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  قاعدة :"IMF" 

The International Monetary Fund  
اشتراك مجاني لمدة ثالث الحصول على 

  .2102 - 2102 لألعوام سنوات

 

 الرابط 

data.imf.org/-http://elibrary 

 

  قاعدة " :ACS " 

 Chemical Society American 

 /http://pubs.acs.org   الرابط

 

 

 
 

 
 

فترات تجريبية حصلت المكتبة على 
 :للقواعد التالية 

 
  " SRMO "  قاعدة 

(Sage Research Methods Online) 

 .كافة المجاالت:  التغطية

 31/6/2102 – 0/0/2102شهور من  3 :الفترة 

 http://www.srmo.sagepub.com: الرابط 

 

  "معرفة " قاعدة  

النصوص للدوريات  القاعدة  توفر  :التغطية 

 العلمية والتقارير اإلحصائية بالنص الكامل

 العالم في الصادرة العلمية المادة كما تتضمن

 واإلنجليزية العربية؛ لغات بثالث العربي

 ودراسة مقالة 45000 يقارب لما والفرنسية

 التخصصات شتى في احصائي وتقرير

 .والمعرفية العلمية

 00/3/2102- 8/2/2102من  مدة شهر : الفترة 

   marefa.net-www.e  :الرابط

 loginومن ثم ضغط كلمة 

Username:  Birzeit 

Password:  bir123456 

  

 

قواعد تجريبية بالنص 
 الكامل

 

  " ICE " ـل االفتراضيةالمكتبة  

 

(Institute of Civil Engineers) 

 

الهندسة المدنية كتب ومجالت في   :التغطية

   .ذات صلةأخرى ومواضيع 

 .2/5/2102 -2/2/2102شهور من  3 :الفترة

  www.icevirtuallibrary.com :الرابط 

 

مكانية استخدام المجالت العلمية التالية مع إ

  :بالكامل 2102لعام 

 

 Bioinspired, Biomimetic and 

Nanobiomaterials 

 Nanomaterials and Energy 

 Emerging Materials Research 

 

 

 

 

  "ASM"قاعدة  
For Microbiology ) American Society) 

 

 والتمريضاالحياء والصيدلة :التغطية

 31/5/2102 -0/2/2102من  شهور 3: الفترة

 /http://journals.asm.org :الرابط 

 

 

  

 

 

 

 

شتراكات جديدةإ  

 

 

ة بيرزيت ــة جامعــي لمكتبـهرس اآللـإدراج الف

ة الفهارس اآللية ــة كمرجع على قائمــالرئيسي

وذلك من خالل  OPACsة ــــــــللمكتبات العالمي

ة ـــــــــــــــلمكتب  Classification webخدمة 

 .الكونغرس

Birzeit University main Library 
 
Library of Congress OPAC (live OPAC) 

Alliant International University 

Bowling Green State University 

California State University, Fullerton 

Canada Institute for Scientific and 

Technical Information 

Cornell University 

Oregon Institute of Technology 

New York University School of Law 

Syracuse University 

University of Colorado Law Library 

University of Connecticut 

University of Montana 

University of Vermont 

Youngstown State University 
 

 

 

 

 قواعد بيانات تجريبية

 

 ةــورات كوادر الجامعـشـمن

 وادرـتجميع منشورات  كروع ــــضمن مش
ات ـدة البيانـــاعـرزيت على قـــبي ةــــجامع

ت ـحـت "اجــــــــريت"ى ــــرة علــــالمتوف

بدأت   "Publications"وان  ــــــــعن

ر ـو متوفـا هـــم  لــة بتحميــــــــــالمكتب

لك ـــوسب من تــــــا المحــــهــامــى نظــعل

ه ــــــــجموعـلما م ن الكتبـــالمنشورات م

ة  ـــــــيـــــباللغتين العرب ورًاـــمنش 674

 .ةـــجليزيــواإلن

 

 

 تطورات على صعيد العمل 

 إضاءات

http://elibrary-data.imf.org/
http://pubs.acs.org/
http://pubs.acs.org/
http://www.srmo.sagepub.com/
http://www.e-marefa.net/
http://www.icevirtuallibrary.com/
https://mail.birzeit.edu/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.icevirtuallibrary.com/content/serial/bbn
https://mail.birzeit.edu/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.icevirtuallibrary.com/content/serial/bbn
https://mail.birzeit.edu/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.icevirtuallibrary.com/content/serial/nme
https://mail.birzeit.edu/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.icevirtuallibrary.com/content/serial/emr
http://journals.asm.org/
http://lib-server.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/4054?ADVANCEFORMDS119.76
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?&DB=local&BROWSEFWD=1&SC=CallNumber&SA=DS119.76&CNT=25+records+per+screen&SID=1
http://library.alliant.edu/search/c?SEARCH=DS119.76
http://maurice.bgsu.edu/search/c?SEARCH=DS119.76
http://opac.fullerton.edu/search/c?SEARCH=DS119.76
http://cat.cisti.nrc.ca/search/c?SEARCH=DS119.76
http://cat.cisti.nrc.ca/search/c?SEARCH=DS119.76
http://catalog.library.cornell.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=CallNumber&CNT=25+records+per+page&SA=DS119.76&HIST=1
http://140.211.132.11/search/c?SEARCH=DS119.76
http://julius.law.nyu.edu/search/c?SEARCH=DS119.76
http://summit.syr.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=CallNumber&CNT=25+records+per+page&SA=DS119.76&HIST=1
http://lawpac.colorado.edu/search/c?SEARCH=DS119.76
http://homerweb.lib.uconn.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=CallNumber&CNT=25+records+per+page&SA=DS119.76&HIST=1
http://libcat.lib.umt.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=CallNumber&CNT=25+records+per+page&SA=DS119.76&HIST=1
http://voyager.uvm.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=CallNumber&CNT=25+records+per+page&SA=DS119.76&HIST=1
http://jupiter.ysu.edu/search/c?SEARCH=DS119.76
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 معرض القاهرة الدولي للكتاب 

1021 

 
 

المكتباااااة فاااااي   موظفاااااو شاااااار 
معاارض القاااهرة الاادولي للكتاااب   

قيم هذا العاا  فاي   ُأالذي والعربي 
رة مااااا بااااين ـااااـالفتالقاااااهرة فااااي 

وتااام  4/1/1021 - 12/2/1021

  اوبنعنا  2120شراء ماا يقاارب   

  .دور نشر مختلفة من
موساااااوعات  ن الكتاااااببااااايمااااان 

 ومجلااااااادات وسااااااايتم عرضاااااااها 
لجمهاااااااور المساااااااتفيدين حاااااااال  

  . وصولها
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نشاطات المكتبة 
 

 

 

طلبات من  اكتابا جديد 81تم استال   

ة التدريسااااية للعااااا   ئااااأعضاااااء الهي

 .1021-1022كاديمي ألا

 

مااااان  ةالمكتباااااة مجموعااااا  توصااااال 

DVD’S  فاااااي مواضااااايع الجغرافياااااا

والتي كانت قاد طلبات مان      واألحياء

، وتام  ةساتذة والادوائر المعنيا  ألقبل ا

تغطية جزء من تكلفتها من مشاروع  

Tempus/ التعليم المستمر. 

 

المكتبااة خااالل شااهر كااانون    توصاال 

ثاااني مجموعااة ماان الكتااب المهااداة     

 44كتاباااا منهاااا    82 هاعاااددوصااال 

 كتابا باللغة االنجليزية من مؤسسة 

QIF . 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  اوصل حديث

 

 

نظااام قساااام خااادمات المسااااتفيدين    

 كاااااااانون ثااااااااني  خاااااااالل شاااااااهر  

حلقااااااااااات  تدريبيااااااااااة لطلبااااااااااة   

Seminar   وطلباااااااة الدراساااااااات

العليااااا حااااول اسااااتخدا  مصااااادر    

تخصصاااااات لسااااابعة المعلوماااااات 

فااااي مجاااااالت مختلفااااة أكاديميااااة 

 العلاااااو  السياساااااية، والتجاااااارة،  

والعلااااااو  الماليااااااة والمصاااااارفية  

 كلياااااااااااةووهندساااااااااااة المياااااااااااا  

التمااااااااري  والمهاااااااان الطبيااااااااة 

 .المساندة

 

ة فااااااااي  ـــااااااااـ رت المكتبـــااااااااـ باش 

اللقاااااااااءات التعريفيااااااااة  دــااااااااـعق

للفصااال الدراساااي  للطلباااة الجااادد  

ني ماااااان العاااااا  األكاااااااديمي  الثاااااا 

1022-1021. 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قامااااات المكتباااااة ب هاااااداء ماااااا  

كتابااااا باللغااااة   44مجموعااااه  

كتابااااا باللغااااة   10العربيااااة و 

االنجليزية  لمدرسة بيت عور 

 .ساسية ألا

 

 

 

 

 إهداءات 
 

 

 

 

مع بداية الفصل الثاني باشرت  

المكتبة في اعارة الكتب للطلبة 

المحتاجين بالتعاون مع عمادة 

 شؤون الطلبة

وما زالت اإلمكانية واردة لكل من 

يرغب في استعارة بع  من 

 .الكتب المتوفرة 

 

 

 

 

 

عارة كتب الطلبة أ
 المحتاجين 

 خدمات المكتبة


