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خدمة ()Open Access Button

تستخدم هذه الخدمة للبحث عن مقال معين في قاعدة ضخمة من
المستودعات الرقمية المجانية ،للحصول على نتيجة إيجابية .يجب كتابة
عنوان البحث كامالا كما ورد في المصدر أو أي من الحقول الخرى
الواضحة في صندوق البحث مثل ... PMID ،DOIالخ
الرابط موجود على صفحة القواعد اآللية تحت بند Tools
أو الرابط المباشر التاليhttps://openaccessbutton.org :

نشرة المكتبة اإلخبارية



خدمة ()CORE

"كور" هو مجمع عالمي متعدد التخصصات يحتوي على أكثر من 79
مليون سجل بالبيانات الوصفية ويقدم أكثر من ستة ماليين مقال بالنص
الكامل.
الرابط موجود على صفحة القواعد اآللية تحت بند  Repositoriesأو
الرابط المباشر التاليhttps://core.ac.uk -:

تهنئة بمناسبة أعياد الميالد المجيدة ورأس السنة الميالدية
تتقدم إدارة المكتبة من الزمالء أعضاء الهيئة الكاديمية واإلدارية
والطلبة والصدقاء بأحر التهاني بمناسبة أعياد الميالد المجيدة ورأس
السنة الميالدية.
متمنين للجميع عاما ا سعيداا ومثمراا
وكل عام وأنتم بألف خير



خدمات المكتبة
نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر تشرين الثاني
 2017مجموعة من الخدمات عن بعد لـ  13مستفيداا
من خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة:
(هاتف ،بريد إلكتروني) من فلسطين ،تركيا ،ايطاليا،
بريطانيا ،كوريا الجنوبية ،أميركا ،القاهرة ،الردن.
تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة  Seminarحول
خدمات المكتبة وكيفية استخدام مصادر المعلومات
لـ 105طالب من دائرة علم الحاسوب ،اإلدارة العامة
وعلم االجتماع.

إهداءات لمؤسسات محلية
قامت المكتبة بإهداء مجموعة من الكتب باللغتين
العربيـة واإلنجليزية وعددهــا ( )9كتب للجهات
التاليــة -:
مكتبة دراسات المرأة
مكتبة معهد الحقوق.
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018
ستشارك المكتبة في معرض القاهرة الدولي للكتاب
للعام  2018مع نهاية الشهر الجاري ،لذا نرجو تزويدنا
بطلباتكم من الكتب العربية ،ويمكنكم االستعانة
بكتالوجات بعض الناشرين التي وصلتنا لغاية اآلن
والمتوفرة على صفحة المكتبة الرئيسية على الرابط
التالي:
http://library.birzeit.edu/librarya/books_catalogs.htm

نشكر لكم تزويدنا بالمطلوب وذلك في موعد أقصاه
السبت .2018-1-21
لمزيد من االستفسار باإلمكان االتصال على هاتف
رقم  /2403تغريد شحادة -رئيسة قسم تطوير
المقتنيات أو على العنوان اإللكتروني:
tboutros@birzeit.edu
إحصائيات "فضا" (المستودع الرقمي) بعد عام من
إطالقه
4040
عدد العناوين
3316
عدد المؤلفين
عدد حركات البحث من خالل جوجل 88100
3200
عدد الزائرين

طلبات أعضاء الهيئة األكاديمية
تم استالم  56كتابا ا من طلبات دوائر الجامعة المختلفة.
وصل المكتبة حديثا عن طريق اإلهداء
 107عناوين باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب ومجالت
ورسائل ماجستير من بعض الفراد والمؤسسات-:
Book Aid International 
 مركز بديل
 أفراد.

نشيطون مكتبيا...
ضمن زاوية " نشيطون مكتبيا ا " فقد حقق أعلى رقم استعارة في
هذا الشهر :
الطالب حسين خضور  /بكالوريوس كلية اآلداب بـ  29كتابا.ا
تلته الطالبة أمينة قراعين  /كلية دراسات عليا بـ  18كتابا ا.

تم استقبال  568طالباا من مدارس مختلفة من الضفة
الغربية
وهي :مدرسة سلفيت الثانوية للبنات ،مدرسة بنات قبيا
الثانوية ،مدرسة ذكور مخماس الثانوية ،مدرسة ربيحة
ذياب الثانوية المختلطة ،مدرسة بنات كفر قدوم الثانوية،
مدرسة اليامون الثانوية للبنين ،مدرسة بنات بيت لحم
الثانوية ،مدرسة قيرة الثانوية المختلطة ،مدرسة ذكور
السعدية الثانوية ،مدرسة بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك
الثانوية ،برنامج معا ا نحو تعليم أفضل -القدس ،نادي
الباحث الصغير -مكتبة بلدية البيرة.

ورشات عمل



بتاريخ  2017/12/21شاركت الموظفة نسرين
سمارة في إعطاء محاضرة ضمن ورشة عمل عن
" االبتكار في المكتبات" والتي عقدت في مكتبة بلدية
البيرة.

زوار من خارج الجامعة
بتاريخ  2017/12/11زارت المكتبة السيدة منى الخطيب
واجتمعت مع مديرة المكتبة لدراسة إمكانية تأمين بعض
المواد من مكتبة زوجها السيد حسام الخطيب ،وخصوصا ا
مؤلفاته لمكتبة جامعة بيرزيت.
تلت االجتماع جولة في مرافق المكتبة المختلفة ،وأثنت السيدة
منى على الطريقة التنظيمية للمكتبة وأقسامها والجهد المبذول
وطبيعة الخدمات المتطورة ،ما يشجع أي داعم على تزويد
المكتبة بأي مقتنيات تدعم عملية البحث العلمي.

 بتاريخ  2017/12/6شاركت رئيسة قسم خدمات
المستفيدين بهية جابر والموظف محمود مرار في
حضور  Webinar sessionبعنوان:
" "Checking for content overlapوالذي
عقد من قبل اتحاد  eiflللمصادر اإللكترونية .

تفاعل الطلبة مع المكتبة

