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هل تعلم أن مكتبة جامعة بيرزيت...







قريباً ...افتتاح مختبرين إلكترونيين

تحةللمكترت لمألوك لفل لتلوفيرلمكتصلادرلمإللكبةرونيل لبليلل
جامعاعلمكوطل؟ل
فهرسهاللمآلك لومحةلملللمكههلارسلمكعاكتيل لمكتعةتلةًلفل ل
مك حثلومالسةةالللمللخالللموقعلمبة لمكبونغرس؟ل
ع ولف لمكههرسلمكعرب لمكتوحة؟
ع ولف لمتحادمعلوجتعياعلمكتبة اعلمكعربي لومكعاكتي ل؟ل
مركزلإيةمعلكتنشورمعلمكيونسبولومك نكلمكةوك ؟ل
مركزلدعملكنظاملمكتبة اعلمكتحوس لمينيزيس؟

خدمات المكتبة

بالتعاون مع جمعية الزيتونة للتنمية الشبابية حصلت المكتبة
على دعم لتجهيز مختبرين متطورين من الجمعية الكويتية
لمساعدة الطلبة وذلك بهدف توفير مصادر المعلومات
اإللكترونية التي يحتاجها الطلبة والباحثون في كافة
مستويات التعليم الجامعي .

وصل المكتبة حديثاً

حص ل المكتبة ل لع ل لمجتوع ل ململللللمكبة ل للمكتهللةمًلل
باك غةيللمكعربي لومإلنج يزي ،وعةدهال55لمادً.
4102

كتالتملمسةالملل10لكةابالجةيةملباك غل لمإلنج يزيلـللـ لمللل
ط لللاعلاع لللائلمكهي ل ل لمألكاديتيل ل للك علللاملمألكلللاديت ل
.4102-4103
كالطالعلع لمكبة لمكعربي لانقرلهنا
كالطالعلع لمكبة لمإلنج يزي لانقرلهنا
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قامللللللللالمكتبة للللللل لب هللللللللةمئلمللللللللالمجتوعللللللل ل081ل
عنومنللللللللالل مللللللللللمكبةلللللل ل لمكعربيلللللل ل لومإللنج يزيلللللل ل ل
ك تؤسساعلومكتةمرسلمكةاكي ل:
052
Turnitin

مةرس لبيالسيرملمكثانوي -لمحافظ لرمملمهللل011للكةابا
س ط لجودًلمك ي -لرمملمهللل81لكةابالل
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زوار المكتبة
بةاريخل4102/3/08لزمرلمكتبة لوفةلمللط لقسملع ملمالجةتاعلمللك ي لف سطيللمأله ي لمكجامعي لف لبيالكحلملللكالسلةهادًلملللمقةنيلاعل
مكتبة لوخةماتهالألغرمضلمك حثلمكع ت .

مسةق اللط لمللمةرس لنجي لمألحتةلمكثانوي لف لجنيل،لومةرس لبيرن االلمكثانوي لك ناع.لللللللللللللل

شاركت إيمان جريس عبد اهلل من قسم خدمات المستفيدين بحضور دورة بعنوان
“ " Course on Modern Library Practices
خالال ا فترةالال  1122/21/4وتغايالال  1124/2/12فالالم يني الال
 Taramani,Chennaiفته ني وقن قنيت تق ي فً يطبوعاً باتلغ فإلنجليزي بع وفن:
""Total Quality Management In Birzeit University and Main Libraryل
شاركت سهيلة أبو غضيب من قسم التصنني والتشيني والموموعنات الةافنة ضنر ضنور  Webinarينو ارربعنا المواضن 91
آذار  4192الساعة  13:1-03:1ول أساسيات استخدام الـ
 ( RDA Toolkitأدوات وصف وإتاحة المصادر) ومحتوياته وطريقة تسجيل الدخول فيه وتصفح محتوياته.
شاركت سهيلة أبو غضيب و سامر نافر ضر ضور بعض جلسات المؤتمر الذي عقد بعنوان "عولمة فلسطين :األرشيف الرقمي
الفلسطيني في جامعة بيرزيت في سياق دولي :نحو نظام فوضوي":بدعوة من اررشي الرقمر الفلسطينر ضر معهد إبراهيم أبنو
لغد للدراسات الدولية ،جامعة بيرزيت بتاريخ  42-42آذار  4192ضر مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية– جامعة بيرزيت.

