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طلبات الكتب الجديدة
المك تتتت طلباااالك ب الااااة ب اااا والحديثتتتت بتتتتتلن
تستتتت
تتتتتت مااااائ ب ااا ا
العرب تتت ت وا جن زيتتت ت تتتتتتت صص نتتت ت ال ص
ب لمعااااااخ ب للعااااااخ لعاااااال األكتتتتتتت يمت 2102 - 2102
طن تتتتتتتك لعتتتتتدك ال كتتتتترا صتتتت هتتتت ت تتتتتر
بت صكتتتتتت تتتتتتد
المك اآللت عنى الرابط ال تلت :
http://libserver.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/144/LIBCAT?DIRECTSEARCH

قواعد بيانات مجانية

Natural Standard
ال ط ـــ  :صجتال ال مريض والطب وال

دل .

الف ــــرة  2102/9/ 01 :ول تي . 2102/00/21

http://www.birzeit.edu/
الـــرابط http://www.naturalstandard.com/:

آهر صوعد الس ك الطن ت هو يوك األ بعتء الموات 2102-01-20

Francis and Taylors' Journals
ل

تء ص الك تلوجت العرب ا رعنى الرابط أ ته
كتالوجات طلب كتب عربية

ال ط ــ  1450 :صجن تت صص ن

المجتال .

الف ـــرة  2102/9/09 :ول تي . 2102/00/09
الــرابط http://www.tandfonline.com:

اشتراك جديد
EBSCO e-books collections
تعدة "المعرت "
اشتركت المكتبة في قاعدة بيانات "المعرفة"

ل الك بل لغخ ب ع بيخ.

"مع فخ " هي قاعدة بيانات عربية إلكترونية ،تتضمن المادة العلمية
الصادرة في العالم العربي بثالث لغات ،هي :العربية واإلنجليزية
والفرنسية ،لما يقارب  00444مقالة ودراسة وتقرير إحصائي في شتى
التخصصات العلمية والمعرفية ،ولديها بيانات لقرابة  0044مجلة علمية
متخصصة ،و 080تقريراً إحصائياً دورياً ،وذلك بالنص الكامل .
السل ب  ،ب جلء ب ضغط على ب ببط أ نله:
http://emarifah.net/kwc/app/f?p=109:1:623458672659801:redir
:::ectlangpage:NO

أو من خالل صفحة المكتبة االلكترونية على الرابط التالي ،والضغط على
اسم القاعدة ب ع فخ.
http://home.birzeit.edu/library/fulltext_en.php

ال ط ــ  :كتت المجتال
الف ـــرة 2102/02/20-2102/01/8 :
الـــرابط http://support.ebsco.com/ebooks:

و يت صحكم ص شرك المن
ال ط ــ  29 :صجن لدو يت تت صجتال صص نف .
الف ــــرة  2102/9/01 :ول تي . 2102/01/01
ب ــــ ببط http://site.ebrary.com/lib/birzeitalmanhal :
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خدمات المكتبة

شـــت كت صديرة المك بحضو الن تء ال عريفت ألعضتء ال ئ ال د يس ـــ الجد والذي أ تص ه ائرة الموا
 2012 /9/01ح ث عرضت صت توتره المك ص هدصت وه وصتً اآلل صن ت.
ظ س هدصت المس ف دي ه

ال شري يوك

ش ر أينو  2102صجموع ص النشتطت وهت ال تل -:

 1حن ت تد ي لطن  Seminarوطن الد است العن ت حو اس صداك ص ت المعنوصت لس
المحتس  ،ال مريض ،إ ا ة األعمت  ،الديم راط وح وق ا ست  ،الك م تء وال دل .

تص

ت أكت يم

تت صجتال

ت دي الصدص ع بعد لمجموع ص المس ف دي ص هت ج الجتصع ع ر وستئ االت ت الم تح (هتت  ،بريد الك رو ت ... ،إلخ ).كمت
ال ت زا المك وعد هت ث ث .
ت ت دي الصدصت ال عريف بتلمك لمجموع ص المدا
تحض ر وابط ( )Tutorialsت وضع ت عنى صفح المك ا لك رو
اس صداك واعد ال ت ت اآلل الم تح ع ر صفح المك ()Tutorials 21

ب دف إ شت الطن والمس ف دي بشك عتك ع ك ف

أجهزة جديدة للطلبة
ت إضتت عد  01ج تزاً جديداً الس صداك الطن تت ال تع الرئ ست  -المتده الرئ ستت لنمك ت ل
الس صداك الطن  11ج تزاً.

ت د عتد األج تزة المص

ت
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وصل المكتبة حديثاً

الم تداة وعتد هت  22صجنت بتلن ت العرب ت صت صسسست الكويتت لن تدك العنمتت،

وصنت المك هت شت ر أينتو صجموعت صت المجت
.
بت ضتت الى  9ستئ صتجس ر بتلن
صن تت  12ك تبتتً بتلن ت ا جن زيت صت صسسست "  " SABREبواستط صسسست ع تد المحست
كمت وص المك ت  022عنوا تتً بتتلن
ال طت .
الطالع على ب الة ب ع بيخ أنق هنل
الطالع على ب الة بإلن ليز خ أنق هنل

كمت أهد المك

 01عنوا تً بتلن

لمك

الكو ر .

نشاطات المكتبة

شاركت رئيسة قسم تطوير المقتنيات تغريد شحادة والموظفة بهية جابر في حضوور صعتر الك تت التدولت والوي
عقد في عمان في الفترة الواقعة ما بين  2102/9/01 -2102/9/5لشراء كتب باللغة العربية عدد  949عنوانا .
شاركت السيدة نسرين سمارة في حضور دورة بعنوان " :الحفظ وال ت االلك رو ت لنوثتتئ والمصطوطتت "
والتي عقدت في مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية  -بيوت المقودف فوي الفتورة الواقعــــــــــــــــــــوـة موا بوين
. 2102/9/00-2
ضمن فعاليات المؤتمر الخامس ألعضاء الفهرف العربي الموحد شوار كو مون رئيسوة قسوم الفهرسوة والتيوني
والمجموعووات الخا ووة سووهيلة وبووو غضوويب بحضووور دورة فووي الجامعووة األردنيووة بعنوووان  " :االجتتراءا الفن ت
لنف ر والممت ست الم نن " والموظفة سمر جرار /مسؤولة وحدة التكشي بحضور دورة بعنوان :
" ت رس الموا الم واصن  ،والموا ا لك رو " وذلك يوصت . 3103/9/32-32

