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ئةنته  

حر التهددددددداني أسدددددددرة المكتبدددددددة بدددددددأتتقدددددددد  

مددددددن  مددددددديرة المكتبددددددة  يانددددددا والتبريكددددددا  

صددددايج ناصددددر علددددى  ماحهددددا لقددددب  رسددددان 

  .المكتبي  ي  لسطين لالعم

علددددى نشددددكر ةمعيددددة المكتبددددا  الفلسددددطياية 

ونتمادددددى  هدددددلف اللفتدددددة الكريمدددددة وال ميلدددددة 

لمدددديرة المكتبدددة الم يدددد مدددن التقدددد  والعطدددا  

وخدمدددة  عددم المسددديرة البحايددة والعلميددة   ددي 

المكتبيددددة والمعلوماتيددددة الفلسددددطياية للحركددددة 

 . والعالمية

 

الرئيسية  مكتبة الجامعة  

"بوكعلى "الفيس   

 

 تواصلنا يرقى بخدماتنا

دايددة العددا  ايكددا يمي بسددرنا العالمكددم أندد  مددع ي

سدددديتم الصددددال  صددددفحة  2016-2015 ال ديددددد

  .الخاصة بالمكتبة "بوك"الفيس

لددددى التواصددددل مددددع نهددددد  مددددن خددددالل  لدددد  ال

روا نددا بشددكل يددومي و اعددل عددن صريدد  صددر  

 اآلخبار والاشاصا  والخدما  أوي بأول .

بشددددكل  اعددددل وةددددد   تتابعوندددداكلاددددا أمددددل أن 

 . رتقا  بخدماتاالال
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 دورات وندوات 

شددددددارك المو دددددد  اسددددددد  6/7/2015بتددددددار  

مكانددة ال امعددة : " حضددور ندددوة حددولتددو   ددي 

التصدددددايفا  ال امعيدددددة وقواعدددددد بياندددددا   دددددي 

 ."الماشورا  العلمية

الفعاليدددددة  دددددي سددددديا  ةهدددددو   هدددددلف  وةدددددا  

ال امعددددددة لتع يدددددد  حضددددددورها علددددددى شددددددبكة 

االنترندددع سدددعيار للتعريددد  باشددداصها ايكدددا يمي 

الادددددددوة  عد كمددددددا هدددددد  وماشددددددوراتها البحايددددددة

لعدددرن ونقددداا اإلةدددرا ا  التدددي ياب دددي علدددى 

رتقدددا  ل االن أةدددم تمدددع ال امعدددة القيدددا  بهدددا مددد

بمرتبدددددددة ال امعدددددددة  خصوصدددددددار مدددددددع تعدددددددد  

التصدددايفا  ال امعيدددة التدددي أخدددل   دددي االنفتدددا  

علددى ال امعددا  العربيددة والتددي تسددعى ال امعددة 

 ةيخدددل  ور  يهددددا بشددددكل يعكدددد  تميدددد  ال امعدددد

  .وحضورها محليار وعربيار و وليار 

 

 

 

 

 

 

 خدمات المكتبة

عدددن بعدددد  قدددد  قسدددم خددددما  المسدددتفيدين الخدمدددة

لم موعة من المسدتفيدين مدن خدارل ال امعدة عبدر 

وسائل االتصدال المتاحدة اهدات   بريدد اللكتروندي  

 مستفيدين(. 9....اللخ( ا

 
تدم اعطدا  ورشدة عمدل عدن  30/7/2015بتاريخ 

خدددما  المكتبددة واسددتخدا  قواعددد البيانددا  اآلليددة 

وحدددددة  –لمركدددد  تطددددوير االعددددال   ددددي ال امعددددة 

البحوث والدراسا  حيث حضر الورشدة م موعدة 

  .من المو فين

  
                                                         

 

 

 

 هداءاتإ
باءا تتتتتتتتتا بب 96متتتتتتتتتابم م  تتتتتتتتت بقامتتتتتتتتت بإهماء تتتتتتتتت ب   تتتتتتتتت إ 

 ستتتتتو بستتتتت ربإه  تتتتتت ب تتتتتاه اءعربإه و عتتتتت ب إ    ع عتتتتتت ب
بب.إهصحوإ ي

 

امتتتتتتابحصتتتتتت  بإهماء تتتتتت ب  تتتتتت بم م  تتتتتت بمتتتتتتربإهاءتتتتتت ب
ب103إهمهتتتتت إلب تتتتتاه اءعربإه و عتتتتت ب إ    ع عتتتتت ب  تتتتت   اب

ب65،ب اإلضتتتتتتتا  بإهتتتتتتتت بمؤسستتتتتتتتا ب   تتتتتتتوإ بمتتتتتتترب إ متتتتتتت
إه و عتتتتت ب إ    ع عتتتتت بمتتتتترببوستتتتتاه بما ستتتتتءعوب تتتتتاه اءعر

ببب. ام  بإهخ عل
 

 لالطالع على الكتب العربية 
 لالطالع على الكتب اإلنجليزية

 ..نشيطون مكتبيا  

تبيار"  قد  مك زاوية "نشيطونضمن 

يااس ال الطالبة الشهر حققع  ي هلا

تلتها كتابار  18 (ا ريع  ابكالوريوس 

أعلى  (راماةستي وةيهة زهور الطالبة

  .كتابار  11 استعارة وهو رقم
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