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يةيسئالمكتبة الر –أحمد الغانم  فمكتبة يوس  

باريةاإلخنشرة المكتبة   

 

 آب  -تموز  /السابع والثمانون العدد  – نشرة شهرية

2019 

(87) 

:ًبإمكانًالمدرسينًوالباحثينًطلبًلقاءًسادسا ً
تعريفيًبالمكتبةًوخدماتهاًلطلبتهمًبالتنسيقًمعً

ًً/5406ًقسمًخدماتًالمستفيدينًعلىًهاتفًرقمً
ً،وبعدًتعبئةًالنموذجًاآلليًالتالي5533ًأوً

موضحينًفيهًنوعًالخدمةًالمطلوبة،ًواليومً
 .والتاريخًللقاء

http://library.birzeit.edu/librarya/li
bforms/request-course-
related.htm 

بإمكانًالباحثينًوالدارسينًالبحثًفيًً:سابعا ً
المستودعًالرقميً"فضا"ًأليًمعلوماتًمتوفرةً

أوًكوادرهاًمنًًالجامعةبالنصًالكاملًمنًإنتاجً
والدخولFada.birzeit.eduًًرابط:ًالخاللً

Chrome or Mozillaًباستخدامًالمتصفحً
Firefoxً. 

 أهالًوسهالًبكمًفيًمكتبتكم

 

 

ًالستخدامًالفهرسًاآلليًللبحثًعنًالموادًالمتوفرةًثانيا:
 :نقرًعلىًالرابطًأدناهافيًالمكتبةًبالشكلًالمطبوع،ً

http://libserver.birzeit.edu/scripts/mini
sa.dll/144/LIBCATA?DIRECTSEARCH 

تً:ًلالطالعًعلىًالقواعدًاآلليةًالتيًتوفرًلكمًالمجالا ًثالث
 :نقرًعلىًالرابطًأدناهاوالكتبًوالرسائلًاإللكترونيةً

http://library.birzeit.edu/librarya/fulltext
_ar2.php 

:ًلقدًتمًإضافةًأيقوناتًجديدةًعلىًالصفحةًحولًدليلًرابعا
المستفيدًلكافةًفئاتًالمستفيدينً)وسطًالصفحة(ًوالذيً

تًونقاطًالوصولًإليها،ًباإلضافةًمعتًفيهًمعظمًالخدماجً 
دماتًللقواعدًاآلليةًمنًكتبًومجالتًإلكترونيةًلىًالخإ

تمًًوالتيًورسائلًجامعيةًباللغتينًالعربيةًواإلنجليزية
فرزهاًوفقًالبرامجًاألكاديميةًفيًالجامعة،ًوغيرهاًمنً

مودًاأليسرًمنًالصفحة،ًالخدماتًالتيًتجدونهاًعلىًالع
 لىًجوالتًافتراضية،ًونموذجًالستطالعًالرأي.إباإلضافةً

خدمةًالبحثًالموحدًفيًالعديدًمنًًتمًتوفيرً:خامسا ً
منًًالقواعدًاآلليةًالمتاحةًللمكتبةًسواءًباشتراكًأوًمجانا ً

لىًالقاعدةًإبحيثًتشيرًالنتائجًً،خاللًواجهةًبحثًواحدة
  .باللونًاألزرقمصدرًالمقالً

يمكنكمًاالستخدامًمنًخاللًالرابطًالتاليًعلىًصفحةً

 EDS/ EBSCOالمكتبةًالرئيسيةًتحتًعنوان:ً
DISCOVERY SERVICE 

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

 EBSCOًًًمباشرةً(إبسكو)دةًأوًمنًخاللًقاع
Discovery Service 

 

  ترحيب وتذكير بخدمات المكتبة 
 الزمالءًأعضاءًمجتمعًالجامعةًالمحترمين:

األولًمنًالعامًًكمًمعًبدايةًالفصلبيسرناًأنًنرحبً
  .متمنينًلكمًدوامًالتقدمًوالنجاحً،األكاديميًالجديد

ومنًبابًالتواصلًالدائمًمعًروادناًالكرام،ًيسرناً
تذكيركمًبالخدماتًالتيًتقدمهاًلكمًالمكتبةًوكادرها،ً

سواءًبحضوركمًالشخصيًأوًمنًخاللًاطالعكمًعلىً
كترونيةًوفهرسهاًاآللي،ًوفيماًيليًصفحةًالمكتبةًاإلل

 بعضًالنقاطًالهامة:

طالعًعلىًصفحةًالمكتبةًوماًتوفرهًمنًلالً:أوال ً

 :معلوماتًأنقرًعلىًالرابطًالتالي

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

 

 

 

https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=fUJv4OPmQgsGBZks6pcDjmEvZLH6Puq6giM_dQU99i9EQpKyoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibrary.birzeit.edu%2flibrarya%2flibforms%2frequest-course-related.htm
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=fUJv4OPmQgsGBZks6pcDjmEvZLH6Puq6giM_dQU99i9EQpKyoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibrary.birzeit.edu%2flibrarya%2flibforms%2frequest-course-related.htm
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=fUJv4OPmQgsGBZks6pcDjmEvZLH6Puq6giM_dQU99i9EQpKyoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibrary.birzeit.edu%2flibrarya%2flibforms%2frequest-course-related.htm
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=4P-71To3_0VSevmW20LdFsjJfw0vLoOvx1vX3Jehw6nk4I-yoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibserver.birzeit.edu%2fscripts%2fminisa.dll%2f144%2fLIBCATA%3fDIRECTSEARCH
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=4P-71To3_0VSevmW20LdFsjJfw0vLoOvx1vX3Jehw6nk4I-yoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibserver.birzeit.edu%2fscripts%2fminisa.dll%2f144%2fLIBCATA%3fDIRECTSEARCH
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=ztBDn9eo5w8BBySkx2xVUZ2gxg1C53MoNeeLpMVmA8Dk4I-yoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibrary.birzeit.edu%2flibrarya%2ffulltext_ar2.php
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=ztBDn9eo5w8BBySkx2xVUZ2gxg1C53MoNeeLpMVmA8Dk4I-yoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibrary.birzeit.edu%2flibrarya%2ffulltext_ar2.php
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=bbqZ416AoRtluqv5cIaGPvgRSWcuT-cXnMcotmZYVoJEQpKyoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibrary.birzeit.edu%2flibrarya%2f
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=pb1w6oU_WwCuwGtzVhpX5qurBv6Ccgm7wx8BfG5sfVvk4I-yoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibrary.birzeit.edu%2flibrarya%2f


 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 2019 ياالكاديمللعام  األكاديميةطلبات أعضاء الهيئة 

 ديمية من دوائر الجامعة المختلفة.كتاباً من طلبات أعضاء الهيئة األكا 12) تم استالم )

 

 وصل المكتبة حديثاً عن طريق اإلهداء 

ً عنوان (117)  باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب ومجالت ورسائل ماجستير من  ا

 الجهات التالية:

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

 عة القدس المفتوحة جام 

 القدس /دار الجندي 

 مكتب رئيس الجامعة 

 

 شكر وتقدير 

 

 منلكل  بالشكر والتقدير  وأسرة مكتبة جامعة بيرزيت تتقدم إدارة 

  :هلدكتور عادل عفيفي لتبرعه بنسخة من كتابا

"Medieval Islamic Medicine and Medical Luminaries" 

  ه:بنسخة من كتاب تبرعهعلى االستاذ جوني فراج من و

" Inside Arabic Music:Arabic Maqam performance and 

theory in the 20th century Middle East " 

ة لمقتنياتنا، تكم إضافة نوعيانشكركم على ثقتكم بجامعة بيرزيت، إذ ستشكل منشور

مرجعاً مهماً لرواد المكتبة والباحثين. و  

 

 خدمات المكتبة

 للمستفيدين من خارج  لمستفيدين  مجموعة من الخدمات نّظم قسم خدمات ا

عبر وسائل االتصال المتاحة: )هاتف، بريد مستفيداً  76عن بُعد لـ الجامعة و

....  تركيا، مصر  إلكتروني( من عدة دول هي: مصر، إيطاليا، األردن، ألمانيا،

 إلخ.

 ورشة الحفاظ على األرشيفات

 في المتحف الفلسطيني مشروع الترميم من أجل الرقمنة

 

سد توم وجميل السيد في ورشة عمل أ انشارك الموظف 2019/آب 5بتاريخ 

إلى تعريف المؤسسات  هدفت ،"ألرشيفاتالحفاظ على ا ": مختصة حول

الذي ينفذه وواألفراد المهتمين باألرشيف بمشروع الترميم من أجل الرقمنة 

المتحف الفلسطيني، وإلى التشبيك مع المؤسسات العاملة في مجال األرشفة 

بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة ورفع الوعي حول أهمية الحفاظ على 

ي فلسطين، كما تتضمن تدريبًا عمليًا حول التعامل المجموعات األرشيفية ف

المباشر مع المواد األرشيفية، وطريقة ترميمها وحفظها، ومن ثم عرضها 

 على شكل وثائق رقمية متاحة للجمهور. 

 
 .نشيطون مكتبياً..

 

  :كل من  حقق في هذا الشهر "نشيطون مكتبياً"ضمن زاوية ً

 

 كتاباً.  20وهو رقم استعارة أعلى  ةالتربي كلية/  عاصي نصافإ /الطالبة
ً كتاب 17 اآلداب كلية /الخضور حسين تالها الطالب  .ا

  
 أقوال مأثورة

 

قيلًألرسطوً:ًكيفًتحكمًعلىًإنسانً؟ًفأجابً:ًأسألهًكمًكتاباًيقرأًوماذاً
 يقرأً؟

 

  

 

 

 


