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منحة الجمعية الكويتية لشراء كتب
إلكترونية من شبرنجر
امتداداً للمنحة الكويتية لمساعدة الطلبة ،حصلت المكتبة على منحة
إضافية لشراء كتب الكترونية من "شبرنجر" للعامين 4102-4104
تضم  02541عنواناً ليكون المجموع الكلي للكتب اإللكترونية من
خالل المنحة قد وصل إلى  24024عنواناً.

قواعد بيانات مجانية

حصلا المكتبة مل فترة تجريبية لمدة شهر للرسائل الجامعية باللغة
العربية من شركة المنهل والتي تنتهي بتاريخ . 4102/5/44
باإلمكان الوصول إلى القاعدة من خالل الرابط المباشر أدناه:
http://site.ebrary.com/lib/birzeitalmanhal/home.action

لالطالع أنقر هنا -:
http://link.springer.com

وصل المكتبة حديثاً
عن طريق اإلهداء

أو من خالل رابط المكتبة أدناه:
http://library.birzeit.edu/library/fulltext_en.php

خدمات المكتبة

تقزززديم الخدمزززة مزززن بعزززد لمجمومزززة مزززن المسزززتايدين مزززن زززار
استالم  7صناديق ( حوالي  268مادة ) من الكتب المهداة من مركز

الجامعـة مبر وسائل االتصا المتاحـزـة "هزات ،،بريزد لكترونزي"،

اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،بواسطة مؤسسزة البيزارة

( 90مستايداً) معظمهم من دو مربية .

الممثلززة بالززدكتور يززاد مثمززا مززن ززال م ززرو " القززرا ة ماتززا

تقززززديم الخدمززززة المرجعيززززة لمسززززتايدين مززززن ززززار الجامعززززة (04

العالم " لت جيع القرا ة ورفد المكتبات بأحدث الكتب واإلصدارات.

مستايداً) معظمهم من المؤسسات والجامعات المحلية.

استالم  91صندوقاً ( حوالي  022مادة ) من الكتب باللغة اإلنجلي ية
من بريطانيا بموضو اآل ثار بواسطة الدكتور محمود الهواري
وتخليص المرك الثقافي البريطاني .

مطزا  8لقزا ات تعريايزة لطلبزة "السزمينار" مزن زدمات المكتبززة
لدوائر الجامعة المختلاة في مجزاالت التربيزة وملزم الزنال واإلدارة
العامة لما مجمومه  66لالباً .
مطا الحصص التعرياية بالمكتبة للطلبة الجدد للاصل الثاني من

حصززلا المكتبززة ملز مجمومزةم مززن الكتززب المهززداة بززاللغتين العربيززة

العام األكاديمي  0296-0293لما مجمومه  426لالباً ( 02شعبة)

واإلنجلي ية ،ومددها  46مادة من جهات مختلاة.
كما تم استالم  01كتاباً جديداً باللغزة اإلنجلي يـزـة مزن للبزات ضمءزا
الهيئة األكاديمية للعام األكاديمي .0296-0293

زوار المكتبة
استقبا  92لالباً من مدرسة األنوار األساسية  /البيرة
و 93لالباً مزن مدرسزة مسزقل الثانويزة  /قلقيليزة و لالمهزم
مل ضهم دمات المكتبة.
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بتزاريخ  0296/6/1شززارا السززيد ضسزد تززوم فززي حءززور ورشزة ممززل (مصزز ،نهنززي) لمجمومزة مززن الخبززرا والمختصززين فزي مجززا المكتبززات اإللكترونيززة
لالسززتاادة مززن بززرة جامعززة بيرزيززا وريرهززا فززي هز ا المجززا بهززدر تطززوير مكتبتَززي البيززرة العامززة وكليززة فلسززطين التقنيززة ،واالرتقززا بخززدماتهما المقدمززة
للجمهور لمواكبة العصر الرقمي.

4102

شارك كل من مديرة المكتبة ورئيسة قسم تطوير المقتنيات وبعض الموظفين من أعضاء لجنة تطوير المقتنيات بحضور
معرض فلسطين الدولي للكتاب لشراء كتب باللغة العربية والتي وصل عددها إلى  333عنواناً.

