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زوار المكتبــــــة

يمثلون المكتبة في تجمعات مهنية
جدد مدراء المكتبات الجامعية في الضفة الغربية وقطاع
غزة الثقة بمديرة المكتبة "ديانا صايج – ناصر" كمنسقة
عن التجمع الفلسطيني  Palicoوممثلة له في اتحاد
 Eiflللمصادر اإللكترونية لدورة أخـــــــــــرى(-2102
 )2102وذلك خالل اللقاء الذي جمعها بأعضاء التجمع
في مقر جامعة القدس المفتوحة يوم اإلثنين
.2012/0/22

زار المكتبة يوم السبت الموافق  2102/10/20مديرة
معهد ومكتبة اآلثار في إيفسوس – تركيا Janet
 Crislerبرفقة الدكتور محمود هواري من دائـــرة
التاريــــخ واآلثار وتبـرعــــت بمجموعة من الكتب
للمكتبة بعد ان التقت مديرة المكتبة وناقشتا إمكانية
التعاون المستقبلي.

قامت جمعية المكتبات والمعلومات الفلسطينية بضم عدد
من الزمالء لعضوية بعض لجان الجمعية عن منطقة
الوسط للدورة الحالية  2102-2102وذلك يوم الثالثاء
 2102/5/0ومثل مكتبة جامعة بيرزيت كل من الزميلة
سهيلة ابو غضيب لعضوية لجنة التنسيب والعضوية،
والزميلة ايمان جريس لعضوية اللجنة االكاديمية،
والزميل جمال االسطة لعضوية لجنة العالقات العامة

فالى مزيد من التقدم لخدمة المسيرة المكتبية
وصل المكتبة حديثاً
وصلت المكتبة خالل شهر نيسان مجموعة من الكتب المهداة باللغتين العربية واإلنجليزية منها  66كتابا و  66مجلة ،باإلضافة الى
 5رسائل جامعية باللغتين ورسالة دكتوراه من الجهات التالية -:
مؤسسة الدراسات الفلسطينية  /بيروت
جامعة النجاح الوطنية
جامعة الخليل
Pacific Radio Archives
لالطالع على الكتب العربية أنقر هنا
لالطالع على الكتب اإلنجليزية أنقر هنا
كما وصل المكتبة  66كتاباً جديداً من طلبات أعضاء الهيئة التدريسية للعام األكاديمي  1121-1122وتم اعالمهم بذلك .
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البحث في الجرائد الفلسطينية
القديمة آليا
حصلت المكتبة مؤخرا على نسخة الكترونية من الجرائد الفلسطينية
القديمة ( فلسطين ،الدفاع والكرمل ) على سبيل اإلهداء من مكتبة
جامعة اليرموك – األردن.
لالستفادة ،باإلمكان مراجعة موظفي خدمات المعلومات والدوريات في
الطابقين الرئيسي واالرضي.

قواعد بيانات مجانية قيد
التجربة
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خدمات المكتبة

نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر نيسان مجموعةة مةن
النشاطات وهي التالية -:
تقةةةةديم الخةةةةدمات التعريفيةةةةة بالمكتبةةةةة لمجموعةةةةة مةةةةن
المدارس وعددها أربع مدارس.
إضاءة لمجموعةةة مةةن المسةةتفيدين مةةن
تقةةديم الخدمةةة عةةن بعةةد
خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة.
إعةةداد دليةةل للمسةةتفيدين يتضةةمن القواعةةد ا ليةةة وأهةةم
المصةةةةادر والمراجةةةةع  Pathfinderمفةةةةروفة وفةة ة
البرامج األكاديمية.
تةةةةم إدخةةةةال عةةةةدد مةةةةن منشةةةةورات كةة ةـوادر جامعـــةةةةـة
بيـــرفيت علةى نظـةـام "ريتةاج" المحـــــةـوسب بةاللغتين
العربـــــيــــــةةـة واإلنــجليزيــةةـة ليصةةبع عةةدد مةةا أدخةةل
لغاية ا ن  469منشوراً.

Institute of Civil Engineers
Expiry Date:01-06-2012
ASME : American Society of Mechanical
Engineers
Expiry Date:01-06-2012
Alexander Street Literature
Expiry Date:2-7-2012
)SRMO (Sage Research Methods Online
Expiry Date:30-7-2012

الرابط
http://home.birzeit.edu/librarya/fulltext_ar.php

على المهتمين االستفادة مما هو متاح قبل توقف
الخدمة.

تطورات على صعيد الخدمات اآللية

 للبحث عن أهم المصادر والمراجع والقواعد االلية مفروفة وف
البرامج األكاديمية  Pathfinderاضغط على الرابط التالي
http://home.birzeit.edu/librarya/bzusubject_guide_ar.php

 للبحث عن روابط تتعل باألرشيف الفلسطيني  -جامعة بيرفيت اضغط
على الرابط التالي :
http://home.birzeit.edu/librarya/palarchive.htm
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نشاطات المكتبة
شــــارك كل من رئيس قسم خدمات المستفيدين السيـــد لبيب عيد ومحمود مرار واسد توم في حضور
 Webinar Sessionبعنــــــوان  Participatory Designنظمه اتحاد  eiflوقدمه كل من Nancy Fried
 Fosterو  Sania Battalovaوذلك يوم الخميس المواف  1121/9/16لمدة ساعة ونصف وكان التركيز على
كيفية تطوير خدمات المكتبة والتكنولوجيا لتلبي احتياجات المستفيدين وبالشراكة معهم .

آراء بعض الطلبة حول تمديد فترة
دوام المكتبة
استطلعت المكتبة آراء بعض الطلبة حول تمديد فترة دوام المكتبة حتى الساعة السادسة مساء ،وشملت عينة االستطالع طالبا وطالبات
من كليات مختلفة من مختلف السنوات الدراسية وكذلك طلبة الماجستير .وفيما يلي بعض ا راء:
الطالبة هبة تنيرة (كلية ا داب – سنة رابعة) قالت اعتقد ان دوام المكتبة حتى السادسة مساء مناسب ،ويشجع على الدراسة،
خاصة في فترة االمتحانات ،ال سيما وان الخدمات متوفرة وهذا افضل من الدراسة في البيت.
اما الطالبة اسراء صبحي عوض اهلل ( كلية تكنولوجيا المعلومات – سنة ثالثة) فاكدت انها خطوة جيدة ،داعية الى تمديد الدوام
حتى بعد الساعة السادسة ،مشيرة الى ان ذلك مناسب جدا ويتيع لها حل المشاريع مع فمالئها.
ويرى الطالب شادي ابو طاعة (كلية التمريض – سنة اولى) ان تمديد الدوام خطوة جيدة ولكن ليس للساعة السادسة فهذا
كثير ،مشيرا الى ان الدوام حتى الخامسة والنصف كاف ،خاصة وان هذه الفترة يسودها الهدوء.
اما الطالب اسالم عبد اهلل القريني (كلية الهندسة – سنة رابعة) فدعا الى تمديد الدوام الى ما بعد السادسة ،الفتاً الى ان ذلك
يساعده في إنجاف مشاريعه مع فمالئه ،وطالب بإبقاء قاعة الدراسة الجماعية مفتوحة والى فيادة عدد موظفي الخدمات خالل
هذه الفترة.
وأشاد الطالب اسامة دار مصلع (كلية الحقوق – سنة اولى) بتمديد الدوام ،مشيراً الى ان ذلك يمكنه من استخدام المكتبة ومن
مطالعة واستعارة كتب ،خاصة وانه غالبا ما يخرج وفمالئه من المحاضرة الساعة الخامسة.
وأكدت الطالبة فاتنة بيضون (ماجستير دراسات دولية – سنة اولى) ان تمديد الدوام حتى الساعة السادسة خطوة جيدة
ومناسبة تتيع للطلبة المطالعة واالستعارة.
وأعربت الطالبتان دالية الفتياني وياسمين ددو ( برنامج التغذية -سنة ثالثة ) عن سعادتهما لهذه الخطوة ،مشيرتين الى ان ذلك
يتيع للطلبة التجمع ومناقشة األبحاث والمذاكرة بشكل أفضل.
كما ذكر الطالب سليم حبش ( دائرة المحاسبة – سنة رابعة ) أنه يفضل تمديد الدوام لما بعد الساعة السادسة ألنها أفضل فترة
للدراسة وتجميع المعلومات لتوفر الهدوء .

