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رابط الوصول

عدد مرات الدخول

اسم القاعدة

نشرة المكتبة اإلخبارية
مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية

تهنئة واعتزاز
جامعة بيرزيت تحصد جائزة ياسر عرفات لإلنجاز
للعام  .2018وتتزامن هذه الجائزة مع تصنيفها
من بين أفضل  50جامعة عالمية وفقا
لتصنيف  QSالمخصص للمنطقة العربية.
تتقدم أسرة مكتبة جامعة بيرزيت من رئيس
وأعضاء مجلس األمناء ومجلس الجامعة وأسرة
الجامعة بشكل عام ،بالتهنئة والتبريك لحصول
جامعة بيرزيت على جائزة ياسر عرفات لإلنجاز
للعام  ،2018حيث أُعلن عن فوز الجامعة بهذه
الجائزة في حفل خاص أحيته مؤسسة ياسر
عرفات ،مساء السبت  10تشرين الثاني ،2018
تزامنا ً مع الذكرى السنوية الرابعة عشرة الستشهاد
الرئيس ياسر عرفات.
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دار المنظومة (  6قواعد)
المنهل (كتب باللغة عربية)
معرفة ( منشورات مركز
دراسات الوحدة  -كتب
باللغة العربية)
معرفة ( مجالت باللغتين
العربية واالنجليزية)

قاعدة تجريبية لـ Pharmacy Library

خدمات المكتبة
 نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر أيار 2018

كتب وصلت حديثا عن طريق اإلهداء والشراء
تم استالم  27عنوانا ً باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب
ومجالت ورسائل ماجستير من بعض األفراد والمؤسسات.

يسرنا أن نعلن عن إصدار تجريبي مجاني لمدة

مجموعة من الخدمات عن بُعد لـ  29مستفيدا ً من

شهرين من قاعدة بيانات مكتبة الصيدلة.

خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة( :هاتف،

إهداءات لمؤسسات محلية

بريد إلكتروني)

قامت المكتبة بإهداء مجموعة من الكتب باللغتين العربية
واإلنجليزية وعددها  47كتابا ً للجهات التالية-:

عنوان  URLللوصول:

من عدة دول هي :أمريكيا ،بريطانيا ،مصر ،هولندا،

https://pharmacylibrary.com

كوريا الجنوبية ،إيطاليا والبحرين.

الفترة التجريبية:
من  2018-11-3حتى 2018-12-31

 تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة الـ Seminar
حول خدمات المكتبة وكيفية استخدام مصادر
المعلومات لـ  154طالبا ً وطالبة من دائرة اللغة

التغطية :تحتوي على محتوى من الكتب المرجعية

العربية ،ودائرة الهندسة الميكانيكية ،والميكاترونيكس،

الموثوقة ،ومجموعة من  250تمرينا ً فعاالً للتعلم،

ودائرة االقتصاد ،ودائرة االعمال والتسويق ،ودائرة

وملخصات مقاالت من مجلة جمعية الصيادلة

المحاسبة واالقتصاد.

األمريكية ،ومجموعة متنوعة من مصادر األخبار.
تمثل "تمارين التعلم النشط في مكتبة الصيدلة"
مجموعة من أكثر من  250نشاطا ً في مجال
المهارات العملية مصنفة في  11مجاالً من مجاالت
المحتوى العريض لالستخدام في مجموعة متنوعة
من بيئات التدريس.

-

الهيئة اإلسالمية العليا– القدس
مدرسة دير الالتين– بيرزيت
مؤسسة هيلين كيلر– القدس
مكتبة معهد الحقوق

 االنتهاء من تقديم الحصص التعريفية بالمكتبة للطلبة
الجدد للفصل األول من العام األكاديمي 2019-2018
حيث بلغ عدد الطلبة  1598طالبا ً وطالبة وعدد
الشعب  50شعبة.

نشيطون مكتبيا...
ضمن زاوية "نشيطون مكتبيا" حقق في هذا الشهر كل من :
الطالبة رهام اللحام /كلية الدراسات العليا أعلى رقم استعارة
وهو 27كتاباً.
تلتها الطالبة هبة أبو طير /كلية التربية أعلى رقم استعارة
وهو  20كتابا ً.

