موظفي المكتبة.

 محاضرة ذوي االحتياجات الخاصة بعنوان:
"تشخيص للحاضر ورؤية للمستقبل"
نظمت يوم األثنين الموافق  2018/4/2وقدمها
الدكتورعازم عساف من دائرة اللغات والترجمة لمدة ساعة،
وشارك في الحضور عدد من موظفي المكتبة وبعض
الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة.

 زوايا التراث الشعبي

 لقاءات التوعية المعلوماتية
تم عقد لقاءات للتوعية المعلوماتية في كافتيريا كلية اآلداب،
والكافتيريا المركزية لمدة يومين من  2018/4/3-2من أجل الوصول
إلى أكبر عدد من الطلبة وإطالعهم على أهم الخدمات التي تقدمها
المكتبة لهم ،كما تم توزيع استطالع رأي حول ذلك.

 مسابقة معلومات ثقافية عامة

 زاوية المأكوالت الشعبية

