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نشرة المكتبة اإلخبارية

اشتراك جديد في قاعدة "معرفة" لمنشورات
مركز دراسات الوحدة العربية
يسرنا أن نعلن لكم عن اشتراك جديد في قاعدة "معرفة
لمنشورات مركز دراسات الوحدة العربية" والتي كانت
لفترة تجريبية لمدة شهر ،وأشار تقرير االستخدام وطلبات
بعض أعضاء الهيئة األكاديمية وبرنامج الدكتوراه إلى
أهمية هذه القاعدة ،وتبنى برنامج الدكتوراه مشكورا دفع
رسوم االشتراك .أدناه رابط االستخدام وتعريف بالقاعدة
رابط االستخدام:
www.e-book.e-marefa.net
في حال عدم فتح الرابط مباشرة ،يرجى نسخ ولصق الرابط
واستخدامه.
التعريف :تضم القاعدة ما يقارب الـ ( )14,000مادة من
إصدارات مركز دراسات الوحدة العربية في قاعدة بيانات
واحدة متخصصة ،حيث تشمل هذه المصادر :الكتب
وفصول الكتب ،والمقاالت والمجالت العلمية وغيرها،
ويمكن البحث داخل النصوص الكاملة لكل هذا المحتوى في
آن واحد.
ومن أهم المزايا النوعية للقاعدة احتواؤها على بوابات
معرفية فريدة من نوعها ،تشمل ما يلي:
بوابة المؤلفين األكثر اقتباسا.
بوابة للمطبوعات األكثر اقتباسا.
بوابة المطبوعات موزعة موضوعيا.
بوابة أحدث ما صدر عن المركز من كتب ومجالت.

تستقبل المكتبة طلبات الكتب الجديدة للعام األكاديمي
 2018-2017من كليات ودوائر الجامعة باللغتين
العربية واإلنجليزية عن طريق تعبئة نموذج طلب
الكتب باللغتين.
يجب أن تتضمن القوائم البيانات األساسية التالية:
العنوان ،المؤلف ،الناشر ،سنة النشر(حديثة) ورقم
 ISBNوبمعدل  25عنوانا للدائرة الواحدة ،ومرتبة
حسب أولوية االختيار مع مراعاة تدقيقها لعدم التكرار،
وذلك من خالل فهرس المكتبة اآللي على الرابط التالي:
http://libserver.birzeit.edu/scripts/minisa
.dll/144/LIBCAT?DIRECTSEARCH
آخر موعد الستالم الطلبات هو2017-12- 23:
مالحظة :يتوفر في قسم تطوير المقتنيات كتالوجات
حديثة ،يمكنكم مراجعة اآلنسة تغريد شحادة/
رئيسة القسم بخصوصها على هاتف رقم 5023
أو بواسطة البريد اإللكتروني.
tboutros@birzeit.edu
كما يمكنكم االختيار من "أمازون" أو أي جهة أخرى.

خدمات المكتبة
نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر تشرين
الثاني  2017مجموعة من الخدمات عن بعد لـ 14
مستفيدا من خارج الجامعة عبر وسائل االتصال
المتاحة( :هاتف ،بريد إلكتروني) األردن ،مصر،
بريطانيا ،فرنسا ،الدنمارك.

تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة
 Seminarحول خدمات المكتبة وكيفية
استخدام مصادر المعلومات لـ 219طالبا
من طالب دائرة العلوم السياسية ودائرة
علم االجتماع.

زوار من خارج الجامعة

إهداءات لمؤسسات محلية

تم استقبال  1957طالبا وطالبة من مدارس مختلفة من
مدن الضفة الغربية.

قامت المكتبة بإهداء مجموعة من الكتب باللغتين
العربيـة واإلنجليزية وعددها ( )5كتب للجهات
التالية -:
مكتبة دراسات المرأة.
مكتبة معهد الحقوق.

نشيطون مكتبيا..
ضمن زاوية " نشيطون مكتبيا " فقد حققت في هذا الشهر :
الطالبة نوال مناصرة  /كلية الدراسات العليا بـ  29كتابا.
تلتها الطالبة رند عباس  /كلية الحقوق  18 /كتابا.
طلبات أعضاء الهيئة األكاديمية
تم طلب  161كتابا باللغة اإلنجليزية والعربية من طلبات
دوائر الجامعة المختلفة.

وصل المكتبة حديثا عن طريق اإلهداء
تم استالم  91عنوانا باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب
ومجالت ورسائل ماجستير من بعض األفراد
والمؤسسات-:
 المرحوم عبد المنعم فايز مسعد.
 سلطة النقد الفلسطينية.
 مكتبة معهد الحقوق.
 مكتب رئيس الجامعة.
 أفراد.

معرض لبيع الكتب المكررة والقديمة
نظمت المكتبة الرئيسية معرضا لبيع الكتب المكررة
والقديمة في قاعة الدراسة الجماعية الطابق األول
لمدة  3أيام في الفترة الواقعة ما بين
 2017/11/9-7وقد أم المعرض عدد كبير من
الطالب واألساتذة والموظفين وتم بيع 990عنوانا.

ورشات عمل

 بتاريخ  2017/11/2شارك موظفو قسم
خدمات المستفيدين في حضورwebinar
حول :
"" Assessing User Needs

 بتاريخ  2017/11/8شارك موظفو قسم
خدمات المستفيدين في حضور
 webinarحول :
"New platform from ebrary ( ProQuest
"Ebook Central Platform database.

 بتاريخ  2017/11/21تم حضور ورشة عمل
حول المستودع المعلوماتي " فضا " من قبل
موظفي قسم خدمات المستفيدين والتي قدمها
الموظف أسد توم.

