
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يسيةئالمكتبة الر –مكتبة يوسف أحمد الغانم   

باريةاإلخنشرة المكتبة   

 2017 اذار والستون الثانيالعدد  – نشرة شهرية

(62) 

هشتراك بعضها للدكتوراابقواعد    
 

  قواعد منProquest    
للقواعد  للدخول واالستخدام اضغط على الرابط أدناه

 -:المدرجة

http://search.proquest.com/databases/inde

x?accountid=85790  

These are: 

- ebrary ebooks on all topics 

- Social Sciences Journals 

- Social Sciences and Humanities Theses and 

Dissertations 

- Sociological Abstracts 

- Index Islamicus 

 

  اشتراك بمجالت جارية منJSTOR 
JSTOR تعرض قبل  رشيفية للمجالت أقاعدة بيانات  هي

من االشتراك  2017، لقد تمكنا هذا العام أربع سنوات سابقة

 .من خالل برنامج الدكتوراه ألعداد جاريةمجلة  13في 

 

 -للدخول واالستخدام اضغط على الرابط أدناه:

 

http://www.jstor.org/action/showJournals?browse

Type=title   

 

 

 

 

 

 مكتبة جامعة بيرزيت محليا، عربيا، وعالميا

 
، فقد تم عالية منذ نشأتها حققت مكتبة جامعة بيرزيت الرئيسية سمعة  

 اعتمادها :

 .1979عام الإيداع لمنشورات "اليونيسكو" منذ  مركز   •

عام الدعم فني لنظام المكتبة المحوسب "مينيزيس" منذ  مركز   •

1999. 

 .2005مركز إيداع إقليمي لمنشورات البنك الدولي منذ عام  •

مكتبات الفهرس اآللي للمكتبة كمرجع على قائمة الفهارس اآللية لل •

لمكتبة الكونغرس   Classification Web العالمية من خالل خدمة 

 ،العضوية في الفهرس العربي الموحد كامل   عضوا   2011عام المنذ 

 .2012عام المنذ 

 .2016عام المركز إيداع لمنشورات األمم المتحدة منذ  •

المكتبة عضو في العديد من اتحادات المكتبات العربية، والعالمية، 

 -:ومنها

 IFLA (International Federation of Library 

Associations( 

 ACRL (Association for College and Research 

Libraries) 

 ALA (American Library Association) 

 AFLI (Arab Federation of Library Associations) 

 PLIA (Palestinian Libraries and Information 

Association) 

 Eifl (Electronic Information for Libraries) 

 JLIA (Jordanian Library Association) 

 

التنسيق  مكتبة جامعة بيرزيت ممثلة بمديرتها مسؤولية  تتولى  •

وتمثله في االتحاد العالمي  PALICO لتجمع المكتبات الفلسطينية

 .  EIFL لكترونيةللمصادر اإل

 

 Eifl“ ”بجائزة تقديرية من اتحاد 2008كما فازت المكتبة في العام  •

جهزة " في اليونسكو، الستغاللها أIFAPعن طريق برنامج "

الحاسوب القديمة بفاعلية جديدة وعالية باستخدام النظام المفتوح، وتم 

  .Eiflتطبيق الفكرة لدى بعض الدول األعضاء في 

http://search.proquest.com/databases/index?accountid=85790
http://search.proquest.com/databases/index?accountid=85790
http://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=title
http://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=title


  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فضا " "المعلوماتي  عالمستود عمل حول  اتورش   
شباط  يشهر  خالل عمل  ات  عقدت المكتبة الرئيسية ورش

  -:للكليات التالية   2017اذارو

 .التمريضلكلية  28/2/2017بتاريخ  ورشة عمل  

 .كلية الحقوقلمجلس  6/3/2017ورشة عمل بتاريخ  

 .دابلمجلس كلية اآل 6/3/2017ورشة عمل بتاريخ   

  ،دائرة اللغة العربيةل 4/4/2017ورشة عمل بتاريخ  

وطريقة إدخال  .حول  النظام المستخدم لـ "لفضا" للتعريف

رش بالتفاعل امتازت الو  وقد  .واسترجاعها البيانات

اإليجابي من المشاركين واهتمامهم بفكرة " فضا " والتي 

 .تهدف أساسا  إلى رفع مكانة الجامعة وكوادرها

   :اتمرفق لقطات من اللقاء

 
دابكلية اآلجانب من ورشة   

 

 
كلية التمريض جانب من ورشة   

 خدمات المكتبة
 2017آذار شهر ات المستفيدين خاللمخدم نظم قس 

من  مستفيدا   61 مجموعة من الخدمات عن بعد لـ

هاتف، )خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة: 

 .1948فلسطين ، سويسرا ،األردن( إلكتروني بريد

 

حول  Seminarتقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة  

خدمات المكتبة وكيفية استخدام مصادر المعلومات 

، ودائرة علم دائرة المحاسبةمن طالب  طالبا   299لـ

  .، ودائرة التغذية والحميةاالجتماع

 

 : لقاءات بحثية لدوائر الجامعة المختلفة 3عطاء تم إ 

، البحث 639منهجية البحث الكيفي في التربية مساق رقم   

، علم النفس 610لفيزياء رقم العلمي في ماجستير ا

 .338االجتماعي رقم 

 

 نشيطون مكتبيا ..
 ضمن زاوية " نشيطون مكتبيا  " فقد حقق في هذا الشهر : 

أعل   ى رق   م كلي   ة الدراس   ات العلي   ا  /تفااااني محمااادة الطالب   

   .كتابا   25 وهواستعارة 

                    

   تابا.ك  20بـ  اآلدابكلية  /شهد عليان ةالطالب اتاله

 

 زوار من خارج الجامعة 
  مدارس مختلفة وطالبة من  طالبا   512تم استقبال

مدرسة  مدرسة بنات صور باهر الثانوية، وهي :

بيرزيت الثانوية، مدرسة بنات بيت ساحور  –الوكالة 

درسة ، مسة بنات الكرامة األساسية العليامدر الثانوية،

ي صالح مدرسة النبنابلس،  -بيتا األساسية للبنين

مدرسة جلقموس الثانوية رام هللا،  -األساسية المختلطة

جنين، مدرسة البطريركية الثانوية جنين،  -للبنين

، الخليل –مدرسة شهداء الحرم اإلبراهيمي للبنات 

مدرسة الفجر الجديد النموذجية، مدرسة ذكور سعدات 

  .رام هللا –دير أبو مشعل  –عالن الثانوية 

 
 دائرة اللغة العربية

 

األكاديمية الهيئةعضاء أطلبات    

 كتابا باللغة العربية من طلبات  20 منها كتابا   49تم استالم 

 دوائر الجامعة المختلفة.

 

هداءعن طريق اإل وصل المكتبة حديثا     
ة واإلنجليزية من كتب ومجالت باللغتين العربي عنوانا   59

  -:والمؤسسات األفرادرسائل ماجستير من بعض و
  2016معرض فلسطين الدولي للكتاب. 

 دارة العامةإلكلية الحقوق وا.  

 .مكتب شؤون أكاديمية 

 أفراد. 

 

  الألطالع على الكتب العربية التي وصلت حديثا انقر هن

 لألطالع على الكتب اإلنجليزية التي وصلت حديت أنقر هنا 

  

هداءات لمؤسسات محليةإ  
تين العربية غمن الكتب بالل ةالمكتبة بإهداء مجموع قامت

-للجهات التالية : ( كتابا  64) هاواإلنجليزية وعدد  

 تبادل  -مكتبة الكونغرس  

 جن عوفر س 

 جامعة خضوري 

https://post.birzeit.edu/owa/
https://post.birzeit.edu/owa/

