
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 2015 شباط  ،التاسع والثالثونالعدد:  ،نشرة شهرية

يسيةئالمكتبة الر –مكتبة يوسف أحمد الغانم   
باريةاإلخنشرة المكتبة   

 

 2015 يلول أ–ربعون واأل  سادسال العدد - نشرة شهرية

 

 2015 

 

 خالل الفصل الدراسي اإلضافي المكتبةدوام 

 

خالل الفصل الدراسي لساعات إضافية المكتبة أبوابها  فتحت

من  اعتبارا   2016-2015األول من العام االكاديمي الحالي 

-:على النحو التالي7/10/2015الموافق  ربعاءصباح يوم األ  

 

 ة صباحا  من الساعة الثامن :السبتو من اإلثنين وحتى الخميس

.ءوحتى الساعة الخامسة مسا  

 

من بعد  نيةوحتى الثا : من الساعة التاسعة صباحا  يوم األحد

.الظهر  

يوم عطلة.الجمعة : يوم   

 

 بكم. فأهال و سهال

 

 خدمات المكتبة

 

 إعطااء حلااات ردريبياة لطلباة Seminar  حاول اساتخدام

دائار  اللااات  طلباة  مان طالبا   89  ــل مصادر المعلومات

السياسية ودائر   والترجمة ودائر  المحاسبة ودائر  العلوم

 29 ـ، كماااا رااام رااااديم الخدماااة عااان بعاااد لااااللااااة الفرنساااية

 .  مستفيدا  

 
 

 

 

 تطورات تكنولوجية 
 مجلة الغدير

 

بالنص الكامل على صفحة  عداد مجلة الاديررم إضافة أ

رئيس مجلس  والتي رم رزويدنا بها من قبلالمكتبة، 

بإمكانكم زيار   ،الدكتور حنا ناصر مشكورا   األمناء

  -الموقع على الرابط التالي :
p://library.birzeit.edu/librarya/ghadeer.htmhtt  

 
  لقاء تعريفي بالمكتبة

طلب لااء رعريفي  من الكليات المختلفة بإمكان المدرسين 

بالمكتبة وخدمارها لطلبتهم بالتنسيق مع قسم خدمات 

مع السيدين  2201أو  5406المستفيدين على هارف رقم 

 ،محمود مرار أو أسد روم بعد رعبئة النموذج اآللي التالي

 -:موضحين فيه نوع الخدمة المطلوبة
 

http://library.birzeit.edu/librarya/libforms/reque

related.htm-course-st 

 

 

  2016-2015طلبات الكتب للعام األكاديمي 
اعلنت المكتبة عن بدء استابال طلبات الكتب الجديد  للعام 

 10على ان ال يتعدى االختيار  2016-2015األكاديمي 

 بتحضير قائمة بالعناوين المطلوبة:  للدائر  وذلك  عناوين

أن رتضمن البيانات األساسية التالية : العنوان،  على 

مرربة  ISBN )حديثة( ورقم المؤلف، الناشر، سنة النشر

  .حسب أولوية االختيار

 
 .12/11/2015الخميس  الطلبات هو ستقبال آخر موعد ال

 

نمساقات الطلبة المحتاجي    

لطلبااة المحتاااجين المساااقات ماااررات  4راام شااراء 

 .ورم البدء بإعاررهاالدراسي األول للفصل وذلك 

  

 

 

http://library.birzeit.edu/librarya/ghadeer.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/ghadeer.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/libforms/request-course-related.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/libforms/request-course-related.htm


  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 المقاالت بالنص الكاملقواعد مجانية توفر 

يسرنا أن نضع بين أيديكم مجموعة من الاواعد اإللكترونية التي 

يفل آعن طريق ارحاد  روفر لكم مااالت بالنص الكامل ومجانا  

:للمصادر اإللكترونية، وهي التالية  

 وروفر التاطية لمواضيع مختلفة Cambridge : أوال 
 

الفيزياء وراطي مواضيع في : Royal Society ثانيا

 .والمواضيع ذات العالقة
 

وراطي مواضيع الفيزياء  : Institute of Physics ثالثا

 .والرياضيات
 

وراطي مواضيع علم األحياء والبيئة وأخرى : Bioone رابعا

 .ذات صلة
 

وراطي مجاالت اإلعالم والفنون وأخرى  : Intellect خامسا

 .ذات صلة
 

 .االجتماعية والاانون وراطي العلوم : Edward Elgar سادسا
 

 .علوم مالية: International Monetary Fund سابعا
 

 علم األعصاب.: Pediatric Neurology Briefs ثامنا

 

مجموعة من الكتب : Oxford Reference Online اتاسع

 .المرجعية التي روفر المااالت في مجاالت متعدد 

 

 : Oxford Dictionary Online اعاشر

 

مااالت  :Handbook of Medicine Onlineأحد عشر

 .في مجاالت طبية

 

الوصول الى رلك المصادر يتم من خالل صفحة المكتبة  

وفق عنوان الااعد  الماصود  على الرابط  اإللكترونية وهجائيا  

 -:التالي

http://library.birzeit.edu/library/fulltext_e
n.php 

 

 وتبادل هداءإ
مجموعتتتتتتت  متتتتتتت  الكتتتتتتتت   بإهتتتتتتت ا  المكتبتتتتتتت   قامتتتتتتت  

 متتتتتوا  207بتتتتتال اتع  ال وبعتتتتت  واعدج ع عتتتتت  وعتتتتت  ها 
القتتتتتت   –وك عتتتتتت  ا متتتتتت   ،بواهعمعتتتتتت إلالتتتتتتي الك عتتتتتت  ا

ومكتبتتتتتت  م قتتتتتت  المقتتتتتتوا ومكتبتتتتتت  م قتتتتتت   وا تتتتتتا  
 ئلو تتتتتتتتتتتا 7 ي ا تتتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتتباإلضتتتتتتتتتتتا   ، المتتتتتتتتتتتو  

بتتتتتتتتتال اتع  ال وبعتتتتتتتتت   و تتتتتتتتتالت   كتتتتتتتتتووا و ماج تتتتتتتتتعو 
 .دج ع ع واإل

 
 
عدوادتتتتتتتات بتتتتتتتال اتع  ال وبعتتتتتتت   43كمتتتتتتتا تتتتتتتت  ا تتتتتتتت    

واإلدج ع عتتتتت  متتتتت  كتتتتتت  ومجتتتتت    متتتتت  م   تتتتتا  
 و  وا . 

  العربيةلالطالع على الكتب 

 لالطالع على الكتب اإلنجليزية
 

 
 

 
  
 

 

امن أهم العناوين التي وصلت المكتبة حديث  

 الكوجيطو المجروح*

التنايب الجيوكيميائي*  

الرسم المعماري و بعض المعلومات العامة عن الرسم  *

 المعماري والمدني

 للتفاصيل انقر هنا 

*Leila Khaled : icon of Palestinian liberation 

Puzzles of economic growth*              

Goliath: life and loathing in Greater Israel  *      

   

 للتفاصيل انقر هنا 

 

 

 دورات ومؤتمرات 

  حضور شارك السيد محمود مرار والسيد  راريد دلو في

 :ورشة عمل بعنوان

"How to make an effective oral 
presentation using PowerPoint" 

في معهد دراسات  14/09/2015وذلك يوم االثنين بتاريخ 

 .في الجامعة قدمتها د. ريتا جامانالتنمية 

 

 ف الذهني صجتماع العشاركت مدير  المكتبة في حضور ا

 ةستراريجية لألعوام الخمسإليفل حول خطته اآالرحاد 

 ا  كونها عضو 19/9/2015-15وذلك للفتر  ما بين  ،الاادمة

  . لالرحاد ستشاريالمجلس اال في

 

 

 ..ا  نشيطون مكتبي

" فاد حاات في هذا الشهر  ضمن زاوية " نشيطون مكتبيا  

 كتابا 20أعلى رقم استعار   أسيل شماسنة )ماجستير(الطالبة 

 .كتابا   19غاد  جمهور ) بكالوريوس ( رلتها الطالبة 
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