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وفد من المكتبيين واألرشيفيين يزور مكتبة
جامعة بيرزيت
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اشتراك جديد ببرنامج ضبط الغش
Turnitin

وصل المكتبة حديثاً
برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية
تم شياء  218كت
اإلنج ن

م

بنل

العيب

و  00كتنبنً بنل

موازن بيننمج ال كتوراه ي الع وم

االجتمنع  ،ومن زا

ننك  124كتنبنً بنل

اإلنج ن

تح الط .

اشتيك المكتب وب عم م مكت شؤو مجتمع
ببيننمج  Turnitinلضبط ال ش والذي تم عيضُه
ل تجيب مؤخياً .س ب أ االشتياك الفع ي مع ب ا
 ،5102/4/0لك من زال تي التجيب سنر المفعو
حت نزن آب . 5102

كتب مساقات الطلبة المحتاجين
تم شياء  54مسنقنً م مسنقن كت الط ب
المحتنج م أص  12مسنق ًن ل عنم
األكن مي  5101-5102وتم تجز ن ن
الستخ ام الط ب مع ب ا الفص ال راسي
األو م العنم األكن مي .5101-5102

إهداءات

حصلل ل المكتبلل ل خلل ل شللللزي حن لللليا ع لل ل
مجموعلللللل ٌ ملللللل الكتلللللل المزلللللل ا بللللللنل ت
العيب للللل واإلنج ن للللل وعللللل ن  02كتنبلللللنً ،و
 10عنوانلل لنً ملل ل المجلل ل  ،بنإلضللللن إللل ل 8
رسللللن جنمع لل ل وأطيوحللللن ملل ل مؤسسللللن
وجنمعن مخت ف .

Thank You
لالطالع على الكتب العربية أنقر هنا
لالطالع على الكتب اإلنجليزية أنقر هنا

نشرة شهرية
العدد  :الثاني والعشرون
مكتبة يوسف أحمد الغانم

نشرة المكتبة اإلخبارية

حزيران 3102

المكتبة الرئيسية

خدمات المكتبة

قدددددددخ قسددددددم يدددددددمات المسددددددتفيدين الخدمددددددة عددددددن بعددددددد لمجموعددددددة مددددددن المسددددددتفيدين مددددددن يددددددار
الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة (هاتف ،بريد إلكتروني.... ،إلخ) ( 7مستفيدين).

دائرة التاريخ واآلثار

تهنئة ومباركة

بدعوة من دائرة التاريخ واآلثار ،شاركت مديرة المكتبة
في ورشة العمل التي عقدت بتاريخ  3102/6/01بتقديم
موجز عن مكتبة اآلثار وأهم األعمال التي تم إنجازُها حتى
تاريخه ،كما طلبت من الحضور دراسة إمكانية التطوع
والمساعدة إلنجاز العمل على المكتبة وإتاحتها لجمهور
المستفيدين بأقرب فرصة ممكنة.

حص الموظف النم بز جنبي ع رج
المنجست ي ي إ ار األعمن م جنمع ب يز ،
وبزذه المننسب السع تتق م أسي المكتب الي س
م النم بز جنبي بأجم آ ن التزنئ وأرق
االمن ن  ،متمن لزن مستقب ً زا ياً ي خ م
شعبزن ومجتمعزن ...إل األمنم وألف مبيوك.

