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نشاطات المكتبة للعام الدراسي 4102 /4102
الفترة الزمنية

النشاط

11-32/12/0212

إقامة معرض الكتاب األول
والقرطاسية.

11-32/12/0212

وعلى هامش معرض
الكتاب تم تعريف الطلبة
الجدد بالمكتبة وتدريبهم على
المكتبة االلكترونية .
معرض الكتاب المجاني
لتشجيع عادة المطالعة
باالتفاق مع األديب رمزي
ألغزوي.
 توقيع كتب لمؤلفين منعجلون
بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
سيتم عمل يوم مفتوح
ويتضمن ما يلي -:
 عرض كتب وصلت حديثالمكتبة الجامعة
 عرض كتب لمؤلفيعجلون ومؤلفات عن
عجلون
 تدريب الطلبة على قواعدالبيانات المتوافرة في
المكتبة
 محاضرة عن دور المكتبةالهام في حياة الطالب
الجامعي والباحثين للدكتور
عمر جرادات من كلية
اربد /جامعة البلقاء

11/10/0212

03/2/0212
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.مقدمة
تأسست مكتبة جامعة عجلون الوطنية مع انطالقة الجامعة عام  0221م ،وتسعى المكتبة
إلى جانب مرافق الجامعة األخرى المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف ورسالة الجامعة
،وذلك من خالل دعم وخدمة العملية التعليمية  ،وقد سعت جاهدة إلى توفير مصادر
المعلومات مع العناية الفائقة باحتياجات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في كليات
الجامعة المختلفة .
تبلغ مساحة المكتبة  1222متر مربع
وتضم ( )01322تسعة وعشرون ألفاً وثالثمائة كتاب باللغتين العربية واالنجليزية في
كافة علوم المعرفة ،وتحتوي على ( )02222عنوان ،و ( )12دورية باللغتين العربية
واالنجليزية
واالشتراك بقاعدة بيانات (  ) EBSCOللكتب والدوريات والتي تحتوي على
( )110.222مائة واثنان وتسعون الفا ً وأربعمائة عنوان .

بالتعاون مع ملتقى
ألوان الثقافي

ومختبر حاسوب ويضم على( )02عشرون جهاز
 ،وتعتمد المكتبة نظام تصنيف مكتبة الكونغرس األمريكي .
ونعدكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا من اجل االستمرار في إنماء مصادر المعلومات
بمختلف الطرق والوسائل الخاصة وتنظيمها وإيصالها واسترجاعها لرواد المكتبة
األعزاء.

بالتعاون مع ملتقى
ألوان الثقافي

الرؤية  -:خدمات مكتبية متميزة وإتاحة المعرفة للجميع وفق قواعد وأسس معيارية
وأساليب متطورة معتمدة على التكنولوجيا الحديثة ولدعم البحث والتدريس.

الرسالة  -:تتخذ المكتبة تدابير فعالة من أجل أن تصبح مركزا كامل العضوية في
المعلومات من خالل التخطيط ،واكتساب وتوفير جميع الموارد الالزمة المطبوعة
واإللكترونية على حد سواء  ،لدعم البرامج األكاديمية والبحثية للجامعة والمجتمع .كما
تنسق مع أعضاء هيئة التدريس لتمكين الطالب من اكتساب وتطوير المهارات
الضرورية للتحصيل الدراسي.
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قاعات المكتبة ومصادر المعلومات:
قاعة الكتب:وتضم الكتب والمراجع باللغتين العربية واالنجليزيةقاعة الدوريات :وتضم الدوريات العربية واالنجليزية الورقيةقاعة البحث عن مصادر المعلومات االلكترونية(مختبر الحاسوب) :توفر هذه القاعة البحثعن قواعد البيانات للكتب والدوريات االلكترونية والستعمال االنترنت.

الهيكل التنظيمي لمكتبة الجامعة عجلون الوطنية /المقترح

مدير المكتبة

مساعد مدير المكتبة

دائرة المعلومات

ديوان المكتبة

الخدمات الفنية

شعبة الفهرسة والتصنيف

الخدمات المكتبية

شعبة االعارة

شعبة تطبيقات
الحاسوب

شعبة القاعات
االيداعية
شعبة التزويد

شعبة الدوريات
والمراجع
شعبة مركز ايداع
الرسائل الجامعية

شعبة قواعد البيانات

شعبة االرشفة
والمصغرات الفلمية

شعبة الترميم
والتجليد
شعبة االرشاد
والعالقات

2

11

دائرة المجموعات
االيداعية

المكتبة باألرقام

الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي الحالي لمكتبة جامعة عجلون الوطنية/الحالي

المساحة الكلية
عدد الخلوات الدراسية
عدد طاوالت المطالعة
عدد المقاعد
عدد العاملين
عدد أجهزة الحاسوب
مرافق أخرى

مدير المكتبة
مساعد مدير المكتبة

ديوان المكتبة

1222م0
10
20
012
2
02
مختبر حاسوب لخدمة االنترنت والمكتبة
االلكترونية.

قواعد البيانات االلكترونية
الخدمات المعلوماتية

الخدمات الفنية

شعبة تطبيقات الحاسوب

شعبة التزويد

*الدوريات االلكترونية

الخدمات المكتبية

*الكتب االلكترونية

شعبة االعارة

المقتنيات (الكتب
والدوريات الورقية)

شعبة االرشاد
شعبة الفهرسة والتصنيف
شعبة قواعد البيانات
شعبة الدوريات
والمراجع

12

قاعدة بيانات (  ) EBSCOللكتب
والدوريات والتي تحتوي على (
. )110.222

1

* الكتب الورقية

تضم ( )01322تسعة وعشرون ألفا ً
وثالثمائة كتاب باللغتين العربية واالنجليزية
في كافة علوم المعرفة ،وتحتوي على
( )02222عشرون الفاً وخمسون عنوان.

* الدوريات الورقية

( )12دورية باللغتين العربية واالنجليزية

سلوك الطلبة في المكتبة
ً
المكتبة مخصصة للمطالعة .فإذا أراد الطالب مكانا للدردشة ،يمكنه ارتياد الكافتيريا.

نظام التصنيف
تتبع المكتبة في تصنيف مقتنياتها نظام تصنيف الكونغرس األمريكي  ،والذي
يقسم المعرفة إلى عشرون قسم كما يلي:
A
B
C
D
E&F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
Z

المعارف العامة
الدين والفلسفة
العلوم المساعدة للتاريخ
التاريخ القديم والتاريخ العام
تاريخ أمريكا
الجغرافيا واالنثربولوجيا
العلوم االجتماعية
العلوم السياسية
القانون
التربية والتعليم
الموسيقى
الفنون الجميلة
اللغات واالدآب
العلوم
الطب
الزراعة
التكنولوجيا
العلوم العسكرية
العلوم البحرية
علم المكتبات والببلوغرافيا

شاشة البحث للمستفدين
شاشة البحث تم تخزين الكتب على برنامج اإلكسل لحين إحضار برنامج متكامل بأقرب
وقت ممكن.
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هناك أصول الستعارة الكتب والمراجع .وعلى الطلبة أن يطلعوا عليها ،أو أن يستتتشتيتروا
موظفي المكتبة بشأنها.
المكتبة اإللكترونية وتجهيزات اإلنترنت ليست مخصصة للدردشة والتحاور عن بعد.
فهي وسائط إلكترونية للبحث عن الكتب والمراجع .

تعريفات وإيضاحات
المرجع  :هو الكتاب الذي ال يقرأ من أوله إلى أخره ويرجع اليه للبحث عن معلومات
معينة :مثل الموسوعات واألطالس والقواميس واألدلة والجداول االقتصادية ويتميز
عن الكتاب العادي بوجود حرف (م) فوق رقم التصنيف
الدورية  :هي المطبوع الذي يصدر بشكل دوري سواء أكان يوميا أو أسبوعيا أو شهريا
أو فصليا مثل الصحف والمجالت والحوليات
الرسائل الجامعية  :هي األطروحة المقدمة لنيل درجة الماجستير او الدكتوراه

التطلعات المستقبلية لمكتبة الجامعة
 .1تدريب جهاز الموظفين وتطويره بما يستجد في علم المكتبات والمعلومات
.0حوسبة المكتبة بنظام عالمي متكامل يخدم كافة أعمال المكتبة وعمل باركود لجميع
مقتنيات المكتبة والبوابة االلكترونية
 .3االشتراك بقواعد بيانات الكتب والدوريات العالمية لمختلف كليات الجامعة
 .2تشجيع التعريف باإلنتاج الفكري األردني  ،وال سيما إنتاج العاملين في الجامعة ،
والتعريف به عن طريق اقتناء نسخ منه وإهدائها أو مبادلتها مع الجامعات والمؤسسات
الثقافية في األردن وخارجه .
.2إقامة معرض الكتاب سنويا.
 .1زيادة مقتنيات المكتبة ومتابعة تحديثها
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رف الحجز :.1توضع الكتب على رف الحجز بناء على طلب من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو
بمبادرة من إدارة المكتبة وحسب الطلب على الكتاب .
.0تستخدم كتب رف الحجز داخل المكتبة فقط وعلى الطالب تسليم بطاقته الجامعية للموظف
المسئول عند استالم الكتاب
.3تعار كتب رف الحجز لليلة واحدة قبل ساعة من نهاية دوام المكتبة وتنتهي بعد ساعة من
بداية دوام المكتبة في اليوم التالي
.2ال يجوز استعارة أكثر من كتاب من كتب رف الحجز
.2على أن يسلم الكتاب الذي استخدمه ومن استعادة بطاقته من الموظف المسؤول

شعب المكتبة -:
الدائرة الفنية وتضم الشعب التالية *-:
.0شعبة التزويد:
يتولى قسم التزويد تأمين احتياجات القراء والباحثين من أوعية المعلومات المختلفة من كتب
ودوريات وغيره.
الكتب:ً
تقتني المكتبة حاليا ( )01322تسعة وعشرون ألفا وثالثمائة كتاب باللغتين العربية
واالنجليزية في كافة علوم المعرفة .
الدوريات :تشترك المكتبة حاليا في ( )12خمسة وتسعون دورية متخصصة باللغتين العربية واالنجليزية
وذلك حسب طلب كليات الجامعة

براءة الذمة :يتطلب من المستفيد عند الحاجة إلخالء طرفه من مكتبة الجامعة  ،وذلك بان يكون قد
أعاد ما بحوزته من الكتب أو من تسديد الغرامات حتى يمكن لقسم اإلعارة إخالء طرفه
(إبراء ذمه ) من المكتبة
الغراماتفي حالة التأخر عن إعادة الكتب المعارة خالل الفترة المحددة أو عدم تجديد إعارتها
حسب األصول ،ويغرم المستعير ( )122فلسا عن كل يوم تأخير لكل كتاب ،وعند وجود
أية غرامة تتوقف إعارة المستفيد حتى يتم دفع الغرامة المترتبة عليه .
في حالة التأخر عن إعادة الكتب المعارة عن رف الحجز يغرم المتأخر ()122فلس عن
كل ساعة تأخير ويستثنى من ذلك أيام اإلجازات
على كل من تسبب بفقدان أية مادة مكتبية أو إتالفها تأمين نسخة أصلية بديلة أو دفع
ضعفي قيمة المادة مضافا إليها أجور التجليد .

قواعد البيانات :االشتراك بقاعدة بيانات (  ) EBSCOللكتب والدوريات والتي تحتوي على
( )110.222مائة واثنان وتسعون الفا ً وأربعمائة عنوان

التجليد والترميم :تقوم المكتبة بتجليد وترميم مصادر المعلومات وذلك للمحافظة عليها

 -4شعبة الفهرسة والتصنيف
تنظيم مقتنيات المكتبة من أوعية المعلومات المختلفة حسب المعايير الفنية لتسهيل الحفظ
واالسترجاع ،وهو القسم الذي يعنى بمعالجة الوثائق معالجة فنية تتضمن إعطاء الوثيقة
هوية كاملة وإعطاء هذه الهوية رقما يميزها عن غيرها بحيث ي َمكن المستفيد من معرفة هذه
الوثيقة والوصول إليها بأسرع وقت واقل جهد ،و تعتمد المكتبة خطة تصنيف الكونغرس
األمريكي

نصائح للمستعيرين :.1تأكد من أن الكتب التي استعرتها هي الموجودة على بطاقتك .
.0تأكد من إعادة كتابك من خالل مراجعة بطاقة الكتاب ومعرفة تاريخ إرجاعه
.3إعادة الكتب قبل انتهاء تاريخ االستحقاق يعفيك من تحمل الغرامة
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*دائرة الخدمات الفنية وتضم الشعب التالية -:
 - 0شعبة اإلعارة
اإلعارة هي العصب الحيوي لخدمات المكتبات والمعلومات بشكل عام  ،وتعتبر واحدة من
أهم الخدمات العامة التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات واحد المؤشرات الهامة على
فعالية المكتبة وعالقتها بمجتمع المستفيدين .
وتعرف بأنها عملية تسجيل مصادر المعلومات الستخدامها خارج المكتبة لمدة معينة من
الزمن .وعادة يشرف على العملية موظف اإلعارة الذي يقوم بتسجيل المادة قبل إخراجها
للتأكد من إرجاعها من قبل المستعير نفسه  ،ويجب على كل مستفيد إبراز هويته لالستفادة
من هذه الخدمة  ،غير أن هناك بعض المقتنيات ال تعار وهي الدوريات ،والمراجع  ،والتي
يكتفي بقراءتها داخل المكتبة
 – 4شعبة اإلرشاد
يقدم هذا القسم خدمة اإلرشاد من قبل موظفي المكتبة وذلك بإرشاد المستفيدين عن أي
استفسار في مجال البحث عن مصادر المعلومات وتحديد مواقعها
 - 4شعبة الدوريات والمراجع
يلعب قسم الدوريات دورا بارزا في إطار الخدمات التي تقدمها المكتبة .فتهتو التمتستؤول األول
عن اقتناء و ضبط ومعالجة الدوريات الورقية و االلكترونية.
وقد عملت المكتبة منذ تأسيسها ،على إعطاء األولوية لهذا النوع من الوثائق وبتنتاء متجتمتوعتة
متكاملة تتماشى واحتياجات المستفيدين من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة لمتختتتلتف كتلتيتات
الجامعة ، .علما بأن المكتبة ماضية في تنميتها وصيانتها وتقديمها لجمهور التقتراء .ورغتم أن
الدوريات ال تعار عادة إال أن المكتبة أتاحت اإلعارة الليلية لبعض الفئات متثتل أعضتاء هتيتئتة
التدريس و الباحثين وموظفي الجامعة  .أما بقية الفئات فإنها تستفيد من الدوريات داخل المكتبة

تعليمات المكتبة

ال يسمح بإعارة المراجع والدوريات والرسائل الجامعية.يجب المحافظة على النظام والهدوء في المكتبة وضرورة التقيد بالتعليماتالصادرة عن المكتبة.
يمنع التدخين وتناول األطعمة والمشروبات واستعمال الهاتف النقال منعا باتاداخل مبنى المكتبة.
إذا فقدت بطاقتك الجامعية فعليك إبالغ قسم اإلعارة بالسرعة الممكنة من أجل حجباإلعارة عن تلك البطاقة للحيلولة دون استخدامها من قبل اآلخرين.
تعليمات اإلعارة
مهام قسم اإلعارة :*اإلعارة الخارجية :وفيها يستطيع المستفيد إخراج المادة التي يحتاجها إلى خارج المكتبة
لقراءتها
* تجديد اإلعارة للمواد المستعارة والتي انتهت مدة إعارتها وال يزال المستعير بحاجة لها
وعادة يسمح بتجديد الكتاب ما لم يكن مطلوب بشكل كبير من قبل المستفيدين
*حجز الكتب عند استرجاعها لبعض المستفيدين الذين هم بحاجة إليها
تسجيل المستعيرين :
على المستفيد الحضور إلى المكتبة وإحضار بطاقته لكي يستعير المواد المكتبية .يمكن لكل مستفيد استعارة عدد من الكتب ولمدة معينة كل حسب فئته الموضحة في
الجدول التالي :

تحتوي المكتبة على مجموعة قيمة من الدوريات لكل تخصص في الجامعة وتشترك ب()12
خمسة وتسعون دورية باللغتين العربية واالنجليزية
االشتراك بقاعدة بيانات (  ) EBSCOللكتب والدوريات والتي تحتوي على
( )110.222مائة واثنان وتسعون الفا ً وأربعمائة عنوان
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الفئة المستعيرة
أعضاء الهيئة التدريسية
الهيئة اإلدارية
الطلبة

عدد الكتب
12
2
0

طلبة الدراسات العليا

1

مدة اإلعارة
فصل دراسي كامل
أسبوعين
أسبوعين
أسبوعين

*دائرة المعلومات وتضم الشعب التالية -:
شعبة قواعد البيانات والدوريات
االشتراك بقاعدة بيانات (  ) EBSCOللكتب والدوريات والتي تحتوي على
( )110.222مائة واثنان وتسعون الفا ً وأربعمائة عنوان

خدمات المكتبة-:
تقدم المكتبات خدماتها لهيئة التدريس وللطلبة من خالل مقرها في الجامعة أو عن طريق
المكتبة اإللكترونية التي تم ضمها لخدمات المكتبة الساعية دوما لتطوير المكتبة بما يواكب
التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات وذلك لالرتقاء بمستوى الخدمة المكتبية وإتاحتها عن
طريق اإلنترنت أيضا.
 توفير المواد المكتبية الالزمة وأوعية المعلومات المطلوبة من الكتب والدوريات والمراجعوالتقارير العلمية والرسائل الجامعية  ...وبأشكالها المختلفة سواء المطبوعة منها او
االلكترونية  ،وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية
تقدم المكتبة خدمة االطالع الداخلي لهيئة التدريس وطلبة الجامعة.خدمة االستعارة الداخلية والخارجيةخدمة البحث في االنترنت  ،حيث يوجد في المكتبة ( )02جهاز حاسب آلي ألغراضالبحث.
ارشاد وتوجيه المستفيدين بمختلف ميولهم القرائية ألماكن الكتب والمراجع على الرفوف فيالمكتبة.
خدمة البحث في قواعد البيانات العالمية التي تشترك فيها المكتبة. -تهيئة المكان والبيئة المناسبة للدراسة والبحث والمطالعة للباحثين والدارسين في الجامعة

البحث من داخل المكتبة على برنامج اإلكسل

المكتبة االلكترونية
لتيسير عملية البحث ومواكبة التطور العلمي والتقني  ،فقد قامت المكتبة بإنشاء مختبر
حاسوب مزود بــــ ( )02جهاز حاسوب ،مرتبطة بشبكة االنترنت لتوفير إمكانية
الوصول إلى قواعد البيانات العالمية المشتركة بها المكتبة.
قاعدة البيانات للكتب الدوريات
تشترك المكتبة في قاعدة البيانات ( ) EBSCOوالتي تحتوي على ()110.322عنوان
وتخدم تخصصات الجامعة المختلفة.
ويمكن الدخول اليها عن طريق الموقع االلكتروني-:

()https://search.ebscohost.com
()Username:anuj4104
() Password:anuj4104
ساعات الدوام
تفتح المكتبة أبوابها طيلة أيام الدوام الرسمي من الساعة  8صباحا 4-مساء في الفصول
الرئيسية ومن الساعة  8صباحا –  3مساء في الفصل الصيفي
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