شكر وتقدير للباحث الدكتور محمد غوشة
زار المكتبة يوم األربعاء الموافق  2019/3/6الباحث الدكتور
محمد غوشة وعقيلته متبرعا ً بكتابه "قبة الصخرة المشرفة"
لمكتبة الجامعة لتكون مكتبة جامعة بيرزيت الثالثة عالميا ً تتلقى
هذا المنشور واألولى محلياً ،كما أفاد الدكتور غوشة.
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نشرة المكتبة اإلخبارية
مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية

المختبر المفتوح في القاعة الرئيسية للمكتبة
شكر وتقدير لمؤسسة عبد الحميد شومان
تتقدم إدارة وأسرة المكتبة بالشكر والتقدير من
مؤسسة عبد الحميد شومان لتبرعهم السخي
برفد مكتبة الجامعة بأجهزة حاسوب متطورة
لتجهيز مختبر مفتوح في القاعة الرئيسية،
وشملت األجهزة  30جهازاً للمختبر ،و10
أجهزة متطورة للموظفين ،وستة أجهزة للبحث
السريع ،باإلضافة إلى جهاز "الب توب"
للتدريب ،وطابعتي "باركود".
وإننا إذ نتمنى لمؤسسة عبد الحميد شومان دوام
التقدم واالزدهار ،فإننا نثمن عطاءهم هذا
ونتطلع إلى المزيد من توثيق العالقات
ً
خدمة لطلبتنا وباحثينا.
والتعاون

كما اقتنت المكتبة إنتاجه الحديث ،من إصدار العام  2019وهو
موسوعة ” “Encyclopedia Palestinnicaلتعتبر مكتبة
جامعة بيرزيت أيضا ً أول مكتبة محلية تقتني اإلصدار حال
صدوره  ،وتتكون الموسوعة من  24جزءاً من  7000صفحة،
تشتمل على  30ألف رسمة وصورة ووثيقة وخريطة عن
فلسطين ،وتعتبر "أضخم عمل أكاديمي صدر عن فلسطين" كما
ذكر.

نتقدم بالشكر الجزيل من الدكتور غوشة على إنتاجه العلمي الرائع ،ونتمنى له
المزيد من اإلبداع والتقدم إثرا ًء للعلم والبحث.

من ذاكرة المكتبة :أول كتاب دخل السجل اليدوي
عودة للسجل اليدوي في مكتبة جامعة بيرزيت عندما كانت كلية تبين أن أول كتاب دخل
المكتبة باللغة العربية كان بعنوان:
تالقي األكفاء
للمؤلف علي أدهم ،ويعود تاريخ نشر الكتاب للعام .1944
ملخص عن الكتاب
فصول هذا الكتاب لمحات تاريخية ،وموجز لبعض الشخصيات النادرة من رجال األقدار،
وأفذاذ التاريخ الذين تغلبوا على صعاب الحياة.
حاول المؤلف أن يستعين "بالتاريخ والتراجم لتوسيع إدراك النفس واإلكثار من التجارب وفهم
حقائق الكون وأسرار الحياة .واستجالء غوامض الحياة ال يلتمس في أغوار البحار وحدها وال
في خوافق السماء وخفايا األرض فحسب ،وإنما في نفس اإلنسان".

كتب وصلت حديثا ً عن طريق اإلهداء
تم استالم  83عنوانا ً باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب ومجالت ورسائل
ماجستير من بعض األفراد والمؤسسات ،وهم :
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية .
 مكتب رئيس الجامعة.
 مكتب تعزيز الموارد  /جامعة بيرزيت
 مكتبة سعيد خوري لدراسات التنمية
 أفراد.

خدمات المكتبة

نشيطون مكتبياً...

 نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر شباط  2019مجموعة من الخدمات عن

ضمن زاوية "نشيطون مكتبياً" حقق في هذا الشهر ك ٌل من :

بعد لـ  19مستفيداً من خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة( :هاتف،

الطالبة رهام اللحام /كلية الدراسات العليا أعلى رقم استعارة وهو 21كتاباً.

بريد إلكتروني) من عدة دول هي :مصر ،إيطاليا ،األردن ،ألمانيا .... ،إلخ.

تلتها الطالبة إشراق عواشرة /كلية الهندسة والتكنولوجيا بـ  16كتاباً.

 تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة الـ  Seminarعدد  10سمنارات حول
خدمات المكتبة وكيفية استخدام مصادر المعلومات لـ  213طالبا ً وطالبة من
دائرة الفيزياء ،دائرة التغذية والحمية ،دائرة األعمال ،دائرة المحاسبة  ،دائرة
إدارة األعمال والتسويق.

صورة من قلب نقاش في قاعة الدراسة الجماعية  /المكتبة لنادي الكتاب في جامعة
بيرزيت
عقدت يوم األربعاء بتاريخ  2018/2/13في قاعة الدراسة الجماعية  /المكتبة الرئيسية
حلقة نقاش من قبل طلبة "مجموعة األربعاء " لمقالة بعنوان :الواقع الفلسطيني:
مراجعات وإيضاحات" استمرت من الساعة 2:05-12:50
وقد كان النقاش غنيا ً ومفيداً ومليئا ً باألفكار وحضره عدد وفير من الطلبة.
أهالً وسهالً بكم في مكتبتكم.

