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مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية

``

ثالثاً:لالطالع على القواعد اآللية التي توفر لكم
المجالت والكتب والرسائل الإلكترونية انقر على
الرابط أدناه:
http://library.birzeit.edu/librarya/fu
ً lltext_ar.php

يسرنا أن نرحب بكم مع بداية العام األكاديمي الجديد -2017
 2018متمنين لكم دوام التقدم والنجاح.

رابعاً:لقد تم إضافة أيقونات جديدة على الصفحة
حول دليل المستفيد لكافة فئات المستفيدين (وسط
الصفحة) والذي جمعت فيه معظم الخدمات ونقاط
الوصول إليها ،بالإضافة الى الخدمات للقواعد اآللية
من كتب ومجالت إلكترونية ورسائل جامعية باللغتين
العربية والإنجليزية تم فرزها وفق البرامج األكاديمية
في الجامعة ،وغيرها من الخدمات التي تجدونها على
العمود األيسر من الصفحة ،بالإضافة إلى جوالت
افتراضية ،ونموذج الستطالع الرأي.

ومن باب التواصل الدائم مع روادنا الكرام ،يسرنا تذكيركم
بالخدمات التي تقدمها لكم المكتبة وكادرها ،سواء بحضوركم
الشخصي أو من خالل إطالعكم على صفحة المكتبة
الإلكترونية وفهرسها اآللي ،وفيما يلي بعض النقاط الهامة:

خامساًً:حديثا ا تم توفير خدمة البحث الموحد في العديد من
القواعد اآللية المتاحة للمكتبة سواء باشتراك أو مجانا ا من
خالل واجهة بحث واحدة ،بحيث تشير النتائج إلى القاعدة
مصدر المقال وباللون األزرق.

أوالً:لالطالع على صفحة المكتبة وما توفره من معلومات
أنقر على الرابط التالي:

يمكنكم االستخدام من خالل الرابط التالي على صفحة المكتبة
الرئيسية تحت عنوانEDS/ EBSCO DISCOVERY :
SERVICE

ثانياًً:الستخدام الفهرس اآللي للبحث عن المواد المتوفرة في
المكتبة بالشكل المطبوع ،انقر على الرابط أدناه:

http://library.birzeit.edu/librarya/

ترحيبًوتعريفًبخدماتًالمكتبةً ً

http://library.birzeit.edu/librarya/

http://libserver.birzeit.edu/scripts/minisa
ً.dll/144/LIBCATA?DIRECTSEARCH

أو من خالل قاعدة إبسكو مباشرة
Service

EBSCO Discovery

سادساًً :بإمكان المدرسين والباحثين طلب لقاء تعريفي
بالمكتبة وخدماتها لطلبتهم بالتنسيق مع قسم خدمات
المستفيدين على هاتف رقم  / 5406السيد محمود مرار
وبعد تعبئة النموذج اآللي التالي موضحين فيه نوع الخدمة
المطلوبة ،واليوم والتاريخ للقاء.
http://library.birzeit.edu/librarya/libfor
ms/request-course-related.htm
سابعاًً:بإمكان الباحثين والدارسين البحث في المستودع
الرقمي "فضا" ألي معلومات متوفرة بالنص الكامل من
إنتاج المؤسسة أو كوادرها من خالل رابط:
 Fada.birzeit.eduوالدخول باستخدام المتصفح
firefox ,Chrome or Mozilla
أهالا وسهالا بكم في مكتبتكم ً

تهنئة
تتقدم أسرة المكتبة من جميع العاملين بأحر التهاني
والتبريكات لمناسبة حلول عيد األضحى المبارك،
راجية هللا عز وجل أن يعيده عليكم بالسعادة
والهناء.
كل عام وأنتم بألف خير

كتب وصلت حديثا عن طريق اإلهداء والشراء
تم استالم  41عنوانا ً باللغتين العربية
واإلنجليزية من كتب ومجالت ورسائل
ماجستير من المؤسسات التالية:

خدمات المكتبة

مكتبة عبد الحميد شومان
مؤسسة الدراسات الفلسطينية
مؤسسة ملتقى الطلبة – بيت لحم
الدكتور عادل الزاغة
السيدة لينا كرد

نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر آب 2017
مجموعة من الخدمات عن بعد لـ  50مستفيدا ً من
خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة:
(هاتف ،بريد إلكتروني) الدول هي :ألمانيا،
الواليات المتحدة ،بريطانيا ،فرنسا ،االردن،
استراليا ،ايطاليا ،المغرب ،غزة (فلسطين).
كما تم استقبال وفد هولندي ودولي مكون من 8
اشخاص.

طلبات دوائر الجامعة
خدمة األجهزة اللوحية
يتوفرلدى المكتبة  25جهازا ً لوحيا ً ( ،)Tabletsيحتوي كل
جهاز منها على مواد تعليمية وبحثية ،وبإمكان الطلبة والعاملين
في الجامعة استعارة تلك األجهزة لمدة أسبوعين غير قابلة
للتجديد.
المراجعة  :مع محمود مرار وإيمان جريس – هاتف رقم :
 – 2406الطابق الرئيسي – خدمات المعلومات ،غرفة رقم
.226

كما تم استالم ( )23كتابا ً إنجليزيا ً من طلبات
دوائر الجامعة المختلفة للعام األكاديمي-2016
.2017
نشيطون مكتبيا...
ضمن زاوية " نشيطون مكتبيا ً " فقد حقق في
هذا الشهر :
الطالب إسالم عبد الجبار /كلية الدراسات العليا
أعلى رقم استعارة وهو  21كتاباً.
تاله الطالب سليمان شماسنة  /كلية الهندسة
بـ  18كتاباً.

