ثانياً:الستخدامًالفهرسًاآلليًللبحثًعنًالموادًالمتوفرةً
فيًالمكتبةًبالشكلًالمطبوعً،انقرًعلىًالرابطًأدناه:
نشرة شهرية – العدد السابع والسبعون  /تموز وآب
2018
(7
المكتبة)7اإلخبارية
نشرة

مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية
`

http://libserver.birzeit.edu/scripts/mini
sa.dll/144/LIBCATA?DIRECTSEARCH
ثالثاًً:لالطالعًعلىًالقواعدًاآلليةًالتيًتوفرًلكمًالمجالتً
والكتبًوالرسائلًاإللكترونيةًانقرًعلىًالرابطًأدناه:
http://library.birzeit.edu/librarya/fulltext
_ar2.php

ترحيب وتذكير بخدمات المكتبة
الزمالءًأعضاءًمجتمعًالجامعةًالمحترمين:
يسرناًأنًنرحبًبكمًمعًبدايةًالفصلًاألولًمنًالعامً
األكاديميًالجديدً،متمنينًلكمًدوامًالتقدمًوالنجاح.
ومنًبابًالتواصلًالدائمًمعًروادناًالكرامً،يسرناً
تذكيركمًبالخدماتًالتيًتقدمهاًلكمًالمكتبةًوكادرهاً،
سواءًبحضوركمًالشخصيًأوًمنًخاللًاطالعكمًعلىً
صفحةًالمكتبةًاإللكترونيةًوفهرسهاًاآلليً،وفيماًيليً
بعضًالنقاطًالهامة:
أوالً:لالطالعًعلىًصفحةًالمكتبةًوماًتوفرهًمنً
معلوماتًأنقرًعلىًالرابطًالتالي:

رابعاً:لقدًتمًإضافةًأيقوناتًجديدةًعلىًالصفحةًحولًدليلً
المستفيدًلكافةًفئاتًالمستفيدينً(وسطًالصفحة)ًوالذيً
جمعتًفيهًمعظمًالخدماتًونقاطًالوصولًإليهاً،باإلضافةً
الىًالخدماتًللقواعدًاآلليةًمنًكتبًومجالتًإلكترونيةً
ورسائلًجامعيةًباللغتينًالعربيةًواإلنجليزيةًتمًفرزهاً
وفقًالبرامجًاألكاديميةًفيًالجامعةً،وغيرهاًمنًالخدماتً
التيًتجدونهاًعلىًالعمودًاأليسرًمنًالصفحةً،باإلضافةً
الىًجوالتًافتراضيةً،ونموذجًالستطالعًالرأي.
خامساًً:تمًتوفيرًخدمةًالبحثًالموحدًفيًالعديدًمنً
القواعدًاآلليةًالمتاحةًللمكتبةًسواءًباشتراكًأوًمجاناًًمنً
خاللًواجهةًبحثًواحدةً،بحيثًتشيرًالنتائجًالىًالقاعدةً
مصدرًالمقالًوباللونًاألزرق.
يمكنكمًاالستخدامًمنًخاللًالرابطًالتاليًعلىًصفحةً
المكتبةًالرئيسيةًتحتًعنوانEDS/ EBSCO ً:
DISCOVERY SERVICE
http://library.birzeit.edu/librarya/

http://library.birzeit.edu/librarya/

أوًمنًخاللًقاعدةًإبسكوًمباشرةًًً EBSCO Discovery
Service

سادساًً:بإمكانًالمدرسينًوالباحثينًطلبًلقاءً
تعريفيًبالمكتبةًوخدماتهاًلطلبتهمًبالتنسيقًمعً
قسمًخدماتًالمستفيدينًعلىًهاتفًرقمًً5406
ًً/أوًً5533وبعدًتعبئةًالنموذجًاآلليًالتاليً،
موضحينًفيهًنوعًالخدمةًالمطلوبةً،واليومً
والتاريخًللقاء.
http://library.birzeit.edu/librarya
/libforms/request-courserelated.htm
سابعاًً:بإمكانًالباحثينًوالدارسينًالبحثًفيً
المستودعًالرقميً"فضا"ًأليًمعلوماتًمتوفرةً
بالنصًالكاملًمنًإنتاجًالجامعةًأوًكوادرهاًمنً
خاللًرابطًFada.birzeit.eduً:والدخولً
باستخدامًالمتصفحًًChrome or Mozilla
.ًFirefox
أهالًوسهالًبكمًفيًمكتبتكم

 للكتب اإلنجليزية2019-2018 الكتب المميزة الفصل األول
Title :When the war came home : the
Ottomans` Great War and the

 للكتب العربية2019-2018 الكتب المميزة الفصل األول
 الجهاد في الغرب صعود السلفية المقاتل:العنوان
 فرايزر إيغرتون؛ ترجمة فادي ملحم:المؤلف
HV6431.E3912 2017: رقم الطلب

devastation of an empire

Author: Akin, Yigit, 1975-

للمزيد من التفاصيل انقر على الرابط التالي

Call Number:D524.7.T8A35 2018
For more information click here

Title: Contested spaces in
contemporary Turkey : environmental,

 تنشيط الرغبة في التعلم للطلبة:العنوان
 فايز عبدالهادي عابد:المؤلف
LB1065.A24 2017 :رقم الطلب

urban and secular politics

Author: Gocek, Fatma Muge
للمزيد من التفاصيل انقر على الرابط التالي
Call Number: HN656.5.A8C67 2018
For more information click here

Title:Acute medicine : a practical
guide to the management of medical
emergencies

 تجارب في الفلك والطقس:العنوان
 سامر إبراهيم حسين: المؤلف
QB43.3.H87 2018:رقم الطلب

Author: Sprigings, David
Call Number: RC86.8.S68 2018
For more information click here

للمزيد من التفاصيل انقر على الرابط التالي

خدمات المكتبة
نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهري تموز وآب  2018مجموعة من الخدمات
عن بعد لـ  17مستفيدا من خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة(:هاتف ،بريد
إلكتروني).

حفلة وداع الموظفة بهية جابر
بتاريخًً2018/8/6ودعًطاقمًالمكتبةًالرئيسيةًرئيسةًقسمًخدماتًالمستفيدينً
اآلنسةًبهيةًجابرًًلحصولهاًعلىًمنحةًدراسيةًإلكمالًدرجةًالدكتوراهًفيًعلمً
المكتباتً،متمنينًلهاًدوامًالتقدمًوالنجاح.

كتب وصلت حديثا ً عن طريق اإلهداء والشراء
تم استالم  168عنوانا باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب ومجالت ورسائل
ماجستير من بعض األفراد والمؤسسات ،وهم :







المنظمة العربية للتنمية اإلدارية -القاهرة.
دار فضاءات للنشر والتوزيع – األردن.
دار أمجد للنشر والتوزيع – األردن.
جمان قنيص – دائرة اإلعالم – جامعة بيرزيت.
مكتب رئيس الجامعة.
افراد.

طلبات أعضاء الهيئة األكاديمية


تم استالم( )14كتابا ً من طلبات دوائر الجامعة المختلفة.

إهداءات لمؤسسات محلية-:
 قامت المكتبة بإهداء  188كتابا ً باللغتين العربية واإلنجليزية إلى المؤسسات التالية :
 مكتبة اإلعالم.جامعة القدس – فرع رام هللا. -مدرسة األهلية – رام هللا.

نشيطون مكتبياً...

تهنئة ومباركة
رأس السنة الهجرية
تتقدم ادارة المكتبة بأطيب التهاني والتبريكات لمجتمع الجامعة بمناسبة حلول رأس
السنة الهجرية ،وكل عام وأنتم بخير.

تهنئة للزميل عبد هللا سليمان
تتقدمًاسرةًالمكتبةًمنًالزميلًعبدًهللاًسليمانًبالتهنئةً والتبريكًلحصولهًعلىً
شهادةًالبكالوريوسًتخصصًمحاسبةًمنًجامعةًالقدس المفتوحةً،متمنينًلهًدوامً
التوفيقًوالتقدمًوالنجاحًدائماً،وألفًمبروكً .
ً

ًضمن زاوية "نشيطون مكتبياً" حقق في هذا الشهر كل منً:
 الطالب حسين خضور /دراسات عليا  25/كتابا ًً . -تاله الطالب سليمان شماسنة  /بكالوريوس كلية الهندسة 14 /كتابا ً.

تعزية
تتقدمًأسرةًالمكتبةًًبالتعازيًوالمواساةًمنًمديرةًالمكتبةًلوفاةًوالدةًزوجهاً ً
ّ
المولىًعزًوجلًّأنً
(ًحماتهاً)ًومنًالزميلةًتغريدًشحادةًلوفاةًوالدهاً،آملينًمنًً
يتغمدهماًًبواسعًرحمتهًويسكنهماًفسيحًجناتهًوأنًيلهمًذويهماًًجميلًالصبرً
والسلوانً .

