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 الساعة العاشرة صباحا7103/3/ 72 افتتاح المعرض يوم األربعاء

اشتركت المكتبة بقواعد جديدة لدار المنظومة للمجالت وأوراق المؤتمرات
: أما القواعد األربع فهي،المحكّمة باللغة العربية
EDUSEARCH قاعدة المواضيع التربوية
ECOLINK قاعدة في االقتصاد والتجارة
ARABBASE قاعدة األدب واللغة والعلوم االجتماعية
ISLAMICINFO قاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية






:باإلمكان الوصول إلى القواعد من خالل الرابط المباشر أدناه
http://palico.opac.mandumah.com/
:أو من خالل رابط المكتبة أدناه
http://home.birzeit.edu/librarya/fulltext_ar.php
نتقبل دائماً مالحظاتكم ونأمل تحقيق الفائدة من هذه القواعد

1-Journal

Citation Reports® on the Web

Expiry Date :14/3/2013

To access click on the website
http://apps.webofknowledge.com/additional_resources.do?hig
hlighted_tab=additional_resources&product=UA&SID=T1Jo8Il
NciOdeLEFO@I&cacheurl=no
2-Pediatric Neurology Briefs (PNB)

three years free subscription (till end of
2015)
To access click on the website
Expiry Date :

http://www.pediatricneurologybriefs.com/
3- OECD-iLibrary

: till the end of March 2013
To access click on the website
URL: http://www.oecd-ilibrary.org/
Expiry Date
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قامههت المكتبههة بءاههةاء مهها مجموعُ هه  71كتاب هاً بالليههة

7103

العرب ههة و  71كتاب هاً بالليههة ا نجل زيههة لمةرةههة بنههاه
الشه ه فة فاطمهههة فهههي المزرعهههة الشهههرق ة ،كمههها قامهههت
المكتبهة بءاههةاء مةرةهة بنههاه العرقهة الثانويههة  /جنه

9

 01كتاباً بالليهة العرب هة و  01كتابهاً بالليهة ا نجل زيهة
01

و 02عنواناً م المجاله.

01



وصلت المكتبة خالل شهرر شهبا
وعهةهاا  27كتابهاً بههالليت

مجموعهة مه

”"Microsoft office

الكته المرهةاة

العرب هة وا نجل زيههة ،منرهها  72كتابهاً

مه مسةسههة ههامر ،وكههكل مجموعههة مه المجههاله وعههةهاا 79

والتي نظمتها دائرة الموارد البشرية بواقع  11ساعات تدريبية.


مجلة ،با ضافة إلى  07رةالة ماجست ر وأُطروحة هكتوراه.

لالطالع على الكتب العربية أنقر هنا
لالطالع على الكتب اإلنجليزية أنقر هنا
م اةتالم  040كتاباً جةيةاً باللية ا نجل زيهة مه طلبهاه أعضهاء
الر ئة التةريس ة للعام األكاهيمي .7103-7107

بتاريخ  3112/1/32ولغاية  3112/3/32شارك كلٌ من بهية جابر وعبد
المجيد قعد وسمر جرار من قسم تطوير المقتنيات في حضور دورة حول
استخدام

بتاريخ  3112/3/31شارك كلٌ من سهيلة أبو غضيب وسامي ناصر من
قسم الفهرسة والتصنيف والتكشيف والمجموعات الخاصة في حضور
ورشة العمل الثانية حول:

" مشروع األرشيف الرقمي الفلسطيني في جامعة بيرزيت"


بتاريخ  3112/3/12حضر محمود مرار من قسم خدمات المستفيدين
 webinarحول
" التخطيط اإلستراتيجي :القياسات وتنفيذها وتقييمها “

والذي نظم من قبل اتحاد  eiflللمصادر اإللكترونية.

