
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيةيئالمكتبة الر –مكتبة يوسف أحمد الغانم    

باريةاإلخنشرة المكتبة   

 2017شباط  والستون العدد الحادي – نشرة شهرية

(61) 

لمطابقة  Turnit-inاالشتراك ببرنامج : 2014

 النصوص وفحص الغش األكاديمي.

بدء  "برنامج التوعية المعلوماتية" للوصول الى :  2015

حاث العلمية أو الرسائل المساقات التي تتطلب كتابة األب

 .الجامعية

توفير خدمة البحث الموحد في القواعد اآللية عن :2016

 EDS (EBSCO Discovery Service) طريق

إطالق المستودع المعلوماتي الرقمي "فضا" :2016

 والخاص باإلنتاج الفكري لجامعة بيرزيت وكوادرها.

 

  

 

 قواعد بيانات قيد التجربة 
آذار ) ينفترات تجريبية لمدة شهر حصلت المكتبة على

  :واعد التاليةقلل 2017 (ونيسان

 
   AskZadقاعدة  

-:للدخول واالستخدام اضغط على الرابط أدناه  

http://www.askzad.comURL:  
  -أو من خالل :

Username: PALICO 

Password (Case sensitive) : AskZad_!@# 
 

 

 

 

 

قواعد بيانات للمجالت اإللكترونية، الفعلي بالبدء باالشتراك  2006 :

قاعدة للمجالت والكتب  23بدأت بثالث قواعد ووصلت اآلن الى 

باللغتين العربية  ،والرسائل واألطروحات وأوراق العمل اإللكترونية

 .نشر العالميةوفي كافة المجاالت ومن أهم دور ال ،واإلنجليزية

 الحصول على بعض القواعد والمصادر اإللكترونية مجانا   2006 :

للمصادر اإللكترونية، بدأت بثالث قواعد  eifl عن طريق اتحاد

  2017للعام دوالرا   428,695بتكلفة إجمالية  10 ووصلت اآلن الى

البدء في عقد اللقاءات التعريفية بالمكتبة وخدماتها خاصة 2008:

 .اإللكترونية منها لطلبة الماجستير والسمينار

إنشاء غرفة ذوي االحتياجات الخاصة بالتعاون مع د. عازم 2010: 

عساف/ دائرة اللغة اإلنجليزية، مجهزة بمعدات وأجهزة ضرورية 

الستخدامات الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية، باإلضافة الى توفير كتب 

 .المقررات على شكل بريل

في طابقين من المكتبة وفي عام  Wireless خدمة توفير 2010:

 .ممت على باقي الطوابقع   2014

والجرائد الفلسطينية القديمة  : تحصيل بعض المخطوطات2011

"الدفاع، الكرمل، وفلسطين" على سبيل اإلهداء من مكتبة جامعة 

 .اليرموك

 ـفتتاح ركن إعارة مقررات المساقات للطلبة المحتاجين، بدأ با:2011

نسخة،  1023يعادل بما  مساقا   126اآلن الى  تمساقات ووصل 10

تبرع سخي من جمعية أصدقاء بيرزيت ومركز إحياء المبادرة بكانت و

 .التراث في عمان

 .إطالق العدد األول من نشرة المكتبة اإلخبارية :2011

كتب  تحتوي على”Tablets“ جهازا لوحيا 25توفير :  2012

وبعض الرسائل الجامعية تعار للطلبة عند كالسيكية وكتب صوتية 

 .(من جمعية الزيتونة 15من موازنة المكتبة، و 10حاجتها )

 .رتاجموقع تحميل رسائل الجامعة بالنص الكامل على  :2012

إتاحة رسائل جامعة بيرزيت على منصات ثالث شركات :2013

 : المعرفة،يوه ا،كترونية وضمن اتفاقيات رسمية معهللمصادر اإلل

 .دار المنظومة، والمنهل

إنشاء مختبر "مكتبة الكويت اإللكترونية" و"محطة عبد الباقي  :2014

عددها والنوري" لتوفير أجهزة حديثة للبحث في القواعد اإللكترونية 

 .جهازا 45
 

 

 

 

 

 

 

مراحل تطور مكتبة جامعة بيرزيت وفق الترتيب 

 الزمني
حوسبة المكتبة لعملياتها الفنية باستخدام نظام  : 1989

 .مينيزيس

 مع ربطهحوسبة اإلعارة باستخدام نظام أوراكل : 1998

 .بنظامي التسجيل والمالية في الجامعة

بناء وإطالق صفحة المكتبة اإللكترونية وتحديثها في : 1998

أهم المعلومات التي  شمللت 2012، ثم في العام 2003ام لعا

 .يحتاجها المستخدم

توفير خدمة للمجالت اإللكترونية من قواعد : 2000-2003

جامعة بيليفلد ومجالت شبرنجر بدعم من الحكومة األلمانية 

 .وبشكل مجاني

إطالق خدمة الفهرس اآللي باللغتين العربية :2003

 .واإلنجليزية

لبدء بتحميل الجرائد اليومية المحلية على أقراص ا : 2005

آليا  اإلتاحته مضغوطة، باإلضافة الى قرص صلب إضافي

 . للمستخدمين

 ةإعادة إحياء اللقاءات التعريفية للطلبة الجدد بواقع ست :2005

 .لقاءات فصليا ومبرمجة عن طريق مكتب التسجيل

http://www.askzad.com/


  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ProQuest  قاعدة 

ProQuest Central (contains 39 Databases- 

Full text journals)  

Ebook Central ( more than 131,000 multi-

disciplinary titles) 

url: 

https://trials.proquest.com/trials/trialSum

mary.action?view=subject&trialBean.tok

en=23OBVL191OJ44FZC35NZ  

 

بالقضية  المتعلقةقرارات األمم المتحدة 

-تجدونها بالرابط أدناه: الفلسطينية  
http://library.birzeit.edu/librarya/files/201

6_Annual_compilation_of_UN_resolution

s_En.pdf  

 

  "فضا "المعلوماتي  عالمستود ورشة عمل حول 

 14/2/2017عقدت المكتبة الرئيسية ورشة عمل بتاريخ  

 .لكلية التجارة للتعريف حول  النظام المستخدم لـ "لفضا"

 ةامتازت الورش، وقد وطريقة إدخال البيانات واسترجاعها

بالتفاعل اإليجابي من المشاركين واهتمامهم بفكرة " فضا " 

 .والتي تهدف أساسا  إلى رفع مكانة الجامعة وكوادرها

 

 .2017شباط  قد خالل شهري ع  ذمرفق لقطات من اللقاء ال

 
 

 

ةإهداءات لمؤسسات محلي  
 قامت المكتبة بإهداء مجموعة من الكتب باللغتين العربية 

 -:للجهات التالية كتابا   248واإلنجليزية وعددها 

   أريحا –جامعة االستقالل  

 رام هللا -جامعة القدس المفتوحة 

  طولكرم –جامعة فلسطين التقنية 

 مكتبة الحقوق 

 مكتبة دراسات المرأة 

 خدمة مجتمعية لخارج الجامعة
حالم الخطيب من معهد ماس، أالمكتبة  السيدة استقبلت 

ساعة على كافة أعمال المكتبة،  120بواقع   وتلقت تدريبا  

أقسام المكتبة المختلفة خالل  شملالفنية والمعلوماتية 

 .2017 ثاني وشباطالشهري كانون 

  

 خدمات المكتبة
 2017شباط شهر  نظم قسم خدمات المستفيدين خالل

من خارج  مستفيدا   48 الخدمات عن بعد لـمجموعة من 

 هاتف، بريد)الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة: 

، ألمانيا ،يةكالواليات المتحدة االمري ،األردن( إلكتروني

 .1948فلسطين  ،كوريا الجنوبية ،بريطانيا

 

حول  Seminarتقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة 

 106مصادر المعلومات لـخدمات المكتبة وكيفية استخدام 

دائرة المحاسبة، كلية  ،برنامج الدكتوراةمن طالب  طالبا  

 التربية، دائرة العلوم المالية والمصرفية.

 

 نشيطون مكتبيا ..

ضمن زاوية " نشيطون مكتبيا  " فقد حقق فيي هيذا الشيهر : 

كلية الهندسة  أعلى رقم اسيتعارة  /سليمان شماسنةالطالب 

 كتابا.  19وهو

 13/ كلية الدراسات العليا بـ أنس ابو عريشه الطالب تال

                     .كتابا  

 زوار من خارج الجامعة 

  بنات مكة وطالبة من مدرسة  طالبا   43تم استقبال

 .جنين  /الثانوية

ورشة عمل داخلية  حول المستودع المعلوماتي 

"فضا"   
عمل عقدت المكتبة الرئيسية ورشة  9/3/2016بتاريخ 

حول  النظام المستخدم لـ "لفضا" وطريقة إدخال البيانات 

 واسترجاعها لجميع موظفي المكتبة.

 
 

األكاديمية الهيئةعضاء أطلبات   
األكاديمية  يئةمن طلبات أعضاء اله عنوانا   34تم طلب  

في الجامعة مختلفة من دوائر 2017-2016للعام األكاديمي    

 .من طلبات سابقة ة اإلنجليزيةكتابا باللغ 18كما تم استالم 

 

 لألطالع على الكتب العربية التي وصلت حديثا انقر هنا

  

 لألطالع على الكتب اإلنجليزية التي وصلت حديت أنقر هنا

  

هداءعن طريق اإل وصل المكتبة حديثا     
باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب  عنوانا   43تم استالم   

  -:والمؤسسات األفرادرسائل ماجستير من بعض وومجالت 
 United Nations 

 سلطة النقد الفلسطينية 

  رام هللا –مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

 تبة رام هللا العامةمك 

 مكتبة جامعة النجاح 

https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=23OBVL191OJ44FZC35NZ
https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=23OBVL191OJ44FZC35NZ
https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=23OBVL191OJ44FZC35NZ
http://library.birzeit.edu/librarya/files/2016_Annual_compilation_of_UN_resolutions_En.pdf
http://library.birzeit.edu/librarya/files/2016_Annual_compilation_of_UN_resolutions_En.pdf
http://library.birzeit.edu/librarya/files/2016_Annual_compilation_of_UN_resolutions_En.pdf
https://post.birzeit.edu/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAADb8DqtyMHTEZeGAOAYwb5LBwAVVEKYQoLTEZdkAOAYwb5LAAAADoPUAAArC4fHsQS3TI4okfONDe%2bpAACW5EKRAAAA&pspid=_1489388937490_941541257
https://post.birzeit.edu/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAADb8DqtyMHTEZeGAOAYwb5LBwAVVEKYQoLTEZdkAOAYwb5LAAAADoPUAAArC4fHsQS3TI4okfONDe%2bpAACW5EKRAAAA&pspid=_1489388937490_941541257
https://post.birzeit.edu/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAADb8DqtyMHTEZeGAOAYwb5LBwAVVEKYQoLTEZdkAOAYwb5LAAAADoPUAAArC4fHsQS3TI4okfONDe%2bpAACW5EKRAAAA&pspid=_1489388937490_941541257

