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زوار المكتبة
زار المكتبة بتاريخ  2016/5/19من مؤسسة
إحياء التراث السيد رمضان توغ من وكالة
التنسيق والتعاون التركي -تيكا لدراسة سبل
التعاون المستقبلي فيما يخص الوثائق
واألرشيف.

بتاريخ  2016/5/21زار المكتبة وفد من بلدية الرام
ووفد من بلدية بوندي فرنسا لالطالع على المكتبة
وخدماتها وتطوراتها .

مستودع مؤسسي رقمي للجامعة
إنشاء مستودع مؤسسي رقمي للجامعة
" فضا"Fada /
الحقا لموافقة إدارة الجامعة على تبني فكرة
إنشاء مستودع مؤسسي رقمي ،فقد بدأت المكتبة
بتجميع كل ما هو متوفر حاليا بالنص الكامل
من دوائر الجامعة ،والمعاهد ،والمكتبة تمهيدا
لتحميله على المستودع.
سيييتع عقييد ورل عمييل ص ي ل الريييف للتعريييف
بالنظييييياس المسيييييتخدس وهيييييو  DSPACEوبآليييييية
تحميييييل الييييـ  Metadataالخاصيييية بالمدرسييييين
والباحثين.
سيييحكع المسييتودع أنظميية وتعليمييات ،واتفاقيييات
إيداع واستخداس وتفويض..
نرجو مين الجمييع التعياون ميع كيادر المكتبية فيي
تأمين كل ما هو متوفر من مواد بيالنص الكاميل،
ميين كتييم ،ومقيياالت ،وأبحيياث ....الييخ لتضييمينها
في المستودع ،وتمهيدا إلط قه برورته األوليية
قريبا .
وشكرا لتعاونكع ،،
إدارة المكتبة

وصل المكتبة حديثا ً عن طريق اإلهداء

 مجموعييية مييين الكتيييم والمجييي ت ورسيييائل
ماجسييييييييتير المهييييييييداة بيييييييياللغتين العربييييييييية
واالنجليزييييييية وعييييييددها  102مييييييادة ميييييين
المؤسسات واالشخاص-:
مركز جمعة الماجد -دبي
باحث للدراسات – بيروت
الوراق /األردن
أفراد

طلبات الكتب الجديدة

 تييع اسييت س  14كتابيييا باللغيية اإلنجليزييية مييين
طلبييييات أعضيييياء الهي يييية األكاديمييييية للعيييياس
.2016-2015

خدمات المكتبة

 نظع قسع صدمات المستفيدين ص ل شهر أييار
 2016مجموعة من الخدمات عين بعيد ليـ32
مسيييتفيدا مييين صيييار الجامعييية عبييير وسيييائل
االترال المتاحة  :هاتف ،بريد إلكتروني
 ...الخ .بريطانيا ،ألمانيا ،األردن ،فلسطين
 تقديع لقياءات بحثيية ليـ  73طالبيا مين اليدوائر
التاليييييييية :دائيييييييرة الهندسييييييية الميكيانيكيييييييية
والميكييياترونيكد ،دائيييرة الجغرافييييا ،دائيييرة
اللغة اإلنجليزبة وأدابها.
 حلقييييات تدريبييييية لطلبيييية  Seminarحيييييول
اسيييتخداس مريييادر المعلوميييات تخيييص عليييع
االجتماع ،لما مجموعه  122طالبا وطالبة.

خدمة نوعية جديدة
وفييرت المكتبيية حييديثا صدميية البحييم الموحييد فييي
العديييد ميين القواعييد ا لييية المتاحيية للمكتبيية سييواء
باشتراك أو مجانا من ص ل واجهة بحيم واحيدة،
بحيم تشير النتائج إلى القاعدة مردر المقال.
وتع االشتراك بتلك الخدمة وإضافة قواعدنا من
ص ل شركة ابسكو
)(EDS: EBSCO Discovery Service

يمكنكع االستخداس من ص ل الرابط التالي على
صفحة المكتبة الرئيسية
http://library.birzeit.edu/librarya/

نشيطون مكتبياً..
ضمن زاويية نشييطون مكتبييا فقيد حققيت فيي
هذا الشهر  :الطالبةة زهةور عاصةي /كليةة ااداب
أعلى رقع استعارة وهو  24كتابا.
والطالم انس أبو عريش /كلية الدراسةات العليةا
وهو 22كتابا.

معرض فلسطين الدولي للكتاب
بتاريخ  2016/5/10ولغاية  2016/5/12لمدة ث ثة أياس
على التوالي شاركت مديرة المكتبة وقسع تطوير
المقتنيات في معرض فلسطين الدولي للكتاب وتع شراء
ما يقارب  692عنوانا.

