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مدرسة الشهيد خليل الوزير

قواعد بيانات قيد التجربة

تهدي المكتبة درعا
بتاريخ  1171/71/5قدمت مدرسة الشهيد خليل الوزير األساسية
للبنين اليامون ممثلة بمدير المدرسة واثنين من مدرسيها درعاً

1171 71 9

1172 1 19

IET

تقديرية ،تعبيراً عن شكرهم وامتنانهم إلدارة المكتبة لجهودها في
دعم مكتبة المدرسة .

http://www.ietdl.org

خدمات المكتبة

1171 71 5

تطورات تكنولوجية
1171

1171 71 71

http://library.alhaq.org/scripts/minisa.dll/1
44/HAQLIBA?DIRECTSEARCH
CD
65

7891
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وصل المكتبة حديثاً

خدمة جديدة إلعارة Tablets

سيتم مع بداية الفصل األكاديمي الثاني إعارة
عشرة من  Tabletsللطلبة المهتمين ،يحتوي
بعضها على رسائل جامعية وقصص أدبية
كالسيكية ،بينما أربعة منها ستعار فارغة
الستخدام الطلبة وفق احتياجاتهم.

وصلللت المكتبللة خللهر شللهر كللانون األور مجموعللة مللن المجلله
المهلللداة وعلللددها  71مجللللة ،والكتلللد المهلللداة وعلللددها  21كتابللاً
باللغتين ،إضافة إلى  6رسائل ماجستير ورسالة دكتواره.
لالطالع على الكتب العربية أنقر هنا
لالطالع على الكتب اإلنجليزية أنقر هنا

مؤتمرات ومعارض

 بتاريخ  2102/02/0شارك السيد جميل السيد في حضور مؤتمر " المكتبات الفلسطينية ودورها في بناء المجتمع
في ظل ثورة المعلومات " الذي أقيم في قاعة ومسرح بلدية قلقيلية وبتنظيم من جمعية المكتبات والمعلومات
الفلسطينية.
 بتاريخ  2102/02/01بدعوة من كلية اآلداب شاركت مديرة المكتبة مع رئيسة قسم تطوير المقتنيات بحضور
افتتاح معرض كارن بليكسين وتسلمت مديرة المكتبة مجموعة من كتبها على شكل إهداء .
 بتاريخ  2102/02/01شاركت مديرة المكتبة ورئيسة قسم تطوير المقتنيات وبعض من الموظفين بحضور افتتاح
معرض الكتاب المسيحي الثالث عشر الذي أقيم في ردهة كلية الهندسة وتم شراء مجموعة من الكتب.
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الزميلة نجلة الشرباتي في ذمة الله

الزميلة نجلة إحدى خريجات جامعة بيرزيت  /حاصلة
على درجة الماجستير في علم المكتبات من الواليات
المتحدة ،وقد عملت في مكتبة جامعة بيرزيت لمدة 32
عاماً رئيسةً لقسم الفهرسة والتصنيف العربي ومدرسةً
لمساق مهارات مكتبية " "111وامتازت بااللتزام
والمواظبة والدقة في عملها ،وباحترامها لزمالئها في
العمل والمهنة.
وتعد المرحومة نجلة من أعالم الفهرسة والتصنيف ،وقد
عملت لسنوات على إعداد قائمتها المشهورة لرؤوس
الموضوعات العربية والتي نشرتها لها جمعية المكتبات
والمعلومات الفلسطينية في العام  ،1991كما عملت
ومجموعة من زميالت وزمالء المهنة على توحيد رؤوس
الموضوعات العربية ،وشاركت في إعداد "دوسية" مساق
مهارات مكتبية التي كانت تدرّس لطلبة السنة الجامعية
األولى ،وذلك في العام . 1991

نعي
بقلوب يعتصرها األلم وببالغ الحزن واألسى ،تنعى مكتبة

كلمة رثاء

جامعـة بيرزيت األخت والصديقـة والزميلة نجلة محمد هكذا يا نجالء ،وبهدوء عجيب ،يتسلل إليك
الشرباتي والتي وافتها المنيــة يـوم األحـد الموافــــــق الموتُ فيأخذُك من بيننا  ...لم يمهلنا حتى نرى
.3113-13-21
ق دائمًا عند إلقاء تحية الصباح
ذلك الوجهَ المشر َ
 ...تلك االبتسامةَ العذبةَ بين الممرات  ...ذلك
وتتقدم أسرة المكتبة من آلها وذويها وعائلة الشرباتي
والحركة المكتبية الفلسطينية بأحر التعازي ،راجين المولى الحديثَ العذبَ في استراحة الشاي  ...تلك
القدير أن يرحمها ويلهمهم جميعاً جميل الصبر وحسن
الحميمية الصادقة عندما يجمعنا لقاء  ...واليوم
العزاء.
صرتِ هناك  ...حيث مستقرُ البشر جميعاً ...
ترقدين بهدوء مالئكي  ..وقد تركتِ كل أوجاع
رحمكِ اهللُ يا نجلة ..لقد غادرتِنا لكن ستبقى ذكراكِ بيننا
الجسد وانطلقَتْ روحُك ترفرفُ في الجنان
دائماً

