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إضاءة

األطروحات والرسائل في مكتبة الجامعة
تم تجميع األطروحات والرسائل الجامعية المتوفرة في مكتبات
 في قائمة واحدة مرتبة وفق السنوات من8011 الجامعة وعددها
األحدث الى األقدر ومن ثم هجائيا وفق العناوين
لالطالع أنقر هنا

وقعت إدارة الجامعة ممثلة برئيس الجامعة الدكتور خليل الهندي
"على اتفاقيتي تعاون مع شركتي"المنهل" و"المعرفة
بهدف إتاحة رسائل جامعة بيرزيت على مستوى الماجستير
آليا من خالل قواعد عربية وبدافع تسليط الضوء على بعض من
.8118 منشوراتها وذلك في حزيران

دوام المكتبة خالل الصيف

اشتراكات جديدة
الحصول على اشتراك مجاني لقاعدة

ستواصللل المكتبللة خللالل الللدورتين الفلليفيتين فللت
أبوابهلللا أملللار جمهلللور المسلللتفيدين حتلللى السلللاعة
. الرابعة يوميا باستثناء يومي الجمعة واألحد

ARDI=( Access to Research for Development and
Innovation from WIPO )
According to the terms and conditions of the Licence agreement:

Authorised Users may download, save or print single copies of
articles for their private and own use or study not to exceed 15%
of the issue
Portal: http://ardi.wipo.int/

ًوصل المكتبة حديثا

وصلت المكتبة خالل شهر أيار مجموعة من الكتب المهداة
، مجلة82  كتابا و111 باللغتين العربية واإلنجليزية منها
.  رسائل جامعية باللغتين11 باإلضافة الى

To begin accessing the resources made available through ARDI,
please follow these steps:
1.

Go to the ARDI homepage (http://www.wipo.int/ardi) and
select "Log in" from the right-hand menu

2.

Enter the user name and password into the appropriate
fields on the login page exactly as given above and then
click on the "Sign In" button.

3.

Once you have logged into the website, select "List of
journal titles" from the portal page, which will take you to a
list of links for the individual journals available through
ARDI.

4.

Select the journal that you wish to access from the list of
journals.

5.

To return to the list of journals, click on the "Home" icon
(house icon) at the top-right corner of the browser window,
which will take you back to the portal page, and then again
select "List of journal titles" from the portal page.

6.

Once you are done, please click on the "Sign Out" icon
(door icon) at the top-right corner of the browser window

لالطالع على الكتب العربية أنقر هنا
لالطالع على الكتب اإلنجليزية أنقر هنا

"SABRE"  كتاباً من مؤسسة28 كما وصل المكتبة
. بواسطة مؤسسة عبد المحسن القطان
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اهداءات

أهدت المكتبة مجموعة من الكتب باللغتين لما مجموعه  021كتاباً
لمجلس قروي ياسوف  /قضاء سلفيت
خدمات المكتبة

نشاطات المكتبة

خدمة ""Pathfinder
تتلللي للمسلللتفيد الوقلللوف عنلللد أهلللم المفلللادر ملللن الكتلللب المرجعيلللة واللللدوريات
المطبوعلة والقواعلد ايليلة ...وغيرهللا ،والتلي تلم فرزهللا وفلق ت ففلات وبللرام
الجامعة األكاديمية وعددها  01ت ففاً وبرنامجاً على المسلتويين  :البكلالوريو
والماجستير .
للمزيد أنقر هنا

بتاريخ  8118/0/10وبدعوة من الشبكـــــــــــة

نظللم قسللم خللدمات المسللتفيدين خللالل شللهر حزيللران مجموعللة مللن النشللاطات
وهي التالية-:
تقديم ال دمات التعريفية بالمكتبة لمجموعة من المدار وعددها خمس.
تقديم ال دمــة عن بعد لمجموعــــة من المستفيدين من خلار الجامعــلـة
عبر وسائل االتفال المتاحـــــــة ( هاتف ،بريد الكتروني ...،الخ).
إعداد استمارة خاصلة بقواعلد البيانلات المتاحلة فلي جامعلة بيرزيلت بنلاء
علللى طلللب مللن الشللبكة األكاديميللة الفلس لطينية ،حيللب بلللد عللدد القواعللد
المتاحللة فللي مكتبللة الجامعللة الرئيسللية مللا مجموعلل  88قاعللدة بيانللات
باشلللترام لملللا مجموعل ل  81دار نشلللر و  80قاعلللدة بيانلللات مجانيلللة لملللا
مجموع  01دار نشر .
تم إدخال عدد من منشورات كوادر جامعة بيرزيت عللى نظلار " ريتلا "
المحوسب باللغتين العربية واإلنجليزيلة ليفلب علدد ملا أدخلل لغايلة اين
 1100منشورا.
لالطالع اضغط هنا

األكاديمية البحثية حضرت مديرة المكتبــــــة مع
ممثلي المكتبات الجامعيـــــــــــة أعضاء التجمع
الفلسطيني "باليكو" اجتماعاً في مقر وزارة
التربية والتعليم العالي لمناقشة مجاالت االستفادة
من خدمات الشبكة-:
وتناول االجتماع المواضيع التالية :
 oالتعريف بالشبكة البحثية الجامعية.
 oمناقشة افاق االستفادة من خدمات الشبكة.
أ  -إنشاء الفهر

الموحد للمكتبات.

ب  -االشتراكات الجماعية للقواعد
اإللكترونية.

