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قاعدة ""Intellect

تتقدم إدارة المكتبة بالشكر والتقدير لجمعية أصدقاء بيرزيت
ومركز إحياء التراث الفلسطيني – عمان لتمويلهما المكتبة منذ
ثالث سنوات بمنحة لشراء نسخ من مقررات المساقات التي
تدرس لسنوات عدة إلعارتها للطلبة المحتاجين.
وخالل الفصل الدراسي الحالي تم الطلب من الجمعية بمضاعفة
سقف المبلغ لتحقيق فائدة أكبر للطلبة ،وتمت الموافقة على رفع
سقف المبلغ ليصل الى  41,111دينار مع مطلع العام األكاديمي
القادم . 4102-4102

حصلت المكتبة على قاعدة باشتراك مجاني من خالل اتحاد  eiflلمدة
ثالث سنوات حتى نهاية  4102تغطي  011مجالت بالمواضيع التالية -:

الدراسات اإلعالمية ، ،فنون األداء  ،الفنون البصرية والمجاالت
ذات الصلة.
للوصول إلى القواعد اضغط على الروابط أدناه -:
http://www.ingentaconnect.com/content/lse
http://library.birzeit.edu/library/fulltext_en.php
Link to all journals is:

http://www.intellectbooks.co.uk/journals/journals/

كتب الدكتوراه
تم استالم  25كتاباً باللغة اإلنجليزية من كتب برنامج الدكتوراه.
طلبات أعضاء الهيئة التدريسية
تم استالم  41كتاباً جديدًا باللغة اإلنجليزيــة من طلبات أعضاء الهيئة التدريسيـة للعام األكاديمي .4102-4102
الكتب المهداة للمكتبة
وصلت المكتبة مجموعةٌ من الكتب المهداة باللغتين وعددها  755كتاباً و  24عنواناً من المجالت باللغتين
و  1رسائل جامعية وأطروحات من مؤسسات وجامعات مختلفة.
وزارة الثقافة العمانية

مؤسسة شمل

دائرة تنمية الشباب

السيدة غادة خوري
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webinar
أهدت المكتبة  581عنواناً من الكتب العربية والكتب
اإلنجليزية للمدارس التالية:
مدرسة دورا القرع رام اهلل (  )21كتابا باللغة
العربية و( )21كتاباً باللغة اإلنجليزية .
مدرسة تعنك الثانوية – جنين (  )21كتاباً باللغة
العربية و ( )52كتاباً باللغة اإلنجليزية.
مجلس قروي بتير -الخليل (  ) 24كتاباً باللغة
العربية و ( )21كتاباً باللغة اإلنجليزية.

بتااااااريخ  2102/2/6حضااااار محماااااود مااااارار مااااان قسااااام
خدمات المستفيدين  webinarحول
" Text and data mining : what librarians need to
know

والذي نظم من قبل اتحاد  eiflللمصادر اإللكترونية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب
شااااركت ماااديرة المكتباااة ورئيساااة قسااام تطاااوير المقتنياااات
اآلنساااة تغرياااد شاااحادة والسااايد جماااال ساااحويل مااان قسااام
التصااااانيف والتكشااااايف فاااااي معااااارا القااااااهرة الااااادولي
للكتااااااا للعاااااام  2102لشاااااراء كتاااااب باللغاااااة العربياااااة
لااااادوائر ال جامعاااااة المختلفاااااة وبرناااااامج الااااادكتوراه فاااااي
العلوم االجتماعية .

