املكتبة اولوية قصوى للطلبة ذوي الدخل احملدود ،
وتتنوع خدمات املقدمة لتشمل:
•اعارة الكتب االكادميية والثقافية للطلبة
ملساعدتهم في توفير مساقاتهم االكادميية
وتوفير ثمن شراء الكتب
•توفر املكتبة مختبر حاسوب التاحة اجملال
للطلبة الستخدام االنتر نت
•توفر املكتبة خدمة الطباعة والتصوير
لكافة الطلبة.
•تقدم املكتبة دورات اكادميية متخصصة
ودورات متكني وتعزيز املهارات الشخصية مبا
يساهم في فتح فرص للحصول على عمل
ما بعد التخرج

هواتف املكتبات
مكتبة قلقيليه
مكتبة طولكرم
مكتبة سلفيت
مكتبة نابلس
مكتبة غزه -تل الهوا
مكتبة غزه خان يونس
مكتبة جنني
مكتبة بيرزيت
مكتبة ابو ديس
مكتبة بيت حلم
مكتبة اخلليل
مكتبة اريحا

2931980
2677071
2517477
2344883
2622117
2077055
2510620
2819431
2791819
2766620
2211393
2314664

تقدم فروعنا خدماتها للطلبة اجلامعني
الذين يدرسون في اجلامعات في نفس
املنطقة واجلامعات التي من خارج املنطقة
وتفتح أبوابها يوميا من الساعة ال9
صباحا وحتى الساعة ال 5مساءا6 ،أيام في
األسبوع  ،باستثناء يوم اجلمعة يعتبر يوم
عطلة رسمية.
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تعريف املكتبة :

مت تاسيس مكتبات البحث واملعرفه اجملتمعيه في
فلسطني عام  ,2013وتتكون من اثنا عشر مكتبه
,عشرة منها في الضفه الغربيه  ,ومكتبتان في
قطاع غزه ,ضمن نشاطات « البرنامج االعالمي
للتطوير الصحي » وبالتعاون مع اليونسكو ,
وذلك من اجل مساندة الطلبه اجملتاجني ,حيث
سيتم توفير الكتب اجلامعيه بآلية االعاره للطلبه
املشتركني في املكتبه ,كذلك الكتب غير اجلامعيه
واوعية املعلومات االخرى لكافة املشتركني ،اضافة
الى خدمات التصوير واالنترنت والدورات والتدريبات
اخملتلفه.

رؤية املكتبه :

احلق في التعليم للجميع وتوفير فرص متكافئة
دون متييز  ،خاصة الفئات احملتاجة وذوي االحتياجات
اخلاصة  ،للوصول الى املصادر العلمية والثقافية .

رسالة املكتبة :

خدمة اكبر عدد ممكن من طالب اجلامعات واملدارس
وتنظيم انشطة ثقافية وعلمية متنوعة لضمان
استمرارها  .وتنظيم حمالت من اجل احلق في
التعليم .

أهداف املكتبة :

 توفير خدمة القراءه والتثقيف الذاتي لدى ابناءاجملتمع بكافة اعمارهم .
 تطمح مكتبة املعرفة إلى توفير كافة الوسائلالعلمية واالكادميية للفئات الشابة من مختلف
محافظات الوطن ومن مختلف اجلامعات للقراءة
والبحث بأساليب عصرية ومتطورة  ,لتكون مكتبة
املعرفة هي املنارة التي تستقطب كافة أشكال
العلوم واألبحاث واألفكار والنهوض بها إلى أعلى
املستويات .
 تقدمي املسانده و الدعم للطلبة بشكل عاموالطلبة احملتاجني بشكل خاص ضمن خدمات
املكتبه .
 اثراء احلياة الثقافيه .عمل دورات وندوات ولقاءات مجتمعيه وتخصصيهمختلفه .
ارساء اسس البحث العلمي الصحيحه . املساهمة في إعداد جيل واعي يحب القراءةواالستفادة من أوقات الفراغ لبناء مستقبلهم وبناء
اجملتمع

 استمرارية املكتبة واستدامتها خلدمة أجيالمختلفة .
ارساء ثقافة ان التعليم حق للجميع وذلك منخالل حمله واسعه تتضمن العديد من االنشطه
والفعاليات والتي تركز على احقية ذوي االحتياجات
اخلاصه في التعليم وحقهم في ان تكون كافة
املرافق العامه مالئمه الحتياجهم

مرافق املكتبة :

حتتوي مكتبة املعرفة على عدة أقسام يشرف عليها
مجموعة من املتطوعني من طلبة اجلامعات باإلضافة
إلى جلنة استشارية مكونة من أساتذة مدارس
وجامعات توجه سياسة وأنشطة املكتبة باإلضافة
إلى وجود منسق عام بكل مكتبة من املكتبات
املوجودة في اثنا عشر محافظة فلسطينية.
وتتألف مرافق املكتبة من قاعة للبحث اإللكتروني
حتتوي على أجهزة حديثة متصلة باإلنترنت ,
وقاعات للدورات وعرض أفالم وثائقية  ,باإلضافة إلى
املكتبة املصنفة بتصنيف الكتروني حديث تتوافر
فيها أماكن مخصصة للقراءة والبحث  .وأخيرا
تتميز مكتبة املعرفة بتوفير املرافق الالزمة لذوي
االحتياجات اخلاصة بطرق علمية .

خدماتنا:
تقدم مكتبة البحث واملعرفة اجملتمعية خدمتها
لطلبة اجلامعات من كال اجلنسني وفي مختلف
التخصصات والسنوات الدراسية ،وتعطي

