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خدمات المكتبة

تخصيص غرفة في المكتبة لألشخاص ذوي االعاقة
2102 00 22

نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر تشرين ثاني 2102
مجموعة من النشاطات ،وهي التالية -:
تقديم الخدمة لمجموعة من المستفيدين من خارج
الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة (هاتف ،بريد
الكتروني ... ،إلخ لعدد  02مستفيداً).
نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر تشرين ثاني
. 2102
حلقات تدريبية لطلبة  Seminarوطلبة الدراسات
العليا حول استخدام مصادر المعلومات لتخصصين في
مجاالت الدراسات الثقافية واإلدارة العامة.

قواعد بيانات قيد التجربة

اجتماع المكتبة مع كلية اآلداب

2102 00 22

2102

http://palico.opac.mandumah.com
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وار المكتبة

وصل المكتبة حديثاً

استضافت المكتبة الرئيسية خالل شهر تشرين ثاني  2102الخبيرة
المكتبية السيدة سميرة الرفيدي مقدسيان والتي عملت كمتطوعة في
قسم خدمات المستفيدين لالستفادة من خبراتها ومعرفتها بمجال
البحث العلمي  .تشكر إدارة المكتبة مبادرتها وتتمن لها التوفيق .

وصلت المكتبة خالل شهر تشررين ثراني مجموعرة مرن المجرالت
المه رداة وعررددها  22مجلررة ،والكتررم المهررداة وعررددها  01كتاب راً
باللغتين ،منها  01كتابراً مرن المرحروم بهجرت تريم و  0كترم مرن
السررفارة الهنديررة ،إضررافة إل ر  5رسررائل ماتسررتير و  3رسررائل
دكتوراه.
لالطالع على الكتب العربية أنقر هنا
لالطالع على الكتب اإلنجليزية أنقر هنا

خدمات المكتبة للخريجين
ضمن تواصل المكتبة مع خريجي الجامعة ،يسر مكتبة تامعة بيرزيت الرئيسية اإلعالن عن فتح باب االشتراك لالستفادة من خدمات
المكتبة ،بما فيها اإلعارة الخارتية ،وذلك اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني  ،2103وفق الشروط التالية:
 دفع مبلغ  25ديناراً اشتراكاً سنوياً.
 دفع مبلغ  35دينارًا وديعة مستردة.
 إحضار صورة شخصية.
مالحظة  :االشتراك شخصي وليس بأسماء مؤسسات.
عل الراغبين في االشتراك مراتعة درج اإلعارة  -الطابق الرئيسي ،لتعبئة نموذج االشتراك ودفع المبلغ واستالم البطاقة ،وذلك خالل شهري
تشرين الثاني وكانون األول .2102
للمزيد من المعلومات يرت االتصال عل قسم خدمات المستفيدين رقم 2012 :او  2210أو عبر البريد اإللكتروني :
Mmurrar@birzeit.edu
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نشاطات المكتبة
بتاريخ  2102/00/21تم عقد ورشة عمل حول "تسويق الخدمات المكتبية" من قبل المتطوعة سميرة مقدسريان لمروففي قسرم
خدمات المستفيدين وغيرهم ممن يتعامل مع خدمات الجمهور المعلوماتية ،وبحضور رؤساء االقسام ومديرة المكتبة.

بتاريخ  2102/00/00شارك موففو قسم الفهرسة والتصنيف بالتدريم اآللي عبر اإلنترنرت  -Webinar-للتعررف علر موقرع :
 http://www.rdatoolkit.org/essentialsالساعة  01:31مساء ولمدة ساعة ،وبذلك تم منح المكتبة اشتراكاً مجانياً عل
الموقع لمدة شهر واحد.
بتاريخ  2102/00/20شارك السيد تمال سحويل في معرض كتاب مدرسة الالتين في رام اهلل لشراء مجموعة من الكتم.

