
 

 

رة شهرية نش  
لثالثاالعدد   

1122كانون أول   

 
 

 مكتبة يوسف أحمد الغانم
 المكتبة الرئيسية

 
 

 نشرة المكتبة اإلخبارية

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

مجووو لمىل ووو  ى ووو  ىىىاشوووك ا الحصوووعلى  ووو ى 

 ووو ىى Royal Societyىسوووتعامىل جووو مىى

ل  صووو  إلىاتلوك ةل ووو ىىىeIFLتحووو  ىاط يووو ى

 .ى4102يتكهمىمعىله ي ى  مى

ىى،الف زيو  ىى:تغطمىالق    ى و  ىمجو  مىمتهو ىىىى

ةال عاض عىال ي ض  مى،ىةالهت س ىةالع عمى،ى

ى.ذامىالص  ى

:الرابط هو و  

http://royalsocietypublishing.org/ 

الحصعلى   ىفك  ىتج يب  ىل   ىشه ىابكو ا ىى 

م ىىى42/04/4100ةلغ ي ىى42/00/4100م ى

ش ك ىال تهلىةهومىا  و  ىل وكوإلىاتلوك ةل و ىىىىى

ب ل غوووو ىالع ب وووو ىموووو ىمتكجوووو مىةم س وووو مىىىى

البحع ىة ةإلىالتش ىال ائ  ىفمىالع لمىالع بومىى

معىم ز ىالبحثىم ىخ لىالتصعصىب سكخ امى

 ةىتغطووم ةالو  وو مىال فك ة وو ى العاصووف م

ىةكوو ىا ثى   ل وو ىمعاضوو عىإلئ  وو  ىىىالق  وو  ى

 ى:هم

 ةا اكص  إ اإل ىاأل   لى  

  الع عمىالك بعي  

   ال إلاس مىاتس م  

 تعثفال  

   الع عمىال   س  ىةال إلاس مىال ةل  

 ال غ ىةاأل ب  

   ذات   الك إليخ،ىالجغ اف  ،ىةس 

 ا جك     الع عمى 

 اتسكخ ام إلابط

rary.com/lib/birzeitalmanhalhttp://site.eb 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

     

   رسائل الماجستير 

  جامعة بيرزيت 

إتاحةةةةةةةة الةةةةةةةئل ال امةةةةةةةل لرسةةةةةةةائل   

بةةةةة جامعةةةةة الماجسةةةةتير ال اطةةةةة ب  

إل تروسيةة   بيرزيت والتي تتةورر سسة   

 .  1112مئها مئذ العام 

الوطول من الرابط التالي ومن خةلل  

 : ريتاج

http://home.birzeit.edu/librarya

ths.php-ths/bzu-/bzu 

 

 مئشورات كوادر الجامعة

ضةةةمن مشةةةروع تجميةةةك مدل ةةةات كةةةوادر     

تحةةةت  ئةةةوا     "ريتةةةاج"الجامعةةةة   ةةة   

Instructors Publications   وكدرعةة ،

كتابةةةا  211تةةةق سمةةةل مةةةا مجمو ةةة    أولةةة ،

مدرسةةا وموا ةةا   12 ـبال غةةة اجسج يةيةةة لةة 

ممن تتورر بياسةات مئشةوراتهق   ة  س ةام     

الم تبة المحوسب، والعمل جةار   ة  سمةل    

 . بياسات ال تب العربية لهدالء 

تحميل مدل ات باقي كوادر  اكما سيتق قريب

 الجامعــــــــــــــــــــــــة 

ممةةةةةن تتةةةةةورر  (  يين المةةةةةدام  والحةةةةةال ) 

 ،بياسةةةات الم تبةةةة  مدل ةةةاتهق   ةةة  قا ةةةد   

وغيةةةةةر مدخ ةةةةةة   ةةةةة  س ةةةةةام مئشةةةةةورات 

 .   األساتذ 

 

 

مكتبيةخدمات   

 إضاءات

  

 

 

 

سشةةةفت رةةةي  أوائةةةل المبةةةاسي التةةةي   أمةةةن 

  إالجامعةةةةة مبئةةةة  الم تبةةةةة الرئيسةةةةية  

  دل إوهةةةةذا  ،طلقةةةةًاإولهةةةةا ألةةةةق ي ةةةةن  

  ةةةة  فةةةةيء ر سمةةةةا يةةةةدل   ةةةة  أهميةةةةة  

ومركةيةةةةةة الم تبةةةةةة رةةةةةي مسةةةةةير  ا      

 .( رهي ق بها الئابض )  جامعة

ومئةةةةةذ ارتتاحهةةةةةا وحتةةةةة  ا   تسةةةةةع     

وتةةةورير  خةةةر   قتئةةةاءالالم تبةةةة جاهةةةد   

رةةةي   فةةةترا الوامةةةا ي ةةةدر مةةةن كتةةةب    

الةةةدوريات بةةةال غتين،  رمةةةد وطةةةل  ةةةدد    

 222.111الةةةةةة   الم بو ةةةةةةة  ال تةةةةةةب

   .كتابا

 04231 وال تةةةةةةةب اجل تروسيةةةةةةةة الةةةةةةة   

كتابةةةةًا م ةةةةة ل م تبةةةةة و    24231 مئهةةةةا

 االفةةةةترا   مةةةةن خةةةةلل   كتةةةةا  01111

 . ebraryقا د  ري 

   أما الدوريات بش  يها  الم بوع 

( 21022)ل تروسةةةةةةةةةةةةةةةةةةي جوا  (403 )

.    دوريةةةةةةةةةةةة  24131وطةةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةة  

              11مةةةةةا يةيةةةةةد   ةةةةة    باجضةةةةةارة الةةةةة  

ل مجةةةةةةةلت وال تةةةةةةةب قا ةةةةةةةد  بياسةةةةةةةات 
 . اجل تروسية

 
م اسةةةةةةات اجوس مةةةةةةا دائمةةةةةةا وضةةةةةةمن  

المتاحةةةة لةيةةةاد  هةةةذا العةةةدد حتةةة  ت ةةةل   

م تبتئةةةا   ةةة  مةةةا  هةةةدتمو  مئهةةةا مةةةن   

مسةةةةةةةةتوف يمةةةةةةةةعها رةةةةةةةةي م ةةةةةةةةا     

الم تبةةةات المت ةةةور  والمتمدمةةةة اق يمةةةا   

 .و ربيا

 

 

 

 كلمة العدد 
 قوا د بياسات تجريبية

https://mail.birzeit.edu/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://royalsocietypublishing.org/
http://site.ebrary.com/lib/birzeitalmanhal
http://home.birzeit.edu/librarya/bzu-ths/bzu-ths.php
http://home.birzeit.edu/librarya/bzu-ths/bzu-ths.php
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ى

ى

 

ى وو لمةصوولىال وكبوو ىخوو لىشووه ىتشوو ي ىىىى 

متهوو ىككووإلىىمج ع وو ىموو ىالوكووإلىال هوو ا ىىىى

مج  اىم ىى41   ه ىةىب يلىب ل غ ىالع ب  

 .ىالب   ى-ج ع  ىلجعمىاألملى

 

 ل ط عى   ىالوكإلىالع ب  ىألق ىهت 

 

 

 

  02والمجلت بال غتين لما مجمو     من ال تب ةمجمو   الم تبة أهدت 

رد سعيد ادوإ ، ومعهد بيروت –مدسسة الدراسات ال  س يئية ل  ئواسا

 ل موسيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا وووومىخوووو م مىال  ووووكف  ي ىخوووو لىى قوووو ى 

ة قوووووو مىىى4100شووووووه ىتشوووووو ي ى وووووو لمىىى

ةووووووعلىات اإل ىالع موووووو ىت إليب وووووو ىلط بوووووو ى

ال خك فوووو ىىاسووووكخ امىمصوووو  إلىال ع عموووو م

 .ة ىس   ىا ل  ىمته 

 

 

الخ مووو ى ووو ىبعووو ىل ج ع ووو ىمووو ىىىتقووو يمى 

ال  ووووكف  ي ىموووو ىخوووو إلرىالج معوووو ى بوووو ىى

ال ك ةوووو ىةالوووو ي ىب وووو ىىىا تصوووو لةسوووو ئلى

 ىى.شخص ى24   همى

 

 

 

 

 

 

المكتبة  حديثا وصل  

ى

ى

شووو إل ىكووولىمووو ىمووو ي  ىال وكبووو ى ي لووو ىىىىىاألإل ثىى–ىبووو  ع ىمووو ىشووو ك ىتووو ىلعل ووو رىىى 

 ل ص ىةىمح ع ىم اإلىةىس  ىج اإلىفمىةضعإلىةإلش ى  لىةعلىى–ص يجى

 تووووو  ىال عافووووو ىىتةذلووووو ىيوووووعمىاىىل وكوووووإلىالع ب ووووو ،ىى"ا  ووووو  ىب  لووووو مىال تهووووولىى"ى

 قوووووو مىالعإلشوووووو ىأل ضوووووو  ىالكج ووووووعىىى.ىىفوووووومىفتوووووو  ىال عفتب وووووو ىى40/00/4100

ى."PALCO"ىالف  ط تمى

ى

ى

 

 

  باجم ا  البحث بالموا د ا لية ورق برامج الجامعة األكاديمية  بر

 الرابط التالي

http://home.birzeit.edu/librarya/dbacademic.htm  

 

  بما د   االفترا سيئتهيProquest  ل رسائل الجامعية ري

42/21/1122  .

http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=302&cfc=1 

 تةةةةةةةةةةب  ل "المئهةةةةةةةةةةل"هةةةةةةةةةةي ال تةةةةةةةةةةر  التجريبيةةةةةةةةةةة لما ةةةةةةةةةةد     ئتت 

   .11/21/1122اجل تروسية بال غة العربية بتاري  

http://site.ebrary.com/lib/birzeitalmanhal/home.acti

on 

 .ست اد  مما هو متاح قبل توقف ال دمةالالمهتمين ا    

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذكير

 إهداءات

 

 خدمات المكتبة

 أخبار ونشاطات

http://home.birzeit.edu/librarya/arabicacq.htm
http://home.birzeit.edu/librarya/arabicacq.htm
http://home.birzeit.edu/librarya/dbacademic.htm
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=302&cfc=1
http://site.ebrary.com/lib/birzeitalmanhal/home.action
http://site.ebrary.com/lib/birzeitalmanhal/home.action

