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ترحيب وتعريف بخدمات المكتبة

ترحب المكتبة بأعضاء مجتمع الجامعة والطلبة الجدد وتتمنى للجميع عاماً مزدهراً بالعطاء والنجاح ،ويسرنا أن نضع بين ايديكم أهم
الروابط التي تشير الى أهم خدمات المكتبة:
أوالَ :لالطالع على صفحة المكتبة انقر على الرابط التالي:
http://library.birzeit.edu/library
ثانيا :البحث من خالل فهرس المكتبة اآللي :تم إضافة أيقونات جديدة على الصفحة حول دليل المستفيد لكافة فئات المستفيدين (وسط
الصفحة) والذي جُمعت فيه معظم الخدمات ونقاط الوصول إليها ،ومواقع أرشيفية عن فلسطين ،وما يتوفر في المكتبة من مواد على
الميكروفورمز ،باإلضافة الى الخدمات للقواعد اآللية من كتب ومجالت إلكترونية ورسائل جامعية تم فرزها وفق البرامج األكاديمية في
الجامعة ،وغيرها من الخدمات تجدونها على العمود األيسر من الصفحة.
ثالثاَ :بإمكان رواد المكتبة استعارة الكتب بناء على المدة المحددة على النظام المحوسب ووفق فئات المستعيرين المختلفة بحضورهم الى
المكتبة -درج اإلعارة ،كما أصبح بإمكان المستعير حجز وتجديد الكتاب آلياَ لمرة واحدة من خالل صفحته الخاصة على "رتاج".
رابعاً :ستباشر المكتبة بإعارة كتب بعض المقررات الدراسية للطلبة المحتاجين بناءً على كوبونات يحصلون عليها من عمادة شؤون
الطلبة ،وذلك لمدة فصل دراسي تعاد بعدها المواد ليستفيد منها طلبة آخرون في الفصل الدراسي الثاني (القائمة متوفرة على صفحة المكتبة
الرئيسية).
خامساَ :ستباشر المكتبة بعقد اللقاءات التعريفية للطلبة الجدد يوم اإلثنين الموافق  4152-9-51بواقع خمس لقاءات كل حسب برنامجه.
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وصل المكتبة حديثاً عن طريق
اإلهداء

خدمات تطويرية

مجلة شؤون فلسطينية  :تم استالم مجلة شؤون فلسطينية
على قرصين مضغوطين بصيغة  PDFعن طريق
مركز األبحاث /منظمة التحرير الفلسطينية يشمالن
األعداد من  421-5من عام .5991-5995

M2L
PDF

طلبات أعضاء الهيئة األكاديمية  :استالم  26كتاباً من
طلبات الدوائر المختلفة.
المشروع األوروبي  :استالم  62كتاباً باللغة العربية
بواسطة كلية الحقوق.
برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية وجهات أخرى
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جامعة النجاح الوطنية
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جمعية التنمية الزراعية  /اإلغاثة الزراعية
411

خدمات المكتبة
تقديم الخدمة عن بُعد لمجموعة من المستفيدين من خارج الجامعـة عبر وسائل االتصال المتاحــة "هاتف ،بريد إلكتروني"،
معظمهم من دول عربية.
تقديم الخدمة المرجعيـة لمستفيدين من خارج الجامعـة معظمهم من المؤسسات والجامعات المحلية.
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السبت بتاريخ  4152/8/11أقامت إدارة المكتبة بحضور نائب الرئيس للشؤون األكاديمية حفلل تكلريم ووداع
للموظفَين غازي عبيد وجمال سحويل مع مأدبة غداء في مطعم طبش/جفنا ،تلم خاللله تقلديم درع تكريملي لكلل
منهما.

