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قوائم طلبات الكتب الجديدة
تستقبل المكتبة طلبات الكتب الجديدة للعام
األكاديمي  2019-2018من 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  15عنوانا
للدائرة الواحدة ،ومرتبة حسب أولوية االختيار
مع مراعاة تدقيقها لعدم التكرار ،وذلك من
خالل فهرس المكتبة اآللي على الرابط التالي:

نشرة شهرية – العدد الثامن والسبعون  /أيلول 2018
()78

نشرة المكتبة اإلخبارية

مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية

قاعدة تجريبية من معرفة
يسرنا توفير فترة تجريبية من قاعدة "معرفة" إلصدارات

http://libserver.birzeit.edu/scripts/minis
a.dll/144/LIBCAT?DIRECTSEARCH

المعلومات الصادرة عن المنظمة العربية للترجمة مثل:

آخر موعد الستالم الطلبات هو2018-11-8 :

المنظمة العربية للترجمة ،والتي تضم جميع مصادر

(الكتب وفصولها ،مقاالت المجلة العربية للترجمة ،سالسل
وعروض الكتب) في قاعدة بيانات واحدة متخصصة.
وتغطي هذه الخدمة مواضيع متنوعة مثل :اللغات وعلم
اللغة ،الفلسفة ،العلوم السياسية ،االقتصاد ،التاريخ،
الدين ،علم االجتماع ،اآلداب ،التعليم ،االتصال
واإلعالم ،وغيرها.

المدة :من  2018-10-10ولغاية 2018-11-30
الرابطe-book.e-marefa.net/aot :

في حال عدم فتح الرابط برجاء عمل نسخ ولصق له.

نرجو تزويدنا بالتغذية الراجعة حال انتهاء الفترة
التجريبية لدراسة إمكانية االشتراك.

ترحيب
تتقدم إدارة المكتبة وموظفوها بالتهنئة والتبريك للزميلة
ليانا قويدر لتسّلمها رئاسة قسم خدمات المستفيدين

اعتبا ار من يوم السبت الموافق 2018/10/13
نتمنى لها كل التوفيق والنجاح في عملها.

مالحظة :يتوفر في قسم تطوير المقتنيات
"كتالوجات" حديثة ،يمكنكم مراجعة اآلنسة
تغريد شحادة /رئيسة القسم بخصوصها على
هاتف رقم  5023أو بواسطة البريد
اإللكترونيtboutros@birzeit.edu .
كما يمكنكم االختيار من "أمازون" أو أي جهة
أخرى ترونها مناسبة.

خدمات المكتبة
نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهري أيلول  2018مجموعة من الخدمات عن
بعد لـ  23مستفيدا من خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة( :هاتف ،بريد
إلكتروني) من مصر  :اندونيسيا ،اميركيا الشمالية ،جنوب كوريا ،جنوب إفريقيا،
جامعة النجاح .
حلقات تدريبية لطلبة  Seminarحول استخدام مصادر المعلومات تخص علم
االجتماع ،لما مجموعه  82طالبا وطالبة ،دائرة الفنون ،ودائرة العلوم السياسية،
ودائرة المحاسبة.
زوار من خارج الجامعة
استقبال  13طالبا وطالبة منن جامعنة القندس المفتوحنة /رام

 ،جامعنة بينح لحنم،

نشيطون مكتبياً...
ضمن زاوية "نشيطون مكتبيا" حقق في هذا الشهر كل من :
 الطالب عطوة مطير /دراسات عليا  19/كتابا.عثمان بزار /دراسات عليا  19 /كتابا.
 -تاله الطالب سليمان شماسنة  /بكالوريوس كلية الهندسة 16 /كتابا.

ورشات عمل
حضر السيد محمود مرار من قسم خدمات المستفيدين  Webinarsعندد 4
وهي:

جامعة البولتيكنيك /الخليل  /جامعة القدس ابو ديس ،كلية دار الكلمة  /بيح لحم

"JSTOR for Librarians and Administrators" 

وإطالعهم على أهم خدمات المكتبة.

 بتاريخ )2018/09/13

كتب وصلت حديثا ً عن طريق اإلهداء والشراء
تننم اسننتالم  70عنوانننا بنناللغتين العربيننة واإلنجليزيننة مننن كتننب ومجننالت ورسننائل
ماجستير من بعض األفراد والمؤسسات ،وهم :






مكتب رئيس الجامعة
مكتبة برنامج دراسات التنمية
الجامعة األردنية
جامعة القدس المفتوحة
أفراد

"JSTOR Tools to Support Student Research" 
 بتاريخ 2018/09/19
The e-resources Management System CORAL
بتاريخ 2018/09/20
" JSTOR Essentials: Everything You Need to Know in
60 mins
بتاريخ 2018/09/25

