
 

 إعالن 

المكتبات المتخصصة في جامعة بيرزيتالتعريف ب  

 والخدمات التي تقدمها

 الطلبة واألكاديميون والباحثون األعزاء

المساهمة المباشرة في الدور  بهدفعلى دعم إنشاء وتأسيس المراكز والمعاهد عمدت جامعة بيرزيت 
الت التنموية كافة، من خالل إستحداث برامج الماجستير المتنوعة االمجتمعي للجامعة في المج

وإنتاج المعرفة العلمية وتنظيم عقد المؤتمرات والندوات المختلفة. وبدورها قامت المراكز والمعاهد 
بالعمل على ـتأسيس قواعد المعلومات والمكتبات المتخصصة بهدف المساهمة في أداء رسالتها ودعم 

البحثية منها، وأضحت هذه المكتبات عناوينا مركزية في سبيل الوصول إلى نشاطاتها وخاصة 
 عداد المستفيدين من خدماتها في مجتمع الجامعة وأ المعرفة في مجاالت إختصاصاتها مما زاد في 

 والجامعات الفلسطينية األخرى.المجتمع المحلي 

 أبرز الخدمات التي تقدمها المكتبات المتخصصة:

  إستنباط الكلمات المفتاحية الخاصة و  البحث المستفيدين وتمكينهم من إكتساب مهاراتتدريب
 بموضوعاتهم والتي تساعدهم في الوصول إلى المعلومات المطلوبة من مصادرها المختلفة.

 ميكنة التعامل مع قواعد البيانات والمعلومات وأنواعها بهدف  ىتدريب المستفيدين عل
 رجوة.الحصول على النتائج الم

 .التواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية والتعاون معهم في ترتيب الزيارات الصفية 
  المساعدة في تحضير القوائم الببليوغرافية للموضوعات من مصادر المعلومات الثانوية

 المطبوعة حسب طلب المستفيدين.
  حسب السياسات المتبعة والمعلنة للمستفيدين. اإلعارةخدمات 



 وخدمات التصوير المرافقة. رف الحجز 
 

 التواصل المباشر مع المستفيدين بهدف تمكينهم من ثقافة البحث في :خدمات المعلومات
ة لعملهم مصادر المعلومات المختلفة وتعريفهم بأنواعها. وتوفير الدعم والمساندة الدائم

 إنتاج المعرفة، وأبرز اآلليات المتبعة:وتعزيز دورهم في عملية 
والتي توفرها  تصاصهميف المستفيدين على بوابات البحث المتعلقة في مجال إختوجيه وتعر  .1

 جامعة عبر صفحة المكتبة الرئيسية: ال
 لبحث عن المواد المطبوعة المتوفرة في مكتبات الجامعة. اآللي: بوابة اأوال: الفهرس 

http://libserver.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/96/http://libserver.birzeit.
edu/scripts/minisa.dll/96?ADVANCEFORM 

 
 http://library.birzeit.edu/librarya/fulltext_ar2.phpالبيانات اآللية: ثانيا: قواعد 

االتها البحث في المواد الرقمية "اإللكترونية" باللغتين العربية واالنجليزية وتغطي مج بوابات
 كافة االختصاصات وأبرزها:

 المنظومة. دار
 المعرفة.

Springer 
EBSCO 
JSTOR 
HINARI 

 
فضا: بوابة البحث في االنتاج الفكري العضاء الهيئة  –ثالثا: المستودع الرقمي للجامعة 

 https://fada.birzeit.eduالتدريسية والباحثين وطلبة الجامعة 
 

http://libserver.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/96/http:/libserver.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/96?ADVANCEFORM
http://libserver.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/96/http:/libserver.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/96?ADVANCEFORM
http://library.birzeit.edu/librarya/fulltext_ar2.php
https://fada.birzeit.edu/


المنتجة في الجامعة في كافة التخصصات رابعا: رسائل الماجستير 
ths.php-ths/bzu-http://library.birzeit.edu/librarya/bzu 

 
: بوابة البحث في مصادر منظومة القضاء والتشريع في فلسطين –خامسا: المقتفي 

المعلومات االولية في فلسطين من الحقبة العثمانية إلى الفترة الحالية 
http://muqtafi.birzeit.edu 

 سادسا: كلية الحقوق واإلدارة العامة، كرسي الشيخ حمد بن خليفة
-public-http://www.birzeit.edu/ar/study/faculties/law

chair-Hamad-administration/shaikh 
 

بوابات بحث عن : مواقع المعاهد والمراكز المجتمعية في الجامعة والتي تشكل سابعا
 الدراسات العلمية المنتجة في هذه المعاهد:

  :معهد دراسات المرأة 
http://iws.birzeit.edu/node/85 

  لديمقراطية وحقوق اإلنسان:مواطن لمعهد 
centers/midhr-http://www.birzeit.edu/ar/institutes 

 :معهد أبو لغد للدراسات الدولية 
http://ialiis.birzeit.edu/ar/publications 

  :معهد الحقوق 
-31-08-http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013

23?view=featured-38-07 
  :معهد الصحة العامة والمجتمعية 

http://icph.birzeit.edu/research/publications 
  :مركز دراسات التنمية 

http://library.birzeit.edu/librarya/bzu-ths/bzu-ths.php
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://www.birzeit.edu/ar/study/faculties/law-public-administration/shaikh-Hamad-chair
http://www.birzeit.edu/ar/study/faculties/law-public-administration/shaikh-Hamad-chair
http://iws.birzeit.edu/node/85
http://www.birzeit.edu/ar/institutes-centers/midhr
http://ialiis.birzeit.edu/ar/publications
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013-08-31-07-38-23?view=featured
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013-08-31-07-38-23?view=featured
http://icph.birzeit.edu/research/publications


http://sites.birzeit.edu/cds/arabic/publications/index.html 
 :مركز تطوير اإلعالم 

ar.html-185-http://mdc.birzeit.edu/page 
 

 :وهي مكتبات متخصصة تضم الجامعة ثالث

 مكتبة معهد الحقوق: 

 1994مكتبة قانونية متخصصة أسسها معهد الحقوق في العام 

 مبنى معهد الحقوق  /جامعة بيرزيت-:عنوان المكتبة

 2982009-02 970+ -هاتف:

center-http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/information-الموقع اإللكتروني: 
10-29-07-06-11-ar/2012 

 

  مكتبة معهد المرأة:

 مع العلوم االجتماعية واإلنسانية اتهفي دراسات النوع االجتماعي بمختلف تقاطع متخصصة
 .1997، تأسست في العام والخطابات الحقوقية

 120مبنى مملكة البحرين / الطابق االرضي  جامعة بيرزيت/-:عنوان المكتبة

 022982013-هاتف:

 http://iws.birzeit.edu/node/82الموقع اإللكتروني: 

. 

http://sites.birzeit.edu/cds/arabic/publications/index.html
http://mdc.birzeit.edu/page-185-ar.html
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/information-center-ar/2012-11-06-07-29-10
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/information-center-ar/2012-11-06-07-29-10
http://iws.birzeit.edu/node/82


 

 :مبنى سعيد خوري لدراسات التنمي –المكتبة 

لدراسات الدولية، التنمية و واالصحة العامة والمجتمعية،  مكتبة متخصصة في موضوعات 
 عدة مكتبات فيها. دمجمن خالل  2009، تأسست في العام الديمقراطية وحقوق اإلنسان

 األرضي مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية، الطابق ، جامعة بيرزيت-:عنوان المكتبة

 2982945-02 970+ -هاتف:

 Skd.library @birzeit.edu  البريد االلكتروني:

  face book  :skdl.bzuموقع التواصل االجتماعي 

 عصرا. صباحا وحتى الرابعة من الساعة الثامنةساعات الدوام للمكتبات: 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%AA-1208271465926125

