
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يسيةئالمكتبة الر –مكتبة يوسف أحمد الغانم   

باريةاإلخنشرة المكتبة   

 2016  ول األيلول وتشرين أ الخمسونو بعالسا – نشرة شهرية

 

 

 

 

 وحول "فضا"

أفضل وأشمل  ن هذا المشروع سيحقق رؤية  إ قال د. جقمان

، وسيكون هذا المستودع  ، ومحليا  للجامعة وكوادرها عالميا  

على  عن قاعدة البيانات والمنشورات المتوفرة حاليا   بديل  

ولكن دون إمكانية إضافة أي  والتي ستبقى موجودة   "رتاج"

ا من جهتها قالت مديرة المكتبة ديان شيء إليها بعد اآلن.

ن "فضا" يحتوي اآلن على ما يزيد عن إصايج ناصر 

 مادة، ويعمل طاقم المكتبة بشكل يومي على إضافة 3200

 يحكم المستودع مجموعة  اد البحثية عليه، وأضافت: "المو

باإليداع، والمحتوى،  من التعليمات، والسياسات الخاصة

وحقوق التأليف والنشر، وسيقوم طاقم المكتبة بعقد ورش 

وسيتم التواصل مع مختلف  ،حول طريقة اإليداع بيةتدري

 دوائر الجامعة بهذا الشأن.

 

آلية  د توم، شرحا  حولفيما قدم مسؤول نظام "فضا" أس 

من دراسات وأبحاث  هالبحث عبر "فضا" وما يحتوي

وأطروحات ودراسات، إضافة إلى التصنيفات التي يحتويها 

 الموقع.

لمزيد من المعلومات حول "فضا" الرجاء زيارة الرابط 

 /http://fada.birzeit.eduالتالي: 

 

  
 

 

 

 المستودع المعلوماتي " فضا " 
 

 17وم اإلثنين يأطلقت مكتبة جامعة بيرزيت، 

، المستودع المعلوماتي الرقمي 2016تشرين األول 

لى إالذي يهدف  " Fada /لجامعة بيرزيت  " فضا

حفظ اإلنتاج الفكري والمعلوماتي للمؤسسة 

وكوادرها المختلفة من أعضاء هيئة أكاديمية، 

 .وباحثين، ودارسين، وطلبة، وعاملين

 

طلق "فضا" نائب رئيس الجامعة إافتتح حفل 

ثنى على أاألكاديمية د. هنري جقمان الذي  للشؤون

التطور الذي تشهده مكتبة الجامعة، ومستوى 

التطوير اإللكتروني لخدماتها وآليات عملها، والتي 

 .ينفي سرعة توفير المعلومات للباحث ساهمت

http://fada.birzeit.edu/


  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لفترات تجريبيةقواعد بيانات   
  قاعدة Clinicalkey from Elsevier 

 المواضيع : الصيدلية والتمريض

ولغاية  1/11/2016الفترة : لمدة شهر ابتداء من 

30/11/2016 

 الرابط : 

https://www.clinicalkey.comURL:  

 

  قاعدة Taylor and Francis ejournals   

 30/11/2016ولغاية  18/10/2016الفترة من 

 الرابط : 
URL: http://www.tandfonline.com/ 

 

  قاعدة Embase DB from OVID 

 المواضيع الصحة ، الصيدلية ،الطب 

: رابطال  
URL:http://ovidsp.ovid.com/autologin.html 

  

 طلبات الكتب الجديدة 
تستقبل المكتبة طلبات الكتب الجديدة والحديثة  للعام 

 20تيار على أن ال يتعدى االخ  2017-2016األكاديمي

 .ةعنوانا للدائرة الواحد

يجب أن تتضمن القوائم البيانات األساسية التالية: العنوان، 

مرتبة  ISBNالمؤلف، الناشر، سنة النشر)حديثة( ورقم 

وذلك  ،حسب أولوية االختيار مع مراعاة تدقيقها لعدم التكرار

 من خلل فهرس المكتبة اآللي على الرابط التالي: 

 

http://libserver.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/1

44/LIBCATA?DIRECTSEARCH 

   

 17/11/2016موعد الستالم الطلبات هو الخميس  آخر 

 ورشات عمل 
 ةتم إعطاء ورش 10/2016/ 31بتاريخ

 عمل تدريبية لكلية الهندسة وتكنولوجيا

حول إدخال البيانات   المعلومات

واسترجاعها على المستودع المعلوماتي 

حضر  ة ) فضا (ـــبالجامعالخاص 

 . شخصا 15الورشة 
 

 
 

 

 
  

 خدمات المكتبة
    ول األشهر تشرين  خدمات المستفيدين خللنظم قسم

مستفيدا  من  76 مجموعة من الخدمات عن بعد لـ 2016

 هاتف، بريد): جامعة عبر وسائل االتصال المتاحةخارج ال

 هولندا ألمانيا، غزة، األردن، بريطانيا،( من إلكتروني

 .فلسطينو

  تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبةSeminar  حول

 97خدمات المكتبة وكيفية استخدام مصادر المعلومات لـ

دائرة  دائرة العلوم المالية والمصرفية،من طلب  طالبا  

دائرة اللغة الفرنسية، برنامج ماجستير التخطيط ، المحاسبة

سات الدولية وطلب كلية االدربرنامج ماجستير الحضري، 

 .التربية

 زوار من خارج الجامعة 
  من مناطق  مدرسة   13من  وطالبة   ا  البط 699تم استقبال

مختلفة من الضفة الغربية؛ القدس، الخليل، جنين، طولكرم، 

 .رام هللا ، نابلس

ل المكتبة حديثا عن طريق اإلهداءوص  
ماجستير المهداة الوالمجلت ورسائل  مجموعة من الكتب •

مادة من المؤسسات  83نجليزية وعددها غتين العربية واإلبالل

 التالية
 BOOK Aid 

 مؤسسة مهجة القدس 

 القاهرة –المنظمة العربية للتنمية االدارية  

 افراد 

  لالطالع على الكتب العربية أنقر هنا

    لالطالع على الكتب اإلنجليزية أنقر هنا

  

https://www.clinicalkey.com/
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=hVql4Vp22dJSXzcRLeO88StNvZnSdmcCCNTw7WKEjwzhTAiR6gLUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.tandfonline.com%2f
http://ovidsp.ovid.com/autologin.html
http://libserver.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/144/LIBCATA?DIRECTSEARCH
http://libserver.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/144/LIBCATA?DIRECTSEARCH
http://library.birzeit.edu/librarya/arabicacq.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/arabicacq.htm
http://library.birzeit.edu/library/textbooks.htm

