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اليوم المفتوح الثاني للمكتبة
نيسان 2102

نظمت المكتبة اليوم المفتوح الثاني بعنوان:
" حداثة المعلومة غذاء للذهن ...
فمكتبتي منارة فكري ورافد إبداعي "
تضمنت الفعاليات لهذا اليوم نشاطين :
أوال :عرض مجموعة من الكتب الحديثة باللغة العربية
التي تم شراؤها من معرض القاهرة الدولي للكتاب وبعض الكتب
باللغة اإلنجليزية لما يقارب  2111عنوان ولالطالع فقط.
المكان :قاعــة الدراسة الجماعيـــة  -المكتبة الرئيسيـــة-
الطابق األول "ب".
ساعات العرض :من الساعة  0099صباحا  0099 -من بعد
الظهر.
الزمان :يوما الثالثاء واألربعاء الموافق .2902/4/00-09

ثانيا :لقاء مفتوح لمجتمع الجامعة من األساتذة والطلبة
"حول كيفية استخدام القواعد اآللية" ولليوم األول فقط ،وعلى رأس
كل ساعة (التاسعة ،العاشرة ...الخ) .في قاعتين رئيسيتين.
قاعة المحاضرات " - "404الطابق الثالث "أ" للقواعد المتخصصة
في اآلداب والتجارة والتربية.

لالطالع انقر هنا

وغرفة الفيديو " - "732قاعة الدراسة الجماعية -الطابق األول
"ب" للقواعد المتخصصة بالعلوم والهندسة والتمريض وتكنولوجيا
المعلومات ،ليتجه المستفيدون الى القاعة المناسبة لتخصصهم.
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إضاءات
في آذار  2102تم اعتماد مكتبة جامعة بيرزيت عضوا
كامل العضوية في الفهرس العربي الموحد.

وصل المكتبة حديثاً
وصلت المكتبة خالل شهر آذار مجموعة من الكتب
المهداة وعددها  165كتاباً باللغتين العربية واإلنجليزية
منها  101كتاب من مؤسسة .ISSR
International Society for Science and Religion
مشكورين ،باإلضافة الى  7رسائل جامعية باللغتين .

نيسان 2102

إشتراكات جديدة


مجلة " " Journal of Demography

التغ ية :المرأة ،ال فولالة ،الهجالرة ،الجغرافيالا والسالكا  ،وريرهالا مالن
العلوم االجتماعية و االنسانية .
الرابط
”The URL to Springer journal “Demography
http://www.springerlink.com/content/0070-3370/

وصل المكتبة  65كتاباً جديداً من طلبات أعضاء الهيئة
التدريسية للعام األكاديمي . 1011-1011

خدمات المكتبة

إهداءات

نظم قسم خدمات المستفيدين خالالل شالهر آذار مجموعالة مالن
النشاطات وهي اآلتية -:
حلقالالالات تدريبيالالالة ل لبالالالة  Seminarحالالالول اسالالالت دام
مصالالادر المعلومالالات لثالثالة ت صصالالات أكاديميالالة م تلفالالة
في مجاالت العلوم السياسية ،التربية والهندسة.
تقالالالالديم ال الالالالدمات التعريفيالالالالة بالمكتبالالالالة لمجموعالالالالة مالالالالن
المدارس التي زارت المكتبة وعددها  4مدارس.
تقالالديم ال دمالالة عالالن بعالالد لمجموعالالة مالالن المسالالتفيدين مالالن
خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة والذين بلال
عددهم  10ش صاً.
تالالالم وضالالالم برنالالالام للترجمالالالة علالالالى صالالالفكة المكتبالالالة باسالالالم
 babylonالمترجم لكوالي  00لغة منها العربية.

أهدت المكتبة  40عنوانا من الكتب والمجالت
ورسائل الماجستير لجامعة الخليل ،وعشرة عناوين من
الكتب لمكتبة معهد الحقوق.
قواعد بيانات مجانية
تجريبية
)Institute of Civil Engineers )ICE
Expiry Date:0-6-2012
American Society For Microbiology Package
))ASME
Expiry Date:1-6-2012
http://home.birzeit.edu/librarya/fulltext_ar.php

العدد السابع

الرابط:
http://translation.babylon.com/
او من خالل صفكة المكتبة
http://home.birzeit.edu/library/
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أخبار ونشاطات
عقدددددت المكتبددددة يددددوم الخمددددي الموافددددق  2102/3/22ورشددددة عمددددل حددددول كيفيددددة إعددددداد الخطددددة اإلسددددتراتيجية
للمكتبة شارك فيها معظم الموظفين.

نظم مسؤولو الفهرس العربي الموحد دورة تدريبية أولى لطاقم المكتبة الفني من قسم الفهرسة
والتصنيف والتكشيف لمدة ساعتين عبر "السكايب" للتعريف بالموقع االلكتروني للفهرس وخدماته،
وقد عقدها األستاذ محمد عبد الحميد زكي من مصر وحضرها ثمانية من الموظفين ،وذلك يوم
األربعاء الموافق  4نيسان .2102

