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قواعد بيانات قيد التجربة

حصلت المكتبة على فترات تجريبية للقواعد التالية-:
قاعدة KNOVEL
( خاصة بالهندسة ) لغاية 1111/11/11
للدخول واالستخدام اضغط على الرابط أدناه
http://www.knovel.com/

إهداءات
وصلت المكتبة خالل شهر تشرين الثاني مجموعة من المواد
المهداة باللغتين العربية واإلنجليزية .
أهم الجهات المهدية هي :
المرحوم طاهر علي حسن
السيدة تيسير البديري
السيدة ريما ناصر ترزي
السيدة خديجة حباشنة
MARTINI TECHNOTRANS S.A .France

قاعدة Research Monitor
(خاصة بالتجارة والمعلومات اإلحصائية) لغاية
1112/1/11
للدخول واالستخدام اضغط على الرابط أدناه
http://researchmonitor.euromonitor.com/Web

قاعدة Credo
(مصادر وكتب مرجعية) لغاية 1112/1/12
للدخول واالستخدام اضغط على الرابط أدناه
http://www.credoreference.com

Thank You
لالطالع على الكتب العربية أنقر هنا
لالطالع على الكتب اإلنجليزية أنقر هنا

وصل المكتبة حديثا
برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية
تم شراء  111كتاباً باللغتين من موازنة برنامج الدكتوراه
في العلوم االجتماعية تمهيداً لتزويد المكتبة بالمواد

قاعدة Proquest
( للمجالت اإللكترونية والرسائل ) لغاية 1111/11/11

المطلوبة للبرنامج.

للدخول واالستخدام اضغط على الرابط أدناه
http://search.proquest.com/index

طلبات أعضاء الهيئة األكاديمية

نرجو من المستخدمين تزويد المكتبة بالتغذية الراجعة حول تلك
القواعد ،مشكورين حال انتهاء فترة التجربة.

تم طلب  672كتاباً جديدًا باللغة اإلنجليزيــة من
طلبات أعضاء الهيئة األكاديمية للعام األكاديمي الجديد
. 6102-6102
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خدمات المكتبة

شاااااااااااركت المكتباااااااا اة فااااااااااي "ورشااااااااااة عماااااااااال حااااااااااول النزاهااااااااااة
األكاديميااااااااة" والتااااااااي أقامتهااااااااا كليااااااااة الدراسااااااااات العليااااااااا يااااااااوم
 3102/00/32حياااااااام عاااااااار المو اااااااا أسااااااااد تااااااااوم – قسااااااااام
خااااااادمات المسااااااات يدين برناااااااامج فةااااا ا أصاااااااالة النصاااااااو
TURNITIN

نظاااااام قساااااام خاااااادمات المساااااات يدين خااااااالل شااااااهر تشاااااارين الثاااااااني
للعام  1111مجموعة من النشاطات ،وهي التالية-:


تقااااااديم الخدمااااااة عاااااان بعااااااد لمجموعااااااة ماااااان المساااااات يدين ماااااان خااااااار
الجامعاااااااااااة عبااااااااااار وساااااااااااائل االتصاااااااااااال المتاحاااااااااااة (هاااااااااااات  ،برياااااااااااد
إلكتروني...،إلخ) ( 20مست يداً).



تقاااااااديم الخدمااااااااة المرجعيااااااااة لمساااااااات يدين ماااااااان خااااااااار الجامعااااااااة (24
مست يداً).



عقد  3لقاءات تعري ية لطلبة "السمينار" عن خدمات المكتبة لدوائر الجامعة
المختل ة في مجاالت التربية ،الديمقراطية وحقوق اإلنسان واألدب
اإلنجليزي.

زوار المكتبة

زار المكتبة بتاريخ  6102/00/61عضوا الهيئة اإلدارية في
جمعية أصدقاء بيرزيت د.عمر العقاد ود .سميرة حليلة للتباحث
في موضوع كتب الطلبة المحتاجين وإمكانية دعم المشروع
وديمومته.
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نشاطات المكتبة
ورشة عمل في مجال الهندسة Knovel
ورشة عمل حول قاعدة Research Monitor

حضرها بعض المدرسين من كلية الهندسة ومو ون من المكتبة.

بتاريخ  6102/00/62تم عقد ورشة عمل حول قاعدة Research
 Monitorحضرها بعض من مو ي المكتبة الرئيسية وبعض من
مو ي المكتبات الجامعية والمدرسين من الساعة 11:11- 11:11

عقدت شركة "تك نولدج" سلسلة من ورش العمل لقواعد
مختلفة وذلك يوم الخميس الموافق 6102/00/7وقد قام
بإعطاء الورشة مندوب من شركة "تك نولدج" /السيد
رامي شحادة في المجاالت التالية:
ورشة عمل حول برنامج Turnitin
حضرها مجموعة من األساتذة والباحثين وموظفون من
المكتبة.

ورشة عمل حول قاعدة المنهل للكتب اإللكترونية العربية -:
حضرها بعض موظفي المكتبة من اقسام مختلفة.
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نظمت المكتبة الرئيسية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة معرضاً لبيع الكتب المستعملة ،وذلك يوم اإلثنين الموافق
 6102/00/62وحتى الخميس الموافق  6102 /00/62في مدخل كلية الهندسة.
ورُصد ريع الكتب لصندوق الطالب المةتا .

