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  مقدمة

  
 إعطاء فكرة عن الخدمات والتسھیالت التي تقدمھا مكتبة جامعة إلىیھدف ھذا الدلیل 

حثین اجامعة وبأعضاء ھیئة تدریس وعاملین في الطلبة و جمیع المستفیدین منھا إلى فیالدلفیا
  .من خارجھا

ا  ،داریة وأقسامھا اإل  ،والدلیل یعرف بالمكتبة   ا  ، ومبناھ صادر المعل   ، وتقنیاتھ ي   و وم ات الت م
ة  كما یعرض طرق وأسالیب تنظیم  . وكیفیة االستفادة منھا ،وطرق استخدامھا  ،توفرھا أوعی

  .المعالجة الفنیة التي اتبعت في تصنیفھا وفھرستھاقواعد عرفة، والم
ر   ، قواعد البیانات المتوفرة في المكتبة أیضا الدلیل دمیقو ى األق ودة عل ص ا سواء تلك الموج

، فضًال عن  (Internet)ادة منھا عن طریق شبكات المعلومات  التي یمكن االستفأو ،المدمجة
  . وغیرھاEbrary و Science Direct وEBSCO القواعد التي تشترك بھا المكتبة مثل 

 اقتراحات تسھم في تطویره في ةأیي قتلب، ونسعد  الفائدة المرجوة لالدلییحقق ھذا  أن  وآمل  
 .المستقبل

  
  المكتبةعام مدیر 

  



 5

  
  المكتبةرسالة 

  
تتمثل رسالة مكتبة جامعة فیالدلفیا في أن تقوم بأعمال تمیزھا عن باقي المكتبات  

ة        الي األردنب یم الع سعى إلت   . في مؤسسات التعل تعلم ال    اإذ ت صادر ال ة م ة  ح الزم
لتخریج طلبة متمیزین یرفدون المجتمع الوطني واإلقلیمي والدولي بالقوة العاملة 

  .المدربة، كما تسھم في تطویر االقتصاد األردني
  

  الغایات
 

توفیر البنیة التحتیة المعلوماتیة الالزمة للمجتمع التعلمي بحیث ترقى   .أ 
  .النشاطات التعلیمیة والبحثیة في الجامعة إلى مستوى دولي

  .تقدیم خبرات للطلبة تدعم توجھ الجامعة في التوعیة الوطنیة لطلبتھا .ب 
تطویر مھارة المھنیین العاملین في المكتبة ومصادر المعلومات بحیث   .ج 

 . یكونوا مبدعین وقادرین على قیادة مجتمع المكتبة
 

  الرؤیة
  
ا من تغیر خالل عدد تبین الرؤیة ما سیطرأ على المكتبة ومصادر التعلم في جامعة فیالدلفی   

دة          تراتیجیة المعتم ة اإلس ة   . محدود من السنوات، نتیجة التطبیق الناجح للخط ل رؤی تتمث
دعم               ة ل د األكادیمی المكتبة ومصادر التعلم في جامعة فیالدلفیا في أن تكون إحدى الرواف

المحلیة مصادر التعلم في مؤسسات التعلیم العالي، التي تقدم تعلیمًا نوعیا على المستویات 
إنھا تطمح ألن تكون جزءًا ھامًا في المجتمع التعلیمي، الذي یسعى    . واإلقلیمیة والعالمیة 

ى          للتمیز من خالل تعلیم یعتبر الطالب فیھ محورًا رئیسیًا في عملیات البحث والتعلیم عل
  . مستوى البكالوریوس والدراسات العلیا
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   ومصادر المعلوماتمبنى المكتبة

  
ات      ةتأسست المكتب  صادر المعلوم ز م ام    ومرك ة     1991 ع شاء الجامع ة إن ع بدای ، م

ة     وتطورًان تحقق نموًاأواستطاعت خالل مدة قصیرة     ى مكتب ر مبن  سریعین، ویعتب
ھ    بارزُا حضاریًاجامعة فیالدلفیا معلماً  ي   من معالم الجامعة، وقد تم افتتاح میا ف رس

  .1998األول من تشرین األول لعام 
  

مصمم وفق أحدث التصامیم المعماریة المستوحاة من الطراز المعماري ومبنى المكتبة 
 ویتكون المبنى من أربعة .اإلسالمي والمنسجم مع بقیة مباني الجامعة التي یتوسطھا

درھا   ة ق ساحة إجمالی ق، بم ر7234طواب تیعابیة ا مربعا مت ة اس  )2145(، وبطاق
  :ویضم المبنى. مستخدما

  
ي         وي على لوح   ت یح الذيمدخل  ال .1 ر األردن واألراض ة لنھ سائیة رائع ة فسیف

. في إحدى الكنائس في مادباوھي نسخة عن تلك الموجودة . المقدسة وفلسطین
  .كما یضم المدخل مساحات لمعارض وخزانات عرض للكتب التي ترد حدیثا

 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
 
  

 للكتب العربیة في  إحسان عباس المرحوم الدكتور  ویضم قاعة  الطابق األول  .2
 في موضوعات العلوم ، وقاعة الكتب العربیةوعات اآلداب واإلنسانیاتموض

ا وم والتكنولوجی ة و العل ابق و . االجتماعی ذا الط ضم ھ ا ی ارة كم دة اإلع ح
ن  قسم التزوید، والمعرفة، أوعیة قسم تنظیم   وواإلرجاع،   ومختبرا للتعلیم ع

 .اإلضافة إلى ردھة الفھارس اآللیةبعد، ب
 .قاعة الكتب األجنبیة ومكاتب إدارة المكتبة ویضم الطابق الثاني .3
ث  .4 ة، الطابق الثال ة واألجنبی ع العربی ة المراج ضم قاع دوریات و وی ة ال قاع

 .، وقاعة تدریس ومجلدات األعداد السابقة منھاالجاریة
ة     الطابق الرابع  .5 ة اإللكترونی ـ     ال ویضم قسم قواعد البیانات والمكتب زودة بــ م

عد البیانات المشتركة بھا  شبكة االنترنت وقوا جھاز حاسوب موصولة مع32
 صفیة اغرفو قسم علم المكتبات والمعلومات،    كما یضم ھذا الطابق   . المكتبة

 .قسم باإلضافة إلى قاعة للندواتاللطالب 
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    وتنظیمھامقتنیات المكتبة
  

ر    118437تضم المكتبة أكثر من   ة وغی واد المطبوع  مادة مكتبیة ، والتي تشمل الم
حیث تغطي مجموعات المكتبة جمیع مجاالت المعرفة وخاصة تلك المتعلقة . بوعةالمط

ك    ي ذل ا ف ة بم صات الجامع ات وتخص ة،  : بكلی سانیة، اآلداب، الھندس وم اإلن العل
صرفیة، اإلدارة، إدارة    ة والم وم المالی وب، العل م الحاس ات، عل ا المعلوم تكنولوجی

وم البح       م         االعمال، المحاسبة ، القانون، العل ریض، عل صیدلة، التم ة، ال ة والتطبیقی ت
ة       ات التنمی المكتبات والمعلومات، إدارة السیاحة والفنادق، إدارة المستشفیات، دراس

  :                                        وتضم مقتنیات المكتبة ما یلي . وغیرھا
                                                      

ل          114772كثر من     أ  -       ع مث ب والمراج ا الكت ة، منھ  مادة من المواد المطبوع
الس    سالسل، األط دالئل، ال ة، ال ات الحكومی ات، المطبوع صائیات، األطروح االح

  .والخرائط ، الحولیات، الموسوعات وغیرھا
      

 اشتراك في الدوریات باللغتین العربیة واإلنجلیزیة ، وأكثر من 355 أكثر من  -     
 مجلة من 34باإلضافة إلى ذلك تشترك المكتبة في .  مجلدا من الدوریات السابقة4296

  .المجالت العربیة واالنجلیزیة والصحف الیومیة
  

 من المواد غیر المطبوعة تضم أقراص مدمجة وشرائط فیدیو، 3276  أكثر من -     
 .ھاواألشرطة، واألقراص وأشرطة الفیدیو اضافة الى المیكروفیلم و غیر
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ى    تتبع المكتبة في تنظیم مقتنیاتھا نظام تصنیف دیوي العشري الذي یقسم المعرفة إل
  :عشرة أقسام رئیسیة و یرمز لكل منھا برموز رقمیة كما ھو مبین أدناه

  
 المعارف العامة 99 - 0 العلوم البحتة 599 - 500
علم النفسالفلسفة و 199 - 100 العلوم التطبيقية 699 - 600  
 الديانات 299 - 200 الفنون 799 - 700
 العلوم االجتماعية 399 - 300 اآلداب 899 - 800
 اللغات 499 - 400 الجغرافيا والتاريخ 999 - 900

  
  

ة             و أمیركی ة االنجل د الفھرس ة قواع ستخدم المكتب ف    IIكما ت دولي للوص ین ال  والتقن
  .موادھاالببلیوغرافي في عملیة الفھرسة الوصفیة ل

  
 عن أي كتاب یمكن الرجوع إلى الفھارس اآللیة في المكتبة أو االستفسار من وللبحث

اآللیة الذین  الموظفین المتواجدین في قاعات المطالعة أو المتواجدین في ردھة الفھارس
المكتبة لمعرفة ما  یسرھم تقدیم أیة خدمة أو عون، كما یمكن االتصال بقاعدة بیانات

الجامعي أو خارجھ ألن قاعدة  تب والوثائق وذلك من أي مكان في الحرمیتوفر من الك
ى   بیانات المكتبة مربوطة مع الشبكة الداخلیة للجامعة، كما أن شاشة البحث ترشد إل

 .لإلعارة معرفة الكتب المعارة والكتب المتوفرة
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   ة واستخدامھاالفھارس اآللی
  

في ردھة الطابق األول عالوة على األجھزة تنیات المكتبة تتوفر الفھارس اآللیة لمق
  یمكن الوصول إلكترونیا إلى قاعدة بیانات المكتبةكما أنھ. ھاالمتوافرة في جمیع قاعات

  . داخل الحرم الجامعي أو من خارجھھاز  حاسوب من أي جالممثلة لمقتنیاتھا

 كیفیة استعمالھا، ومن ثم  جانب أجھزة الفھارسإلى  اللوحة اإلرشادیة المثبتةتبین
 مزالنشر ور  المؤلف وعنوان الكتاب وبیاناتسمكامعلومات وافیة عن الكتاب تقدم 

 التصنیف الذي یرشد الباحث إلى مكان وجود الكتاب على الرف كما ھو موضح في
  . النموذج أدناه 

   :  التالیة  الخطواتیتم إتباع بواسطة الفھارس اآللیة من أجل البحث 

1-  

       ن     في المقتنیات العربیة   للبحث............ اخترللبحث باللغة العربیة للبحث ع
 البحث في العنوان. ...........اخترعنوان الكتاب 

ف      ن مؤل ث ع رللبح ف   .....................اخت ي المؤل ث ف   البح
   البحث في الموضوع................ اخترللبحث عن الموضوع   
 اخترجلیزیة للبحث باللغة االن....... Search in English Collection 

      ..   Search by Title..........اخترللبحث عن عنوان الكتاب 
   Search by   Author.....................اخترللبحث عن مؤلف   

 Search by Subject................ اخترللبحث عن الموضوع 
   .النتائج لى زر البحث فتظھر لك ثم اكتب عبارة البحث وانقر ع  .2
ھ   التصنیف رمزقم بتسجیل     . 3 ب      للكتاب المبحوث عن ات الكت ى قاع ھ إل  وتوج

  . الرف للوصول إلى الكتاب على
ر     . 4 صیال اخت ر تف ائج أكث ى نت صول عل دم"للح ث المتق   " البح

                   “Advanced Search”    
  

   :النحو التاليتظھر التسجیلة على شاشة البحث على 
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    ومعك رمز تصنیفھالكتاب الذي تبحث عنھ  تضم كتب موضوع انتقل إلى القاعة التي -

سب   و .المكان المخصص لھ  عن الكتاب المطلوب فيأبحث - ة ح ب مرتب وز الكت   رم
بعد  و) . 999  إلى  000من ( أي تبدأ بالرقم األقل فاألكثر تصاعدیا، تصنیفھا ترتیبا

 بطاقة الجامعیة حتى تتم عملیةالالمطلوب توجھ إلى قسم اإلعارة مع ب ج الكتااستخرا
    .رةاإلعا

  
  أقسام المكتبة

  

  :قسم التزوید

ا     یتولى كالھا وأنواعھ ف أش ة بمختل   .ھذا القسم تنمیة واستالم وتسجیل مقتنیات المكتب
ات   مویقوم القسم باالتصال المستمر بدور النشر المختلفة للحصول على قوائ المطبوع

كما یقوم . لالختیار منھا  ومن ثم توزیعھا على المعنیین،التي تتعلق بتخصصات الجامعة
الجامعات والمؤسسات األكادیمیة  باإلشراف على برنامج اإلھداء وتبادل المطبوعات مع

  .األخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قسم تنظیم المعرفة
  

ي   ة المعلومات وفق اإلجراءاتبأعمال المعالجة الفنیة لتنظیم أوعی ویقوم الت
ة   ة    ( تعتمدھا المكتبة لجمیع المواد المكتبی ر المطبوع ة وغی ن ) المطبوع  م

 الفھرسة والتصنیف والتكشیف وفق قواعد الفھرسة األنجلو أمیركیة و التقنین

  قسم التزوید
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ا    الدولي للوصف البیبلیوغرافي ونظام تصنیف دیوي العشري ومعالجتھا فنی
    MINISIS.حزمة برمجیات وفق

 
ذا موھذا ویق   دث         ھ ق أح شیف وف صنیف والتك ة والت ات الفھرس سم بعملی  الق

  :سالیب والنظم والقواعد المتبعة عالمیا مثلاأل
 AACR – 2قواعد الفھرسة االنجلو امیركیة 
 LCSH الكونجرسقائمة رؤوس موضوعات مكتبة 

 Sears Listوقائمة رؤوس موضوعات 
  خازندار باإلضافة إلى المكنز الموسعموضوعات العربیة للوقائمة رؤوس ال

  .في عملیة التصنیف DDCویستخدم نظام دیوي العشري 
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  قسم الخدمات الفنیة
  

  :ما ھویتألف ھذا القسم من وحدتین،
  اإلعارةوحدة   .أ

  

وفھرستھا من  اإلعداد الفني للوثائق بعد تصنیفھا: وتتولى القیام بالمھام التالیة 
ارة   حیث تكعیبھا، واإلش ام اإلع ق نظ ع   راف على عملیة اإلعارة بتطبی المتب

واإلشراف  ومتابعة المواد المعارة وإعداد التقاریر واإلحصاءات الخاصة بھا
   .التدریسیة على رف الحجز وتجدید الكتب المحجوزة بناء على طلب الھیئات
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   والتوجیھاإلرشادوحدة   . ب

  

  یطلب من الھیئات التدریسیة علىوتتولى القیام بإرشاد وتدریب الطلبة ومن
ظ         طرق وأسالیب تنظیم المكتبة من حیث نظم التصنیف المتبعة وكیفیة حف

ستخدمة         الكتب ة الم ارس اآللی تخدام الفھ رق اس ب ، وط وف الكت على رف
ا  . تمییز رموز التصنیف للوثائق، وأسالیب استرجاعھا بالمكتبة وكیفیة كم

ى الرف    تقوم الوحدة بتنظیم ب عل ة     الكت صنیفھا ومراجع وز ت ا لرم وف تبع
د    قراءتھا بشكل دوري، وتسجیل ى تجدی الدوریات الجاریة والمحافظة عل

  .بیوم قیودھا ووضعھا على الواجھات یوما
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  اإلعالمیةاعد البیانات والخدمات وقسم ق
  

سمعیة      ویتولى        واد ال ز الم ي ومرك اإلشراف على أجھزة الحاسب اآلل
الموجودة في المكتبة والعمل على تطویرھا وصیانتھا  عاتوالبصریة والطاب

باإلشراف على تشغیل وإدارة برنامج الحاسب اآللي  كما یقوم. بشكل دوري
ل    ة والعم ي المكتب دمات        المستخدم ف ور الخ ب وتط ا یتناس ویره بم ى تط عل

دمات    كما یقوم القسم بتدریب. المكتبیة ى الخ موظفي المكتبة اإللكترونیة عل
اإلنترنت واستخراج المعلومات من قواعد  المكتبیة المحوسبة واستخدام شبكة

بأنفسھم واإلشراف على تدریب الطلبة وتمكینھم  البیانات المختلفة في المكتبة
ئلة  . الحاسب اآللي من استخدام أنظمة وبرامج ومن مھام القسم استقبال األس

المكتبة والرد علیھا بالطرق التقلیدیة أو باستخدام  ارات التي ترد إلىواالستفس
د اتف أو البری ائق   الھ د الوث ام تزوی روف بنظ ي، والمع اإللكترون

  Electronic Document Delivery Systemاإللكتروني
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  (MINISIS/M2L)  مات المكتبة ونظام معل

ا  MINISIS-M2L  ھوتستخدم المكتبة نظام معلومات متكامال   ألتمتة جمیع وظائفھ
 الدوریات،  وأعمال اإلعارة،و الفھرسة والتصنیف،     بما في ذلك   وخدماتھا وأنشطتھا 

  . والخدمات الببلیوغرافیةالتزوید، وبرنامج خدمات المعلوماتو
  

ل    إلىویسھل النظام الوصول     ن داخ  قواعد البیانات التي تشترك بھا المكتبة سواء م
  :من خارجھ باستخدام الموقع التالي أوالحرم الجامعي 

(http: //library.philadelphia.edu.jo) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )M2L on line cataloguesصورة الشاشة الرئیسیة للــــــ ( 
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  المكتبة االلكترونیة وقواعد البیانات

  
تبة لتیسیر عملیة البحث ومواكبة التطور العلمي والتقني ، فقد قامت المكتبة بإنشاء مك

ة       ) 32(الكترونیة مزودة بــــ     جھاز حاسوب، مرتبطة بشبكة االنترنت لتوفیر إمكانی
الوصول إلى  قواعد البیانات العالمیة،  ویعتمد أعضاء الھیئة التدریسیة والطلبة في      
وث    تخراج البح ث واس ات البح ام بعملی ة للقی ذه المكتب ى ھ ر عل شكل كبی ة ب الجامع

  .تبة اإللكترونیة  استخدام االنترنت مقابل مبلغ رمزيویمكن لرواد المك. وطباعتھا
  

 EBSCOقواعد بیانات 
 

 والتي تؤمن الوصول االلكتروني إلى أكثر EBSCOتشترك المكتبة في قواعد بیانات 
وم،   : من سبعة آالف دوریة في مختلف فروع المعرفة مثل         داخلي، و العل التصمیم ال

، وتكنولوجیا المعلومات، واإلدارة، والمالیة، واآلداب، والھندسة، والقانون، والصیدلة
  .الخ... واالقتصاد، والتمریض واالتصاالت واإلعالم 

ي              ة ف احثین والطلب املین، والب سیة، الع ة التدری وھذه القواعد متوافرة ألعضاء الھیئ
  :الجامعة من خالل الموقع االلكتروني التالي
 

com.epnet.search://phtt 
 

   ScienceDirectقاعدة بیانات 
  

  حیث عدد  على اإلنترنت من قواعد البیانات االلكترونیة  ھي واحدة من أكبر    
د            األبحاث ل اح ن قب دة م ذه القاع صدر ھ شورة ت  و المقاالت العلمیة المحكمة و المن

حتوي القاعدة ، حیث ت " Elsevierإلسفیر"كبریات شركات النشر في العالم، شركة       
ى  ال 11,135,360عل وى /مق شكل محت ي ت ث ، وھ ة ) 2500(بح ة محكم مجل

ب،  ) 11000(و ل الكت ة، سالس ال المرجعی ات، االعم صادر، الكتیب ب، الم ن الكت م
  .من اصدارات الناشر عینھ .والمعاجم 

  
ي         ة،   : یتم تقسیم ھذه المقاالت الى أربعة أقسام  رئیسیة ھ ة والھندس وم الفیزیائی  العل

وھذه االقسام الرئیسیة . والعلوم الحیاتیة، العلوم الصحیة، والعلوم االجتماعیة واإلنسانیة
صات  . فرعا ) 24(تنقسم الى عدة اقسام فرعیة مختلفة عددھا      لتخدم مختلف التخص

  .الجامعیة، العلمیة، األدبیة والحیاتیة 
  
ة  توفر قاعدة البیانات أمكانیة الحصول على النص الكامل بأكث      ( ر من طریق

كماا یتم ) .  ، أو الطباعة الفوریة على الورق  PDFكصفحة ویب، او وثیقة محمولة 
  .التحدیث المستمر للنصوص لتواكب عصر المعلومات الحالي 

  
ذه          ن ھ سام م ة أق لتوفیر األفضل للمستفیدین قامت مكتبة الجامعة باألشتراك في ثالث

  .م الحاسوب والصیدلة القاعدة وتندرج تحت مواضیع الھندسة، عل
  : ویكمن الوصول الى ھذه القاعدة عن طریق ھذا الرابط 

 
com.sciencedirect.www://http  
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 Ebrary قاعدة بیانات 

  
كتابا بالنص الكامل ، اذ تقوم ) 70.000(مكتبة رقمیة تحتوي على أكثر من         

دار ) 500(ن بالكتب االلكترونیة بتخصصات متنوعة ، ومن أكثر من بتزوید المستفیدی
  .نشر یتمتعون بثقة عالیة أكادمیا ومھنیا

  
  :      ویكمن الوصول الى ھذه القاعدة عن طریق ھذا الرابط 

 
philadelphiajo/lib/com.ebrary.site://http 

 
  

  خدمات المعلومات 
  

  :تقدم المكتبة العدید من خدمات المعلومات، ومن أبرزھا
  
صل          - ة الف عقد دورات تعریفیة قصیرة ألعضاء الھیئة التدریسیة والطلبة في بدای

ي           ات الت د البیان ة وقواع ارس اآللی تعمال الفھ ة اس ى كیفی الدراسي الطالعھم عل
 .تشترك بھا المكتبة

  
ت الشھریة باللغتین العربیة واالنجلیزیة، وتشمل ھذه القائمة إصدار قائمة اإلضافا -

ة       ضاء الھیئ ى أع وزع عل ة وت ى المكتب دیثا إل ضاف ح ي ت ع الت ب والمراج الكت
 .التدریسیة  مطبوعة أو من خالل البرید االلكتروني

  
إصدار قوائم ببلیوغرافیة موضوعیة بالكتب والمراجع والدوریات المتوافرة في     -

ات         المكتبة سواء  داء كلی ى عم ل إل ة وترس ة أو الكترونی ات ورقی ت مطبوع  كان
  .الجامعة ورؤساء األقسام المختصة بشكل ورقي أو الكتروني بناء على طلبھم
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  ساعات دوام المكتبة
  

س     بوابھا الستقبال الطلبة    تفتح المكتبة أ   ن ال ستفیدین م باحا  8اعة وجمیع فئات الم  ص
  . الجمعة والسبتيالرسمي طیلة أیام األسبوع ما عدا یوموحتى نھایة الدوام 
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  (*)المكتبة باألرقام
 

              
7234 m2  Total Area  

2155  Number of Seats  
127  Number of Carrels  
20  Number of Employees  

105 Number of  PCs  
Other Facilities 

- Seminar Room 
- Classroom  
- Computerized Teaching Lab 

    -        Online Databases:  
                            ■ Dialog      

 
1 
3 
3  

                ■ Ebsco Host    
- Academic Search™ Complete 
- Business Source® Complete 
- Computers & Applied Sciences Complete™ 
- ERIC®    
- Energy & Power Source  
- Legal Collection                         
- CINAHL® Plus with Full Text 
- Regional Business News       
- Art & Architecture Complete 
- Library, Information Science & Technology Abstracts 
- MEDLINE with Full Text 
- Research Starters - Business 
- Research Starters - Education 

                 ■ Science Direct 
- Engineering Collection. 
- Computer Sciences Collection. 
- Pharmacy Collection. 

                ■ Ebrary 
                                Contains over 70.000 e-Books, Covers many subjects. 
 

  
114772 

  
337  
52 
  

145  
42  

2866  
223  

Collections 
- Books 
- Periodicals ( Current Titles ) : 

■ Print “Including  magazines & newspapers”                                                      
■ Electronic (Online) 

Other Materials 
- Cassettes 
- Video Tapes 
- CDs 
- Disks 

  

                                                
 .2012  ینایربتاریخ      (*)
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  (*)تعلیمات اإلعارة
  

تتم إعارة الكتب في الجامعة بموجب البطاقة الجامعیة التي تصدرھا الجامعة حسب ما 
  :یلي

) 12(جوز لعضو مجلس األمناء وھیئة التدریس والمحاضر المتفرغ استعارة ی .1
كتابا كحد أقصى ولمدة فصل دراسي واحد، وعلیھ إعادتھا للمكتبة أو تجدید     
شرفو           رغ وم استعارتھا عند نھایة الفصل الدراسي، أما المحاضر غیر المتف

صل د     ) 5(المختبرات فیجوز لھم استعارة      دة ف صى ولم د أق ب كح ي  كت راس
  .واحد

كتب لحد أقصى ولمدة شھر غیر قابلة ) 3(یجوز للموظف اإلداري استعارة    .2
 .للتجدید

كتب كحد أقصى لمدة أسبوعین قابلة للتجدید ) 3(یجوز لطلبة الجامعة استعارة  .3
 .لمدة أسبوعین فقط

ي ھذه الحالة ال یجوز تجدید إعارة أي كتاب إذا كان مطلوبا لشخص آخر، وف .4
ة  ى األولوی ي إ تراع ا ف دة    رع ب جدی ارة كت وز إع ا ال یج اب، كم ذا الكت ة ھ

 .للمستفیدین إذا كانت بحوزتھم كتب متأخرة
للمكتبة الحق في استرداد أي كتاب معار قبل انتھاء مدة اإلعارة أو االمتناع       .5

 .عن إعارة أي كتاب إذا ما رأت أن الحاجة تستدعي وضعھ على رف الحجز
ت والمعاجم والموسوعات والرسائل الجامعیة ال یجوز إعارة المراجع والدوریا .6

والمجموعات الخاصة كالكتب والوثائق النادرة والمخطوطات والمواد المكتبیة 
األخرى غیر الكتب كاألفالم واألشرطة والشرائح وأقراص الحاسوب وغیرھا 

 .إال في حاالت خاصة یقررھا مدیر المكتبة
د       فلسا للكتاب الوا  ) 250(یدفع المستفید مبلغ     .7 ن الح أخیر ع حد عن كل یوم ت

 .المسموح بھ، على أن ال یتجاوز بدل التأخیر المتراكم ثمن الكتاب
توضع الكتب على رف الحجز بطلب من أعضاء ھیئة التدریس بموجب نموذج  .8

دید               ب ش اك طل خاص تعده المكتبة، أو بمبادرة من المكتبة نفسھا إن كان ھن
 .علیھا

ب في إتالف أو تشویھ كتاب فعلیھ أن یقوم بتأمین إذا فقد المستعیر كتابا، أو تسب .9
نسخة أصلیة بدیلة عنھ أو دفع بدل یبلغ ضعف السعر الحالي للكتاب باإلضافة 

 .إلى تكالیف التجلید وخدمات المعالجة الفنیة
نظم   48الكتب الموضوعة على رف الحجز تعار لمدة    .10 صى وت  ساعة كحد أق

 .لدوامالمكتبة عملیة استعمالھا خالل ساعات ا
إذا فقد المستعیر جزءا من مجموعة أجزاء فیدفع ضعف ثمن مجموعة األجزاء  .11

 . إلى تكالیف التجلید والمعالجة الفنیةةباإلضاف
ل  .12 ع مقاب دوریات أو المراج ن ال االت م صویر مق ب ت وز طل س ) 20(یج فل

 .للصفحة الواحدة
  

                                                
 .مقرة  من مجلس أمناء الجامعة   (*)



 21

  
  

   مھمة إرشادات
  

ساع   ووج مموظف المكتبة   .1 دیم الم دمتك  ولتق ھ    د لخ تعن ب ك فاس دة ل
  .واستشره عند الحاجة

الحفاظ على الھدوء والنظام یھیئ لك ولزمالئك الجو المناسب للدراسة  .2
 .والمطالعة

 ك محاولة تشویھھا أو تمزیقھا سیعرضوسوء استخدام المادة المكتبیة أ .3
 .وستطبق علیك العقوبات المعمول بھا في الجامعة. للمسؤولیة

 داخل قاعات  الخلوي الھاتفمال أجھزةكل واستعیمنع التدخین واأل .4
 .المكتبة

في حالة الرغبة باستعارة مواد مكتبیة من المكتبة، یرجى إحضارھا  .5
والتأكد المسؤول لموظف ل اإلعارة وإبراز البطاقة الجامعیة مكتبإلى 

 .من تسجیلھا على قیدك قبل الخروج بھا من المكتبة
طبھا       .6 ن ش د م ستعارة تأك ب الم ك الكت د إعادت ف   عن ل الموظ ن قب  م

 .المعني
  
  

  :أخالقیات التعامل
 سلوك الطلبة في المكتبة ومركز مصادر التعلم

  
 فإذا أراد الطالب مكانًا للدردشة، یمكنھ .   المكتبة مخصصة للمطالعة .1

 . ارتیاد الكافتیریا
وا  .  ھناك أصول الستعارة الكتب والمراجع   .2 وعلى الطلبة أن یطلع

 . ي المكتبة بشأنھاعلیھا، أو أن یستشیروا موظف
المكتبة اإللكترونیة وتجھیزات اإلنترنت لیست  مخصصة للدردشة   .3

د  ن بع اور ع ب    . والتح ن الكت ث ع ة للبح ائط إلكترونی ي وس فھ
 . والمراجع

 .  وینصح الطلبة بقراءتھا. الصحف الیومیة متوفرة یومیًا  .4
ات         .5 م المكتب ال عل ي مج ة ف ة دورات تدریبی نظم المكتب صح  . ت وین

 . بة بااللتحاق بھاالطل
ة            .6 ف المكتب إذا احتاج الطالب كتابًا غیر متوفر، علیھ تزوید  موظ

 . بتفاصیلھ لبذل الجھد الممكن لتوفیره
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  دلیل الھاتف 

  
م        ة رق ون الجامع ق تلف ن طری ة ع وظفي المكتب ع م صال م ن االت : یمك

   : )قفز آلي ( ثم الرقم الفرعي الخاص بكل قسم  ) 0096264799000(
  

  القسم الرقم الفرعي
المدیر العام  2545 1 
السكرتاریا  2633  2 
قسم الخدمات الفنیة  2377 3 
قسم التزوید  2382 4 
وحدة االعارة   2377 5 
المكتبة االلكترونیة  2547 6 
قسم قواعد البیانات والخدمات االعالمیة  2232 7 
وحدة الدوریات  2398 8 
رفةقسم تنظیم المع  2379 9 
قاعة المجموعات االجنبیة   2548 10 
)الطابق الرئیسي (1البوابة رقم  2378 11 
)الطابق الرابع ( 2 البوابة رقم  2572 12 

 

  أتصل بنا 
 

  .نرحب بمالحظاتكم واقتراحتكم المتعلقة بالمكتبة ، وذلك لتعزیز خدماتنا وتوفیر االفضل لكم
  
  

 مكتبة جامعة فیالدلفیا
 دن األر-عمان 

 96264799000:ھاتف 
 96264799042: فاكس
  19392 جامعة فیالدلفیا 1: صندوق برید 

 Library@ Philadelphia.edu.jo: البرید األلكتروني 
  http://library. Philadelphia.edu.jo: الموقع األلكتروني

 

 


