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يكتبت يىضف أحًذ انغاَى – انًكتبت انرئيطيت
َشرة انًكتبت اإلخباريت

انًطتىدع انًؼهىياتي " فضا "
أطهمذ يكزجخ عبيؼخ ثٛشصٚذٕٚ ،و اإلصُ17 ٍٛ
رشش ٍٚاألٔل  ،2016انًغزٕدع انًؼهٕيبر ٙانشلًٙ
نغبيؼخ ثٛشصٚذ " فضب " / Fadaانز٘ ٓٚذف ئنٗ
حفظ اإلَزبط انفكش٘ ٔانًؼهٕيبر ٙنهًإعغخ
ٔكٕادسْب انًخزهفخ يٍ أػضبء ْٛئخ أكبدًٛٚخ،
ٔثبحضٔ ،ٍٛداسعٔ ،ٍٛطهجخٔ ،ػبيه.ٍٛ
افززح حفم ئطلق "فضب" َبئت سئٛظ انغبيؼخ
نهشإٌٔ األكبدًٛٚخ دُْ .ش٘ عمًبٌ انز٘ أصُٗ ػهٗ
انزطٕس انز٘ رشٓذِ يكزجخ انغبيؼخٔ ،يغزٕٖ
انزطٕٚش اإلنكزشَٔ ٙنخذيبرٓب ٔآنٛبد ػًهٓبٔ ،انزٙ
عبًْذ ف ٙعشػخ رٕفٛش انًؼهٕيبد نهجبحض.ٍٛ
ٔحٕل "فضب"

لبل د .عمًبٌ ئٌ ْزا انًششٔع عٛحمك سؤٚخ أفضم ٔأشًم
نهغبيؼخ ٔكٕادسْب ػبنًٛبٔ ،يحهٛبٔ ،عٛكٌٕ ْزا انًغزٕدع
ثذٚل ػٍ لبػذح انجٛبَبد ٔانًُشٕساد انًزٕفشح حبنٛب ػهٗ
"سربط" ٔانز ٙعزجمٗ يٕعٕدح ٔنكٍ دٌٔ ئيكبَٛخ ئضبفخ أ٘
شٙء ئنٓٛب ثؼذ ا .ٌٜيٍ عٓزٓب لبنذ يذٚشح انًكزجخ دٚبَب
صبٚظ َبصش ئٌ "فضب" ٚحزٕ٘ ا ٌٜػهٗ يب ٚضٚذ ػٍ
 3200يبدحٚٔ ،ؼًم طبلى انًكزجخ ثشكم ٕٚي ٙػهٗ ئضبفخ
انًٕاد انجحضٛخ ػهٔ ،ّٛأضبفذٚ" :حكى انًغزٕدع يغًٕػخ
يٍ انزؼهًٛبدٔ ،انغٛبعبد انخبصخ ثبإلٚذاعٔ ،انًحزٕٖ،
ٔحمٕق انزأنٛف ٔانُششٔ ،عٛمٕو طبلى انًكزجخ ثؼمذ ٔسػ
رذسٚجٛخ حٕل طشٚمخ اإلٚذاعٔ ،عٛزى انزٕاصم يغ يخزهف
دٔائش انغبيؼخ ثٓزا انشأٌ.
فًٛب لذو يغإٔل َظبو "فضب" أعذ رٕو ،ششحب حٕل آنٛخ
انجحش ػجش "فضب" ٔيب ٚحزٕ ّٚيٍ دساعبد ٔأثحبس
ٔأطشٔحبد ٔدساعبد ،ئضبفخ ئنٗ انزصُٛفبد انزٚ ٙحزٕٓٚب
انًٕلغ.
نًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد حٕل "فضب" انشعبء صٚبسح انشاثظ
انزبنhttp://fada.birzeit.edu/ :ٙ

قىاػذ بياَاث نفتراث تجريبيت

 قاػذة Clinicalkey from Elsevier
انًٕاضٛغ  :انصٛذنٛخ ٔانزًشٚض
انفزشح  :نًذح شٓش اثزذاء يٍ ٔ 2016/11/1نغبٚخ
2016/11/30
انرابظ :
URL: https://www.clinicalkey.com



قاػذة Taylor and Francis ejournals

انفزشح يٍ ٔ 2016/10/18نغبٚخ 2016/11/30
انرابظ :
URL: http://www.tandfonline.com/



قاػذة Embase DB from OVID

انًٕاضٛغ انصحخ  ،انصٛذنٛخ ،انطت
انرابظ :
URL:http://ovidsp.ovid.com/autologin.html

طهباث انكتب انجذيذة
رغزمجم انًكزجخ طهجبد انكزت انغذٚذح ٔانحذٚضخ نهؼبو
األكبد 2017-2016ًٙٚػهٗ أٌ ال ٚزؼذٖ االخزٛبس 20
ػُٕاَب نهذائشح انٕاحذح.
ٚغت أٌ رزضًٍ انمٕائى انجٛبَبد األعبعٛخ انزبنٛخ :انؼُٕاٌ،
انًإنف ،انُبشش ،عُخ انُشش(حذٚضخ) ٔسلى  ISBNيشرجخ
حغت أٔنٕٚخ االخزٛبس يغ يشاػبح رذلٛمٓب نؼذو انزكشاسٔ ،رنك
يٍ خلل فٓشط انًكزجخ اٜن ٙػهٗ انشاثظ انزبن:ٙ

خذياث انًكتبت

َ ظى لغى خذيبد انًغزفٛذ ٍٚخلل شٓش رشش ٍٚاألٔل
 2016يغًٕػخ يٍ انخذيبد ػٍ ثؼذ نـ  76يغزفٛذا يٍ
خبسط انغبيؼخ ػجش ٔعبئم االرصبل انًزبحخْ( :برف ،ثشٚذ
ئنكزشَٔ )ٙيٍ ثشٚطبَٛب ،األسدٌ ،غضح ،أنًبَٛبْٕ ،نُذا
ٔفهغط.ٍٛ
 رمذٚى حهمبد رذسٚجٛخ ٔرؼشٚفٛخ نطهجخ  Seminarحٕل
خذيبد انًكزجخ ٔكٛفٛخ اعزخذاو يصبدس انًؼهٕيبد نـ97
طبنجب يٍ طلة دائشح انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًصشفٛخ ،دائشح
انًحبعجخ ،دائشح انهغخ انفشَغٛخ ،ثشَبيظ يبعغزٛش انزخطٛظ
انحضش٘ ،ثشَبيظ يبعغزٛش انذساعبد انذٔنٛخ ٔطلة كهٛخ
انزشثٛخ.

زوار يٍ خارج انجايؼت
 رى اعزمجبل  699طبنجب ٔطبنجخ يٍ  13يذسعخ يٍ يُبطك
يخزهفخ يٍ انضفخ انغشثٛخ؛ انمذط ،انخهٛم ،عُ ،ٍٛطٕنكشو،
ساو هللا َ ،بثهظ.

وصم انًكتبت حذيثا ػٍ طريق اإلهذاء
• يغًٕػخ يٍ انكزت ٔانًغلد ٔسعبئم انًبعغزٛش انًٓذاح
ثبنهغز ٍٛانؼشثٛخ ٔاإلَغهٛضٚخ ٔػذدْب  83يبدح يٍ انًإعغبد
انزبنٛخ
BOOK Aid
يؤضطت يهجت انقذش
انًُظًت انؼربيت نهتًُيت االداريت – انقاهرة
افراد
نالطالع ػهى انكتب انؼربيت أَقر هُا

http://libserver.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/1
44/LIBCATA?DIRECTSEARCH

آخر يىػذ الضتالو انطهباث هى انخًيص 2016/11/17

نالطالع ػهى انكتب اإلَجهيسيت أَقر هُا

ورشاث ػًم
ثزبسٚخ 2016/10/ 31رى ئػطبء ٔسشخ
ػًم رذسٚجٛخ نكهٛخ انُٓذعخ ٔركُٕنٕعٛب
انًؼهٕيبد حٕل ئدخبل انجٛبَبد
ٔاعزشعبػٓب ػهٗ انًغزٕدع انًؼهٕيبرٙ
انخبص ثبنغبيؼـــخ ( فضب ) حضش
انٕسشخ  15شخصب .

