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ذ-

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بيرزيت

تجديد اشتراك قاعدة  EBSCOبدعم من
وزارة التعليم العالي

ومؤسسة دار المنظومة
بتاريخ  1122/6/12تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة
بيرزيت ومؤسسة دار المنظومة من أجل تزويد المؤسسة
بالرسائل الجامعية الخاصة بجامعة بيرزيت ،وتحصل
الجامعة مقابل ذلك على اشتراك مجاني في قاعدتين من
قواعد معلومات الشركة (إحداهما قاعدة الرسائل الجامعية).

قامت وزارة التعليم العالي مشكورة بالموافقة على طلب
أعضاء التجمع الفلسطيني المشكل من جامعات الوطن الست
عشرة بتسديد رسوم االشتراك بقاعدة  EBSCOعن العام
 1122وبقيمة مقدارها  222.111دوالر ومن ضمن
االشتراك أصبح باإلمكان استخدام  220.111كتاب إلكتروني
وفي مواضيع مختلفة.
للوصول الى القاعدة بإمكانكم استخدام الرابط التالي:
http://search.ebscohost.com

http://palico.opac.mandumah.com/

او من خالل صفحة المكتبة الرئيسية:
http://library.birzeit.edu/library/fulltext_en.php

خدمات المكتبة

فترة تجريبية ألدوات البحث من
قاعدة Sage

52

Sage
52

5102

د خدمد د منم

تقددم ا خدمم د

د بعددم دمجمو د

خارج خدجا عدـ

بد سادا ا خصتلدال خدم ا ـدـ "هدات،

ب دددم إدك سنددد " (  14دددد منمخً) عظمهدددا ددد

د
سل

بن .
URLS: http://www.srmo.sagepub.com and
www.srmo.sagepub.com/cases for Research Methods
Cases.

تقم ا خدمم

خدم جعنـ دمد منم

خارج خدجا عـ

(  18دد د منمخً) عظمهدددا د د خدموادددداا سخدجا عددداا
خدمحلن .
قددم دقدداتخا تع من د د لب د "خددددمننار" د خددم اا
خدمك ب دمسخ خدجا ع خدمم لم ف
دما جمو ه  60طادباً.

جدال لدا خصج مدا
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تهنئة ومباركة

وصل المكتبة حديثاً عن طريق
اإلهداء

تتقدم أُسرة المكتبة بالتهنئة والتبريك من الزمالء في المكتبة
بشكل خاص والجامعة بشكل عام بمناسبة تخريج أبنائهم.
ألف مبروك والى األمام

خدك ب
سصلت خدمك ب خالل شه ز خن جمو
خدمهمخة بادلغ ن خدع بن سخإلنجلنز نها  20ك اباً س 21
جل باإلضاف خد  00رااد جا عن بادلغ ن سرااد
ك ورخه بادلغ خإلنجلنز .
طلبات أعضاء الهيئة التدريسية
تددا خادد ال  8نددداس ك دددب جم ددمة دد طلبددداا أ ودددات خدهن دد
خد مر دن دلعا .5102-5102

قا ت خدمك ب بإهمخت ك ابن بادلغ خإلنجلنز دمك ب رخااا خدم أة
س  01رادداد اجددد ن بادلغدد خدع بندد (خقدد خم وددغوط ) خددد
ك ب خدحقوق.

لالطالع على الكتب العربية أنقر هنا
لالطالع على الكتب اإلنجليزية أنقر هنا

معرض بيع الكتب المستعملة
نظمت مكتبات الجامعة في الفترة الواقعة ما بين  4102/6/5-3المعرض السنوي لبيع الكتب المكررة والمعشبـة ،حيث احتوى الـمعرض
على ما يقارب  4111عنوان مـن الكتب العربيــة واإلنجليزيــة المـكررة بعضها جديد وبعضها قديم.

