ورشة بعنوان "النشر العلمي المفتوح
والمستودعات البحثية المؤسساتية"
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نشرة المكتبة اإلخبارية
مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية

فترة تجريبية مجانية لقواعد Proquest
حصلت المكتبة على فترة تجريبية لقرابة  40يوما
حتى نهاية شهر نيسان  2019من شركة Proquest
للمجالت والكتب اإللكترونية في كافة المجاالت ويتم
الوصول للقاعدة ضمن الرابطين:
 -1المجالت من :ProQuest Central
https://search.proquest.com
 -2الكتب اإللكترونية :eBook Central
https://ebookcentral.proquest.com/lib
/palico
مع العلم أن المكتبة مشتركة في قاعدة الكتب كاملة،
والمجالت العلمية في العلوم االجتماعية فقط.

عقدت كلية العلوم وطاقم مشروع " "ROMORفي
جامعة بيرزيت ،الثالثاء  19آذار  ،2019ورشة
بعنوان:
"النشر العلمي المفتوح والمستودعات البحثية
المؤسساتية".
تعتبر ورشة العمل جزءا من مشروع "إدارة
مخرجات البحث العلمي عبر المستودعات المؤسسية
متاحة الوصول في مؤسسات التعليم العالي
الفلسطينية" ،أو مشروع " ،"ROMORوهو
مشروع ممول ضمن برنامج . Erasmus+
عرضت محاضرات ومداخالت حول الموضوع من
قبل الدكتور طالل شهوان والدكتور هنري جقمان
والدكتور عدنان يحيى ،وقدمت مديرة المكتبة
الرئيسية ديانا صايج ناصر شرحا حول الوضع
الحالي لمستودع الجامعة الرقمي "فضا" والتحديات
المستقبلية.
ومن جانبه ،قدم مسؤول الصفحة اإللكترونية
والمساعد الفني في وحدة تكنولوجيا المعلومات في
المكتبة أسد توم ،عرضا حول فوائد استخدام الباحث
المفتوح ومعرف المساهم ( )ORCID iDوتبادل
البيانات بين منصات المعلومات البحثية.
شارك في حضور الورشة مجموعة من أعضاء
الهيئة األكاديمية والموظفين والطلبة .

وصل المكتبة حديثا ً عن طريق اإلهداء
 102عنوان باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب ومجالت ورسائل
ماجستير من بعض األفراد والمؤسسات ،وهي :
 مكتب ارتباط جامعة بيرزيت – عمان
 د .عبد الكريم أبو خشان
 د .محمد هاشم غوشة
 خديجة حباشنة
 أفراد
طلبات أعضاء الهيئة األكاديمية للعام االكاديمي 2019

 تقديم اللقاءات التعريفية بالمكتبة للطلبة للفصل الثاني من العام األكاديمي 2018
 ،2019حيث بلغ عدد الطلبة  652طالبا وعدد الشعب  35شعبة .واستمرت فترةالتدريس من االثنين  2019/02/04وحتى الثالثاء .2019/03/07
زائرون
**بتاريخ  2019/3/26زارت المكتبة الباحثة الدكتورة روث أبو راشد من كلية الدراسات
التاريخية والثقافية " بلد من كالم"  palreadمشروع مجلس البحث األوروبي ،واستخدمت
الدكتورة أبو راشد المكتبة بشكل مكثف لمدة يومين ،ال سيما استخدام األرشيف الصحفي،
والمواد التاريخية القديمة ،ومجالت الفصائل الفلسطينية .وأثنث أبو راشد على دور مكتبة
الجامعة في دعم البحث العلمي ،مشيرة إلى أن معظم المواد التي حصلت عليها لم تجدها في
مكتبات أكاديمية أو بحثية أخرى ،ما يدل على اإلرث الثقافي المهم لجامعة بيرزيت.

تم طلب  44كتابا من طلبات أعضاء الهيئة األكاديمية من دوائر
الجامعة المختلفة.

تواصل المكتبة مع المدارس

خدمات المكتبة

**بتاريخ  2018/3/4حضر الى المكتبة مدرسة وطالبها من أجل تزويدهم ببعض
المعلومات التي تتعلق بالتحضير لمسابقة ثقافية.

ّ
نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر شباط  2019مجموعة

من الخدمات عن بُعد لـ  33مستفيدا من خارج الجامعة عبر
وسائل االتصال المتاحة( :هاتف ،بريد إلكتروني) من عدة دول
هي :مصر ،األردن  ،أميركا ،كوريا الشمالية ،اليابان  ....الخ.
 تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة الـ  Seminarحول خدمات
المكتبة وكيفية استخدام مصادر المعلومات لـ  126طالبا وطالبة
من دائرة العلوم المالية والمصرفية ،دائرة إدارة األعمال ،دائرة
العلوم السياسية.

** كما استقبلت مكتبة الجامعة طلبة من عدة مدارس ،منها طالب مدرسة
راهبات الوردية في القدس بتاريخ  2019/3/2وطلبة مدرسة ذكور سنجل
األساسية بتاريخ  2019/3/7حيث قام باستقبالهم قسم خدمات المستفيدين،
وأطلعهم على خدمات المكتبة وتطوراتها ،ومن ثم تم اصطحابهم إلى مختبر
الحاسوب لعرض خدمات المكتبة المتوفرة على صفحة المكتبة اإللكترونية،
وخاصة كيفية البحث عن عنوان كتاب أو عناوين لمؤلف معين أو موضوع
محدد.

نشيطون مكتبياً...
ضمن زاوية "نشيطون مكتبياً" حقق في هذا الشهر ك ٌل من :
الطالبة براءة كليب /كلية اآلداب أعلى رقم استعارة وهو 22كتابا.
تالها الطالب محمد مصلح /كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية  20كتابا.

