كما قامت المكتبة بتقديم درع تقديري للموظف أسد بهذه
المناسبة وذلك يوم اإلثنين الموافق  2018/7/9متمنين له
دوام التقدم والنجاح والمزيد من العطاء للمكتبة والجامعة.
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تهنئة للموظف المتميز أسد توم
تتقدم أسرة المكتبة ،إدارة وموظفين بالتهنئة والتبريك
للزميل أسد توم لحصوله على جائزة الموظف المتميز
للعام  2018-2017والتي أعلن عنها من قبل إدارة
الجامعة خالل حفل التخريج يوم السبت .2018-6-23
تهنئة ومباركة
تتقدم أسرة المكتبة بالتهنئة والتبريك للزميالت
والزمالء من أسرة المكتبة بمناسبة تخرج او زواج
أبنائهم ،أو أي مناسبة سعيدة أخرى.
مع أطيب التمنيات للجميع.

ورشة عمل إدارة المستودعات الرقمية

خدمات المكتبة

طلبات أعضاء الهيئة األكاديمية

شارك بعض أعضاء فريق "فضا" في حضور ورشة
عمل متقدمة حول" :إدارة المستودعات الرقمية
ومخرجات البحث العلمي" والتي عقدت ضمن
مشروع  Romorفي جامعة فيينا التقنية للفترة ما بين
 ، 2018/6/21-18مع العلم أنه شارك في الورشة
فريق من جامعة بيرزيت مكون من عشرة أشخاص
يضم مكتبين ،وباحثين وموظفي  ، ITوأعضاء هيئة
أكاديمية.
كما شارك الموظف أسد توم في برنامج تبادل موظفين
في نفس الجامعة ولمدة  14يوما.

 .1نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر حزيران

تم استالم ( )22عنوانا باللغة اإلنجليزية من طلبات أعضاء
الهيئة األكاديمية.

 2018مجموعة من الخدمات عن بعد لبعض
المستفيدين من خارج الجامعة عبر وسائل االتصال
المتاحة( :هاتف ،بريد إلكتروني) من عدة دول هي:
فلسطين ،الفلبين ،لبنان ،جنوب أفريقيا ،سوريا،
إيطاليا ،أمريكا ،وبريطانيا.

إهداءات لمؤسسات محلية
قامت المكتبة بإهداء ( )20عنوانا باللغتين العربية واإلنجليزية
ضمن مشروع التبادل مع مكتبة الكونغرس.
نشيطون مكتبياً...

 .2سمنارات :تم تقديم حلقات تدريبية و تعريفية لـ 19
طالبا وطالبة من دائرة علم االجتماع.

ضمن زاوية "نشيطون مكتبياً" حقق في هذا الشهر كل من:

كتب وصلت حديثا ً عن طريق اإلهداء والشراء

الطالب أشرف بدر /كلية الدراسات العليا أعلى رقم استعارة

تم استالم ( )97عنوانا باللغتين العربية واإلنجليزية
من كتب ورسائل ماجستير من بعض األفراد
والمؤسسات التالية-:
 وزارة الثقافة الفلسطينية
 جامعة القدس المفتوحة
 جامعة الخليل
 أفراد

وهو  14كتابا.
تلته الطالبة رحاب عيساوي /كلية الحقوق واإلدارة العامة -
 12كتابا.
زوار من خارج الجامعة
 استقبلت المكتبة  12زائرا من مؤسسات مختلفة ،وتم تقديم
الخدمات المعلوماتية الالزمة لهم.

فريق جامعة بيرزيت في ورشة عمل مشروع ROMOR

