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يسيةئالمكتبة الر –أحمد الغانم  فمكتبة يوس  

باريةاإلخنشرة المكتبة   

 

 بوآ زتمو /والسبعون  السابعالعدد  – نشرة شهرية

2018 

(77) 

:ًبإمكانًالمدرسينًوالباحثينًطلبًلقاءًسادسا ً
تعريفيًبالمكتبةًوخدماتهاًلطلبتهمًبالتنسيقًمعً

5406ًالمستفيدينًعلىًهاتفًرقمًقسمًخدماتً
ً،وبعدًتعبئةًالنموذجًاآلليًالتالي5533ًأوًًً/

موضحينًفيهًنوعًالخدمةًالمطلوبة،ًواليومً
 .والتاريخًللقاء

http://library.birzeit.edu/librarya
/libforms/request-course-
related.htm 

بإمكانًالباحثينًوالدارسينًالبحثًفيًً:سابعا ً
المستودعًالرقميً"فضا"ًأليًمعلوماتًمتوفرةً

أوًكوادرهاًمنًًالجامعةمنًإنتاجًبالنصًالكاملً
والدخولFada.birzeit.eduًًخاللًرابط:ً

Chrome or Mozillaًباستخدامًالمتصفحً
Firefoxً. 

 أهالًوسهالًبكمًفيًمكتبتكم

 

 

ًالستخدامًالفهرسًاآلليًللبحثًعنًالموادًالمتوفرةًثانيا:
 :نقرًعلىًالرابطًأدناهافيًالمكتبةًبالشكلًالمطبوع،ً

http://libserver.birzeit.edu/scripts/mini
ll/144/LIBCATA?DIRECTSEARCHsa.d 

تً:ًلالطالعًعلىًالقواعدًاآلليةًالتيًتوفرًلكمًالمجالا ًثالث
 :نقرًعلىًالرابطًأدناهاوالكتبًوالرسائلًاإللكترونيةً

http://library.birzeit.edu/librarya/fulltext
_ar2.php 

:ًلقدًتمًإضافةًأيقوناتًجديدةًعلىًالصفحةًحولًدليلًرابعا
المستفيدًلكافةًفئاتًالمستفيدينً)وسطًالصفحة(ًوالذيً

جمعتًفيهًمعظمًالخدماتًونقاطًالوصولًإليها،ًباإلضافةً
ىًالخدماتًللقواعدًاآلليةًمنًكتبًومجالتًإلكترونيةًال

ورسائلًجامعيةًباللغتينًالعربيةًواإلنجليزيةًتمًفرزهاً
وفقًالبرامجًاألكاديميةًفيًالجامعة،ًوغيرهاًمنًالخدماتً
التيًتجدونهاًعلىًالعمودًاأليسرًمنًالصفحة،ًباإلضافةً

 الىًجوالتًافتراضية،ًونموذجًالستطالعًالرأي.

خدمةًالبحثًالموحدًفيًالعديدًمنًًتمًتوفيرً:خامسا ً
منًًالقواعدًاآلليةًالمتاحةًللمكتبةًسواءًباشتراكًأوًمجانا ً

بحيثًتشيرًالنتائجًالىًالقاعدةًً،خاللًواجهةًبحثًواحدة
  .مصدرًالمقالًوباللونًاألزرق

يمكنكمًاالستخدامًمنًخاللًالرابطًالتاليًعلىًصفحةً
 EDS/ EBSCOالمكتبةًالرئيسيةًتحتًعنوان:ً

DISCOVERY SERVICE 

http://library.birzeit.edu/librarya/ 

 EBSCO Discoveryًًًدةًإبسكوًمباشرةأوًمنًخاللًقاع
Service 

 

  ترحيب وتذكير بخدمات المكتبة 
 الزمالءًأعضاءًمجتمعًالجامعةًالمحترمين:

األولًمنًالعامًًمعًبدايةًالفصلكمًبيسرناًأنًنرحبً
  .متمنينًلكمًدوامًالتقدمًوالنجاحً،األكاديميًالجديد

ومنًبابًالتواصلًالدائمًمعًروادناًالكرام،ًيسرناً
تذكيركمًبالخدماتًالتيًتقدمهاًلكمًالمكتبةًوكادرها،ً

سواءًبحضوركمًالشخصيًأوًمنًخاللًاطالعكمًعلىً
لي،ًوفيماًيليًصفحةًالمكتبةًاإللكترونيةًوفهرسهاًاآل

 بعضًالنقاطًالهامة:

طالعًعلىًصفحةًالمكتبةًوماًتوفرهًمنًلالًأوال:

 :معلوماتًأنقرًعلىًالرابطًالتالي

http://library.birzeit.edu/librarya/ 

 

 

 

https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=fUJv4OPmQgsGBZks6pcDjmEvZLH6Puq6giM_dQU99i9EQpKyoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibrary.birzeit.edu%2flibrarya%2flibforms%2frequest-course-related.htm
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=fUJv4OPmQgsGBZks6pcDjmEvZLH6Puq6giM_dQU99i9EQpKyoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibrary.birzeit.edu%2flibrarya%2flibforms%2frequest-course-related.htm
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=fUJv4OPmQgsGBZks6pcDjmEvZLH6Puq6giM_dQU99i9EQpKyoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibrary.birzeit.edu%2flibrarya%2flibforms%2frequest-course-related.htm
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=4P-71To3_0VSevmW20LdFsjJfw0vLoOvx1vX3Jehw6nk4I-yoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibserver.birzeit.edu%2fscripts%2fminisa.dll%2f144%2fLIBCATA%3fDIRECTSEARCH
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=4P-71To3_0VSevmW20LdFsjJfw0vLoOvx1vX3Jehw6nk4I-yoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibserver.birzeit.edu%2fscripts%2fminisa.dll%2f144%2fLIBCATA%3fDIRECTSEARCH
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=ztBDn9eo5w8BBySkx2xVUZ2gxg1C53MoNeeLpMVmA8Dk4I-yoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibrary.birzeit.edu%2flibrarya%2ffulltext_ar2.php
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=ztBDn9eo5w8BBySkx2xVUZ2gxg1C53MoNeeLpMVmA8Dk4I-yoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibrary.birzeit.edu%2flibrarya%2ffulltext_ar2.php
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=bbqZ416AoRtluqv5cIaGPvgRSWcuT-cXnMcotmZYVoJEQpKyoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibrary.birzeit.edu%2flibrarya%2f
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=bbqZ416AoRtluqv5cIaGPvgRSWcuT-cXnMcotmZYVoJEQpKyoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibrary.birzeit.edu%2flibrarya%2f
https://post.birzeit.edu/owa/redir.aspx?C=pb1w6oU_WwCuwGtzVhpX5qurBv6Ccgm7wx8BfG5sfVvk4I-yoxjWCA..&URL=http%3a%2f%2flibrary.birzeit.edu%2flibrarya%2f


 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للكتب العربية 2019-2018الفصل األول  الكتب المميزة

 

الجهاد في الغرب  صعود السلفية المقاتل :العنوان  

فادي ملحم فرايزر إيغرتون؛ ترجمة :المؤلف  

HV6431.E3912 2017: رقم الطلب 

 للمزيد من التفاصيل انقر على الرابط التالي

 

 

 
 

 

ةتنشيط الرغبة في التعلم للطلب: لعنوانا  
فايز عبدالهادي عابد :المؤلف  

 : LB1065.A24 2017 رقم الطلب

 

 للمزيد من التفاصيل انقر على الرابط التالي

 

 

 تجارب في الفلك والطقس  العنوان:

 سامر إبراهيم حسين: المؤلف 

 QB43.3.H87 2018 :رقم الطلب

 

 للمزيد من التفاصيل انقر على الرابط التالي

 

 
 

 اإلنجليزيةللكتب  2019-2018الكتب المميزة الفصل األول 

 

Title :When the war came home : the 

Ottomans` Great War and the 

devastation of an empire 

Author: Akin, Yigit, 1975- 

Call Number:D524.7.T8A35 2018 

For more information click here 

 

Title: Contested spaces in 

contemporary Turkey : environmental, 

urban and secular politics  

Author: Gocek, Fatma Muge 

Call Number: HN656.5.A8C67 2018 

For more information click here 

 

Title:Acute medicine : a practical 

guide to the management of medical 

emergencies 

Author: Sprigings, David 

Call Number: RC86.8.S68 2018 

For more information click here 

 

http://library.birzeit.edu/librarya/hbar18-19-01.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/hbar18-19-01.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/hbar18-19-01.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/hbar18-19-01.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/hbar18-19-01.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/hbar18-19-01.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/hbar18-19-01.htm
http://library.birzeit.edu/librarya/hbar18-19-01.htm


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 خدمات المكتبة 

مجموعة من الخدمات  2018 ي تموز وآبم قسم خدمات المستفيدين خالل شهرنظ  

من خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة:)هاتف، بريد  ا  مستفيد 17عد لـ عن ب  

  .إلكتروني(

 صلت حديثاً عن طريق اإلهداء والشراءكتب و

عنوانا  باللغتين العربية واإلنجليزية من كتب ومجالت ورسائل  168تم استالم 

 هم : ، والمؤسساتبعض األفراد وماجستير من 
 القاهرة -المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 

  األردن –دار فضاءات للنشر والتوزيع. 

  ردناأل –دار أمجد للنشر والتوزيع. 

  جامعة بيرزيت –دائرة اإلعالم  –جمان قنيص. 

 مكتب رئيس الجامعة. 

 .افراد 

 طلبات أعضاء الهيئة األكاديمية
 (14تم استالم ً  .مختلفةمن طلبات دوائر الجامعة ال ( كتابا

 -إهداءات لمؤسسات محلية:
  188قامت المكتبة بإهداء  ً  تالية :ال باللغتين العربية واإلنجليزية إلى المؤسسات كتابا

 .مكتبة اإلعالم -

 .فرع  رام هللا –جامعة القدس -

 .رام هللا –مدرسة األهلية  -

 

 .نشيطون مكتبياً..

 
  :ًكل من ضمن زاوية "نشيطون مكتبياً" حقق في هذا الشهرً

ً  25/ الطالب حسين خضور/ دراسات عليا - ً.كتابا

ً  14 /تاله الطالب سليمان شماسنة / بكالوريوس كلية الهندسة -  .كتابا

 حفلة وداع الموظفة بهية جابر

 
رئيسةًقسمًخدماتًالمستفيدينًًالمكتبةًالرئيسيةطاقمًًودع6/8/2018ًبتاريخً

فيًعلمًًكمالًدرجةًالدكتوراهإلعلىًمنحةًدراسيةًنسةًبهيةًجابرًًلحصولهاًاآل

متمنينًلهاًدوامًالتقدمًوالنجاح.ً،المكتبات  

 

 تهنئة ومباركة 

  س السنة الهجريةأر
بمناسبة حلول رأس  لمجتمع الجامعة بأطيب التهاني والتبريكاتتتقدم ادارة المكتبة 

 .السنة الهجرية، وكل عام وأنتم بخير
 

 تهنئة للزميل عبد هللا سليمان 
والتبريكًلحصولهًعلىً تتقدمًاسرةًالمكتبةًمنًالزميلًعبدًهللاًسليمانًبالتهنئةً

متمنينًلهًدوامًً،ةالمفتوح عةًالقدسمحاسبةًمنًجامًتخصصًبكالوريوسالشهادةً
ً.لفًمبروكأوً،التوفيقًوالتقدمًوالنجاحًدائما

ً

 
 تعزية

ًًزوجهاًوالدةمديرةًالمكتبةًلوفاةًًوالمواساةًمنًازيبالتعًًتتقدمًأسرةًالمكتبة
المولىًعّزًوجّلًأنًًملينًمنًآوالدها،ًتغريدًشحادةًلوفاةًالزميلةًمنًوً)ًحماتهاً(

جميلًالصبرًًًامذويهًفسيحًجناتهًوأنًيلهمًماحمتهًويسكنهبواسعًرًًمايتغمده
ً.والسلوان

 


