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نشرة المكتبة اإلخبارية
مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية

اشتراك جديد في إصدارات المنظمة العربية للترجمة

خدمات المكتبة

يسرناّاعالمكمّبإشتراكّجديدّفيّقاعدةّ"معرفة"ّ

 نظّمّقسمّخدماتّالمستفيدينّخاللّشهرّكانونّأول

إلصداراتّالمنظمةّالعربيةّللترجمةّ،اعتباراّمنّكانونّ

الثانيّ.2019
وصف القاعدةّ:تضمّهذهّالقاعدةّجميعّمصادرّ
المعلوماتّالصادرةّعنّالمنظمةّالعربيةّللترجمةّمثلّ:
(الكتبّوفصولهاّ،مقاالتّالمجلةّالعربيةّللترجمةّ،

سالسلّوعروضّالكتب)ّفيّقاعدةّبياناتّواحدةّ

بمناسبة حلول عيد الميالد المجيد والسنة
الميالدية الجديدة  ،2019تتقدم أسرة المكتبة بأجمل
التهاني والتبريكات ألعضاء مجتمع الجامعة من
إدارة وأساتذه وطلبة وعاملين متمنية لهم عاما مثمرا.

متخصصةّ .

ّكماّتوفرّعدةّمؤشراتّمنهاّ:بوابةّأكثرّالمترجمينّ

انتاجاّ،وبوابةّتوزيعّالمؤلفاتّحسبّلغةّالنصّ

األصليّ،بوابةّاإلصداراتّموزعةّموضوعياّ،بوابةّ
ألحدثّاصداراتّالمركزّ .

رابط االستخدام أدناه(ّ:كماّيمكنكمّالوصولّإليهّمنّ

خاللّصفحةّالمكتبةّاإللكترونيةّتحتّعنوانّ:قواعدّ
آلية)
http://www.e-book.e-marefa.net/aot

ّّ2018مجموعةّمنّالخدماتّعنّبّعدّلـّ 28مستفيداّّمنّ
خارجّالجامعةّعبرّوسائلّاالتصالّالمتاحة(ّ:هاتفّ،بريدّ

إلكتروني)ّمنّعدةّدولّهيّ:البحرينّ،امريكاّالشماليةّ،
كورياّالجنوبيةّ ّ،وفلسطينّ .

ّّ

 تقديمّحلقاتّتدريبيةّوتعريفيةّلطلبةّالـّّSeminarحولّ

خدماتّالمكتبةّوكيفيةّاستخدامّمصادرّالمعلوماتّلّ125

طالباّوطالبةّمنّدائرةّالعلومّالسياسيةّ،ودائرةّعلمّ
االجتماع.

خدمات تطويرية
تم ّربط ّالرسائل ّالجامعية ّالموجودة ّعلى ّصفحة ّالمكتبةّ

االلكترونيةّوالمتوفرةّبالنصّالكاملّ ،وخاصةّالمتعلقةّبموضوعّ
التربيةّوموضوعّالدراساتّالدوليةّ ،واتاحتهاّبالنصّالكاملّمنّ

خاللّالفهرسّاآلليّمباشرة.

طلبات كتب جديدة للعام األكاديمي 2019-2018
تمّطلبّ( )148عنواناّباللغتينّالعربيةّواالنجليزيةّلدوائرّ
الجامعةّالمختلفة.

كتب وصلت حديثا ً عن طريق اإلهداء
تم استالم  128عنوانا ً باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب ومجالت
ورسائل ماجستير من بعض األفراد والمؤسسات التالية:
Book Aid International
مؤسسة الدراسات الفلسطينية
مجلس تنظيم قطاع المياه – رام هللا
السيد طالل ابو غزالة

بدعوة من منظمي مؤتمر  ،E-ageشاركت مديرة المكتبة بحضور مؤتمرهم الثامن،
بورقة عمل بعنوان ،"Libraries Need Good Connectivity" :وعقد
المؤتمر في عمان – األردن في الفترة الواقعة ما بين .2018/12/3-2

دورات وورشات عمل
شارك الموظف عبد المجيد قعد من قسم تطوير المقتنيات في حضور
مؤتمر بعنوان" :المكتبات العربية وتحديات القرن  :21عصر
التحوالت واالبتكارات" والذي نظم من قبل جمعية المكتبات الجزائرية
ومركز البحث وتطوير الموارد البشرية (رماح) وعقد في عمان-
األردن في الفترة من .2018/12/26-24

نشيطون مكتبيا
ضمن زاوية "نشيطون مكتبياً" حقق في هذا الشهر كل من:
الطالب حسين الخضور /كلية االداب أعلى رقم استعارة وهو 30كتاباً.
تاله الطالبة نادرة صالح /كلية االداب  24كتاباً.
واكثر الكتب تداوال هو "ثالثية فلسطين" للكاتب نبيل خوري.

امتحانات تعقد في قاعات المكتبة

وداع الزميل سليمان مسلم

كما عهدناها دائما مكتبة جامعة بيرزيت ،نعتز ونفتخر بها ،فما زالت تؤمن بالمقولة
الشهيرة "هذا المكان الذى يبدأ الناس فيه بخفض مستوى اصواتهم" فااللتزام
بالصمت والمحافظة على بيئة نظيفة وهادئة ومريحة تستقطب النخبة األكاديمية التي
تسعى الى العلم واالبداع .فبتاريخ  2018/ 12/ 20عقد امتحانان لطلبة الهندسة
المعمارية -مساق "الرسم الحر" في قاعة الخدمات المرجعية ولمدة ثالث ساعات،
وبأوقات مختلفة ،وبأشراف المحاضرتين سارة خصيب وديمه ياسر ،فكان المنظر مثيرا
لالهتمام مما وجب علينا مشاركتكم فيه.

بتاريخ  2018/12/11ودعت المكتبة الزميل سليمان مسلم من قسم خدمات
المستفيدين والمنتقل إلى معهد الحقوق.
متمنين له دوام التوفيق والتقدم والنجاح

زائرون
بتاريخ  2018-12-20زار المكتبة السيدان Veroniques and Patrick
 Blancمن معهد الفنون ومتحف  Arlesفي فرنسا ،وقدم قسم خدمات
المستفيدين لهما شرحا وافيا عن المكتبة وخدماتها ،باإلضافة الى جولة تعريفية
ألقسامها المختلفة.

