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 المقدمة:  

مكتبة الجامعة من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الجامعة من تعليم وبحث علمي وخدمة المجتمع  تأسست

 وبين أعضاء الهيئة التدريسية، هاإدامة التواصل بينإلى تهدف المكتبة النشرة من خالل هذه األكاديمي والباحثين ، و

وإطالع  تنمية مهارات الطالب وقدراته العلمية واتجاهاته، و رفع مستوىأتسعى إلى النهوض بالحركة العلمية إلى و

العلمية في مجال  التطوراتالعاملين والباحثين والدارسين في كليات الجامعة وأقسامها المختلفة على أحدث 

ً وإلكترونياً  تخصصاتهم وذلك بتوفير مصادر المعلومات على اختالف أنواعها وأشكالها، وتنظيمها ومعالجتها فنيا

  .حتى يسهل استرجاعها واإلعالم عنها بيسر وسهولة

  المكتبةانجازات: 

  : مجموعات المكتبة:أوال

 الورقية:  - أ
 كتاباً. )95521(تنمية مجموعات المكتبة الورقية والتي تجاوز عددها  .1

 .واإلهداءكتاب من خالل برامج التبادل  )66(تم استالم  .2

 مع المؤسسات ذات العالقة. واإلهداءدورية من خالل برامج التبادل  )115(تم استالم  .3

 دورية. )97(تم االشتراك في  .4

  

 االلكترونية:  -ب

ً كاملة لما يزيد عن Ebraryتم تجديد االشتراك في قاعدة بيانات ( .1 ) للكتب االلكترونية التي توفر نصوصا

 كتاباً الكترونياً في مختلف التخصصات والتي تنمو مجموعاتها باستمرار. )223817(

قاعدة والتي تحتوي على آالف  )25(تضم  أصبحت) التي EbscoHostتم تجديد االشتراك في قواعد ( .2

، عدا العمل لمؤتمرات علمية في شتى المجاالت لكترونية بالنص الكامل وآالف الوثائق وأوراقالدوريات اال

 التي تتضمن تلخيصاً لمقاالتها مع فهارسها، والقواعد هي: األخرى االلكترونيةعن آالف الدوريات 
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1. Regional Business News 2. Academic Search Complete 
3. Psychology and Behavioral Sciences Collection 4. Business Source Complete 
5. Legal Collection 6. CINAHL Plus with Full Text 
7. Computers & Applied Sciences Complete 8. Research Starters - Business 
9. Professional Development Collection 10. Research Starters - Education 

11. Library, Information Science & Technology Abstracts 12. Art & Architecture Complete 
13. ERIC 14. Energy & Power Source 
15. Communication & Mass Media Complete 16. Dynamed
17. Education Research Complete 18. Literary Reference Center 
19. Environment Complete 20. English Language Learner 
21. MEDLINE with Full Text 22. Legal Information Reference Center
23. SocINDEX with Full Text 24. Small Business Reference Center
25. Vocational and Career Collection 
 

 الكتروني. كتاب )13000() التي تحتوي على Springerقاعدة بيانات ( .3

اكبر قاعدة بيانات لملخصات األبحاث واالستشارات التي تضم  ) (Scopusاالشتراك بقاعدة البيانات تجديد  .4

دورية دولية باإلضافة االف  )5(عنوان بحث من اكثر من  ألف (22)العلمية والتي تحتوي على اكثر من 

 الى وجود سجل لمؤلفي األبحاث وتضم أيضا نظام تصنيف الجامعات عالمياً . 

 .األردنيةتجديد االشتراك في قاعدة بيانات عدالة للمعلومات القانونية والتي تحتوي على القوانين  .5

 بعدد المستخدمين لقواعد البيانات االلكترونية: إحصائيةعمل  .6

 استخدام قاعدة  بلغ عدد مرات(Ebrary) ) 97، نسخ منها (كتاب  ) 318( تنزيل) مرة، تم 224كاملة (

 ) صفحة.4421صفحة وتم طباعة (

 ) بلغ عدد مرات استخدام قاعدةEbscohost( ) مقالة 1847) مرة، تم من خاللها عرض (9436كاملة (

  بنص كامل.
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  :األخرىثانياً: االنجازات 

 تحديث الصفحة الخاصة بدائرة المكتبة على موقع الجامعة االلكتروني . .1


��	��������العمل على نظام المكتبة االلكتروني الجديد  . .2 

 تم إضافة رابط لقوائم الكتب والدوريات الخاصة بالكليات لتسهيل وصول أعضاء الهيئة التدريسية اليها. .3

إعداد نشرات اإلحاطة الجارية إلعالم أعضاء الهيئة التدريسية بمحتويات الدوريات التي تصل إلى المكتبة  .4

 دوريا عبر البوبة االلكترونية

 تجليد الكتب والدوريات. .5

  

  المكتبـةموقـع:  

 :أربعـة مواقـع تتوزع عليـها مجموعاتـها تشـغل المكتبـة      

  الحقوق وكلية تقنية المعلومات. مبنى كليةالمكتبـة الرئيسـة في  .1

االشتراك والتصنيف واإلجراءات الفنيـة و وتضم إدارة المكتبـة بأقسامها التـي تقوم بأعمـال التزويد، الفهرسـة

ً مجموعات كلية الحقوق وكلية تقنية المعلوماتااللكترونيةبقواعد البيانات  بأقسـامها المتعددة  . وتضـم أيضـا

  .ومجموعـات الرسائـل الجامعيـة والقوائـم الببليوغرافيـة

 .عمال األالمكتبـة الفرعيـة في مبنى  كليـة  .2

  .وكليـة التمريـض عمال األ  وتضـم مجموعـات كليـة العلوم

  

 الصيدلة والعلوم الطبية.المكتبـة الفرعيـة فـي مبنـى كلية  .3

  .وكلية اآلداب الصيدلة والعلوم الطبيـةكلية وتضـم مجموعـات 
  

  .الهندسةالمكتبـة الفرعيـة فـي مبنـى كلية  .4

  .والتصميم وكلية العمارةالهندسة  ةوتضم مجموعات كلي      
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     المكتبة:مات التي تقدمها الخد  

  المكتبة مجموعة من الخدمات منها:تؤدي 

  .اإلعارة  

 .الخدمة المرجعية والرد على االستفسارات 

 .اإلرشاد والتدريب 

 .التصوير 

 .اإلحاطة الجارية 

  

 اإللكتروني  البريد طريق عنت مراسالواالستفسارات ولل للمزيد من المعلومات 

 )ammanlibrary@ammanu.edu.jo(.  


