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دورات وندوات
 بتااااااري  2015/11/2شااااااركت رئيساااااة قسااااا تطاااااوير
المقتنيااااات اآنسااااة تغريااااد شااااحادة فااااي حلااااورالم تمر
الساااااااااد والعشااااااااري ن لالتحاااااااااد العربااااااااي للمكتبااااااااات
والمعلوماااااات م اعلااااا ن بالتعااااااون مااااا جامعاااااة البلقاااااا
التطبيقيااااااة وجمعيااااااة المكتبااااااات والمعلومااااااات ا ردنيااااااة
بعنااااااوانص "اوتصاصاااااايوالمكتبات والمعلومااااااات كعمااااااا
للمعرفااة" الااذي عقااد فااي ا ردن – عمااان فااي الفتاارة ماان
. 2015/11/4-2

مديرة المكتبة السيدة ديانا صايج ناصر تشارك في اجتماع
المجلس االستشاري التحاد  eiflللمصادر االلكترونية

شاركت مديرة المكتبة السيدة ديانا صايج ناصر في اجتماع
المجلس االستشاري التحاد  eiflللمصادر االلكترونية وكذلك
االجتماع السنوي لمنسقي االتحاد كونها المنسق الممثل عن
فلسطين ،وترأست إحدى الجلسات بعنوان " Training of
librarians and library users on the use of
 "electronic resourcesوذلك في الفترة الواقعة ما بين
 ١٤-١٠تشرين الثاني  ٢٠١٥في ريغا  /الفيا.

بدعوة من مكتب العالقات العامة ،شاركت مديرة المكتبة
والسيد اسد توم في ورشة عمل حو تطوير المواق
الفرعية اإللكترونية لتندمج م الموق اإللكتروني الرئيسي
للجامعة ،وذلك يوم الخميس الموافق 2015/11/19
واستهدفت الورشة جمي من لديه مواق فرعية بشكل
رئيسي ويرغبون في تطويرها ،والمعنيين بفتح او إنشا
مواق إلكترونية فرعية.

تطورات تكنولوجية
مجالت الجامعة األردنية العربية بالنص الكامل
حصلت الجامعة م ورا بواسطة رئيس الجامعة مشكورا على قائمة ببعض
مجالت الجامعة ا ردنية المشار إليها أدناه والمتاحة لالستخدام اآليص
مجانا ،يمكنك االطالع عليها من وال الرابط التاليص
http://journals.ju.edu.jo/
أو من وال صفحة المكتبة اإللكترونية تحت عنوان "مجالت إلكترونية"ص
على الرابط التاليص
http://library.birzeit.edu/librarya/fulltext_ar.php
المجالت المتوفرة بالنص الكامل مجانا هيص
دراساتص العلوم اإلدارية
دراساتص العلوم الزراعية
دراساتص العلوم التربوية
دراساتص العلوم الهندسية
دراساتص العلوم االنسانية واالجتماعية
دراساتص العلوم ا ساسية
دراساتص علوم الشريعة و القانون
المجلة ا ردنية في العلوم الزراعية
المجلة ا ردنية في إدارة ا عما
المجلة ا ردنية للعلوم االقتصادية
المجلة ا ردنية للتاري و اآثار
المجلة الطبية ا ردنية
المجلة ا ردنية في العلوم الصيدالنية
المجلة ا ردنية للعلوم االجتماعية





تم عمل مسح ضوئي ( )Scanningللرسائل التي ال يتوفر منها
نسخة إلكترونية وعددها  213رسالة في مختلف المواضيع وتمت
إتاحتها على صفحة المكتبة .
تممم تحممديب بيانممات دار المن ومممة علممى بواعممد البيانممات ا ليممة وتم مت
إضافة الكتيب التعريفي ودليل المستخدم على صفحة المكتبة.
يتوفر في المكتبة خدمة إعارة " "Tabletحيب يتوفر  25جهازا
لهذا الغرض ولالستفادة من هذه الخدمة يمكن مراجعة بسم خدمات
المستفيدين في المكتبة.

خدمات المكتبة
قدم قس ودمات المستفيدين الخدمة عن بعد لمجموعة من
المستفيدين من وارج الجامعة عبر وسائل االتصا المتاحة
م هاتف ،بريد إلكتروني ...،ال ن لعدد من المستفيدين بلغ
عدده  27مستفيدا.
ورشات عمل
ورشة عمل حول برنامج Turnitin
ت عقد ومس ورشات عمل لألساتذة بموضوع استخدام
 Turnitinمن وال  Moodleفي الفترة من
 2015/11/10-2أما الدوائر التي شاركت في التدريب
فهيص






دائرة الهندسة الكهربائية وأن مة الحاسوب
دائرة الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس
دائرة التربية
دائرة اإلدارة العامة
دائرة القانون

حلقات تدريبية
تقدي حلقات تدريبية لطلبة  Seminarحو استخدام
مصادر المعلومات لــ  180طالبا من طلبة دائرتي هندسة
المياه والبيئة  ،وعل االجتماع.

Webinar
بتاري  2015/11/24حلر محمود مرار من قس ودمات
المستفيدين  webinarحو ص
" The Google ebooks decision – what it is
" and why it is important for libraries
والذي نظ من قبل اتحاد  eiflللمصادر اإللكترونية.

وصل المكتبة حديثاً عن طريق اإلهداء والشراء


كتب مهداة

تم استالم  84عنواناً باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب ومجالت من

مؤسسات وأفراد.


طلبات أعضاء الهيئة التدريسية

كما تم استالم  65كتاباً من طلبات الكتب الجديدة باللغة اإلنجليزية.
إهداءات لمؤسسات محلية

قامت تتت المكتبت تتة بإهت تتدا

مجموعت تتة مت تتن الكتت تتب بت تتاللغتين العربيت تتة واإلنجليزيت تتة

وعددها  26مادة الى جمعية فلسطين الخيرية – رام اهلل .
نشيطون مكتبياً ..

ضمن زاوية " نشيطون مكتبياً " حققت في هذا الشهر

الطالبة شادن ابو حرب كلية التربية أعلى رقم استعارة وهو  18كتاباً ،تلتها

الطالبة دياال ابراهيم (ماجستير)  16كتاباً.

لقطتان من المكتبة ..

المكتبة مكتظة بالطلبة مع دخول االمتحانات

