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أعلنت المكتبة عن استقبال الدفعة الثانية من طلبات الكتب
الجديدة والحديثة باللغتين العربية واإلنجليزية في مجاالت
التخصص المختلفة في كليات الجامعة للفصل الثاني من
العام األكاديمي  2102 - 2102على أال يتعدى االختيار 21
عنواناً للدائرة الواحدة .لتعبئة النموذج أنقر على الرابط أدناه :
http://home.birzeit.edu/librarya/libforms/bookorderform.htm





يجب أن تتضمن القووائم البيانوات األساسوية التاليوة  :العنووان
المؤلف الناشر سنة النشر (حديثة) ورقوم  ISBNمرتبوةً حسوب
أولوية االختيار مع مراعاة تدقيقها لعدم التكورار وذلو مون خو ل
فهرس المكتبة اآللي على الرابط التالي :
http://libserver.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/144/LIBCAT?DIRECTSEA
RCH

آخر موعد الست م الطلبات هو يوم السبت 2102-2-22

م حظات-:
يتووووفر فوووي قسوووم تطووووير المقتنيوووات كتالوجوووات

حديثووووووة يمكوووووونكم مراجعووووووة اآلنسووووووة تغريوووووود
شحادة/رئيسوة القسوم بخصوهوها علوى هواتف رقوم
 3042أو بواسوووووووووووطة البريووووووووووود اإللكترونوووووووووووي
tboutros@birzeit.edu
نرجو من حضراتكم إعطاء األولوية للكتب األكثر أهمية.

الحقاً الجتماعات المكتبة الرئيسية مع مجالس الكليات المختلفة ،وحرصاً
منا على التواصل مع شريحة أكبر من األساتذة والباحثين بهدف تسويق
خدماتنا واالستماع آلرائكم واقتراحاتكم ،فإدارة المكتبة على استعداد
لالجتماع بمجالس الدوائر واألساتذة المعنيين بدءاً من يوم االثنين الموافق
.3102/3/00
فعلى الدوائر المعنية تحديد موعد لتلك االجتماعات مع السيد أسد توم -
المكتبة الرئيسية  -هاتف رقم  3310أو على البريد اإللكتروني:
asadt@birzeit.edu
نتطلع قدماً للقائكم
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Institution of Engineering and
Technology (IET) Digital Library

http://www.ietdl.org
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http://home.birzeit.edu/librarya/circpolicy.htm
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http://home.birzeit.edu/librarya/textbooks.htm

وصلت المكتبة خالل شهر كانون الثاني مجموعة من الكتب
المهد د اع وعد د ا  42كتابد داً بددداللنتان اليربادددة واينجلا دددة،
وكذلك مجموعدة مدن المجدالع وعد ا  18مجلدة ،باإلضداةة
الى  21رسائل ماجستار .

لالطالع على الكتب اليرباة أنقر نا
لالطالع على الكتب اإلنجليزية أنقر هنا
ت دم اسددتال  227كتابدداً ج د اً باللنددة اإلنجلا ددة مددن طلبدداع
أعضاء الهائة الت ر ساة لليا األكا مي .1122-1121

شارك الموظف محمود مرار من قسم خدمات المستفيدين بتاريخ
 2102/0/9في حضور  Webinarحول :

" الطريقة اإلستراتيجية السريعة للتوقعات المتغيرة في عالم
المكتبات والمكتبيين "
والتي نظمها اتحاد  eiflللمصادر االلكترونية.

