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دوائر ومرافق خدماتية
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مكتبـــــة الجامعـــــة األردنيـــــة
         بــدأت مكتبــة الجامعــة تقديــم خدماتهــا للطلبــة والــرواد مــع بدايــة تأســيس الجامعــة عــام 1962م، حيــث تُقــدم خدماتهــا للطلبــة والباحثــن مــن خــال املكتبــة 

العامــة التــي تبلــغ مســاحتها )12000م2(   باإلضافــة إىل ســبعة عــر قاعــة مطالعــة فرعيــة موزعــة عــى جميــع كليــات ومراكــز الجامعــة املختلفــة، هــذا ويتمثــل 

الهيــكل التنظيمــي للمكتبــة مــن ثــاث دوائــر وتســع شــعب تقــدم خدماتهــا املتميــزة والرسيعــة ألرسة الجامعــة مــن طلبــة وأعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة، 

والباحثــن والــرواد املشــركن مــن كافــة الهيئــات واملؤسســات وأفــراد املجتمــع املحــي والــدويل باســتخدام احــدث التقنيــات الفنيــة والتكنولوجيــة واإلداريــة، ويســتفيد 

مــن هــذه الخدمــات يوميــاً مــن )8( إىل )10( آالف مــن الطلبــة والباحثــن، وتبلــغ مقتنياتهــا الورقيــة وااللكرونيــة نحــو )1،049،343( مليــون مــادة مكتبيــة ومتيــزت 

يف إثــراء موادهــا العلميــة واألدبيــة كونهــا تحتضــن العديــد مــن مراكــز اإليــداع املكتبيــة منهــا:- 

-1 مركــز إيــداع الرســائل الجامعيــة التــي حصلــت عليــه الجامعــة األردنيــة باعتــاد مــن الجامعــات األعضــاء يف اتحــاد الجامعــات العربيــة منــذ عــام 1986م، حيــث 

وصــل عــدد الرســائل الجامعيــة الورقيــة )57،899( ألــف عنــوان منهــا ) 52,787( ألــف عنــوان متوفــر الكرونيــاً عــى موقــع املكتبــة.

-2 مركــز إيــداع مطبوعــات األمــم املتحــدة منــذ عــام 1979م، منشــورات البنــك الــدويل منــذ عــام 1999م، ونــرات صنــدوق النقــد الــدويل منــذ عــام 2001م، وتاريخيــاً 

تضــم أرشــيف مــن املخطوطــات العربيــة والوثائــق والســجات والصحــف واملجــات العربيــة املصــورة عــى امليكروفيلــم، وتــم انجــاز عمليــة األرشــفة االلكرونيــة 

لحــوايل) 5,000,000( مليــون عــدد مــن الصحافــة الورقيــة باللغتــن العربيــة واالنجليزيــة، إضافــة إىل االشــراك يف العديــد مــن قواعــد البيانــات االلكرونيــة.

ومتاشــياً مــع تكنولوجيــا املكتبــة الرقميــة، بــدأت املكتبــة ومنــذ عــام 2006م، اســتخدام نظامــاً حاســوبياً متكامــاً يعــرف بنظــام األفــق ))horizon يف جميــع خدماتهــا 

املكتبيــة ويســتطيع الباحــث مــن خالــه البحــث عــن أي مــواد معرفيــة يريــد الحصــول عليهــا مــن أي جامعــة أردنيــة رســمية، علــاً أن جميــع بيانــات املكتبــة متاحــة 

مــن خــال شــبكة االنرنــت وموقعهــا االلكــروين /http://library.ju.edu.jo، ويســتطيع الباحثــن مــن أفــراد ومؤسســات املجتمــع املحــي والــدويل االســتفادة مــن 

املــواد املتاحــة ورقيــاً والكرونيــاً مــن خــال االشــراكات املتعــددة التــي تتيحهــا إدارة املكتبــة، وتقــدم املكتبــة خدماتهــا يوميــاً مــن الســاعة الثامنــة صباحــاً وحتــى 

الثانيــة عــر مســاًء  مــن يــوم األحــد وحتــى الخميــس ويــوم الســبت مــن الســاعة التاســعة وحتــى الثامنــة مســاًء.
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الهيكل التنظيمي اإلداري للمكتبة: 

مدير املكتبة

مساعد املدير

الديوان

شعبة األعارة والقاعات

شعبة املراجع

شعبة القاعات األيداعية

دائرة الخدمات الدائرة الفنية

شعبة التزويد

شعبة الفهرسة والتصنيف

شعبة الرميم والتجليد

دائرة املعلومات

شعبة مركز ايداع الرسائل الجامعية

شعبة الحاسوب وقواعد البيانات

شعبة األرشفة واملصغرات الفلمية

نائب إداري ملدير الوحدة نائب إداري ملدير الوحدة
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مبـــــنى املكتبـــــــة

يتكون مبنى املكتبة من الطوابق الثاثة التالية:
-1  طابق التسوية:-

)قاعــة الدوريــات املجلــدة، مركــز ايــداع الرســائل الجامعيــة، مصنــع التجليــد والرميــم، قاعــة حــرة، مســتودع لتعشــيب الكتــب، خدمــة التصويــر الورقــي، املصليــات، 

واملرافــق الصحيــة(.

-2  الطابق األريض:
)ادارة املكتبة، الديوان، مدراء الدوائر، قاعتي املراجع، القاعة االلكرونية، دائرة املعلومات، الدائرة الفنية(.

-3  الطابق األول:

شــعبة القاعــات االيداعيــة )القاعــة الهاشــمية ، بيــت املقــدس، املجموعــات الخاصــة، مطبوعــات االمــم املتحــدة(، وقاعــة عــان للنــدوات، قاعــة الدراســات العليــا ، 

شــعبة االرشــفة واملصغــرات الفلميــة، أمــن املســتودع، مســتودع االهــداء والتبــادل، شــعبة االعــارة، مســاعد املديــر.

-4  الطابق الثاين )التوسعة الجديدة(

قاعات املكتبة: 
-1  قاعات املراجع:

-  قاعة ابن خلدون: وتضم املعاجم واملوسوعات واألطالس واألدلة وكتب الراجم، والكتب املتعلقة بالعلوم االنسانية والعلمية والطبية وغريها.

-  قاعة البخاري: وتضم الكتب واملصادر املتعلقة بالديانات وعلم املكتبات والبيبليوغرافيات.

-2  قاعــة البحــث يف مصــادر املعلومــات االلكرونيــة: توفــر هــذه القاعــة خدمــة البحــث عــن الرســائل الجامعيــة االلكرونيــة كاملــة النــص أو ملخصاتهــا، كــا تتيــح 

البحــث يف قواعــد البيانــات والدوريــات والكتــب االلكرونيــة لجميــع فئــات املســتفيدين مــن اعضــاء الهيئتــن التدريســية واالداريــة والطلبــة والباحثــن املشــركن مــن 

خــارج الجامعــة.
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-3  قاعة الدوريات الجارية واملجلدة: وتضم الدوريات الجارية ومجلداتها.

-4  قاعــة األرشــفة واملصغــرات الفلميــة: تحتــوي هــذه القاعــة عــى مجموعــة قيمــة مــن املخطوطــات والكتــب النــادرة والصحــف والدوريــات القدميــة والحديثــة 

، ووثائــق وســجات محفوظــة عــى اشــكال مختلفــة مــن املصغــرات الفلميــة ليتــم اعدادهــا وتصويرهــا وحفظهــا وفهرســتها مــن قبــل دائــرة املعلومــات، كــا تضــم 

القاعــة مجموعــة مــن االجهــزة التــي تتيــح عمليــة البحــث والقــراءة للباحثــن، وتقــدم خدمــة اســرجاع املعلومــات بالتصويــر عــى ورق او نســخها الكرونيــاً مقابــل 

تكلفــة ماليــة.

ويتوفر يف القاعة الخدمات البحثية التالية:
-  التصوير امليكروفيلمي.

-  تصوير امليكروفيش ، 

باالضافة إىل مجموعة من املواد السمعية والبرصية.

-5  مركز ايداع الرسائل الجامعية املجازة يف الجامعات العربية:
ويضم املركز نحو )52( ألف عنوان من رسائل املاجستري والدكتوراه باللغة العربية واللغات األجنبية االخرى أهمها االنجليزية.

-6  القاعات اإليداعية:
-  القاعــة الهاشــمية: وتضــم هــذه القاعــة املطبوعــات املتعلقــة بــاألردن يف مختلــف املجــاالت، كــا تشــمل جناحــاً خاصــاً باالصــدارات واملؤلفــات املتعلقــة بالعائلــة 

الهاشــمية.

-  قاعة بيت املقدس: وتضم هذه القاعة عددا من الكتب التي تتعلق بالقدس نظراً ملكانتها املتميزة دينياً وتاريخياً وسياسياً.

-  قاعــة املجموعــة الخاصــة: وتضــم مجموعــة مــن الكتــب النــادرة يف مختلــف العلــوم االنســانية والعلميــة والطبيــة والفنيــة املطبوعــة قبــل عــام )1925( أو )1340هـــ( 

، وكذلــك مجموعــة محــدودة التــداول ألغــراض البحــث العلمــي.

-  املكتبــة اإليداعيــة ملطبوعــات األمــم املتحــدة: وتحتــوي عــى مطبوعــات هيئــة األمــم املتحــدة واملنظــات والــوكاالت الدوليــة التابعــة لهــا، باالضافــة إىل مطبوعــات 

البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل، كــا تضــم ارشــيفاً للبلــدان وآخــر للجامعــات.

-7  قاعات املكتبة الفرعية يف الحرم الجامعي:
يتبع املكتبة الرئيسية سبعة عر قاعة فرعية موزعة يف مختلف الكليات ومراكز الجامعة وعى النحو التايل:

-  مجمع الكليات االنسانية ويقدم الخدمة املكتبية لكليتا اآلداب واللغات األجنبية، وكذلك إدارة األعال واالقتصاد.

-  كلية الحقوق وتقدم الخدمة ايضا لكلية ادارة االعال واالقتصاد.
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-  كلية الريعة.

-  كلية العلوم الربوية

-  كلية العلوم/ مبنى الرياضيات.

-  كلية الزراعة.

-  كلية الزراعة للدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس يف املبنى الجديد.

-  كلية الهندسة والتكنولوجيا.

-  قسم الهندسة املعارية.

-  مركز تنمية القوى البرية )ويخدم كليات العلوم الطبية(.

-  مستشفى الجامعة.

-  كلية الربية الرياضية.

-  املركز الثقايف االسامي.

-  كلية الفنون والتصميم.

-  كلية امللك عبدالله الثاين لتكنولوجيا املعلومات.

-  محطة العلوم البحرية يف العقبة.

-  الجامعة األردنية / فرع العقية.

خطوات استعارة املواد املكتبية الورقية: 
يســتطيع الباحــث اســتعارة املــواد املكتبيــة املســموح لــه باســتعارتها بشــكل ذايت مبــارش وبــدون تدخــل مــن موظفــي االعــارة مــن خــال اجهــزة االعــارة الذاتيــة  اوالً- 
التــي تتيــح اعــارة املــواد املكتبيــة بالعــدد املســموح بــه العضــاء الهيئتــن التدريســية واالداريــة والطلبــة والباحثــن املشــركن مــن خــارج الجامعــة ، ويف حــال تجــاوز 

املــدة املحــددة لإلســتعارة والتــي تنــص عليهــا تعليــات الخدمــات املكتبيــة، يتــم حجــب اإلعــارة الكرونيــا عــن املســتفيدين دون تدخــل اإلدارة، ويســتطيع الباحــث 

عنــد االعــارة الحصــول عــى اشــعار ورقــي يتضمــن اســم الباحــث ورقمــه وعناويــن املــواد املكتبيــة التــي قــام باســتعارتها وتاريــخ اســتحقاق ارجاعهــا.

ثانيــاً-  تتــم اعــارة الكتــب مبوجــب الهويــة الجامعيــة التــي تصدرهــا عــادة شــؤون الطلبــة والتــي ال يجــوز اســتخدامها اال مــن قبــل صاحبهــا، وكذلــك مــن خــال 
هويــة االشــراك الســنوي للباحثــن مــن خــارج الجامعــة.
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تبــدأ عمليــة االعــارة باســتخراج رقــم اســتدعاء الكتــاب )رمــز التصنيــف + رمزاملؤلــف( مــن خــال شاشــة اجهــزة البحــث املتاحــة للمســتفيدين ، ومــن ثــم يصــار  ثالثا: 
الســتخراج الكتــاب مــن مكانــه عــى الــرف يف أي مــن قاعــات املكتبــة ، حيــث أن املكتبــة تتبــع نظــام االرفــف املفتوحــة وميكــن االســتعانة مبوظفــي املكتبــة للوصــول 

. ليها إ

تتيح تعليات الخدمات املكتبية استعارة عدد محدد من املواد املكتبية وذلك عى النحو التايل: رابعا: 

-  طلبة البكالوريوس أربعة كتب وملدة اسبوعن.

-  طلبة الدراسات العليا )دبلوم، ماجستري، دكتوراه( عرة كتب وملدة ثاثة اسابيع.

-  اعضاء الهيئة التدريسية واملحارضين املتفرغن عرين كتاباً وملدة ال تتجاوز فصاً دراسياً واحداً.

-  اعضاء الهيئة االدارية خمسة كتب ملدة ثاثة اسابيع.

-  املؤسسات العامة والدوائر الرسمية، أربعة كتب ملدة اسبوعن مقابل تأمن مسرد مقداره )100( دينار، واشراك سنوي مقداره )25( ديناراً.

-  األفــراد مــن خــارج الجامعــة ثاثــة كتــب ملــدة اســبوعن مبوجــب هويــة خاصــة، مقابــل تأمــن مســرد مقــداره )75( دينــارا ، واشــراك ســنوي مقــداره )25( دينــاراً 

ومعرفــن اثنــن.

-االفراد واملؤسسات والباحثن للمطالعة والتصوير بدون اعارة مقابل اشراك سنوي مقداره )25( دينارا.

-  لافراد الباحثن غري األردنين من خارج الجامعة اشراك سنوي مقداره )150( مئة وخمسن دوالراً أو ما يعادلها.

خامســا:  كل مــن يتأخــر يف اعــارة الكتــب خــال املــدة املحــددة يحــرم مــن االســتعارة ضعــف مــدة التأخــري، امــا مــن يتســبب بفقــدان أيــة مــادة مكتبيــة فعليــه تأمــن 
نســخة أصليــة بديلــة عنهــا واذا تعــذر ذلــك يتــم دفــع خمســة اضعــاف مثنهــا.

إرشادات هامة: 
-1  يف حــال خــروج الكتــاب بــدون اســتعارة مــن خــال اجهــزة االعــارة الذاتيــة تســتطيع بوابــات املكتبــة االلكرونيــة كشــف خروجهــا بطريقــة غــري مروعــة مــا 

يعرضــك للمســالة القانونيــة.

-2  ال يســمح باعــارة املــواد املكتبيــة املتوفــرة يف قاعــات املراجــع والدوريــات الورقيــة ومجموعــة القاعــة الهاشــمية وبيــت املقــدس واصــدارات االمــم املتحدة والرســائل 

الجامعية.

-3  ال يسمح بالتدخن وتناول االطعمة واملروبات داخل مرافق املكتبة .

-4  االلتزام بالهدوء واملحافظة عى النظام والتقيد بالتعليات.
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-5  يف حــال فقــدان بطاقتــك الجامعيــة عليــك ابــاغ شــعبة اإلعــارة بالرسعــة املمكنــة، للعمــل عــى حجــب اإلعــارة عــن تلــك البطاقــة منعــاً إلســتخدامها مــن قبــل 

اآلخريــن.

-6  هناك حروف مخترصة مدونة يف أعى رقم التصنيف مثبتة عى كعب الكتاب، متكنك من معرفة نوع املادة املكتبية املطلوبة وذلك عى النحو التايل:-

الرمز باالنجليزية الرمز بالعربية وصف أوعية املعلومات

M خ خارطة

R م مرجع

Th ر.ج رسالة جامعية

LC م.م مجموعة محدودة التداول

UN أ.م األمم املتحدة

WB ب.د البنك الدويل

J.C م.أ مجموعة أردنية

S.C م.خ مجموعة خاصة

P.C م.ف مجموعة بيت املقدس

MIF فلم ميكروفيلم

MIS فيش ميكروفيش

U.A أ.ر أرشيف الجامعات

C.D ق.ض قرص ضويئ

W.S د.م دراسات املرأة

F.D ق.م قرص مرن

V.C ش.ف رشيط فيديو

R.C ش.ت رشيط تسجيل
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شاشة البحث للمستفيدين ) بوابة املعلومات(
 http://library.ju.edu.jo ميكن للباحث الدخول إىل شاشة البحث الرئييس )البحث يف الفهرس املوحد( من خال موقع املكتبة االلكروين

كا هو موضح يف املثال التايل:

1-  خيار البحث البسيط:
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-  من هنا يتمكن املستفيد من البحث يف فهارس املكتبة بالطريقة العادية البسيطة ، فا عليه هنا اال ان يحدد الفهرس أو الكشاف املراد 

البحث فيه ثم يدخل مصطلح البحث، 

-  فتظهر له نتائج البحث كايي، وميكن عرض تفاصيل العنوان بالضغط عليه.
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2-  خيار البحث املتقدم:

-  هنا يتمكن الباحث من الربط بن اكرث من خيار من خيارات البحث ) العناوين واملؤلفن أو املوضوعات(
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-  ميكن حفظ نتائج البحث يف قامئة خاصة بك وذلك باختيارها و الضغط عى خيار اضافة إىل قامئتي فيفتح النظام القوائم املهيأة فيه -- اخر منها قامئتك – واحفظ.

-  ولعرض تفاصيل اكرث عن املادة يتم الضغط عى العنوان فتظهر التفاصيل كايي:

-  و يتوفر يف شاشة التفاصيل هذه معلومات ببليوغرافية كاملة و عدد النسخ وحالة كل نسخة ونوع االعارة لكل نسخة ورقم الطلب واملجموعات واملكتبة املوجود 

فيها املادة.

3-  خيار البحث التفصيي:
 

-  من هنا يتم البحث بشكل مفصل و الربط بن اكرث من خيار و اكرث من تقييد لعملية البحث.
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-  تتم عملية التقييد للبحث من هذه الشاشة وذلك بالضغط عىل سطر مقيد فتظهر خيارات التقييد التالية:
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-  كا ميكن عمل فرز لنتائج البحث حيث بالضغط عى سطر فرز تظهر خيارات الفرز التالية:
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-  كا ميكن تحديد جهة البحث )الجهات املراد البحث يف فهارسها( بالضغط عى سطر البحث يف:

4-  خيار قامئتي:
-  الظهار العناوين التي أضفتها إىل قامئتك 

-  يف هذه الشاشة يتم عرض املواد املوجودة يف القامئة
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الضافة مواد إىل قامئتك ابحث عنها يف شاشات البحث وقم باختيارها من نتائج البحث و اضغط عى الخيار اضافة إىل قامئتي املوجود اسفل شاشة نتائج البحث.

5-  خيار اللغة: يوفر النظام اختيار اللغة اذا اردت تغيري لغة البحث مع ماحظة انه ميكن البحث عن املواد األجنبية من خال الشاشة العربية.

6-  خيار املساعدة: يوفر النظام خيار املساعدة يف كيفية اجراء عملية البحث.

7-  خيار حسايب : يظهر النظام ما عى املستعري من مواد.

8-  خيار بحوث سابقة : يظهر لك النظام عمليات البحث التي قمت بها.
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تعليات الخدمات العامة يف مكتبة الجامعة األردنية

صادرة عن مجلس الجامعة استناداً إىل املادة )27( من قانون الجامعات الرسمية

املؤقت رقم )42( لسنة 2001م

املادة)1(:- تسمى هذه التعليات )تعليات الخدمات العامة يف مكتبة الجامعة األردنية لعام 2003( ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.

املادة)2(:- يتم رشاء املواد املكتبية وتوفريها وفقاً ألحكام نظام اللوازم واألشغال املعمول به يف الجامعة.

املــادة )3(:- يتــم رشاء املــواد املكتبيــة باســتثناء الدوريــات واملسلســات مبوجــب منــاذج خاصــة تعدهــا املكتبــة، وبتنســيب مــن لجنــة املكتبــة يف الكليــة، مبوافقــة 

العميــد.

املــادة )4(:- تقــوم املكتبــة بتوفــري نســخة واحــدة مــن كل كتــاب، ويجــوز رشاء ثــاث نســخ يف حــاالت اضطراريــة يقررهــا رئيــس القســم املختــص يف الكليــة أمــا إذا زاد 

عــدد النســخ املطلوبــة عــى ثــاث فتشــرط موافقــة عميــد الكليــة عــى أال يزيــد عــدد النســخ املشــراه يف جميــع األحــوال عــى عــر نســخ.

املــادة)5(:- ملديــر املكتبــة رشاء مــا ال يزيــد عــن: )15( خمــس عــر نســخة مــن أي مؤلــف أو كتــاب للعاملــن يف الجامعــة، وعــر نســخ مــن الكتــب التــي يصدرهــا 

مؤلفــون أردنيــون مــن غــري الجامعــة، وخمــس نســخ مــن الكتــب التــي يصدرهــا غــري األردنيــن، ويف جميــع الحــاالت ال يجــوز أن يزيــد مثــن الكتــب أو املطبوعــات 

املشــراه عــن خمســائة دينــار يف املــرة الواحــدة.

املــادة )6(:- أ- يتــم االشــراك يف الدوريــات وتوفــري األعــداد الازمــة منهــا بنــاء عــى طلــب يوافــق عليــه عميــد الكليــة املختــص بالتنســيق مــع لجنــة املكتبــة فيهــا أمــا 

األعــداد الســابقة مــن الدوريــات فيمكــن رشاؤهــا بنــاء عــى توصيــة مــن مجلــس الكليــة املختــص.

ب- ملدير املكتبة االشراك يف الدوريات التي يراها رضورية.

ج- تقوم املكتبة بطلب تصوير مقاالت علمية من دوريات غري متوافرة يف املكتبة مبوجب منوذج خاص وأسس يتم اعتادها حسب األصول.

املادة )7(:- أ- تتم إعارة الكتب للعاملن يف الجامعة مبوجب البطاقة التي تصدرها الجامعة.

7/ب- يســتفيد مــن الخدمــات التــي تقدمهــا املكتبــة أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة الذيــن انتهــت خدماتهــم بالجامعــة بســبب بلوغهــم الســن القانونيــة، أو 

مــن أمــى منهــم يف خدمــة الجامعــة خمســة عــر عامــاً واســتقال منهــا، مقابــل تأمــن مســرد مقــداره )50( خمســون دينــاراً، عــى أن ال يزيــد عــدد الكتــب التــي 

يجــوز لهــم اســتعارتها عــى خمســة كتــب، وملــدة ثاثــة أســابيع.

7/ج- يستفيد أعضاء مجلس األمناء يف الجامعة من الخدمات واالمتيازات التي تقدمها املكتبة باستعارة خمسة كتب وملدة )3( أسابيع.
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7/د- تتم إعارة الكتب لطلبة الجامعة مبوجب الهوية املوحدة التي تصدرها عادة شؤون الطلبة، وال يجوز استعال هذه الهوية إال من قبل صاحبها.

املــادة )8(:-أ- يحــق لعضــو هيئــة التدريــس واملحــارض املتفــرغ اســتعارة عريــن كتابــاً كحــد أعــى، ملــدة ال تتجــاوز فصــاً دراســياً واحــداً وملديــر املكتبــة الحــق يف 

حــاالت خاصــة أن يزيــد عــدد الكتــب املعــارة مبــا يــراه مناســباً عــى أن ال تتجــاوز مــدة اإلعــارة فصــاً دراســياً واحــداً.

ب- يجوز للمحارض غري املتفرغ استعارة عرة كتب، عى أن ال تتجاوز مدة اإلعارة يف جميع األحوال فصاً دراسياً واحداً.

ج- لطالب الدراسات العليا استعارة عرة كتب كحد أعى، وللموظف استعارة خمسة كتب، عى أال تتجاوز مدة اإلعارة يف جميع األحوال ثاثة أسابيع.

د- يجوز لطالب البكالوريوس استعارة أربعة كتب كحد أعى ملدة ال تتجاوز أسبوعن.

املــادة)9(:- تعــري املكتبــة املؤسســات العامــة والدوائــر الرســمية )4( أربعــة كتــب كحــد أعــى وملــدة أســبوعن، مبوجــب بطاقــة خاصــة تــرصف باســمها بنــاء عــى طلــب 

هــذه املؤسســات والدوائــر، وتســلم ملنــدوب معتمــد منهــا مقابــل تأمــن مســرد مقــدراه )100( مائــة دينــار، واشــراك ســنوي مقــدراه )25( خمســة وعــرون دينــاراً.

املــادة )10(:- أ- تعــري املكتبــة أفــراداً مــن خــارج أرسة الجامعــة )3( ثاثــة كتــب كحــد أعــى وملــدة أســبوعن، مبوجــب قيمــة االشــراك املشــار إليهــا يف املــادة )22( 

بنــد-)ج(-)1( مــن هــذه التعليــات، عــى أن يدفــع تامــن مســرد مقــدراه )75( خمســة وســبعون دينــاراً.

ب- تعــري املكتبــة طلبــة الجامعــة ممــن مل يســجلوا يف الفصــل الصيفــي )4( أربعــة كتــب كحــد أعــى لطلبــة البكالوريــوس ملــدة أســبوعن، و)10( عــرة كتــب كحــد 

أعــى لطلبــة الدراســات العليــا ملــدة ثاثــة أســابيع.

املــادة)11(:-أ- يف حالــة التأخــري يف إعــادة الكتــب املعــارة خــال املــدة املحــددة أو عــدم تجديــد إعارتهــا حســب األصــول، يحــرم املســتعري مــن االســتفادة مــن خدمــات 

اإلعــارة ضعــف مــدة التأخــري، وإذا تكــرر التأخــري فللمكتبــة الحــق يف مضاعفــة مــدة الحرمــان.

ب- يف حالــة رغبــة املســتعري تجديــد اســتعارة الكتــب املعــارة لــه، يجــب عليــه إحضــار تلــك الكتــب إىل شــعبة اإلعــارة لعمــل الــازم بشــأن إعارتهــا وتثبيــت التجديدات 

عليهــا بحيــث يكــون التجديــد ملــرة واحــدة فقط.

املادة)12(:-أ- يحرم من اإلعارة كل مستفيد بحوزته كتب متأخرة ولحن زوال السبب، ويطبق عليه نص املادة )17/ب( من هذه التعليات.

ب- يف حالــة انتهــاء خدمــة أي مــن العاملــن يف الجامعــة مــن أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة، ويف حوزتــه كتــب مســتعارة، فــا يجــوز لــه تحويــل تلــك الكتــب 

إىل أي اســم آخــر مهــا كانــت األســباب.

املادة)13(:- للمكتبة أن تسرد أي كتاب معار قبل انتهاء مدة اإلعارة إذا دعت الرضورة إىل ذلك.

املــادة)14(:-أ- توضــع الكتــب عــى رف الحجــز بنــاء عــى طلــب عضــو هيئــة التدريــس قبــل بدايــة الفصــل الــدرايس مبوجــب منــوذج خــاص تعــده املكتبــة لهــذه 

الغايــة.

ب- تعار الكتب املوضوعة عى رف الحجز لليلة واحدة فقط.

ــات  ــراص واألرشطــة املمغنطــة ومقتني ــح واألق ــات واألفــام والرائ ــة والدوري ــب املجموعــات الخاصــة والرســائل الجامعي املــادة)15(:- ال يجــوز إعــارة املراجــع وكت

ــة. ــر املكتب ــة لوثائــق األمــم املتحــدة، إال يف حــاالت خاصــة يقررهــا مدي ــة اإليداعي املكتب
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املادة)16(:- ملدير املكتبة الحق يف االمتناع عن إعارة أي كتاب أو منع استعاله بشكل عام داخل املكتبة، إذا رأى أن املصلحة العامة تقتيض ذلك.

املــادة )17(:- أ- عــى مــن تســبب بفقــدان أي مــادة مكتبيــة أو إتافهــا أو جــزء منهــا تأمــن نســخة أصيلــة بديلــة عنهــا وإذا تعــذر ذلــك، تقبــل طبعــة جديــدة منهــا، 

ودفــع مبلــغ)5( خمســة دنانــري بــدل خدمــات وتجليــد أو دفــع خمســة أمثــال مثنهــا.

ب- يتــم مخاطبــة وحــدة الشــؤون املاليــة ووحــدة القبــول والتســجيل واملكتبــة العامــة إليـــقاف تقديــم الخدمــات للمســتعري خــال مــدة شــهر مــن تاريــخ انتهــاء مــدة 

اإلعارة.

املــادة)18(:- عــى الجهــات املعنيــة يف الجامعــة عــدم إبــراء ذمــة أي مــن العاملــن يف الجامعــة مــن أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة أو الطلبــة واملحارضيــن غــري 

املتفرغــن قبــل الحصــول عــى بــراءة ذمــة مــن املكتبــة.

املادة)19(:- تتم اإلعارة بن مكتبة الجامعة ومكتبات الجامعات األردنية الرسمية األخرى ومؤسسات البحث العلمي الرسمية مبوجب اتفاقيات خاصة.

املادة)20(:-أ- يتم إهداء الكتب من مكتبة الجامعة وفقاً ألحكام نظام اللوازم واألشغال املعمول به يف الجامعة.

ب- يف حال قبول الجامعة إهداءات ملواد مكتبية من أفراد أو مؤسسات يوقع الطرفان منوذج بذلك  مينح املكتبة حق الترصف بهذه اإلهداء.

ج- يتم التبادل بن مكتبة الجامعة واملؤسسات والهيئات الثقافية من املجموعة املخصصة لهذه الغاية.

املادة )21(:- عى رواد املكتبة عرض ما بحوزتهم من مواد مكتبية عى مراقب املدخل عند خروجهم من املكتبة مع إبراز هوياتهم املعتمدة.

املادة )22(:- تقدم املكتبة خدمات التصوير وخدمات املعلومات واإلنرنت وفق األسس اآلتية:-

أوالً:خدمات التصوير:-

أ- يتــم التصويــر لقــاء الثمــن- الــذي تقــره الجهــات املختصــة يف الجامعــة- مبوافقــة مديــر املكتبــة أو مــن يفوضــه، ويــرك لــه اســتبدال مثــن التصويــر مبخطوطــات   )1(

غــري متوافــرة يف الجامعــة أو بــأي مــادة مكتبيــة نــادرة تقبــل بهــا املكتبــة.

ب- تصوير الرسالة الجامعية الواحدة لجهات خارج األردن بقيمة )50( خمسن دوالراً، شاماً أجور الربيد والشحن.

ج- تصوير الرسالة الجامعية الواحدة لجهات داخل األردن بقيمة)20( عرين ديناراً، شاماً أجور الربيد والشحن.

د- نسخ الرسالة الجامعية الواحدة عى قرص مدمج )CD( بقيمة )5( خمسة دنانري.

هـ - تصوير الصفحة الواحدة من الرسالة الجامعية ألي من الطلبة والباحثن والجامعات الرسمية بقيمة )40( فلساً يف حالة التصوير الجزيئ أو الكي للرسالة.

و- يتم تصوير املقالة الواحدة كاملة بأي لغة لجهات داخل األردن بقيمة )50( فلساً للصفحة الواحدة.

ز- يتم تصوير املقالة الواحدة كاملة بأي لغة لجهات خارج األردن بقيمة )10( دوالرات، عى أن تكون مسحوبة عى بنك أردين.

ح- تصوير الصفحة الواحدة من سجات املحاكم الرعية عليها ختم املكتبة بقيمة)500( فلس.

أ- يتم التصوير للعمل الرسمي يف الجامعة )مجاناً( بناء عى طلب الجهات ذات العاقة مبوافقة الرئيس.  )2(

ب- ملديــر املكتبــة يف حــاالت خاصــة يقدرهــا املوافقــة عــى تصويــر مــا ال يزيــد عــى )25( صــورة لجهــات خارجيــة )مجانــاً( وإذا زاد العــدد عــى ذلــك فيتــم التصويــر 
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مبوافقــة الرئيــس.

إذا أحرض أحد األشخاص مادة مكتبية نادرة للمكتبة، فتستطيع املكتبة تصوير نسخة عنها مقابل إعطائه صورة عن تلك املادة مجاناً.  )3(

إذا طلــب أحــد تصويــر مخطــوط متوافــر يف املكتبــة فيتــم التصويــر مقابــل الثمــن، باإلضافــة إىل تقديــم صاحــب العاقــة مــادة مكتبيــة تقبــل بهــا املكتبــة، وإن   )4(

مل يتمكــن مــن ذلــك، فيتــم التصويــر مقابــل الثمــن مضاعفــاًُ.

ثانياً: خدمات املعلومات واإلنرنت:-

أ -  تقدم املكتبة خدمات تأمن املقاالت العلمية الواردة يف الدوريات واملطبوعات غري املتوافرة فيها عى النحو التايل: 

-  املقــاالت التــي يتــم تأمينهــا عــن طريــق مكتبــات الجامعــات األردنيــة الرســمية األخــرى تقــدم )مجانــاً( ألعضــاء الهيئــة التدريســية والباحثــن والطلبــة يف الجامعــة، 

أمــا املســتفيدون مــن خــارج الجامعــة فتقــدم لهــم الخدمــة املذكــورة لقــاء الثمــن املعمــول بــه يف املكتبــة، واملعتمــد رســمياً مــن الجهــات املختصــة.

-  املقــاالت التــي يتــم تأمينهــا بوســاطة مكتبــة الجامعــة مــن املكتبــات العامليــة املعنيــة كاملكتبــة الربيطانيــة وغريهــا تقــدم لجميــع املســتفيدين مــن داخــل الجامعــة 

وخارجهــا لقــاء الثمــن املعمــول بــه يف املكتبــة، واملعتمــد رســمياً مــن الجهــات املختصــة.

ب -  تقــدم خدمــات املعلومــات والبحــث الببيلوغــرايف بوســاطة الحاســوب مــن خــال قاعــدة بيانــات املكتبــة وقواعــد البيانــات االلكرونيــة املنشــورة عــى شــبكة 

املعلومــات العامليــة االنرنــت عــى النحــو التــايل:-

-1  طباعة الصفحة الواحدة من القواعد االلكرونية ألرسة الجامعة بقيمة)50( خمسن فلساً ومن خارج الجامعة بقيمة)100( فلس.

-2  النســخ االلكــروين عــى أقــراص )Cd,floppy( ألرسة الجامعــة الصفحــة الوحــدة بقيمــة)25( خمســة وعريــن فلســاً يضــاف إليهــا دينــار مثــن قــرص )CD(فــارغ، 

ومــن خــارج الجامعــة بقيمــة )50( فلســاً يضــاف إليهــا دينــار مثــن قــرص )CD( فــارغ.

ج- -1 تقــدم الخدمــات املكتبيــة واإللكرونيــة لإلطــاع واملطالعــة لألفــراد مــن خــارج أرسة الجامعــة مبوجــب هويــة خاصــة تــرصف لهــم مقابــل اشــراك ســنوي، عــى 

النحــو التــايل:- 

-1  لألردنين : )25( خمسة وعرين ديناراً.

-2  لغري األردنين: )150( مئة وخمسن دوالراً أو ما يعادلها.

 ج- -2 تقــدم املكتبــة خدماتهــا اإللكرونيــة لاطــاع فقــط للمؤسســات واملنتديــات ذات النفــع العــام مــن مكتبــات وطنيــة ومؤسســات ذات صفــة بحثيــة وثقافيــة 

مــن خــارج األردن باشــراك ســنوي مقــدراه )000,10( عــرة اآلف دينــار أردين.

ج- -3خدمات أخرى:-

تقدم املكتبة إفادة إطاع عى مصادرها املختلفة ملن يطلبها لقاء مبلغ مقطوع قيمته )10( عرة دنانري.

املــادة )23(:- تعتــرب أســس العمــل يف القاعــات الفرعيــة الصــادرة مبوجــب قــرار رئيــس الجامعــة رقــم 10/1/1/14762 تاريــخ 29/8/1998 )جــزءاً ال يتجــزأ  مــن هــذه 

التعليــات وتقــرأ معهــا(.
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النظام اإللكروين املستخدم يف املكتبة

)نظام األفق(
         قامــت الجامعــات الرســمية األردنيــة بإنشــاء مركــز التميــز للخدمــات املكتبيــة وذلــك إلدارة شــبكة معلومــات املكتبــات الجامعيــة الرســمية األردنيــة، وتنســيق 

خدماتهــا مــن أجــل ترشــيد النفقــات واملشــاركة يف مصــادر املعلومــات، وتوحيــد آليــات العمــل املكتبــي وأدواتــه بــن املكتبــات، ولتحقيــق هــذه  الغايــات اتفــق عــى 

العمــل عــى توحيــد نظــام املكتبــات الجامعيــة يف نظــام واحــد يخــدم املصلحــة العامــة للجميــع )نظــام األفــق(، وقــد تــم تشــغيل هــذا النظــام يف بدايــة عــام )2006م(.

        يعمــل هــذا النظــام عــى أحــدث تقنيــات النظــم املفتوحــة، ويســتطيع املســتخدم مــن خالــه االنتقــال مــن بيئــة الشــبكة املحليــة البســيطة إىل نظــام كبــري متنــوع 

مرتبــط بشــبكة االنرنــت ويخــدم اآلف املســتفيدين ويعتــرب هــذا النظــام نظامــاً آليــا متكامــاً يف إدارة املكتبــات)Integrated Library System(، وتدعــم نظــام األفــق 

نســخة معربــة مــن صيغــة مــارك MARC21 التــي تتــاءم مــع قواعــد الفهرســة االنجلــو أمريكيــة.

    

       وقد متت من خال هذا النظام إتاحة خدمة البحث يف فهارس مكتبات الجامعات األردنية الرسمية عن طريق بوابة األفق للمعلومات

 Horizon Internet portal )Hip( التــي متتــاز بواجهــة أنيقــة وذكيــة ومنظمــة، وتعمــل بتقنيــات الويــب، وتتمتــع بقــدرات فائقــة يف مجــال البحــث املوحــد، إذ 

متكــن املســتخدم مــن البحــث يف املصــادر املتنوعــة ملقتنيــات املكتبــة مــن الفهــرس املحــي، والفهــارس الخارجيــة، ومواقــع االنرنــت، ومصــادر املعلومــات االلكرونيــة 

املتاحــة لــدى املكتبــة يف آن واحــد، مــا يلغــي حاجــة املســتخدم للبحــث يف عــدة واجهــات مختلفــة.

   ومن مميزاته أيضاً قدرته عى التخاطب مع ملفات القبول والتسجيل وشؤون العاملن مبارشة للتعرف عى حالة الطالب أو املوظف.

       أمــا األنظمــة الفرعيــة لنظــام األفــق فتتمثــل يف التزويــد، والفهرســة، والبحــث مــن خــال متصفــح االنرنــت، وضبــط الدوريــات وتســجيلها، ومتابعــة التجليــد، 

واإلعــارة، ونظــام الجــرد، واألرشــفة وحجــز الوســائل الســمعبرصية، واســرجاع بيانــات املســتعريين، واإليــداع، واإلهــداء والتبــادل، ونظــام التقارير.

املادة )24(:- مدير املكتبة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليات.

املادة )25(:- تلغي هذه التعليات جميع األحكام املتعارضة معها، والواردة يف أي تعليات أو قرارات سابقة.
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** مميزات بوابة األفق

والتي تسمح للمستخدم بشكل مؤقت من الوصول إىل بعض 

مصادر املكتبة عى الفور، ريثا تتم عملية تسجيله بشكل 

رسمي من قبل املكتبة.

تتيح البحث يف عدة فهارس يف آن واحد وحذف النتائج املتكررة 

ما مينح املستخدم نتائج بحث ثرية ودقيقة.

حسب أقرب مكتبة أو مكان جغرايف محدد.

والتي متكن املستخدم من مراجعة حسابه مع املكتبة بإدخال 

رقم الهوية وكلمة الرس التي حصل عليها عند أول تسجيله ألول 

مرة متضمناً ذلك األوعية التي يف الحجز ومعلومات االتصال، 

كا ميكن للمستخدم تجديد إعارة األوعية املعارة لدية.

والتي متنح القدرة عى الربط بن مصادر املعلومات اإللكرونية 

املتنوعة )مستخلصات، نصوص كاملة، صور( والتي توفرها 

املكتبة عرب مزودين مختلفن.

والتي متكن املستخدم من حجز مقتنيات معينة وبشكل مسبق 

وتحديد متى سيقوم املستخدم بالتقاط الوعاء ومكان االستام.

خاصية التسجيل التلقايئ للمستخدم:

خاصية التكرارات يف البحث:

القدرة عى البحث التقريبي واملكاين: 

خاصية إدارة الحساب للمستخدم: 

خاصية الربط بن مصادر املعلومات املتنوعة:  

القدرة عى البحث البوليني املتقدم والكشافات

 املتداخلة.  

خاصية الحجز املسبق للمستخدم: 

خاصية فرز قوية لنتائج البحث.

ترتيب نتائج البحث حسب الصلة باملوضوع.
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خاصية البحث اآليل املوجه والذي يساعد املستفيدين  غري 

امللمن بطرق البحث يف فهارس املكتبة

التكامل مع طلبات اإلعارة التعاونية بن املكتبات.

سهولة طباعة نتائج البحث وتخزينها.

عرض الوصف البيبليوغرايف التفصيي لألوعية 

واملقتنيات.

يوفر النظام

عرض عدد طلبات حجز الوعاء وحالة الوعاء يف 

شاشة البحث.

البحث بالكلات املفتاحية.

إمكانية تطبيق البحث باستخدام مداخل متعددة إلسرجاع التسجيات مع إمكانية تقييد البحث قبل وبعد عملية  البحث طبقاً ملعايري محددة مثل 

املوقع، تاريخ النر.. الخ، مثاً تحديد بحث ملنشورات ما بعد سنة 1995.
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مركز تكنولوجيا املعلومات

 مقدمة:  

أســس مركــز تكنولوجيــا املعلومــات )مركــز الحاســوب ســابقا( يف الجامعــة األردنيــة بــإرادة ملكيــة ســامية عــام 1976، وتــم تجهيــزه باألجهــزة 

والخــوادم والربمجيــات الالزمــة لعمــل املركــز، وخدمــة كليــات الجامعــة ووحداتهــا ومراكزهــا، وخدمــة املجتمــع املحــي. ويتكــون املركــز مــن 

ــرة قواعــد  ــة ودائ ــط الجــودة والخدمــات الفني ــرة ضب ــة والشــبكات ودائ ــة التحتي ــرة البني ــات ودائ ــر الربمجي ــرة تطوي ــر هــي: دائ ــع دوائ أرب

واســرجاع البيانــات.

 

بهــدف دعــم العمليــة التدريســية وضمــن إطــار الحوســبة األكادمييــة تــم إنشــاء مختــربات حاســوب تابعــة ملركــز الحاســوب، مجهــزة بالحــزم الربمجيــة لالســتخدام العــام، 

مبــا يف ذلــك اســتخدام االنرنــت والربيــد اإللكــروين. وهــذه املختــربات تخــدم كافــة طلبــة الجامعــة، وميكــن للطلبــة اســتخدام أيــاً مــن هــذه املختــربات املوجــودة يف 

كليــات الجامعــة املختلفــة، خــالل ســاعات الــدوام الرســمي، مــن الســاعة الثامنــة صباحــاً حتــى الســاعة الخامســة مســاًء، والجــدول التــايل يبــن أســاء وتجهيــزات ومواقــع 

هــذه املختــربات.
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تجهيزات حاسوبية أخرى موقع املخترب عدد األجهزة الكي اسم املخترب الرقم

Data Show عادة شؤون الطلبة الطابق األول 40 عادة شؤون الطلبة -1

طابعه شبكية كلية الهندسة الطابق االريض 35 الهندسة -2

طابعه شبكية كلية علوم التأهيل الطابق االريض 35 علوم تأهيل 1 -3

طابعه شبكية كلية علوم التأهيل الطابق االريض 75 علوم تأهيل 2 -4

طابعه شبكية

مبنى مستقل

 يتوسط كلية الحقوق وكلية األعال وكلية

الرشيعة

400 Student.com -5

أوالً :- أساء ومواقع املختربات:
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طابعه شبكية كلية طب األسنان الطابق االريض 30 طب األسنان 6-

طابعه شبكية كلية التمريض الطابق االريض 30 التمريض 7-

طابعه شبكية

كلية الرشيعة

مبنى أصول الدين /ط1 34 الرشيعة 8-

طابعه شبكية

كلية العلوم الربوية

الطابق 1- 40 العلوم الربوية 1 9-

طابعه شبكية

كلية العلوم الربوية

الطابق 1- 40 العلوم الربوية 2 10-

طابعه شبكية

كلية العلوم الربوية

الطابق 1- 40 العلوم الربوية 3 11-

طابعه شبكية

كلية العلوم الربوية

الطابق 1- 40 العلوم الربوية 4 12-

طابعه شبكية

مجمع القاعات اإلنسانية الطابق

50 الثاين الدراسات العليا 13-

طابعه شبكية مجمع القاعات اإلنسانية الطابق 

الثاين

50 األندلس 14-
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طابعه شبكية كلية الزراعة الطابق االول 57 الزراعة 15-

Data Show،طابعة شبكية  مجمع القاعات العلمية

الطابق االريض 60 مجمع القاعات العلمية -16

طابعه شبكية

كلية الحقوق

الطابق ااالريض 30 الحقوق -17

طابعه شبكية

 كلية الربية الرياضة

الطابق االريض 30 الربية الرياضة -18

طابعه شبكية

كلية ااالداب

الطابق االريض 35 االجتاعية -19

طابعه شبكية

كلية ااالداب

الطابق االريض 35 اآلداب -20
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ثانياً:- أوقات االستخدام خال الفصل الدرايس:  
أيام األحد إىل الخميس من الساعة الثامنة صباحاً و حتى الثالثة أو الرابعة بعد الظهر.  •

أيام السبت وخارج أوقات الدوام الرسمي لغايات االمتحانات املحوسبة.  •

ثالثاً:- الخدمات املقدمة يف مختربات مركز تكنولوجيا املعلومات:
  reg.ju.edu.jo  نظام تسجيل الطلبة  •

االنرنت  •

 Microsoft Imagine  •

   365 Office  •

االمتحانات املحوسبة.  •

تدريس بعض املواد املحوسبة.  •

elearning.ju.edu.joخدمة التعليم االلكروين  •

fgsforms.ju.edu.jo/fgsform ، stuportal.ju.edu.jo/stwebsites.aspx مواقع لخدمة طلبة الدراسات العليا  •

highstudy.ju.edu.jo/HighStudy االمتحان املكافئ للغة اإلنجليزية لطلبة الدراسات العليا  •

library.ju.edu.jo املكتبة االلكرونية  •

adresetpw.ju.edu.jo/adresetpw نظام اعادة ضبط كلمة املرور الخاصة باستخدام اجهزة الحاسوب يف املختربات  •

الطبـاعـة، حـيث ميكـن طبـاعة )125( ورقـة لطلبة البكالوريوس، و )200( ورقة لطلبة املاجستري، و )500( ورقة لطلبة الدكتوراة يف الفصل الدرايس.  •

الورش و املسابقات املعتمدة عى استخدام الحاسوب.   •

اي مواقع الكرونية اخرى أو تطيبقات حاسوبية تنشأ مستقبا لخدمة الطلبة و يتم الوصول اليها من خال اجهزة الحاسوب.   •

رابعاً:- آلية استخدام أجهزة الحاسوب يف املختربات:
يتم الدخول والعمل عى األجهزة يف املختربات من خال حساب خاص لكل طالب/طالبة.  •

الحصول عى اسم مستخدم وكلمة رس يتم تزويد الطلبة بها عند بداية التحاقهم بالجامعة.   •

يستطيع الطلبة تغيري كلمة الرس يف مختربات الحاسوب من خال نظام اعادة ضبط كلمة املرور.   •
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دائرة اإلعام والعاقات العامة

 
تعتــرب دائــرة اإلعــام والعاقــات العامــة يف جوهرهــا الجهــة التــي تربــط الجامعــة بجمهورهــا الداخــي والخارجــي، وهــي تــدرك مســؤولياتها االجتاعيــة، وتوظــف 

إمكاناتهــا وطاقاتهــا للقيــام بــدور أعمــق لتحقــق أهــداف ورســالة الجامعــة األردنيــة.

الخدمات التي تقدمها الدائرة: 
تقــوم الدائــرة بتنظيــم وتنســيق ومتابعــة برامــج شــاملة ومتنوعــة ســواء تلــك املرتبطــة بهــا بشــكل خــاص، أو املتعلقــة بنشــاطات الجامعــة واحتفاالتهــا بشــكل عــام. 

وتكــرس جهودهــا ملتابعــة األنشــطة والقيــام بالتخطيــط االســراتيجي عــى مســتوى الربامــج والفعاليــات، كــا تقــوم بتغطيــة هــذه األنشــطة والفعاليــات وإبرازهــا 

وترويجهــا يف وســائل اإلعــام املختلفــة، املرئيــة واملســموعة واملقــروءة.

وتتكون الدائرة من الشعب التالية :-

أوالً: شعبة اإلعام:
ــطة  ــك األنش ــق تل ــد وتوثي ــة ورص ــال متابع ــن خ ــة م ــة اإلعامي ــن التغطي ــام بتأم ــعبة اإلع ــوم ش ــات، تق ــتي للفعالي ــم اللوجس ــم الدع ــع تقدي ــن م بالتزام  

والفعاليــات بالخــرب والصــورة وتزويــد وســائل اإلعــام بتلــك األنبــاء ومــن ثــم تحريرهــا ونرهــا وتوزيعهــا.

مــن الوســائل اإلعاميــة األخــرى التــي تــم تطويرهــا، موقــع )أخبــار األردنيــة( اإللكــروين، الــذي تــم تحديثــه مؤخــراً بحيــث أصبــح تفاعليــاً لتعميــق االتصــال مــع   

 Facebook, You Tube,( رشائــح املجتمــع املختلفــة. إىل جانــب ذلــك تتواصــل شــعبة اإلعــام مــع جمهــور الجامعــة مــن خــال وســائل اإلعــام اإللكــروين الحديثــة

Twitter( وذلــك ملواكبــة التطــور الحاصــل يف وســائل اإلعــام. 

ثانياً: شعبة اإلذاعة: 
عــى موجــات األثــري، وعــى تــردد FM 94.9 تبــث إذاعــة الجامعــة األردنيــة باقتهــا الربامجيــة املتنوعــة التــي تعكــس مــا يف الجامعــة مــن مواهــب وإبداعــات غري   

محــدودة يجــود بهــا األكادمييــون والطلبــة والعاملــون لتنــرث رحيقهــا الفــواح يف املجتمــع األردين حاملــة معهــا العلــم والــذوق الرفيــع والثقافــة الفنيــة العاليــة. ومنــذ 

انضامهــا إىل اإلذاعــات الوطنيــة يف عــام 2009م ســعت إذاعــة الجامعــة إىل أن تتايــز عــن اإلذاعــات األخــرى بالشــكل واملحتــوى وتطلّعــت إىل أن تكــون أداة فعالــة 

لتوصيــل صــوت الجامعــة إىل محيطهــا الداخــي والخارجــي والتفاعــل مــع حاجــات املجتمــع الجامعــي كــا املجتمــع املحــي. أغــاين الزمــن الجميــل التــي تنتقيهــا لجنــة 
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فنيــة متخصصــة تغلــف الخارطــة الربامجيــة، مــع مواجــز األخبــار مبعــدل 4 مــرات يوميــاً. 

ثالثاً: شعبة املراسم والعاقات العامة: 
تُعــد شــعبة املراســم والعاقــات العامــة الجهــة املختصــة التــي تُعنــى بتهيئــة الفــرص وتوفــري املنــاخ املناســب إلقامــة التفاهــم املشــرك بــن الجامعــة ومختلــف   

القطاعــات والهيئــات واملؤسســات واألفــراد يف تعاملهــا مــع الجامعــة، وتعمــل عــى إقامــة عاقــات طيبــة مــع الجهــات الدوليــة واإلقليميــة كافــة، كــا تعمــل الشــعبة 

عــى تهيئــة األجــواء وتقديــم التســهيات ملختلــف النشــاطات العلميــة والثقافيــة واإلعاميــة. 

وتتــوىل الشــعبة اســتقبال ضيــوف الجامعــة يف املطــارات واملنافــذ الحدوديــة وتـُـرف أيضــاً عــى ترتيــب وتجهيــز األنشــطة العلميــة مثــل املؤمتــرات واملنتديــات   

ــادات مــن داخــل الجامعــة  ــي تجمــع الشــباب الجامعــي بالقي ــاءات الت ــة واللق ــا املعــارض واألنشــطة الرياضي ــة ومنه ــات الطابي ــدوات وورش العمــل والفعالي والن

ــا. وخارجه

رابعاً: شعبة ارتباط أعضاء هيئة التدريس/ مستشفى الجامعة: 
تتوىل الشعبة تسهيل مراجعة أعضاء هيئة التدريس للعيادات الطبية التخصصية، وتقديم الخدمات لهم بهدف توفري الوقت والجهد عليهم.

دائرة التعليم الجامعي

        تعترب القوات املسلحة األردنية هي الركيزة األساسية وعاد أمن واستقرار هذا البلد وهي صانعة وحامية استقاله وكرامته يف ظل قيادته الهاشمية املظفرة، ومن 

هنا نلمس دورها الواسع يف شتى املناحي واملواقع واملواقف فكان ال بد لكل محب ومخلص لهذا البلد وقيادته الهاشمية أن يعرف كيف نشأ هذا البلد وما هو الدور 

الذي اضطلعت به قيادته الهاشمية، وعظم تضحيتها حتى أصبح األردن أمنوذجاً يُحتذى يف جميع مجاالت الحياة فيه ومن هنا جاء إنشاء مديرية الربية والتعليم 

والثقافة العسكرية يف القيادة العامة ومنها دائرة التعليم الجامعي التي ترسم أجمل صورة لقواتنا املسلحة أمام أبناء الوطن لريسخ االنتاء يف قلوبهم لهذا الوطن األم 

والوالء لقيادته الهاشمية الحكيمة. حيث تتبع دائرة التعليم الجامعي ملديرية الربية والتعليم والثقافة العسكرية يف القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية، وترف 

عى تدريس مادة العلوم العسكرية يف الجامعات األردنية الحكومية والخاصة والكليات الجامعية التي متنح درجة البكالوريوس.

تعترب مادة العلوم العسكرية متطلباً إجبارياً لجميع الطلبة األردنين يف الجامعات واختيارياً للطلبة غري األردنين والهدف منها تثقيف الطلبة وتعريفهم بالقوات 

املسلحة األردنية وبالواجبات واملهام واألدوار التي تقوم بها عى املستويات املحلية واإلقليمية والدولية وإعطاء صورة صادقة ومرقة لواقع هذه القوات باإلضافة إىل 

غرس الروح الوطنية وتعميق االنتاء للوطن والوالء للقيادة الهاشمية.
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وتشارك الدائرة بإحياء املناسبات الوطنية حيث نظمت العديد من املعارض وقامت بالعديد من الزيارات امليدانية لطلبة العلوم العسكرية إىل مختلف وحدات    

وتشكيات القوات املسلحة األردنية.

كا قامت الدائرة باستضافة عدد كبري من رجاالت الدولة وأساتذة الجامعات وضباط من القوات املسلحة األردنية إلثراء أبناء وبنات الجامعة بثمرة خرباتهم وتجاربهم 

واإلنجازات التي شيدت عى يد القيادة الهاشمية ومدى حبهم وعطائهم لألردن.

وبهذا تعترب الدائرة حلقة الوصل بن أبناء األردن الدارسن إلنارة السبل لهم وافهامهم مدى أهمية األمن واالستقرار يف حياة الشعوب.

مكتب البعثات العسكرية

صدرت اإلرادة امللكية السامية يف ترين األول عام 1980 وذلك بتخصيص ما نسبته 20% من املقاعد املخصصة يف الجامعات واملعاهد العليا األردنية الرسمية   .1

ألبناء ضباط وأفراد القوات املسلحة األردنية واملخابرات العامة واألمن العام والدفاع املدين، وذلك إدراكاً من القيادة الهاشمية ملا للعلم واملعرفة من قيمة وأهمية 

بالغة يف صقل الفرد األردين ليكون جندياً واعياً وكا يريده قائدنا األعى مسلحاً بالعلم واملعرفة درعاً للوطن وسياجه املنيع محافظاً عى انجازاته ومؤسساته حريصاً 

عى تحقيق طموحاته.

بتاريخ 1980/1/15 تم تأسيس مكتب البعثات العسكرية يف الجامعة األردنية، ويعترب هذا املكتب حلقة وصل ما بن القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية /   .2

مديرية التعليم والثقافة العسكرية والجامعة فيا يتعلق بالتسهيل واإلرشاف واملتابعة ألوضاع الطلبة يف النواحي الدراسية واملالية والسلوكية، وحسب نظام البعثات 

رقم )18( لسنة 1980، وتعليات البعثات رقم )1( لسنة 2002 للطلبة املبعوثن للدراسة عى نفقة القوات املسلحة األردنية / املكرمة امللكية السامية.

مكتب شؤون خدمة العلم/عان

تأســس مكتــب شــؤون خدمــة العلم/عــان عــام1984م، مــن أجــل تســهيل اإلجــراءات عــى طــاب الجامعــة األردنيــة وطــاب الجامعــات والكليــات الحكوميــة     

والخاصــة ضمــن العاصمــة عــان الخاضعــن لقانــون خدمــة العلــم، حيــث مينــح هــذا املكتــب املوافقــة عــى متابعــة الطــاب لدراســتهم الجامعيــة بعــد التأكــد مــن 
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ســامة موقفهــم مــن خدمــة العلــم، وكذلــك تأجيــل دفاتــر خدمــة العلــم للمواليــد املطلوبــة لخدمــة العلــم، ومنــح املوافقــة عــى تأجيــل الفصــول الدراســية ومتابعــة 

انتظــام الطــاب يف الدراســة وتحويــل املنقطعــن عــن الدراســة واملفصولــن مــن الجامعــات والكليــات إىل شــعبهم لتحديــد موقفهــم مــن خدمــة العلــم.

مكتب املستشار الثقايف لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي

حرصــاً مــن وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي عــى تخفيــف العــبء عــى اإلخــوة الطلبــة عمــدت إىل فتــح مكاتــب ثقافيــة يف الجامعــات الرســمية عامــة     

ــة : ــة الهاشــمية يف املجــاالت التالي ــة األردني ــة يف محافظــات اململك ــة الطلب ــب عــى خدم ــك املكات ــوم تل ــات الخاصــة لتق ــا يف الجامع وبعضــاً منه

 - اســتقبال الطلبــات املقدمــة مــن الطلبــة بهــدف االنتفــاع مــن الدعــم املقــدم للطلبــة عــرب صناديــق القطاعــن العــام والخــاص ، وتزويــد مركــز الــوزارة بتلــك الطلبــات 

بعــد تدقيقهــا حســب األصــول.

 - اســتكال اإلجــراءات املرتبطــة بحصــول الطلبــة املنتفعــن عــى الدعــم املقــدم مــن الصناديــق، كصنــدوق امللــك عبــد اللــه الثــاين للتنميــة، وصنــدوق دعــم الطالــب 

الجامعــي بربنامجيــه )املنــح والقــروض(، والصنــدوق الهاشــمي، وصنــدوق األمــرية منــى لدعــم التمريــض، باإلضافــة إىل املنــح املقدمــة مــن بعــض الجهــات الخاصــة 

كركــة اإلقبــال لاســتثار، ورشكــة زيــن، وبنــك سوســتيه جــرال.

- متابعة إجراءات التسجيل للطلبة الوافدين املقبولن ضمن إطار التبادل الثقايف من الدول العربية واألجنبية.
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البعثات العلمية الداخلية

يتابــع مكتــب املستشــار الثقــايف تطبيــق قــرارات إيفــاد الطلبــة املبعوثــن عــى نفقــة وزارة التعليــم العــايل كذلــك يتابــع املكتــب تطبيــق قــرارات إيفــاد الطلبــة    

ــوزارة مثــل: املبعوثــن عــى نفقــة الصناديــق واملنــح األخــرى والتــي تــرف عليهــا ال

 ــ صندوق امللك عبد اللّه الثاين للتنمية.

 ــ صندوق األمرية منى للتمريض.

 ــ منح صندوق دعم الطالب.

 ــ قروض صندوق دعم الطالب.

 ــ الصندوق الهاشمي.

 ــ الكشافة واملرشدات.

 ــ منح رشكة زين.

ــ منح أوائل األقسام والكليات.

يتابــع املكتــب الثقــايف بعــض الحــاالت الخاصــة مثــل األوضــاع الدراســية للطلبــة العائــدون مــن العــراق والذيــن تــم اإليعــاز بقبولهــم يف الجامعــات األردنيــة   •

ــامية. ــة س ــة ملكي مبكرم

مبعويث وزارة الربية والتعليم : ــ   •

يتابــع املكتــب بعثــات التأهيــل الربــوي للمعلمــن ويتــم التنســيق حاليــاً مــع وزارة الربيــة ملتابعــة بعثــات وزارة الربيــة املخصصــة إليفــاد طــاب جــدد للخدمــة يف 

املناطــق النائيــة بعــد تخرجهــم.

ــول  ــى القب ــم يف مبن ــة والتعلي ــل وزارة الربي ــة املبعوثــن مــن قب ــم ملتابعــة شــؤون الطلب ــة والتعلي ــوزارة الربي ــم اســتحداث مكتــب املنســق الخــاص ب هــذا وقــد ت

ــة والتعليــم. ــوزارة الربي ــة مــن املكتــب الثقــايف إىل مكتــب املنســق الخــاص ب والتســجيل، حيــث ســيتم فيــا بعــد نقــل متابعــة هــؤالء الطلب

ــة ملراجعــن  ــة الرســمية والجامعــات الخاصــة خدم ــق الشــهادات الصــادرة عــن الجامعــات األردني ــة تصدي ــايف خدم ــب الثق ــق الشــهادات: يقــدم املكت تصدي  •

الجامعــة والخريجــن منهــا كذلــك يســتقبل املكتــب عــدد كبــري مــن املراجعــن للتصديــق لســهولة املواصــات التــي تتمتــع بهــا الجامعــة األردنيــة ومتيــز موقعهــا.
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مرافق دائرة خدمات الغذاء والتغذية
تم إنشاء دائرة خدمات الغذاء والتغذية مع نشأة الجامعة، وتعترب جزء حيوي منها، ويقع عى عاتقها تقديم خدمات الطعام والراب لطلبة الجامعة األردنية وأعضاء 

الهيئتن التدريسية واإلدارية، وأيضاً تقديم الخدمات الخاصة بالطعام والراب لجميع املؤمترات والنشاطات التي تقيمها الجامعة، وكذلك تقديم وجبات طعام مطهوة 

يومياً عى شكل بوفيه يومي، وخدمة ذاتية يف صاالت املطعم الرئييس بإرشاف صحي مبارشة من املختصن.

 دائرة خدمات الغذاء والتغذية مكونة من: ) شعبة إعداد وتجهيز الوجبات، شعبة الوجبات الرسيعة، شعبة املستودعات، وشعبة املحاسبة(، وهذه الشعب مرتبطة 

بعضها ببعض وتضم )4( أربع صاالت لتقديم الوجبات، وكذلك )9( تسعة كفترييات موزعة عى مختلف مواقع كليات الجامعة، حيث تقدم خدماتها املتنوعة وبأسعار 

مدعومة.

 تقدم دائرة خدمات الغذاء والتغذية خدمات الطعام والراب بأسعار مدعومة لجميع طلبة الجامعة وأيضاً أعضاء الهيئتن التدريسية واإلدارية ويف جميع الكليات 

توفرياً للوقت ومن أجل التفرغ لتلقي العلم، كا أنها تقدم خدمات أخرى مثل )الشيبس، الشوكوالته، والبسكويت ... الخ( يف شعبة الوجبات الرسيعة وبسعر السوق.
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مركز شبكة التعلم للتنمية العاملية »أثري«
أُنشــئ مركــز أثــري ضمــن مــروع تطويــر التعليــم العــايل الــذي متولــه الحكومــة مــن قــرض مــن البنــك الــدويل، كــا أّن الحكومــة اليابانيــة قّدمــت دعــاً ماليــاً لتجهيــز 

املركــز باملعــّدات واألجهــزة الرئيســة. وقــد تولّــت الجامعــة األردنيــة اســتضافة املركــز وتشــغيله وتطويــره، وتــّم افتتــاح املركــز يف 2001/7/5 برعايــة صاحــب الجالــة 

امللــك عبــد اللــه الثــاين حفظــه اللــه. ويعــّد املركــز األول مــن نوعــه عــى املســتوى املحــّي والعــريب، حيــث يوّفــر الخدمــات االتّصاليــة األكادمييــة للمؤسســات التعليميــة 

العاّمــة والخاّصــة إضافــة إىل أنـّـه يعتــرب إنجــازا تعليميــاً رياديــاً يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال عــى املســتوى العاملــي.

ومركــز أثــري مجّهــز بتكنولوجيــا متقّدمــة يف االتصــال وذلــك مــن خــال األقــار االصطناعيــة ومــن خــال خطــــوط  الـــ )ISDN(. وهــو جــزء مــن شــبكة التّعلــم للتنميــة 

العامليــة )GDLN( التــي تغطّــي القــارات الخمــس، إضافــة إىل أنـّـه يضــّم مختــرباً تعليميــاً متعــّدد الوســائط يســتخدم يف التعليــم والتدريــب وإنتــاج الربمجيــات واملــواد 

الدراســية. وتركّــز فكــرة شــبكة التعلّــم للتنميــة العامليــة التــي تنتمــي إليهــا )أثــري( حــول توظيــف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف العمليــة التعليميــة التعلّميــة 

وكذلــك تهيئــة فــرص التعلّــم التفاعــي عــن بعــد املتبــادل حــول منظومــة واســعة مــن القضايــا التنمويــة والتعليميــة وتيســري ُســبل التعلّــم للجميــع . 

أهداف املركز:

- تسهيل التواصل التفاعي بن الجامعات األردنية.

- تحسن عملية اتخاذ القرار عرب تعلّم تفاعي عن بعد يرتكز عى تبادل خربات حّية بن الخرباء واملارسن وصّناع القرار عى املستوين املحي والعاملي.

 - املساهمة يف دعم جهود الجامعات األردنية للتوّجه نحو التعلم اإللكروين.

النشاطات التي أنجزها املركز:  

لقــد تــّم إنجــاز العديــد مــن الحــوارات الدوليــة مــع جهــات عامليــة عديــدة, ومؤسســات محليــة حكوميــة وخاّصة.وكذلــك عقــد عــدد مــن الــدورات واملؤمتــرات وورش 

العمــل والتــي ُقّدمــت إىل أعضــاء هيئــات التدريــس والطلبــة يف الجامعــات األردنيــة والقطــاع الخــاص بكافــة مســتوياته يف األردن.

الجمعية التعاونية االستهاكية
  أنشــئت جمعيــة الجامعــة األردنيــة التعاونيــة االســتهاكية عــام 1974، وســاهم فيهــا عــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية والهيئــة اإلداريــة يف الجامعــة، كــا تســاهم 

الجامعــة األردنيــة بأكــرب نســبة مــن أســهم الجمعيــة.
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 - وللجمعية سبعة فروع موزعة يف الحرم الجامعي لخدمة املتعاملن معها، وتخدم طالبات املنازل الداخلية داخل منزيل الزهراء واألندلس. 

نشاطات الجمعية:

- بيع املواد االستهاكية للعاملن يف الجامعة وللطلبة بأسعار منافسة أو أقل من السعر الدارج يف السوق.

- تأمن الطلبة بالقرطاسية واملواد املكتبية.

- تسويق منتجات كلية الزراعة من األلبان والخرضاوات للعاملن يف الجامعة.

بنك القاهرة عان/ فرع الجامعة األردنية
حــرص بنــك القاهــرة عــان منــذ تأسيســه عــام 1960 عــى التميــز يف خدماتــه ومنتجاتــه املرصفيــة املقدمــة إىل عمائــه. ووظــف البنــك عــى مــدار خمســة    

عقــود قاعدتــه الرأســالية القويــة وخربتــه العريقــة يف خدمــة اإلقتصــاد الوطنــي بتقدميــه مجموعــة شــاملة ورائــدة ومتميــزة مــن الخدمــات والحلــول املرصفيــة التــي 

اثبتــت نجاحهــا يف تلبيــة اإلحتياجــات املتنوعــة لعمائــه مــن أفــراد ورشكات ومؤسســات. وحققــت خدمــات بنــك القاهــرة عــان الرياديــة نجاحــات كبــرية للعديــد مــن 

املشــاريع يف املجتمــع خاصــة التنمويــة. ورفــد البنــك اإلقتصــاد الوطنــي األردين بتمويــل املشــاريع الصغــرية واملتوســطة وحتــى املتناهيــة الصغــر.

 أمــا احتياجــات العمــاء اآلنيــة فقــد لباهــا بنــك القاهــرة عــان  بتوفــري القــروض الشــخصية وتوفــري خدمــات االســتثار وبطاقــات االئتــان والتحويــات البنكيــة مــن 

خــال شــبكة متميــزة ومتكاملــة مــن الفــروع املرصفيــة يف األردن وفلســطن.

ــة متعــددة  ــة ذكي ــة اىل بطاق ــة التقليدي ــة الجامعي ــل البطاق ــز بتحوي ــد واملتمي ــة مبنتجــه الفري ــك القاهــرة عــان املشــهد املــرصيف خــال األشــهر املاضي وتصــدر بن

ــتخدامات. االس

والبطاقــة الجامعيــة الذكيــة متعــددة االســتخدامات يســتفيد حاملهــا منهــا كهويــة تعريــف متكنــه مــن الدخــول إىل مرافــق الجامعــة املختلفــة. كــا يســتطيع مــن 

خالهــا الدفــع يف جميــع نقــاط البيــع داخــل األردن وخارجــه والــراء عــرب األنرنــت والســحب النقــدي. كــا ميكــن لحملــه البطاقــات الجامعيــة الذكيــة شــحن هــذه 

البطاقــات مــن خــال فــروع بنــك القاهــرة عــان واملنتــرة يف جميــع أنحــاء اململكــة ومــن خــال اكشــاك الدفــع اإللكــروين KIOSKS التــي ســيتم توفريهــا داخــل 

الجامعــات. وتتميــز هــذه البطاقــة بتمكــن حاملهــا مــن الحصــول عــى خصومــات عنــد اســتخدامها ضمــن شــبكة واســعة مــن املحــال التجاريــة املتعاقــدة مــع البنــك 

يف كافــة انحــاء اململكــة.

وبنــك القاهــرة عــان تفــرد بتقديــم  مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات املرصفيــة املبتكــرة التــي تناســب كافــة رشائــح العمــاء وتلبــي كافــة احتياجاتهــم املرصفية    

واملاليــة واالســتثارية.  كــا يقــدم البنــك باقــة مــن الخدمــات املرصفيــة اإللكرونيــة مــن خــال موقعــه اإللكــروين www.cab.jo التــي توفــر للعمــاء إمكانيــة إجــراء 

ــاح  ــم االنفت ــة وقي ــد روح الحداث ــي تجّس ــك، والت ــدة للبن ــة املؤسســية الجدي ــزة تعكــس الهوي ــا تواجــدوا.  وحزمــة هــذه الخدمــات املتمي ــة أين املعامــات املرصفي
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والتواصــل لخدمــة جميــع املتعاملــن معــه وتحقيــق الفوائــد القصــوى بعيــداً عــن الحــدود التقليديــة. وجــراء زيــادة الطلــب عــى خدمــات بنــك القاهــرة عــان فقــد 

عمــل البنــك جاهــداً لتغطيــة كافــة مناطــق اململكــة مــن خــال )89( فــرع.

بنك األردن/ فرع الجامعة األردنية
بنــك األردن مــن أوائــل البنــوك التــي تأسســت يف األردن عــام 1960، ومنــذ ذلــك التاريــخ وعــى مــدى 56 عامــاً تبنــى بنــك األردن نهــج التطويــر والتحســن املســتمر 

لكافــة أنشــطته ومجــاالت عملــه املاليــة واملرصفيــة، والتــي تضمنــت تطويــر الحلــول املاليــة واملرصفيــة للعمــاء واإلرتقــاء مبســتوى الخدمــة املقدمــة لهــم، إىل جانــب 

االســتثار يف أنظمــة آليــة متطــورة أســهمت يف توفــري منتجــات وخدمــات البنــك مبســتوى عــايل الجــودة مــا مكــن البنــك مــن مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة يف 

ــاح فــرع بنــك األردن يف حــرم  ــة ومشــاريع القطــاع الخــاص. وجــاء افتت ــة الوطني ــة يف املشــاريع التنموي ــة. كــا ســاهم البنــك أيضــاً بفعالي مجــال الصناعــة املرصفي

الجامعــة األردنيــة منــذ عــام 2005 ضمــن سلســلة مــن الخطــوات لخدمــة الجامعــات األردنيــة وتوفــري منتجــات وخدمــات تلبــي متطلبــات العمــاء. 

مكتب بريد الجامعة األردنية
أنشئ مكتب بريد الجامعة األردنية عام 1966، ويقوم املكتب بتقديم الخدمات التالية:   

- املراسات بكافة أنواعها مثل الرسائل والبطاقات الربيدية، )إرسال واستقبال(.

- الربيد الرسيع EMS والربيد املسجل.

- الحواالت الربيدية الداخلية والخارجية.

- املراسات الربقّية والهاتفية، وصندوق توفري الربيد.

- استقبال طلبات االلتحاق بالجامعات األردنية.

- استقبال طلبات ترخيص املركبات.

- قبض فواتري املاء، والكهرباء والهاتف. 


