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 للكتب اإللكترونية برنجرشمكتبة 
 

في والداعمة للمكتبة اإللكترونية الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة  أقدمت
المكتبة الرئيسية على تمديد اإلتاحة للكتب اإللكترونية من شركة شبرنجر 

الى الف كتاب  32من وهذا أدى الى رفع عدد الكتب  ، 2014 العالمية للعام
علما  ، 2014-2009الف كتاب الكتروني ليشمل اإلصدارات لألعوام من  52

ها لألعوام ئى شراء الكتب اإللكترونية واقتناال بأن المكتبة كانت قد بادرت سابقا  
 .2014-2005فالمتوفر لالستخدام اآلن هو لألعوام من   2008-2005من 

لجمعية الكويتية وجمعية الزيتونة لشكر وبهذه المناسبة تتقدم المكتبة الرئيسية بال
والبحثية الفلسطينية بشكل عام وجامعة  المتواصل للحركة العلمية اعلى دعمهم

 .بيرزيت بشكل خاص
ضغط على الرابط أدناه والمتوفر أيضا على صفحة اللوصول الى تلك الكتب 

 : e-Books المكتبة اإللكترونية تحت عنوان

library.birzeit.edu/library/fulltext_en.php 
من تحصيل معلومات حول كيفية النشر عبر شبرنجر تمكنت المكتبة كما 

ن، والمتوفرة أيضا على نفس الرابط أعاله تحت و ن بها األساتذة والباحثيليستع
 "Publishing with Springer" :عنوان

صدقاء بيرزيت في مركز إحياء التراث وجمعية أ

 زيارة للمكتبة الرئيسية
 

مركز  رئيسةزار المكتبة الرئيسية   18/5/2015بتاريخ 
ث الفلسطيني / عمان السيدة سهام الدباغ امركز إحياء التر 

جمعية أصدقاء بيرزيت اآلنسة سماح حامد واعضاء  ورئيسة
من أجل التشاور حول منحة كتب الطلبة ، داريةالهيئة اإلمن 

 ،المحتاجين التي تقدمها الجمعية وسبل التعاون المستقبلي
 ودراسة إمكانية توسيع المشروع وديمومته.

 

 

 
 

 

(زاوية تبادل الكتب الثقافيةمبادرة )  

 الهندسة المعمارية:دائرة من طالبات  ةبمبادر 

 جميلة عابد وميس مصلح وسرين زين

 عارةكتبة الرئيسية مقابل درج اإلزاوية في الم تخصيصتم  

بحيث  ،الجامعةلبة تهدف الى تبادل الكتب الثقافية بين ط

الذي انتهى من قراءته  تابهاستبدال ك ألي طالبيمكن 

  .بكتاب آخر من رفوف هذه الزاوية
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 على صعيد الموظفين نشاطات ودورات

 
 -شاركت مديرة المكتبة ديانا صايج 26/5/2015بتاريخ 

في ناصر والموظف اسد توم من قسم خدمات المستفيدين 

حضور ورشة العمل بعنوان "اإلتاحة الحرة في المكتبات 

 -في جامعة بوليتكنك فلسطين  عقدتاإللكترونية" والتي 

الخليل، بالتعاون مع تجمع المكتبات والمعلومات الفلسطينية 

PALICO  وبرنامج اإلتاحة الحرة في اتحادEIFL.  

 خدمات المكتبة 
 

مجموعة من أيار  نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر

-، أهمها:النشاطات  

 

وطلبة الدراسات العليا  Seminarتدريبية لطلبة  حلقات -

، تخص علم االجتماعدام مصادر المعلومات حول استخ

  117 هلما مجموع عالم ومعهد اإلومركز التعليم المستمر، 

 وطالبة. با  طال

لمجموعة من المستفيدين من خارج تقديم الخدمة عن بعد  -

الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة )هاتف، بريد 

، الواليات المتحدة من ا  مستفيد 36إلكتروني، ....إلخ( 

 .غزة )فلسطين(، فرنسا ،يطالياإ

  
                                                         

 

 

 

 اليوم المفتوح للمكتبة الرئيسية
 

بمناسبة اليوم المفتوح نظمت المكتبة الرئيسية بعض النشاطات 
  -تتلخص باالتي:

في الفترة لمدة يومين  لبيع الكتب امام مبنى المكتبة  معرض :أوال
المعرض  أم  وقد  11/5/2015حتى  9/5/2015الواقعة ما بين 

 .من الطالب واالساتذة والموظفين كبير عدد
 

 
 

 
 
 
 

 ..نشيطون مكتبيا  

الشهرية فقد  حققت في  "نشيطون مكتبيا   "ضمن زاوية 

   الشهر:هذا 

أعلى رقم استعارة   () ماجستير ةروضه عماير الطالبة

 (.كتابا   59)  وهو

 (بكالوريوس) غادة جمهورتلتها الطالبة   

 .(كتابا 54 )

ثانيا: ورشة عمل بتاريخ 2015/5/11  حول:  

" لشركة شبرنجر العالمية  استخدام الكتب االلكترونية"  

.صداء كوتانيأقدمها مندوب الشركة السيد    

كاديمة ألعضاء الهيئة اأشارك في الورشة مجموعة من 

ومجموعة من الطلبة وبعض موظفي المكتبات  في الجامعة

 33وبلغ عدد الحضور  ،من أقسام الخدمة المعلوماتية 

.مشاركا    

 

 اهداءات

مادة حديثة باللغتين العربية  73استلمت المكتبة  -

 .واالنجليزية من مؤسسات وافراد

نجليزية كتب باللغة اإل 10المكتبة بإهداء كما قامت  -

 .سات المرأةادر معهدلمكتبة 

 


