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ول جممعةة األوصل المكتبة خالل شهر تشرين 

كتابا باللغتين  683جن الكتب المهداة ةدد 

 : جن المهات التاليةالعربية واإلنمليزية 

 BOOK Aid International 

 جركز البانعراجا 

 جؤسسة جاس 

حصاء المهاز المركزي لإل 

 الفلسطيني

المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات  

 والدراسات االستراتيمية

 لالطالع ةلى الكتب العربية أنقر هنا  

 لالطالع ةلى الكتب اإلنمليزية أنقر هنا 

 

ةلةى تتةرة تمريبيةة لمةدة      حصلت المكتبةة   

يعجةةةةةةةةا ةلةةةةةةةةى  اةةةةةةةةةدة جعلعجةةةةةةةةات   51

EcoLink     للممالت باللغةة العربيةة حةعل

اال تصةةةةةةةةةةاد واإلدارة و دارة  جعاضةةةةةةةةةةي   

غطةةةةت األةمةةةةال والعلةةةةعع قات العال ةةةةة  و

جميةةة  الةةةدوريات العلميةةةة  القاةةةةدة تقريبةةةًا

المتخصصةةة تةةي تلةةا الممةةاالت والصةةادرة 

باللغة العربيةة بنصعصةها الكاجلةة   ضةاتة     

 . لى أةمال وأبحاث المؤتمرات والندوات

 

هر جةن  ــــةـ ة لمةدة ش ـةـ الحصعل ةلةى تمرب  

 ةلمممعةةةة 15/55/1155-51/51/1155

جةةةن المعسةةةةعةات والمصةةةةادر المرجعيةةةةة  

 بالنص الكاجل جن 

 

1. Taylor and Francis  
Taylor & Francis Online: Browse 
 

2. Routledge  References 

 
y OnlineRoutledge Encyclopedia of Philosoph  

World Who’s Who 

Europa World of LearningThe  

Routledge Politics and International Relations 

Online 

http://www.routledgeonline.com/religion/Login.as

px?ReturnUrl=%2freligion%2fDefault.aspx 

 

نهيةب بممتمة  الماجعةة اإلسةتفادة جةن الفتةرات       

ونكةةةةةعر شةةةةاكرين لتزويةةةةةدنا  التمريبيةةةةة تلةةةةا   

 .بالتغذية الراجعة جن  بلكم

                                                   

                             

 

نظةةةةةةم  سةةةةةةم خةةةةةةدجات المسةةةةةةتفيدين    

 6 ول األتشةةةةةةةةةرين خةةةةةةةةةالل شةةةةةةةةةهر 

حلقةةةةةةةةةةةةةات  تدريبيةةةةةةةةةةةةةة لطلبةةةةةةةةةةةةةة   

Seminar   حةةةعل اسةةةةتخداع جصةةةةادر

تخصصةةةةةةةةات  ةثةةةةةةةةلثالالمعلعجةةةةةةةةات 

أكاديميةةةةةة تةةةةةةي الممةةةةةاالت العلميةةةةةةة   

 .العاجة ةدارإلوا والهندسة

 

الختيةةةةةار  "كتالعجةةةةات "تةةةةم اضةةةةةاتة   

كتةةةب  باللغةةةة العربيةةةة ةلةةةى صةةةفحة     

     .المكتبة اإللكترونية

للمزيد جن التفاصيل  طلب كتب كتالعجات

 هناأنقر 

 

 

 

                                

المديدة   االستشاريةشكيل اللمنة ت

 1151-1155للعاع األكاديمي للمكتبة 

تمديةةد اللمنةةة جةةن  بةةل ناسةةب الةةرسي       تةةم 

أة ةةاء  ةشةةرة للشةةؤور األكاديميةةة لت ةةم 

كليةةةات الماجعةةةة المختلفةةةة وقلةةةا   عر مثلةةةي

بهةةدا التعاصةةل جةةا بةةين المكتبةةة والمهةةاز   

لمصةةادر جةةن ا االسةةتفادةتعظةةيم لكةةاديمي ألا

 .المتاحةالمكتبية 

  
 

 

 

 

مكتبيةخدمات   
 قواعد بيانات تجريبية

  

 

 

لعبةةةةةت التكنعلعجيةةةةةا ووسةةةةةاسلها الحديثةةةةةة دورًا     

وجةةةةن . تةةةةي تسةةةةهيل الحيةةةةاة ورتاهيتهةةةةا    جهمةةةةًا

ثمةةةةار هةةةةذا التسةةةةهيل والرتاهيةةةةة جةةةةا طةةةةرأ تةةةةي    

ةةةةالم الكتةةةب والمكتبةةةات جةةةن سةةةهعلة وسةةةرةة      

 .تي العصعل الى المعلعجة وحيازتها

تبعةةةةد ار كةةةةار جرتةةةةاد المكتبةةةةة يصةةةةرا الكثيةةةةر   

جةةةةةةن المهةةةةةةد والع ةةةةةةت والمةةةةةةال خةةةةةةالل بحثةةةةةة   

كالتصةةةةعير واالسةةةةتعارة وغيرهةةةةا  جةةةةاءت الةةةةى   

جانةةةةةةب قلةةةةةةا األشةةةةةةكال اإللكترونيةةةةةةة ألوةيةةةةةةة   

المعلعجةةةةةات لتسةةةةةهم تةةةةةي تةةةةةعتير هةةةةةذا المهةةةةةد  

وتمةةةةةةةاوزت هةةةةةةةذه االشةةةةةةةكال أجاكنهةةةةةةةا ةلةةةةةةةى    

الرتةةةةعا لتصةةةةبا تةةةةي جتنةةةةاول أي تةةةةرد يحتةةةةا  

نمةةةةةا تعاجةةةةةد  تب ةةةةةغطة زر يسةةةةةتطي     اليهةةةةةا أي

 الطالةةةةةةةب جةةةةةةةثال تحميةةةةةةةل ةشةةةةةةةرات المقةةةةةةةاالت 

تةةةي شةةةتى صةةةنعا المعرتةةةة   جةةةزاء جةةةن كتةةةب وأ

 .جمانًا ودور ةناء يذكر

ثةةةةراء وةليةةةة  تقةةةةد سةةةةاهمت التكنعلعجيةةةةا تةةةةي    

البحةةةةةر ونشةةةةةر المعرتةةةةةة وتسةةةةةهيل العصةةةةةعل     

 .اليها بأسرع الطرق وا ل التكاليف

 

 

 

 

 

 كلمة العدد 

المكتبة  حديثا وصل  إعالنات 

http://home.birzeit.edu/librarya/arabicacq.htm
http://home.birzeit.edu/librarya/englishacq.htm
http://www.tandfonline.com/action/showPublications?display=byAlph
http://www.rep.routledge.com/LOGIN?sessionid=88f997b34e55d0e124797edbe4b3dd09&authstatuscode=418
http://www.rep.routledge.com/LOGIN?sessionid=7f3a2edffc04b682dc9b2b05554a093b&authstatuscode=418
http://www.rep.routledge.com/LOGIN?sessionid=7f3a2edffc04b682dc9b2b05554a093b&authstatuscode=418
http://www.worldwhoswho.com/LOGIN?sessionid=6096ae7bd6a959cd7704dfd1e5aca9a5&authstatuscode=418
http://www.worldoflearning.com/LOGIN?sessionid=22085c4131f4d92e639831733666a84a&authstatuscode=418
http://www.routledgeonline.com/politics/Login.aspx?ReturnUrl=%2fpolitics%2fdefault.aspx
http://www.routledgeonline.com/politics/Login.aspx?ReturnUrl=%2fpolitics%2fdefault.aspx
http://www.routledgeonline.com/religion/Login.aspx?ReturnUrl=%2freligion%2fDefault.aspx
http://www.routledgeonline.com/religion/Login.aspx?ReturnUrl=%2freligion%2fDefault.aspx
http://home.birzeit.edu/librarya/books_catalogs.htm
http://home.birzeit.edu/librarya/books_catalogs.htm
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للدراسةةةات  لغةةةد أبةةةع بةةةدةعة جةةةن جعهةةةد  

جةةديرة المكتبةةة  جةةن كةةل  شةةار  الدوليةةة

بةع غ ةيب   أ لةسهيوناصر  -ديانا صايج

بح ةةعر وسةةاجي ناصةةر وجحمةةعد جةةرار  

 :حعل ةمل ورشة

 "الفلسطيني الر مي األرشيف"
 51/51/1155بتاريخ  التي ةقدتو     

 

بةةةةةدةعة جةةةةةن  تريةةةةة  ةمةةةةةل المع ةةةةة       

جكتةةةةب العال ةةةةات   /اإللكترونةةةةي المديةةةةد 

جحمةعد  سةد تةعع و  أشار  كل جةن   العاجة

 : تي ح عر دلعجرار و تغريد 

اللقاء التعريفي بمع    الماجعة "

 "المديد وآلية ةمل  والنشر تي 
  12/51/1155بتاريخ  والذي ةقد     

 

التقةةةةت جةةةةديرة المكتبةةةةة  كمنسةةةة  ةةةةةن   

جةدراء    PALICOالتمم  الفلسطيني 

المكتبةةات الماجعيةةة تةةي ال ةةفة الغربيةةة    

  " نالفيةديع كةعنفر  "و طاع غةزة ةبةر   

المعاتةةةةةةةةة   االثنةةةةةةةةةينوقلةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةعع  

تةةي جقةةر جاجعةةة القةةدس    65/51/1155

تحاد ةال ة التمم  باالمفتعحة  لمنا شة 

للمصةادر اإللكترونيةة وجنا شةة     "أيفل"

بقعاةةةد  شةةتراكات الماجعةةات   جعضةةعع ا

اإللكترونية بهدا تحقي  أت ل البيانات 

  .االسعار كتمم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1155خدجات المكتبة  حملة تسعي 

يةعجي    "اليةعع هةع  اسةد الغةد     ئ ةار  "نظمةت المكتبةة حملةة لتسةعي  خةدجاتها بعنةعار      

جةةن السةةاةة   تتيريةةا الماجعةةة الرسيسةةية اتةةي ك 25-26-2011/10جةةن  ربعةةاءألالثالثةةاء وا

التعاصةل جة  جمهعرهةا جةن طلبةة وبةاحثين       جةل  أجن الثانية بعد الظهر  العاشرة صباحا حتى

 .ستماع  لى أراسهم وأتكارهم تماه جكتبتهم الو طالةهم ةلى خدجات المكتبة المختلفة وا

 

  1155جعرض الكتاب التاس  

المكةررة وقلةا    نظمت جكتبة جاجعة بيرزيت جعرضها السنعي التاس  لبي  الكتب المعشةبة و 

  .51/51/1155ربعاء الى األ 51/51/1155اع جن االثنين لمدة ثالثة أي

 

م بية  جةا   وتة ات اة المعرض جممعةةة جةن أة ةاء الهياةة التدريسةية والطلبةة جةن كاتةة الف         أع

 .تم ةرضها كتاب  1111كتاب جن أصل  111جممعة  

 

 :الزاسرينبعض وتيما يلي تعليقات 

 "الكتب  يمة واألسعار جناسبة جدًا"

 "شكرًا لمهعدكم تي دةم القراءة"

 
 

 آخر فعاليات المكتبة نشاطاتخبار وأ

http://home.birzeit.edu/librarya/libactivityimgs/kafeteria15102011/2.jpg
http://home.birzeit.edu/librarya/libactivityimgs/bookfair17102011/5.jpg

