قاعدتا " المصدر" و"الكتب" من خالل إبسكو:
Arab World Research Source: Al-Masdar
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نشرة المكتبة اإلخبارية

قوائم طلبات الكتب الجديدة


الفترة  23 :تشرين األول  -حتى نهاية تشرين الثاني . 2017
التغطية  :تغطي اكثر من  160مجلة عربية.
الرابط:
http://library.birzeit.edu/library/fulltext_en2.php

Ebsco e-books Arabic Collection:AL-Kotob



الفترة  23 :تشرين األول  -حتى نهاية تشرين الثاني . 2017

تستقبل المكتبة طلبات الكتب الجديدة للعام
األكاديمي  2018-2017من كليات ودوائر
الجامعة باللغتين العربية واإلنجليزية عن طريق
تعبئة نموذج طلب الكتب باللغتين.
يجب أن تتضمن القوائم البيانات األساسية التالية:
العنوان ،المؤلف ،الناشر ،سنة النشر(حديثة) ورقم
 ISBNوبمعدل  25عنوانا للدائرة الواحدة،
ومرتبة حسب أولوية االختيار مع مراعاة تدقيقها
لعدم التكرار ،وذلك من خالل فهرس المكتبة اآللي
على الرابط التالي:

التغطية  :تغطي أكثر من  4600كتاب إلكتروني عربي.
الرابط:

قواعد بيانات لفترة تجريبية
قاعدة :Euromonitor
الفترة :من  2017/10/24ولغاية
2017/11/30
التغطية  :قاعدة بيانات إحصائية لألبحاث
الرابط:
www.portal.euromonitor.com

أو من خالل صفحة المكتبة الرئيسية على الرابط
التالي
http://library.birzeit.edu/library/fulltext_en2.php

http://library.birzeit.edu/library/fulltext_en2.php

منشورات مركز دراسات الوحدة العربية
من ضمن خدماتها التطويرية سعت شركة "معرفة" والتي تشترك المكتبة معها
في قاعدة المجالت اإللكترونية باللغة العربية الى إضافة منشورات مركز
دراسات الوحدة العربية بالنص الكامل إلى قاعدتها ،وقد منحت المكتبة فترة
تجريبية لمدة شهر تقريبا لتفحص المحتوى وتقييمه.
مدة التجربة :من  2017-10-30ولغاية 2017-11-30
الرابط:

www.e-book.e-marefa.net

http://libserver.birzeit.edu/scripts/minisa.dl
l/144/LIBCAT?DIRECTSEARCH

آخر موعد الستالم الطلبات هو2017-11-30 :
مالحظة :يتوفر في قسم تطوير المقتنيات
كتالوجات حديثة ،يمكنكم مراجعة اآلنسة تغريد
شحادة /رئيسة القسم بخصوصها على هاتف رقم
 5023أو بواسطة البريد اإللكتروني.
tboutros@birzeit.edu
كما يمكنكم االختيار من "أمازون" أو أي جهة
أخرى.

خدمات المكتبة
نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر تشرين
الثاني  2017مجموعة من الخدمات عن بعد لـ
 58مستفيدا من خارج الجامعة عبر وسائل
االتصال المتاحة( :هاتف ،بريد إلكتروني)
األردن ،ايطاليا ،مصر ،بريطانيا ،تونس ،اسبانيا،
هولندا ،المغرب ،لبنان ،المانيا ،فرنسا ،الواليات
المتحدة ،جنوب اقريقيا ،وغزة – فلسطين.
تقديم حلقات تدريبية وتعريفية لطلبة Seminar
حول خدمات المكتبة وكيفية استخدام مصادر
المعلومات لـ 37طالبا من طالب دائرة إدارة
األعمال ،ودائرة التربية.

زوار من خارج الجامعة
تم استقبال  1652طالبا وطالبة من مدارس
مختلفة وهي :
مدرسة بنات حوسان – بيت لحم ،مدرسة بنات
العبيدية الثانوية –بيت لحم ،مدرسة بنات النزلة
الشرقية الثانوية – طولكرم  ،مدرسة بنات دار
السالم الثانوية – دورا الخليل ،مدرسة بنات زبدة
الثانوية – جنين ،مدرسة عصيرة القبلية الثانوية
المختلطة – نابلس ،مدرسة عربونة الثانوية
المختلطة –جنين ،مدرسة حمزة بن عبد المطلب،
مدرسة بنات الظاهرية الثانوية  -الخليل ،مدرسة
بنات فحمة الثانوية – جنين.

نشيطون مكتبيا..
ضمن زاوية " نشيطون مكتبيا " فقد حقق في هذا الشهر :
الطالبة حال عياد  /كلية التربية 18 /كتابا.
تلتها الطالبة ضحى عياد  /كلية الدراسات العليا بـ  16كتابا.

طلبات أعضاء الهيئة األكاديمية
تم طلب  70كتابا باللغة اإلنجليزية من طلبات
دوائر الجامعة المختلفة.

 بتاريخ  2017/10/25استضافت المكتبة
أعضاء التجمع الفلسطيني لحضور ورشة عمل
حول استخدام قاعدة  JSTORمن قبل مندوبة
الشركة ،تالها االجتماع األول للعام األكاديمي
الحالي.

وصل المكتبة حديثا عن طريق اإلهداء
تم استالم  45عنوانا باللغتين العربية واإلنجليزية
من كتب ومجالت ورسائل ماجستير من بعض
األفراد والمؤسسات-:
 مكتب العالقات العامة.
 وحدة اإلبداع والريادة – جامعة بيرزيت.
 كلية الحقوق واإلدارة العامة.
لألطالع على الكتب العربية التي وصلت حديثا انقر هنا
لألطالع على الكتب اإلنجليزية التي وصلت حديت أنقر هنا

إهداءات لمؤسسات محلية
قامت المكتبة بإهداء مجموعة من الكتب باللغتين
العربية واإلنجليزية وعددها ( )266كتابا للجهات
التالية -:
وزارة السياحة واآلثار – رام هللا.
جمعية تنمية المرأة الريفية – رام هللا.
جمعية التنمية الزراعية – رام هللا.
مكتبة معهد الحقوق – جامعة بيرزيت.

نشاطات ودوات

 بتاريخ  2017/10/19شارك موظفو قسم
التصنيف والتكشيف في حضور ورشة عمل
عبر سكايب عن رؤوس الموضوعات العربية
مع الفهرس العربي الموحد .

ورشات عمل تدريب عبر سكايب
بتاريخ  2017/10/18شارك موظفو قسم خدمات
المستفيدين في حضور ورشة عمل بعنوان :
"" Demo Passport Market Intelligence Database

من شركة يورومونيتر ،قدمها السيد
 Mert Maymakciمن العاشرة حتى الحادية عشرة
صباحا.

