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21834

رواد المكتبة341086

2332

زائر
 من قبل723
39 مؤسسة

عدد المشتركين46681
لنهاية عام 2018

رواد ومشتركي المكتبة

35
عدد المشتركين
الذين تم تكريمهم
با�شراكات الجديدة
وا�كثر إعارة
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عـدد االشتـراكـات
لعام 2018

عدد المستعيرين



فعاليات المكتبة

 760  2581
عدد مستخدمي
أجهزة ا�نترنت

 عدد مرات استخدام
قاعة االجتماعات

عدد الكتب التي تم
إشهارها من خالل برنامج

قراءات في المكتبة

11
جلسة �ندية القراءة 

42

ورشة ودورة تدريبية ندوة المكتبة

20 47573

67781

الكتب المعارة

3397
الكتب

المضافة للمكتبة

11456

الكتب المستخدمة
داخل المكتبة

الكتب التي تم تغذية
 مكتبة الرصيف بها

الكتب

2770 بلغ عدد الباحثين في قواعد البيانات ا�لكترونية التي تشترك بها المكتبة

1114 بلغ عدد الباحثين في قواعد البيانات ا�لكترونية من خارج المكتبة

18875 بلغ عدد ا�بحاث المستخرجة من قواعد البيانات ا�لكترونية

49876 بلغ عدد ا�بحاث المستخرجة من قاعدة بيانات المكتبة المحلية

جلسات تثقيفية
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143
73 جهة



Fiction

Psychology

Business management

Medicine

Engineering

English Language

Economics

Computers

Political Sceince

Astronomy

المواضيع ا�كثر إعارة

القصص

القانون

علم النفس

ا�دب العربي

التعليم

ا�سالم

إدارة أعمال

علم االجتماع

العلوم السياسية

التاريخ العربي

Fiction

Medicine

English language

Psychology

Business management

Economics

Islam

Engineering

Arts

Arabic literature

4.80%

5.00%

6.12%

7.12%

9.93%

1.70%
3.20%

3.23%
3.61%

28.23%

4.99%

5.56%

6.61%

6.94%

10.16%

2.75%3.32%
3.39%

4.06%

18.34%

The Most Borrowed Subjects

المواضيع ا�كثر قراءة

The Most Read Subjects

القصص

القانون

التعليم

ا�دب العربي

علم النفس

ا�سالم

إدارة ا�عمال

العلوم السياسية

علم االجتماع

اللغة العربية

4.16%

4.33%

6.86%

7.36%

7.48%

2.89%3.20%
3.75%

4.10%

14.57%
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3.68%

4.94%

6.07%

7.28%

10.01%

1.90%
2.00%

2.91%
3.03%

27.19%



عمر العامري

أسامة المسلم

سائد سالمة

مارغريت دوراس، صالح اسمر

ستيفان زفايغ،ناظم بن إبراهيم

موسى سمحان الشيخ

رقية دشتي

سعد عايد البدر

ميرنا حوماني 

رندة الخالدي

الحب ال يموت أبدا : مجموعة قصصية

وهج البنفسج

عطر ا�رادة : قصص قصيرة و نصوص

العاشق

آموك سعار الحب

مكان يتسع للحب : رواية

للحياة نبض  : رواية

شيء يشبه النسيان : رواية

أرواح هائمة : رواية

سيرة غير بطولية : رواية

أيمن العتوم

جوستاين غاردر، حياة الحويك عطية

غيوم ميسو

كارلوس زافون، معاوية عبد المجيد

أليف شافاك، محمد درويش

أحمد خيري العمري

أحمد خالد مصطفى 

أليف شافاك، محمد درويش

خولة حمدي 

فيدور دوستويفسكي، سامي الدروبي 

نفر من الجن 

عالم صوفي : رواية حول تاريخ الفلسفة

سنترال بارك : رواية

لعبة المالك : رواية 

بنات حواء الثالث : رواية

شيفرة بالل : رواية

أنتيخريستوس : رواية

حليب أسود : الكتابة و ا�مومة و الحريم 

في قلبي أنثى عبرية : رواية

ا�بله

الروايات ا�كثر قراءة

9.03%

9.03%
10.32%

11.61%

12.26%

8.39%
8.39%

8.39%

8.39%

14.19%

12.87%

14.34% 14.34%

14.34%

14.34%

7.72%8.46%

8.82%

10.66%

14.34%

7.04%

7.04%

7.75%

9.86%

10.56%

5.63%
5.63%

6.34%

6.34%

11.27%

The alchemist

If I should die

Ficciones

The �fth season

The spy

Going home

If I stay

Thirteen reasons why

Looking for Alaska

And then there were none

Paulo Coelho

Matthew Frank

Jorge Luis Borges 

N. K. Jemisin

Paulo Coelho

Harriet Evans

Gayle Forman

Jay Asher

John Green

Agatha Christi

The Most Read Fiction

Camino island

The alchemist

And the mountains echoed

The fault in our stars

All the bright places

Three daughters of Eve

The keeper of lost things

Angels and demons

Girl in pieces

If I die tonight

John Grisham 

Paulo Coelho 

Khaled Hosseini 

John Green 

Jennifer Niven 

Elif Shafak 

Ruth Hogan 

Dan Brown 

Kathleen Glasgow 

A. L. Gaylin 

الروايات ا�كثر إعارة

8.76%

9.49%
10.22%

10.95%

11.68%

8.03%
8.03%

8.76%

8.76%

15.33%

The Most Borrowed Fiction
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7.69%

8.88%

9.47%

8.88% 9.47%

13.61%

18.93%

7.69%
7.69%

7.69%

عبد اللطيف حسين فرج

عبد الغني بسيوني عبد ا¢

ديباك شوبرا

عدنان يوسف العتوم

ناصر الدين اسد

فرج محمد أبو شمالة

إبن جرير الطبري 

ديانا كامبل

وسيم حسام الدين احمد

الدستور ا�ردني : مع جميع التعديالت التي طرأت عليه

ا�ضطرابات النفسية : الخوف، القلق، التوتر، ا�نفصام، ا�مراض النفسية ل¿طفال

النظم السياسية و القانون الدستوري : الدولة، الحكومة، الحقوق و الحريات العامة، المبادئ العامة للقانون الدستوري،
تطور النظام الدستوري المصري، النظام الدستوري المصري وفقا لدستور سنة 1971

كتاب ا�سرار

أساسيات في مهارات التفكير : مفاهيم نظرية و تدريبات عملية

الموسوعة الفلسطينية الميسرة

حقوق ا�نسان

تاريخ ا�مم و الملوك

تعلم كتابة الجمل ا�نجليزية المفيدة في 30 دقيقة

الرقابة البرلمانية على أعمال ا�دارة في النظام البرلماني والرئاسي : دراسة مقارنة

كتب العلوم ا�نسانية ا�كثر إعارة

The Most Borrowed Humanities BooksThe Most Read Humanities Books

كتب العلوم ا�نسانية ا�كثر قراءة

ديمي لوفاتو 

روندا بايرن 

علي بن جابر الفيفي 

سوسن العساف 

تشارلز دويج 

ستيفن آر. كوفي 

سنا السالم 

ديباك  شوبرا، أيمن أبو ترابي

روندا بايرن 

محمد فتحي 

إبق قويا : 365 يوما في السنة

القوة

�نك اÇ : رحلة إلى السماء السابعة

إستراتيجية الردع : العقيدة العسكرية ا�مريكية الجديدة و ا�ستقرار الدولي

قوة العادات : لماذا نعمل ما نعمل في الحياة الشخصية و العملية ؟

العادات السبع للناس ا�كثر فعالية : دروس فعالة حول تغيير الشخصية

حياتك قرارك : 101 قرار لحياة أفضل

كتاب ا�سرار

السر

150 قصة تضيء لك الحياة

8.11%

8.11%

8.11%

15.32%

6.31%7.21%

8.11%

8.11%

When breath becomes air

The secret

Excuse me : the survival guide to modern business etiquette

The success code : 29 principles for achieving maximum
success and personal power in your life

How to think like Einstein

The 6 most important decisions you'll ever make : a guide for teens

Reading and writing for the TOEFL iBT

Homo deus : a brief history of tomorrow

The ultimate book of mind maps : unlock your creativity, boost your memory, change your life

Body language : it's what you don't say that matters

Paul  Kalanithi, Abraham Verghese 

Rhonda Byrne 

Rosanne J. Thomas 

Joe Rubino 

Daniel Smith 

Sean Covey 

Akram A. Mo'men

Yuval Noah Harari 

Tony Buzan Susanna Abbott 

Robert Phipps 

Barron's IELTS international English language testing system

Barron's IELTS practice exams

Jordanube rivers

Art hotels

India for a billion reasons

McGraw - Hill's IELTS

Landmarks of Britain

Barron's essential words for the IELTS

German made simple

TOEFL iBT : internet-based test

Lin Lougheed

Lin Lougheed

Sudhir Tailang 

Monica Sorrenson 

Lisa Pritchard 

 Lin Lougheed

Eugene Jackson

Pamela J.Sharpe
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8.20%

9.29%
12.02%

13.66%

6.56%7.10%

7.65%

7.65%

10.93%

16.94%

9.46%

9.65%

11.13%

12.24%

7.42%
8.35%

8.53%

9.28%

12.80%

11.13%

9.91%

20.72%



كتب العلوم ا�كثر قراءة كتب العلوم  ا�كثر إعارة

8.99%

8.99%

10.11% 10.11%

13.48%

5.62%6.74%

6.74%

6.74%
22.47%

9.20%

9.20% 10.34%

10.34%

11.49%

9.20%
9.20%

9.20%

9.20%

12.64%

8.81%

9.43%
9.43%

9.43%

12.58%

7.55%
8.18%

8.18%

8.18%

18.24%

9.09%

10.39%

10.39%
12.99%

12.99%

5.19%6.49%

7.79%

7.79%

16.88%

The Most Borrowed Science BooksThe Most Read Science Books

ستيفن هوكنيج، مصطفى إبراهيم فهمي 

كارل ساغان، نافع أيوب لبس ، محمد كامل عارف 

ماركوس تشاون، يعرب قحطان الدوري 

مات ريدلي، محمد فتحي خضر 

عادل طه يونس 

أحمد عبد الملك

جواد خلف بشارة 

مصطفى محمود 

ديفيد بيرلماتر، كريستين لوبيرج 

سناء محمد أبو عاذرة

تاريخ موجز للزمان : من ا�نفجار الكبير حتى الثقوب السوداء

الكون

نظرية الكمية ال يمكن أن تؤذيك : دليل إلى الكون

الجينوم : قصة حياة الجنس البشري في ثالثة و عشرين فصال

النظرية النسبية  : الخاصة و العامة

ماذا تختار ؟ موزة خضراء أم موزة صفراء

الكون : أصله و مصيره : نظرات بين العلم و ا�عتقاد و الخرافة

إينشتين و النسبية

المخ و الحبوب : الحقيقة المفاجئة عن القمح و الكربوهيدرات و السكر ، القتلة الصامتون لمخك

ا�تجاهات الحديثة في تدريس العلوم

Junqueira's basic histology : text and atlas

Calculus : early transcendentals

Biology : a global approach

A brief history of time : from the big bang to black holes

Sapiens : a brief history of humankind

Organic waste recycling : technology and management

Python programming for beginners:
learn the fundamentals of Python in 7 days

SAT subject test : chemistry

Guyton and Hall textbook of medical physiology

SAT subject test : mathematics

Anthony L Mescher 

James Stewart 

Neil A. Campbell, Lisa A. Urry, Michael L. Cain 

Stephen W.  Hawking, Carl Sagan 

Yuval Noah Harari

Chongrak Polprasert 

Michael Knapp 

Claire Aldridge, Karl Lee 

John E Hall 

First aid for the USMLE step 2 ck

CompTIA network+ : study guide

Barron`s the leader in test preparation
SAT subject test : biology E/M

Automotive heating and air conditioning

First aid for the USMLE step 1 2018

Neuroanatomy : text and atlas

The earth from the air

Green home building : money-saving strategies for an a�ordable

Mastering visual basic .net

Why we get sick : the new science of Darwinian medicine

Tao Le

Todd Lammle

Deborah T. Goldberg

Tom Birch

Tao Le, Matthew Sochat

John H. Martin 

Yann Arthus - Bertrand

Miki Cook, Doug Garrett 

Evangelos Petroutsos 

Randolph M. Nesse

عصام يوسف 

حسن نعمة 

ويليام بوون سارلز

تشيت كنينجهام

عبد العزيز مجيد نخيالن

كينيث وليام فورد

أسامة محمد أبو خالد

هبة عبيد

ستيفن هوكنيج

عبد الرحمن عبيد مصيقر

عالج نفسك بنفسك با�عشاب و النباتات الطبية

الموسوعة الصحية : طرق عالجها، ا�مراض بكل أنواعها، التغذية، حماية الجسم، المكونات الرئيسية ل¿طعمة

الميكروبولوجيا العامة : علم ا�حياء الدقيقة

كل شىء عن البروستاتا : كل ما تحتاج معرفته عن البروستاتا

أمراض النبات الفطرية

عالم الكم : فيزياء الكم للجميع

أمراض العين

صناعة الصابون و المنظفات

تاريخ موجز للزمان : من ا�نفجار الكبير حتى الثقوب السوداء

الموسوعة العربية للغذاء و التغذية
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االشتراكات الجديدة

2014 2015 2016 2017 2018

279230

308965
341086

1359

1612

2021 2147
2332

2014 2015 2016 2017 2018
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عدد رواد المكتبة

 0
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360000

تطور المكتبة العامة
من عام 2014 - 2018

•  نسبة الزيادة في عدد الرواد لعام 2018 مقارنة بعام 2014 هي  %111

•  نسبة الزيادة في عدد االشتراكات لعام 2018 مقارنة بعام 2014 هي %71.5

عدد الكتب المعارة

 0

 10000
 5000

 15000

 25000
 20000
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•  نسبة الزيادة في عدد الكتب المعارة لعام 2018 مقارنة بعام 2014 هي %63.2

29142
32503

36990
42554

47573

 0
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 24000

• نسبة الزيادة في عدد المستعرين لعام 2018 مقارنة بعام 2014 هي  %78.8

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

12211
13692

15733

18447

21834

عدد المستعيرين

 13  12

251833

161641



2014 هي741%•  نسبة الزيادة في عدد الباحثين في قواعد البيانات لعام 2018 مقارنة بعام 2014 هي %136.9 2018 مقارنة بعام  •  نسبة الزيادة في عدد أبحاث قواعد البيانات لعام 

عدد الباحثين في قواعد البيانات

 0

عدد أبحاث قواعد البيانات
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4193
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الكتب المستخدمة داخل المكتبة

 0
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•  نسبة الزيادة في عدد الكتب المستخدمة داخل المكتبة لعام 2018 مقارنة بعام 2014 هي %469.8

2014 2015 2016 2017 2018
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43165

52892

64909

68005
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محوســـبة  مكتبـــة  كأول   1986 عـــام  أسســـت 
ومجهزة بشكل مثالي في اردن. هي قبلة لطلبة 
العلـــم والباحثيـــن، تتوافر فيها مصـــادر المعرفة 
التقليديـــة والمتقدمة ومســـاحة للجمهور العام  
لتطويـــر المهـــارات والتعلـــم المســـتمر، وملتقى 
للتواصل وتبـــادل المعرفة بما يســـهم في تنمية 

الفكر ورفعة المجتمع.

العربي  البنك  قبل  من  شومان  الحميد  عبد  مؤسسة  أسست 
باالستثمار  وتعنى  الربح  لتحقيق  تهدف  ال  كمؤسسة   ،١٩٧٨ عام 
في  للمساهمة  واالجتماعي  والثقافي  المعرفي  اÄبداع  في 
نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خالل الفكر القيادي، 

ادب والفنون، االبتكار.


