
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

يسيةئالمكتبة الر –مكتبة يوسف أحمد الغانم   
باريةاإلخنشرة المكتبة   

 2016  شباط  –الخمسون الواحد و العدد – نشرة شهرية

 

 2015 

 

 المشاركة في مؤتمرات مهنية 

تم توجيه دعوة لمديرة المكتبة ديانا صايج ناصر من  

للمشاركة    ALAالمكتبات األمريكية قبل جمعية 

 كمتحدثة على الطاولة المستديرة بعنوان : 

 " المكتبات  في الشرق األوسط"

 28/6/2016-23سيعقد المؤتمر في الفترة الواقعة ما بين

 فلوريدا.   -في مدينة اورالندو

 

 

 تجريبية قواعد مجانية 

حصلت المكتبة علىى نسى ة تيريبيىة ميانيىة لمىدة بىدر ابتىدا   

 (  يوما 30) 30/3/2016ول من آذار ولغاية األمن 

 Cengageو  Galeلقاعدة 

  :انقر على الرابط التاليلالستفادة 

http://infotrac.galegroup.com/it   

 

فتىىرة تيريبيىىة لقاعىىدة باللغىىة العربيىىة  علىىى المكتبىىة  حصىىلت 

  ."بوابة الكتاب العلمي"  -انطلقت حديثا  

التغطية: تشمل القاعدة كتبا، وأوراق مؤتمرات ورسائل علمية باللغة 

.العربية  

 فترة التجربة: 60 يوما  

http://www.thelearnbook.com/ رابط الدخول 

 

نس ة تيريبية ميانيىة للكتىا اكلكترونيىة على  لمكتبة احصلت  

عنىىوان فىىي العلىىو   2200إلىىى أكثىىر مىىن  Duke قاعىىدة فىىي 

 االجتماعية والعلو  اكنسانية وبعض الحقول األخرى.

 .2016ايارحتى منتصف  بباط 16ثالثة أبدر اعتبارا من  الفترة:

  :لالستفادة انقر على الرابط التالي 

http://read.dukeupress.edu 

 

باكمكان الوصول الى كافة القواعد اآللية من خالل صفحة المكتبة 

 -:على الرابط التالي

 

http://library.birzeit.edu/library/fulltext_en.php 

 

للزميلين أسد تىو  وآال    بحث تم قبول مست لص 

  :الترك بعنوان

 
"Effect of Cloud Computing and 
Mobile Technology on Library 

Services". 
 

ألردنية تنظمه مكتبة اليامعة اسالمقد  للمؤتمر الذي و

  .رحاب اليامعة  في 28/7/2016-26ما بين  للفترة

 

  
 

حصىىىىلت الزميلىىىىة نسىىىىرين سىىىىمارة علىىىىى منحىىىىة  

تحىىىاد المكتبىىىات العىىىالمي امشىىىاركة فىىىي مىىىؤتمر لل

عقد المىىؤتمر فىىي مدينىىة سىىي  بتغطيىىة كاملىىة  "إفىىال"

-13مىىىىا بىىىىين أوهىىىىايو فىىىىي الفتىىىىرة  -كىىىىولمب 

19/8/2016 

بتراك جديداقواعد ب  

 

في قاعدة بيانىات  2016مطلع العا  ابتركت المكتبة  

ميانيىىة "بىىمعة"، والتىىي تىىوفر مقىىاالت بىىالنص جديىىدة 

الكامىىل فىىي الميىىاالت التربويىىة، تحتىىوي القاعىىدة مىىا 

دولىة  17ميلة  محكمة باللغة العربية مىن  70يقارب 

 .من دول العالم العربي

  :لالستفادة انقر على الرابط التالي

 

http://shamaa.org/AR/Component/Main/

pIndex.as 

 

 

http://find.galegroup.com/menu/commonmenu.do?userGroupName=birzeit
http://www.thelearnbook.com/
http://read.dukeupress.edu/
http://library.birzeit.edu/library/fulltext_en.php
http://shamaa.org/AR/Component/Main/Index.asp
http://shamaa.org/AR/Component/Main/Index.asp


  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 خدمات المكتبة 
 

  2016 بىىىباطنظىىىم قسىىىم خىىىدمات المسىىىتفيدين خىىىالل بىىىدر 

مىىن خىىار   ينمسىىتفيد 8 ـميموعىىة مىىن ال ىىدمات عىىن بعىىد لىى

اليامعة عبر وسائل االتصال المتاحة : هاتف، بريد إلكتروني 

العىىىراق،  ن،د، األركوريىىىا الينوبيىىىة الىىىدول هىىىي:....... الىىى . 

 / فلسطين .مصر، غزة 

 

  تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبةSeminar  حول خىدمات

مىن  اطالب  175ـالمكتبة وكيفية اسىت دا  مصىادر المعلومىات لى

دائىىىىرة التىىىىاري  والعلىىىىو   ،ألعمىىىىالاكليىىىىة التيىىىىارة وطىىىىالب 

، دائىىىىىرة الدندسىىىىىة دائىىىىىرة االقتصىىىىىاد واالعمىىىىىال ،السياسىىىىىية

، دائىرة التمىريض، دائرة التاري  والعلو  السياسىية المعمارية،

  .دائرة النطق والسمع 

 

 

 وصل المكتبة حديثا عن طريق االهداء 
 

 كتب مهداة 

باللغتين العربية واكنيليزية من كتا  عنوانا   82تم استال  

رسائل ماجستير  6باكضافة الى  وميالت من مؤسسات وأفراد

 .دكتوراهأطروحة و

  

 لالطالع على الكتب اإلنجليزية
 

 

 إهداءات لمؤسسات محلية 

المكتبة بإهدا  ميموعة من الكتا باللغتين العربية  قامت

ما تم اهدا  ك ،جامعة بيت لحملمكتبة كتابا   36واكنيليزية وعددها 

 .المرأةتبة دراسات كتا لمكتبة الحقوق إضافة إلى كتابين لمك 5

 

 في العلوم االجتماعية  الدكتوراهبرنامج 

 الدكتوراهباللغة اكنيليزية من كتا برنامج  كتابا 273تم برا  

 .لمكتبةل

 

 طلبات أعضاء الهيئة األكاديمية 

 .من طلبات أعضا  الديئة األكاديمية كتابا 27تم برا  

 

 نشيطون مكتبيا .. 

ضمن زاوية " نشيطون مكتبيا  " فقد حققت في هذا الشدر الطالبة 

 تالها كتابا ،  23غادة السمان )دكتوراه( أعلى رقم استعارة وهو 

.كتابا   16الطالا عال  ابو سنينة كلية اآلداب ) بكالوريوس (    

 

  

 

 زوار من خارج الجامعة  
سالمية  ن مدرسة علما  الغد اكد مواستقبال وف

مدرسة األمريكية الالفلسطينية، و ةكييرمألمدرسة االو

.األردنية  

 

النشاطات المهنية على صعيد   

 

حضر القائم بأعمال رئي   21/1/2016بتاري   -

قسم خدمات المستفيدين السيد محمود مرار  

webinar  : حول 

"IMECH product Training" 

 

 ونظم اللقا  من قبل اتحاد ايفل للمصادر اكلكترونية.

  

باركت مديرة المكتبة في حضور افتتاح مكتبة   -

جامعة بيت لحم والذي رافقه اجتماع آلعضا  تيمع 

األربعا  باليكو وذلك يو   –المكتبات الفلسطيني 

24/2/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.birzeit.edu/library/files/newreceived_en.pdf
http://library.birzeit.edu/library/files/newreceived_en.pdf

