
 ةيمكتبة جامعة بيرزيت الرئيس

 كورونا(خالل فترة )الخدمات التي تقدمها المكتبة عن بعد 

مكتبةًقامتً،ًالوجاهيًالىًالتعليمًااللكترونيمنًالتعليمًًواالنتقال السائدةوضاعًمعًاألًتماشيا ً

لعمليةًاألهمًفيًادةًالمسان ًبصفتهاًخدماتهاًًتقديمأساليبًفيًبعضًالتعديالتًًبإجراءًالجامعة

والبدائلًالتيًتستخدمهاًالمكتبةًفيًالخدماتًالمعلوماتيةًًتعريفيا ًًيديكمًدليال ًنضعًبينًأًلذلكالتعليمية،ً

ً-:ًفيًهذهًالظروف

 :ساعات فتح المكتبة

ًالخميس(-منًالساعةًالثامنةًصباحاًحتىًالرابعةًبعدًالظهرًخاللًايامًالعملً)السبت،ًاالثنينً

ً

لطالعًعلىًماًالواولًالىًصفحةًمكتبةًجامعةًبيرزيتًالدخبإمكانكمً :الخدمات المتاحة عن بعد

ًً:الرابطًعلىًاستخدامهاكيفيةًيتوفرًمنًمعلوماتًو

http://library.birzeit.edu/librarya/ً

 -منها: لكترونية اإليعها متوفرة على صفحة المكتبة جم :عن بعدالخدمات المعلوماتية 

 ًالمختلفة.علىًالمكتبةًوخدماتهاًًللتعرفللمستفيدينًًاآلليمساق التوفير 

 يمكنكمًً.لكترونيةوًاإلأالورقيةًًستخدام مصادر المعلوماتتدريب على اال

 .صفحةًوتعبئةًالنموذجًالخاصالالتسجيلًعنًلطريقً
 )كاملةًمنًًالخاصًبالجامعةًوالذيًيوفرًنصوصا ًًالبحث في المستودع الرقمي )فضا

والتحميلًمنشوراتًومؤلفاتًالجامعةًوأعضاءًالهيئةًاألكاديمية،ًحيثًيمكنًااللطالعً

 .أيضا ًواالضافةً

 ذًإقاعدة،66ًًًـالًحواليوالبالغًعددهاًبالنصًالكاملًًتاحة قواعد البيانات المعلوماتيةإ

نجليزيةًوباألساسًاللغةًاإلً،وباللغاتًالمختلفةًنسانيةتحتويًعلىًشتىًمواضيعًالمعرفةًاإل

 ً.اتخزينهاًوتحميلهوًأوالعربية،ًبحيثًيمكنًقراءتهاًو/

 ًالتأليفًمثل:ًحقوقًالنشرًوًىمعًمراعاةًالمحافظةًعلًة للتحميلمصادر معلومات قابلتوفير

 عددًمنًالكتبًالمرجعية.الرسائلًالجامعيةًوالكتبًالنادرةًو

 ًلبحثًعنًالكتبًوالمقاالتًوالرسائلًالجامعيةًفيًكيفيةًاً:للمستفيدينرشادي إ دليلتوفير

 الجامعة.منًخارجًًقواعدًالبياناتًاآلليةو

 (اإلحاطة الجاريةمنًقواعدًبياناتًوكتبًحديثةً)ماًيصلًالمكتبةًععالمًباستمرارًاإل.ً

 ًعنًبعدالتواصلًالدائمًمعًالمستفيدينًوتلبيةًلطلباتهمًمنًقبلًموظفيًالمكتبة.ً

 ًمعًمراعاةًرسالهاًللمستفيدًحسبًالطلبًللعديدًمنًالموادًوإًضوئيالمسح خدمة التوفير

 ً.حقوقًالنشر

 خدمةًالفهرسًاآلليOnline Catalogue :ًدورياتًوالمقاالتًالكتبًوعنًالتاحةًالبحثًإ

ً،وغيرهاًالمتوفرةًجامعيةالرسائلًالو

 الفهرس اآلليعند تعطل  رتاجأو من خالل فهرس 

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


 ًالبريدأوًلًنماذجًلطلبًالخدمةًالمكتبيةًالواردةًمنًخالًجابة عن االستفساراتاإل

 ًً.ياإللكترون

 عدًوباستخدامًنظامًالخاصةًبطلبةًالماجستيرًفقطًعنًب ًًبحاث والرسائل العلميةفحص األ   

 Turnitin منًموظفيًالمكتبةًاالستفسارًعنًالخطواتًالعمليةًللفحصًًوباإلمكان

ًًً.عناوينهمًادناهالواردًالمختصينً

 فيًحالةًعدمًوجودًأيًمنًااللتزاماتًًللطلبةًالمنسحبين،ًأوًالخريجينًتوقيع براءات الذمة

 .للمكتبة

 ًوفقًالبروتوكولًوالطلبةًوالعاملينًألعضاءًالهيئةًاألكاديميةًتأمين استعارة المواد،

 -أدناه:ًكماًًوالخطواتًالمتبعة

 بالعاملين والطلبة غير المتواجدين في الجامعة:  خاصة-أ

 ًالبحثًعنًالكتابًمنًخاللًالفهرسًاآلليًعلىًموقعًصفحةًالمكتبةًاوًمنًخالل

ًرتاج.

 نموذجًلطلبًاستعارةً ارسالًارقامًلطلبًالكتبًالمطلوبةًمنًخاللًالنموذجًالتالي(

 كتبًفيًفترةًالطوارئً"كورونا"(:

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

 ًيقومًالموظفًبتجهيزًالكتبًبعدًلطلبها

 ًيقومًالمستفيدًبالحضورًالستعارةًالكتبًالمطلوبةًبعدًاعالمهًبذلكًمنًقبلًموظفي

 خدماتًالمعلومات

 بإمكانًالمستعيرًتجديدًمدةًاإلعارةًآلياًمنًخاللًرتاجًولمرةًواحدةًفقط 

  بالعاملين والطلبة المتواجدين في الجامعة: خاصة-ب

 .االستعارةًوفقًالسياسةًالمعمولًبها   

 ًيمكنًللراغبينًً،عنًب عدًللطلبةًوالباحثينًمنًخارجًمجتمعًالجامعةستقدمًالمكتبةًخدماتها

العناوينًالواردةًفيًذيلًالصفحة،ًأوًًباالستفادةًمنًهذهًالخدماتًمراجعةًاألشخاصًوفق

 تعبئةًالنموذجًالخاصًبطلبًخدمةًعنًبعدًوالمتوفرًضمنًالروابطًأدناه

 

 على صفحة المكتبة:الهامة الروابط 

 

 نموذج طلب استعارة كتب:ً

books.htm-for-http://library.birzeit.edu/librarya/libforms/askً

ً

 (نموذج طلب خدمة معلوماتية )اإلجابة عن االستفسارات: 

question.htm-areference-http://library.birzeit.edu/librarya/libforms/askً

http://library.birzeit.edu/librarya/libservicesforms.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/libservicesforms.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/libforms/ask-for-books.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/libforms/ask-for-books.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/libforms/ask-areference-question.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/libforms/ask-areference-question.htm


ً

 :نموذج طلب تدريب 

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

 المساق اآللي: 

rzeit.edu/librarya/olc/index.htmlhttp://library.biً

ً

 طلب خدمة عن بعدل: 

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

 

 قواعد البيانات المعلوماتيةلبحث في ا:  

http://library.birzeit.edu/librarya/fulltext_ar2.php 

 

 كيفية استخدام قواعد البيانات اآللية من خارج الجامعة:

 

 :ًالدخولًمنًخاللًالرابطًالتالي

https://ssl.birzeit.edu/remote/login?realm=bzu&lang=enً

 وإدخالًكلمةًالمرورًثمًانقرًعلىًرابطًًادخالًاسمًالمستخدمLoginًًثمًاختيارًرابط

Library Databases 

 .اآلنًبإمكانكًالدخولًالىًقاعدةًالبياناتًالتيًتريدًمنًالقائمةًثمًالبحثًفيها 

 

 فضا() المستودع الرقمي البحث في: 

https://fada.birzeit.edu 

 

 اآللي:هرس فالبحث في ال        
http://libserver.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/144/LIBCAT?DIRECTSEARCH 

 

 عند تعطل الفهرس اآللي فقط(: رتاجلبحث عن مصادر من خالل ا( 

https://ritaj.birzeit.edu/library/lib-search 

 

 بحث في الرسائل الجامعية:لل 

http://library.birzeit.edu/librarya/bzu-ths/bzu-ths.php 

 

 

http://library.birzeit.edu/librarya/libforms/request-course-related.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/olc/index.html
http://library.birzeit.edu/librarya/olc/index.html
http://library.birzeit.edu/librarya/libservicesforms.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/fulltext_ar2.php
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=Bm98p3lGK1v1XbXiYg_LR6IbzlSeApBc5RKmRTQOAfVke8QWjUnYCA..&URL=https%3a%2f%2fssl.birzeit.edu%2fremote%2flogin%3frealm%3dbzu%26lang%3den
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=Bm98p3lGK1v1XbXiYg_LR6IbzlSeApBc5RKmRTQOAfVke8QWjUnYCA..&URL=https%3a%2f%2fssl.birzeit.edu%2fremote%2flogin%3frealm%3dbzu%26lang%3den
https://fada.birzeit.edu/
http://libserver.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/144/LIBCAT?DIRECTSEARCH
https://ritaj.birzeit.edu/library/lib-search
http://library.birzeit.edu/librarya/bzu-ths/bzu-ths.php


 

 لالستفسار يمكنكم التواصل مع:  

 المكتبة:ًإدارة librarian@birzeit.edu  

 :ًقسمًخدماتًالمستفيدينussc.lib@birzeit.eduً

 ً:لياناًقويدرliana@birzeit.edu 

 مرار:ًًمحمودmmurrar@birzeit.edu  

 ًفحصًالرسائلًالجامعيةًوالسميناراتًعلىTurnitin ً 

  mmurrar@birzeit.edu المتابعةًمعًمحمودًمرار

 ًوبرنامجًعلىًحسابًلًفضاأعضاءًالهيئةًاألكاديميةًحصولًل

Turnitin المتابعةًمعًأسدًتوم :asadt@birzeit.edu ً
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