الوىظف أسذ تىم هي الوكتبت الرئيسيت  /قسن خذهاث
الوستفيذيي يصون آلت سكاًر حذيثت لرقوٌت الكتب الٌادرة

هكتبت يىسف أحوذ الغاًن – الوكتبت الرئيسيت
ًشرة الوكتبت اإلخباريت
ًشرة شهريت – العذد الثالث والخوسىى ًيساى 2016

وفذ هي الٌرويح يسور الوكتبت
صاس اٌّىزجخ ثزبسيخ  ِٓ 2016/4/20إٌشٚيظ وال ِٓ  :اٌغيذ
ِ Frode Bakenذيش ِىزجخ عبِعخ رٍّبسن  ٚاٌغيذ Eirik
ِٛ Gaareظف رىٌٕٛٛعيب اٌّعٍِٛبد في Akershus County
ٚ Libraryأعشيب ِع ِذيشح اٌّىزجخ اٌغيذح ديبٔب طبيظ ٔبطش
ِمبثٍخ ثخظٛص إٔغبصارٙب إٌّٙيخ ،وّذيشح ٌّىزجخ عبِعخ ثيشصيذ،
ٚوٕبشطخ في ِغبٌٙب عشثيب ٚعبٌّيبٚ ،رٌه ثٙذف ٔشش اٌّعٍِٛبد
في ِغٍخ اٌّىزجبد إٌشٚيغيخ ٌزغٍيؾ اٌؼٛء عٍى شخظيبد ِٕٙيخ
ِؾزشفخ ِّٚيضح في فٍغطيٓ .

طُّ اٌّٛظف في ِىزجخ اٌغبِعخ َ .أعذ ر َٛعٙبص عىبٔش ٌزظٛيش اٌىزت (Book
)ٚ ،Scannerرٌه ٌشلّٕخ اٌّٛاد إٌبدسح اٌّٛعٛدح في اٌّىزجخ.
ٚؽٛي فىشح اٌّششٚج لبي ر :َٛعبءد اٌفىشح ِٓ االي اٌشغجخ ثزطٛيش اذِبد
اٌّىزجخ عجش رؾٛيً اٌىضيش ِٓ اٌّٛاد اٌى سلّيخ ِضً اٌىزت إٌبدسح ٚعذد٘ب ثؾذٚد
 450وزبثب أِٛ ٚاد اٌّغّٛعبد اٌخبطخ ِٓ إٌششاد ٚاٌىزت ثؾذٚد 2000
ٚغيش٘ب ِٓ ِغالد لذيّخٚ ،عذَ رٛفش رّٛيً ٌششاء عٙبص ابص ٌٍميبَ ثبٌعًّ.
ٚؽٛي آٌيخ اٌزظّيُ ٚؽشق عًّ اٌغٙبص ،لبي" :فىشد ثزظّيُ يؾبوي ارعٙضح
اٌّزطٛسح في ِغبي اٌّغؼ اٌؼٛئي "اٌغىبٔش" ِع اازظبس اٌزىٍفخ ٚرٛفيش اٌظيبٔخ
ِٚب يزشرت عٍيٙبٚ ،لّذ ثبٌىضيش ِٓ ارثؾبس في شٙش ؽضيشاْ ٚ ،2015لّذ
ثبازجبس اٌضاٚيخ ارفؼً ٌٍزظٛيش ِٓٚ ،صُ ثٕبء اٌغىبٔش ثّٛاد ِزٛفشح في اٌغٛق
ٚرُ اعزيشاد ثعغ اٌمطع ِٓ اٌظيٓ ،وّب رُ ششاء اٌىبِيشاد ِٓ اٌٛاليبد اٌّزؾذح
ارِشيىيخ..
ٚؽٛي ِيضاد اٌغٙبص يمٛي " :يزُ عًّ اٌزظٛيش ٚاٌىزبة ِفزٛػِ ،ب يعطي افؼً
إٌزبئظ ٚثذِ ْٚيالْ ا ٚرش ٖٛا ٚرعزيُ في ٚعؾ اٌىزبةٚ ،يزغع اٌغٙبص ٌشزى اؽغبَ
اٌىزت ،وّب يزُ رظٛيش ٚسلزيٓ (يّيٓ ٚشّبي) في اٌّشح اٌٛاؽذح ثبعزخذاَ وبِيشري
رظٛيش ،إػبفخ إٌى عشعخ اٌزظٛيش ثّعذي  15صبٔيخ ٌٍٛسلزيٓ ،وّب أْ رظّيُ
اٌغٙبص ٚاٌمطع اٌّغزخذِخ يمًٍ ِٓ فشص ؽذٚس اًٍ ا ٚاٌؾبعخ ٌٍظيبٔخ.
ٚلبٌذ ِذيشح اٌّىزجخ ديبٔب طبيظ إْ ِىزجخ عبِعخ ثيشصيذ ِشٛٙد ٌٙب ثبٌزّيض ثّب
رمذِٗ ِٓ اذِبد ٌشٚاد٘ب ِٓ ِخزٍف ششائؼ اٌّغزّع اٌفٍغطيٕيٚ ،رّزذ أيؼب
ٌزٍجيخ اؽزيبعبد أٌٚئه اٌزيٓ يزظٍ ِٓ ْٛدٚي عشثيخ ٚأعٕجيخ ،ؽبٌجيٓ ثعغ
اٌظفؾبد أ ٚارعضاء ِٓ ِظبدس ِزٛفشح في اٌّىزجخٚ ،ثّب إْ اٌّىزجخ رّزٍه اٌىضيش
ِٓ اٌّظبدس اٌّطجٛعخ ٚوبْ رٛفيش٘ب ٌطبٌجيٙب عٓ ثعذ يعذ عّال شبلب ٔٛعب ِب
ِٚزىشسا أؽيبٔب ،اسرأد اٌّىزجخ أْ رم َٛثزؾٛيً ِظبدس٘ب اٌى طيغخ آٌيخ (PDF
) formatثغٙذ وٛادس٘ب.

إهذاءاث لوؤسساث هحليت
لبِذ اٌّىزجخ ثئ٘ذاء ِغّٛعٗ  103وزت ِٛصعخ ٌٍّؤعغبد
اٌزبٌيخ ِ -:ىزجخ ثٍذيخ اٌجيشح (  95عٕٛأب) ِٚىزجخ ِعٙذ اٌؾمٛق
(  8عٕبٚيٓ).
وصل الوكتبت حذيثاً عي طريق اإلهذاء والشراء
 كتب ههذاة
وّب ؽظٍذ اٌّىزجخ عٍى ِغّٛعخ ِٓ اٌىزت ٚاٌّغالد اٌّٙذاح
ثبٌٍغزيٓ اٌعشثيخ ٚاالٔغٍيضيخ ٚعذد٘ب ِ 21بدح ِٓ اٌّؤعغبد
ٚاالشخبص -:اٌجطشيشن ِيشيً طجبػ ،أديت ٔبطش ،يعمٛة أثٛ
غٛػ ،عٍطخ إٌمذ اٌفٍغطيٕيخ ،اٌجٕه اٌذٌٚي ،فشلخ اٌفٕ ْٛاٌشعجيخ،
إٌّظّخ اٌعشثيخ ٌٍزّٕيخ االداسيخِ ،ىزجخ اٌىٔٛغشط ثبإلػبفخ

اٌى  5سعبئً ِبعغزيش.
لالطالع على الكتب العربيت
لالطالع على الكتب اإلًدليسيت
خذهاث الوكتبت



ٔظمممُ لغمممُ امممذِبد اٌّغمممزفيذيٓ امممالي شمممٙش ٔيغمممبْ 2016
ِغّٛعممخ ِممٓ اٌخممذِبد عممٓ ثعممذ ٌم ِ 29غممزفيذا ِممٓ اممبسط
اٌغبِعممممخ عجممممش ٚعممممبئً االرظممممبي اٌّزبؽممممخ ٘ :ممممبرف ،ثشيممممذ
إٌىزشٔٚي  .......اٌخ٘ .ي اٌٛاليبد اٌّزؾمذح ،ارسدْ ،أٌّبٔيمب،
غضح ،اٌؼفخ اٌغشثيخ (فٍغطيٓ).
رمذيُ ٌمبءاد ثؾضيخ ٌعذد  73ؽبٌجب ِمٓ اٌمذٚائش اٌزبٌيمخ :دائمشح
إٌٙذعمممخ اٌّيىيبٔيىيمممخ ٚاٌّيىمممبرشٔٚيىظ ،دائمممشح اٌغغشافيمممب،
دائشح اٌٍغخ اإلٔغٍيضثخ ٚأداثٙب .
ؽٍممممبد رذسيجيمممخ ٌطٍجمممخ  Seminarؽمممٛي اعمممزخذاَ ِظمممبدس
اٌّعٍِٛممبد رخممض عٍممُ االعزّممبجٌّ ،ممب ِغّٛعممٗ  24ؽبٌجممب
ٚؽبٌجخ.

هعرضا لبيع الكتب
ٔظّذ اٌّىزجخ اٌشئيغيخ ِعشػب ٌجيع اٌىزت اٌّىشسح ٚاٌمذيّخ اِبَ
ِجٕى اٌّىزجخ اٌشئيغيخ ٌّذح يِٛيٓ في اٌفزشح اٌٛالعخ ِب ثيٓ
 2016/4/5ؽزى ٚ 2016/4/6لذ أ ٌَ اٌّعشع عذد وجيش ِٓ
اٌطالة ٚاالعبرزح ٚاٌّٛظفيٓٚ ،رُ ثيع ِ 859غٍذا ٚرٛصيع 330
ٔغخخ ِغبٔب ِٓ اٌىزيجبد ٚاردٌخ  .... ،اٌخ.

قىاعذ باشتراك خذيذ



اشزشوذ اٌّىزجخ ثمبعذح ِ Proquestمٓ امالي ثشٔمبِظ اٌمذوزٛساٖ ِمع
ِطٍممع ثذايممخ شممٙش أيممبس ٌٍعممبَ  2016ؽزممى ٔٙبيممخ شممٙش أيممبس 2017
تغطي القاعذة الرسائل العلويةت واططروحةاث فةي العلةىم االختواعيةت
واإلًساًيت .

ٌالعزفبدح أمش عٍى اٌشاثؾ اٌزبٌي
accountid=85790؟URL: http://search.proquest.com/

• شبسوذ اٌّٛظفخ عٛعٓ ششوغي في ؽؼٛس دٚسح ثبٌٍغخ اٌعجشيخ عٓ
ؽشيك دائشح اٌّٛاسد اٌجششيخٚ ،اعزّشد اٌذٚسح ٌٕؾ ٛصالصخ أشٙش ثٛالع 60
عبعخ رذسيجيخ.
ٚلذ رُ رعشيف اٌّشبسويٓ في اٌّشؽٍخ ارٌٚى ثأعبعيبد اٌٍغخ اٌعجشيخ ،وىزبثخ
ارؽشف اٌٙغبئيخ ٚلشاءرٙب ،إٌى عبٔت ِٙبساد اٌّؾبدصخٚ .اعزجشد اٌّشؽٍخ
اٌضبٔيخ ِشؽٍخ رطجيميخ ٌزّىيٓ اٌّشبسويٓ ِٓ لشاءح ٚفٚ ُٙرشعّخ اٌٛصبئك ثبٌٍغخ
اٌعجشيخٚ ،اعزخذاَ ٚعبئً اٌجؾش ِٓ أعً رشعّخ ٔظٛص يؾزبعٙٔٛب في
أعّبٌ ُٙاٌيِٛيخ.

أ ِٓ ٚاالي ِٛلع اٌّىزجخ عٍى اٌعٕٛاْ اٌزبٌي:
http://library.birzeit.edu/library/fulltext_en.php
Username: PQTRL13
Password: eresources



يغممشٔب إعالِىممُ عممٓ رممٛفش اذِممخ ٔٛعيممخ عذيممذح٘ٚ ،ممي اذِممخ اٌجؾممش
اٌّٛؽذ في اٌعذيذ ِٓ اٌمٛاعذ اآلٌيخ اٌّزبؽخ ٌٍّىزجمخ عمٛاء ثبشمزشان أٚ
ِغبٔب ِٓ االي ٚاعٙخ ثؾمش ٚاؽمذح ،ثؾيمش رشميش إٌزمبئظ إٌمى اٌمبعمذح
ِظذس اٌّمبي.

ٚرُ االشزشان ثزٍه اٌخذِخ ٚإػبفخ لٛاعذٔب ِٓ االي ششوخ اثغىٛ
)(EDS: EBSCO Discovery Service
يّىٕىُ االعزخذاَ ِٓ االي اٌشاثؾ اٌزبٌي عٍى طفؾخ اٌّىزجخ اٌشئيغيخ

http://library.birzeit.edu/librarya /
أ ِٓ ٚاالي لبعذح إثغىِ ٛجبششح

ػّٓ عٍغٍخ ِٓ إٌمذٚاد االٌىزشٔٚيمخ اٌزمي ردعممذ ثمذعُ ِمٓ ارؾمبد ايفمً - EIFL
(ثشٔبِظ االربؽخ اٌؾشح  )OAؽؼش اٌّٛظفبْ ِؾّٛد ِشاس ٚاعذ ر َٛاٌفعبٌيمبد
اٌزبٌيخ -:

EBSCO Discovery Service logo EBSCO Discovery Service

على صعيذ الٌشاطاث الوهٌيت
ثذعٛح ِٓ ِىزجخ ثٍذيخ اٌجيشح ٚثبٌششاوخ ِع عّعيخ اٌّىزجبد ٚاٌّعٍِٛبد
اٌفٍغطيٕيخ شبسن اٌغيذ اعذ ر َٛفي ؽؼٛس ِؾبػشح ثعٕٛاْ:
"االتداهةةةةاث الحذيثةةةةت فةةةةي الوكتبةةةةاث "ٚ ،رٌممممه يمممم َٛاٌضالصممممبء اٌّٛافممممك
. 2016/4/19

زوار هي خارج الداهعت
اعزمجبي ٚفذ ِٓ ِذسعخ اٌفغش اٌغذيذ اٌضبٔٛيخ.

ًشيطىى هكتبياً..
ػّٓ صاٚيخ " ٔشيطِ ْٛىزجيب " فمذ ؽمك في ٘زا اٌشٙش :
اٌطبٌت ِعزظُ ديشيخ /وٍيخ اٌذساعبد اٌعٍيب أعٍى سلُ
اعزعبسح  31 ٛ٘ٚوزبثب.
رٍزٗ اٌطبٌجخ  :ششٚق ؽضِخ /وٍيخ االداة  25وزبثب.



ٚيجيٕبس ثزبسيخ  2016/4/5ثعٕٛاْ:

" "How to install DSpace


ٚيجيٕبسثزبسيخ  2016/4/20ثعٕٛاْ:

" "Upgrading DSpace
ٚ يجيٕبسثزبسيخ  2016/4/28ثعٕٛاْ:
""DSpace system administration

