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Twentieth Century North American Drama
http://nadr.alexanderstreet.com
Caribbean Literature
http://cali.alexanderstreet.com
Black Short fiction
http://blfi.alexanderstreet.com
Black Women Writers
http://blww.alexanderstreet.com
Scottish Women Poets of the Romantic
Period http://swrp.alexanderstreet.com
Irish Women Poets of the Romantic Period
http://iwrp.alexanderstreet.com
Latin American Women Writers
http://laww.alexanderstreet.com
South and Southeast Asian Literature
http://sali.alexanderstreet.com
Counseling and Therapy in Video
Volume I and II Counseling and
Therapy in Video
Nursing Education in Video Nursing
Education in Video

قواعد بيانات مجانية
حصلت المكتبة على فترات تجريبية للقواعد
: التالية

http://www.asmedl.org/ : الرابط

cross-searched

at:

http://video.alexanderstreet.com

: الرابط
birzeit.opac.mandumah.com

"Alexander Street
قاعدة
Collections in videos “
، وعلم النفس واإلرشاد، والتمريض، األدب والدراما: التغطية
 والتاريخ،والمرأة وعلم االجتماع
2102/7-2  ولغاية2102/3-3  شهور من4 : الفترة
: الروابط

http://lit.alexanderstreet.com

* Note that all of your Alexander
Street Press video databases can be

EduSearch

 تغطي جميع المجالت المتعلقة بالهندسة الميكانيكية: التغطية
.باإلضافة الى اوراق المؤتمرات
2102/4/5– 2102/3/5  شهر كامل من: الفترة

World History in Video
http://whiv.alexanderstreet.com

http://wass.alexanderstreet.com

" Edu Search " قاعدة

"ASME Digital Library" قاعدة
(American Society of Mechanical
Engineers)

Alexander Street Literature

Women and Social
Movements Scholars Edition

باشتراكات جديدة
جديدة

Social Theory
http://soth.alexanderstreet.com

Women and Social Movements,
International
http://wasi.alexanderstreet.com

قواعد بيانات

Black Drama, Second Edition: Black
Drama, Second Edition
Asian American Drama: Asian American
Drama
North American Women's Drama:
http://wodr.alexanderstreet.com
North American Indian Drama
http://indr.alexanderstreet.com
Latino Literature Latino Literature
Twentieth Century North American Drama
http://nadr.alexanderstreet.com

Caribbean Literature
http://cali.alexanderstreet.com

Refugee Survey " قاعدة
"Quarterly
أعلنت مكتبـــة مبنى سعيد خوري
لدراسات التنمية عن االشتراك في
مجلة
Refugee Survey Quarterly
 حيث تتوفر المجلة ضمن،لمدة عـامين
قواعد البيانات اآللية على صفحة مكتبة
.الجامعة الرئيسية
المجلــــة وفيرة بالمعلومات في موضوع
.الالجئين والهجرة القسرية
:للمزيد يرجى االطالع على الرابط التالي
http://rsq.oxfordjournals.org
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المكتبة الرئيسية

وصل المكتبة حديثاً
وصلللل المكتبلللة خلللال شلللهر شلللبا الفائلللت مجموعلللة ملللن الكتل ل المهلللداة وعلللدد ا  070كتابل لًا بلللاللغتين العربيلللة
واإلنجليزيلللة منهلللا  01كتابل لاً ملللن مؤسسلللة  QIFو  47مجللللداً ملللن السللليد علللار حجلللاوي مشلللكورين ،باإلضلللافة
الى  3رسائل دكتوراه ورسالة ماجستير و  04مجلداً من كت بريل .
وصلللل المكتبلللة  57كتابل لاً جديلللداً ملللن طلبلللات أعضلللال الهيئلللة التدريسلللية للعلللا األكلللاديمي  2102-2100كملللا تلللم
استال  DVD 30من طلبات العا . 2100-2101

خدمات المكتبة
نظلم قسلم خللدمات المسلتفيدين خلال شللهر شلبا حلقللات
تدريبيلللللة لطلبلللللة  Seminarحلللللو اسلللللت دا م لللللادر
للللات أكاديميللللة م تلفللللة فللللي
المعلومللللات لتسللللعة ت
مجللاالت العلللو السياسللية ،والتجللارة ،وإدارة األعمللا و
الجغرافيللللا ،والكيميللللال ،والمحاسللللبة واألحيللللال ،واللغللللة
الفرنسية ،والتربية.
كما تلم تقلديم ال لدمات التعريفيلة بالمكتبلة لمجموعلة ملن
المدارس التي زارت المكتبة وعدد ا  6مدارس.

إهداءات
أهدت المكتبة مجموعة من الكتب باللغتين لما
مجموعه  150كتاباً
لمجلس قروي بتير  /الخليل ومدرسة الروم األرثوذكس
 /رام اهلل
أخبار ونشاطات

تقللديم ال دمللة عللن بعللد لمجموعللة مللن المسللتفيدين مللن
خارج الجامعة عبلر وسلائل االت لا المتاحلة والللين بلل
عدد م  06ش اً.
تفعيللل البحللث بالكلمللات ) ( Word Searchلنظللا
البحللث عللن الكتل فللي "رتلاج" ،وإضللافة المؤلللظ لنظللا
البحث وإتاحة البحث عنه بالكلمات أيضا.
ومن خال الرابط التالي:
https://ritaj.birzeit.edu/library/res-list

2102 2 23 2100 2 22

