اجتماع نتأسيس مستىدع مؤسسي رقمي مفتىح
مكتثح يىسف أحمذ انغاوم – انمكتثح انرئيسيح
وشرج انمكتثح اإلخثاريح

ترارٌخ  2016/2/11ذى ػقذ اخرًاع يٕصغ يغ َٕاب انزئٍش
ٔػًذاء انكهٍاخ ٔيذراء انًؼاْذ ٔانًزاكز نًُاقشح يٕعٕع
ذأصٍش يزكز اٌذاع رقًً يفرٕذ
Open Access Institutional Repository
ػقذ االخرًاع فً انًكرثح انزئٍضٍح ٔحضزِ  25يشاركا.

وشرج شهريح  -انعذد انخمسىن – كاوىن انثاوي 2016

قىاعذ تئشتراك جذيذ

معرض انقاهرج انذوني نهكتاب
شاركد يذٌزج انًكرثح ٔرئٍضح قضى ذطٌٕز انًقرٍُاخ اََضح
ذغزٌذ شحادج ٔانضٍذ يؼرصى ػفاَح يٍ قضى ذطٌٕز انًقرٍُاخ
فً يؼزض انقاْزج انذٔنً نهكراب نهؼاو  2016خالل
انفرزج يٍ صثاذ ٌٕو انخًٍش ٔ 2016/1/28نغاٌح يضاء
انخًٍش  2016/2/4نشزاء كرة تانهغح انؼزتٍح نذٔائز
اندايؼح انًخرهفح ٔتزَايح انذكرٕراِ فً انؼهٕو االخرًاػٍح،
ٔذى شزاء قزاتح 2300ػُٕاٌ.

اشتترزكد انًكرثتتح يطهتتغ انؼتتاو  2016فتتً قاػتتذج تٍاَتتاخ خذٌتتذج
يٍ  ًْٔ Taylor and Francisذغطتً خًٍتغ انًٕاعتٍغ فتً
انؼهتتتتتٕو االخرًاػٍتتتتتح ٔانؼهتتتتتٕو االَضتتتتتاٍَح ٔانؼهتتتتتٕو انطثٍؼٍتتتتتح
ٔانركُٕنٕخٍح نًا يدًٕػّ  1750يدهح.
ًٌكٍ انٕصٕل انٍٓا فً انُص انكايم يٍ خالل انزاتظ انرانً
http://www.tandfonline.com
كًتا ًٌكتتٍ انٕصتٕل انٍٓتتا يتٍ ختتالل صتفحح انًكرثتتح ا نكرزٍَٔتتح
ػهى انزاتظ انرانً
http://library.birzeit.edu/librarya/fulltext_ar.php

خدمات المكتبة


َظتتى قضتتى ختتذياخ انًضتترفٍذٌٍ ختتالل شتتٓز كتتإٌَ
انثاًَ  2016يدًٕػح يٍ انخذياخ ػٍ تؼتذ نتـ 19
يضتترفٍذا يتتٍ ختتارج اندايؼتتح ػثتتز ٔصتتائم االذصتتال
انًراحح ْ :اذف ،تزٌذ إنكرزًَٔ  .......انخ.
انٍاتاٌ ،كٕرٌا ،فزَضتا ،اندزائتز ،انضتفح انغزتٍتح ٔ
غزج (فهضطٍٍ)



ذقتتذٌى حهقتتاخ ذذرٌثٍتتح ٔذؼزٌفٍتتح نطهثتتح Seminar
حتتتٕل ختتتذياخ انًكرثتتتح ٔكٍفٍتتتح اصتتترخذاو يصتتتادر
انًؼهٕيتتتاخ نتتتـ 200طانتتتة يتتتٍ طتتتالب دائتتتزج ػهتتتى
االخرًاعٔ ،كهٍح انرزتٍح ٔػهى انُفش.



اصرقثال ٔفذ يٍ ٔحذج عًاٌ اندتٕدج ٔٔحتذج انرقٍتٍى
يٍ ٔكانح انغٕز فً يُطقح انقذس.

عمى صعيد التطوير المهني
دورات

شاركد انًٕظفح ذغزٌذ دنٕ ٔانًٕظف أصذ ذٕو فً دٔرج
تؼُٕاٌ :
"وسائم انتىاصم االجتماعي"
ٔانذي ػقذ فً يزكز ذطٌٕز ا ػالو تانرؼأٌ يغ دائزج
انًٕارد انثشزٌح ترارٌخٔ 2016/1/19نغاٌح .2016/2/1

ترارٌخ  2016/1/20حضز انقائى تأػًال رئٍش قضى خذياخ
انًضرفٍذٌٍ انضٍذ يحًٕد يزار  webinarsحٕل:
Repositories Eifl and IDS Webinar on Dspace
َٔظى انهقاء يٍ قثم اذحاد اٌفم نهًصادر ا نكرزٍَٔح.

تكريم ووداع
كرمت المكتبة الرئيسية وودعت العامل محمد عمي دار عمي أبو
عمي وذلك لوصوله السن القانوني لنهاية الخدمة ،بعد فترة عمل
دامت اكثر من  37عاما ،وحضر حفل الوداع مديرة المكتبة
ومدير دائرة الخدمات غازي محسن ومسؤول العمال محمود

الخطيب وموظفو المكتبة .نتمنى له كل التوفيق.

 صياوح وإصالح أعطال شاشح انثهىرج انسائهح:انعىىان
 عثذانحميذ تسيىوي:انمؤنف
TK7872.L56B38 2010 :رقم انطهة

تعض انعىاويه نكتة صىفد حذيثا
 انمستحذثاخ انتكىىنىجيح:انعىىان
 أدية عثذ هللا انىىايسح:انمؤنف
LC4023.N39 2014:رقم انطهة

Title : Problem-solving cases in Microsoft
Access and Excel
Author: Monk, Ellen F.
Call No. : HF5548.M625B73 2016

Title : Wireless Communication Networks
and Systems
Author : Beard, Cory
Call No. : TK5103.2.B43 2016
 كيمياء انرتيع انتىوسي:انعىىان
 محمذ عهي انكثسي:انمؤنف
رقم انطهة: DT266.94.K53 2014

Title : Earthquake engineering : theory and
implementation with the 2015
International Building Code
Author : Armouti, Nazzal S.
Call No. : TA654.6.A87 2015
Title: How to Analyse Texts : A toolkit
for students of English
Author : Carter, Ronald
Call No. : P126.C375 2016

