


    

 

 
 
 

 قائمة احملتويات

 

. حركات اإلعارة وأعداد الطلبة المستعيرين من كل تخصص في مختلف كليات الجامعة .1
 (مع رسم بياني. )موزعة حسب كليات الجامعة وتخصصاتها

 
     ScienceDirectو  EBSCOhost)إحصائية استخدام قواعد البيانات اإللكترونية  .2

 (مع رسم بياني. )التي تشترك بها المكتبة( E-Marifahو 
 
 .حركات اإلعارة موزعة حسب الفئات الموضوعية لمصادر المعلومات المستعارة .3

 
 .حركات اإلعارة موزعة حسب سنوات نشر مصادر المعلومات المستعارة .4

 
 .حركات اإلعارة موزعة حسب المستوى الدراسي للطلبة المستعيرين .5

 
 .حركات اإلعارة موزعة حسب لغة مصادر المعلومات المستعارة .6

 

 

 
 



 
 
 

  

"الفترة الزمنیة:  "01-03-2018"//"30-06-2018
 

الخالصة والرسم البیاني
 

 عدد اإلعارات: 2458  |  عدد الطلبة المستعیرین: 925

كلیة تكنولوجیا المعلومات كلیة الھندسة والتكنولوجیا كلیة األعمال كلیة اآلداب والفنون
 

 
عدد اإلعارات: 755 | النسبة المؤیة: %31 

عدد الطلبة المستعیرین: 235 | النسبة المؤیة: %25
 
 

 
عدد اإلعارات: 484 | النسبة المؤیة: %20 

عدد الطلبة المستعیرین: 225 | النسبة المؤیة: %24
 
 

 
عدد اإلعارات: 440 | النسبة المؤیة: %18 

عدد الطلبة المستعیرین: 176 | النسبة المؤیة: %19
 
 

 
عدد اإلعارات: 210 | النسبة المؤیة: %9 

عدد الطلبة المستعیرین: 89 | النسبة المؤیة: %10
       

كلیة التمریض كلیة الحقوق كلیة العلوم كلیة الصیدلة
 

 
عدد اإلعارات: 85 | النسبة المؤیة: %3 

عدد الطلبة المستعیرین: 29 | النسبة المؤیة: %3
 
 

 
عدد اإلعارات: 279 | النسبة المؤیة: %11 

عدد الطلبة المستعیرین: 95 | النسبة المؤیة: %10
 
 

 
عدد اإلعارات: 100 | النسبة المؤیة: %4 

عدد الطلبة المستعیرین: 31 | النسبة المؤیة: %3
 
 

 
عدد اإلعارات:104 | النسبة المؤیة: %4 

عدد الطلبة المستعیرین: 44 | النسبة المؤیة: %5
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اإلعارت عدد
عدد الطلبة المستعیرین

اآلداب والفنون العلوم اإلداریة
والمالیة

الھندسة تكنولوجیا
المعلومات

الصیدلة العلوم الحقوق التمریض
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 كلیة اآلداب والفنون

 عدد الطلبة معدل اإلعارات مجموع اإلعارات عدد الطلبة في القسم القسم 
المستعیرین

نسبة الطلبة المستعیرین الى
 طلبة القسم

  %32 30 1.28 119 93  اللغة العربیة وآدابھا●
  %29 25 1 87 87 اإلرشاد النفسي●
  %49 76 1.76 273 155 دراسات التنمیة●
  %48 50 1.35 142 105 اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا●
  %53 42 1.2 96 80 التصمیم الجرافیكي●
  %6 8 0.12 17 142 التصمیم الداخلي●
  %16 3 0.37 7 19 الصحافة●
  %17 1 2.33 14 6 اللغة الصینیة وآدابھا●

  %34 235 1.1 755 687 المجموع الكلي
 
 

 كلیة األعمال

 عدد الطلبة معدل اإلعارات مجموع اإلعارات عدد الطلبة في القسم القسم 
المستعیرین

نسبة الطلبة المستعیرین الى
 طلبة القسم

  %13 73 0.32 178 562 المحاسبة●
  %30 27 0.49 45 91 المالیة والمصرفیة●
  %23 31 0.6 80 133 إدارة األعمال●
  %267 32 4.92 59 12 إدارة نظم وشبكات األعمال●
  %33 26 0.65 51 78 إدارة المستشفیات●
  %100 23 2.09 48 23 اإلدارة الفندقیة والسیاحیة●
  %22 13 0.37 22 59 التسویق●

  %23 225 0.51 484 958 المجموع الكلي
 
 

 كلیة الھندسة والتكنولوجیا

 عدد الطلبة معدل اإلعارات مجموع اإلعارات عدد الطلبة في القسم القسم 
المستعیرین

نسبة الطلبة المستعیرین الى
 طلبة القسم

  %2 6 0.03 12 354 الھندسة المعماریة●
  %1 6 0.03 16 565 الھندسة المدنیة●
  %73 36 1.84 90 49 ھندسة اإلتصاالت واإللكترونیات●
  %37 14 1.08 41 38 ھندسة الحاسوب●
  %34 62 0.81 149 183 الھندسة الكھربائیة●
  %18 29 0.55 87 157 ھندسة المیكاترونكس●
  %6 21 0.1 34 331 الھندسة المیكانیكیة●
  %5 2 0.29 11 38 ھندسة الطاقة المتجددة●

  %10 176 0.26 440 1715 المجموع الكلي
 
 

 كلیة تكنولوجیا المعلومات

 عدد الطلبة معدل اإلعارات مجموع اإلعارات عدد الطلبة في القسم القسم 
المستعیرین

نسبة الطلبة المستعیرین الى
 طلبة القسم

  %20 22 0.53 59 111 علم الحاسوب●
  %126 29 2.61 60 23 نظم المعلومات اإلداریة●
  %3 1 0.03 1 29 ھندسة الویب●
  %18 37 0.44 91 209 ھندسة البرمجیات●

  %24 89 0.56 210 372 المجموع الكلي
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 كلیة الصیدلة

 عدد الطلبة معدل اإلعارات مجموع اإلعارات عدد الطلبة في القسم القسم 
المستعیرین

نسبة الطلبة المستعیرین الى
 طلبة القسم

  %2 29 0.07 85 1227 الصیدلة●

  %2 29 0.07 85 1227 المجموع الكلي
 
 

 كلیة العلوم

 عدد الطلبة معدل اإلعارات مجموع اإلعارات عدد الطلبة في القسم القسم 
المستعیرین

نسبة الطلبة المستعیرین الى
 طلبة القسم

  %4 5 0.12 16 130 العلوم األساسیة والریاضیات●
  %41 90 1.21 263 218 التكنولوجیا الحیویة وھندسة الجینات●

  %27 95 0.8 279 348 المجموع الكلي
 
 

 كلیة الحقوق

 عدد الطلبة معدل اإلعارات مجموع اإلعارات عدد الطلبة في القسم القسم 
المستعیرین

نسبة الطلبة المستعیرین الى
 طلبة القسم

  %23 29 0.77 96 124 الحقوق●

  %25 31 0.81 100 124 المجموع الكلي
 
 

 كلیة التمریض

 عدد الطلبة معدل اإلعارات مجموع اإلعارات عدد الطلبة في القسم القسم 
المستعیرین

نسبة الطلبة المستعیرین الى
 طلبة القسم

  %32 44 0.76 104 137 التمریض●

  %32 44 0.76 104 137 المجموع الكلي
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الفترة الزمنیة:  "01-03-2018"//"30-06-2018" 

 

 

■ EBSCOhost   ■ Science Direct  

14783● Total Searches: 3612● Total Search Run: 

531● Total Full-text Request: 5631● Requests for Full-text Documents 

      

 

 

 

 
EBSCOhostScience Direct 
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■ E-Marifah Periodicals/Articles

 

2193● Total Search Run:

940● Total Full-text:

 

E-Marifah  -  Periodicals/ Articles
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الفترة الزمنیة:  "01-03-2018"//"30-06-2018"  

(Subject Areas) حركات االعارةالفئات الموضوعیة

153■ ق - القصص العربیة (القصص العربیة)
78■ ق.م - القصص المترجمة (القصص المترجمة)

(General Knowledge) 4■ 001 - المعارف العامة
(Systems) 2■ 003 - النظم

(Computer) 78■ 004 - الحاسوب
(Library and information science) 3■ 020 - علم المكتبات و المعلومات

(Journalism) 1■ 070 - الصحافة و النشر
(General collections) 4■ 080 - المجموعات العامة

(Philosophy & psychology) 19■ 100 - الفلسفة وعلم النفس
(Specific philosophical schools) 1■ 140 - مذاھب فلسفیة معینة

(Psychology) 169■ 150 - علم النفس
(Logic) 1■ 160 - المنطق

(Ancient philosophy) 1■ 180 - الفلسفة القدیمة و فلسفة العصور الوسطى
(Islamic philosophy) 10■ 189.1 - الفلسفة االسالمیة

(Modern Arabic philosophy) 3■ 191 - الفلسفة العربیة المعاصرة
(Religion) 6■ 200 - الدیانات

(Islam) 73■ 210 - اإلسالم
(Sociology) 119■ 300 - علم االجتماع

(Communication) 33■ 302.2 - االتصال
(Political science) 45■ 320 - العلوم السیاسیة

(Economics) 106■ 330 - االقتصاد
(Law) 116■ 340 - القانون

(Public administration) 4■ 350 - اإلدارة العامة
(Military science) 1■ 355 - العلوم العسكریة

(Social problems and services) 29■ 360 - المشاكل و الخدمات االجتماعیة
(Criminology) 1■ 364 - علم الجریمة و العقاب

(Insurance) 2■ 368 - التأمین
(Education) 41■ 370 - التعلیم

(Commerce) 2■ 380 - التجارة
(Customs and etiquette) 5■ 390 - العادات و التقالید



(Folklore) 7■ 398 - الفولكلور
(Languages) 23■ 400 - اللغات

(Arabic language) 69■ 410 - اللغة العربیة
(English language) 36■ 420 - اللغة االنجلیزیة
(Spanish language) 1■ 460 - اللغة اإلسبانیة
(Other languages) 4■ 490 - اللغات األخرى

(Natural sciences) 1■ 500 - العلوم
(Mathematics) 99■ 510 - الریاضیات

(Astronomy) 1■ 520 - علم الفلك
(Physics) 15■ 530 - الفیزیاء

(Chemistry) 34■ 540 - الكیمیاء
((Life sciences (Biology) (األحیاء) 21■ 570 - علوم الحیاة

(Zoology) 1■ 590 - علم الحیوان
(Homo sapiens) 5■ 599.9 - العائلة البشریة، االنسان

(( Technology ( Applied sciences) ( التكنولوجیا ) 1■ 600 - العلوم التطبیقیة
(Medical sciences) 173■ 610 - العلوم الطبیة

(Engineering) 279■ 620 - الھندسة
(Home economics) 11■ 640 - االقتصاد المنزلي

(Management) 123■ 650 - ادارة األعمال
(Accounting) 42■ 657 - المحاسبة
(Marketing) 11■ 658.8 - التسویق

(Chemical industries) 1■ 660 - الصناعات الكیماویة
(Biotechnology) 1■ 660.6 - التكنولوجیا الحیویة

(Manufactures) 4■ 680 - المنتجات الصناعیة
(Arts) 14■ 700 - الفنون

(Landscape arts) 1■ 710 - التخطیط العمراني والمناظر الطبیعیة
(Architecture) ( الھندسة المعماریة ) 27■ 720 - العمارة

(Plastic arts) 13■ 730 - الفنون التشكیلیة
(Drawing) 35■ 740 - الرسم

(Decorative arts) 21■ 745 - الفنون الزخرفیة
(Interior decoration) 4■ 747 - الدیكور

(Furniture and accessories) 1■ 749 - األثاث و ملحقاتھ
(Music) 9■ 780 - الموسیقى

(Recreation) 1■ 793 - الترفیھ و التسلیة
(Sports) 2■ 796 - الریاضة

(Literature & rhetorice) 9■ 800 - اآلداب وفن الكتابة
(Arabic literature) 77■ 810 - األدب العربي

(English & American literature) 31■ 820 - األدب اإلنجلیزي واألمریكي
( English fiction) 11■ 823 - القصص اإلنجلیزیة

(Danish and Norwegian literatures) 6■ 839.8 - اآلداب الدنماركیة و النرویجیة
(French fiction) 2■ 843 - القصص الفرنسیة

(Spanish literature) 1■ 860 - األدب اإلسباني



(Classical Greek literature) 1■ 880 - األدب الیوناني الكالسیكي
(Other literatures) 2■ 890 - اآلداب األخرى

(History & geography) 8■ 900 - التاریخ والجغرافیا
(Geography and travel) 1■ 910 - الجغرافیا و الرحالت

(Palestine -- Geography) 3■ 915.64 - فلسطین - جغرافیا
(Jordan - Geography) 1■ 915.65 - األردن - جغرافیا

(Biography) 3■ 920 - التراجم
(Ancient history) 6■ 930 - التاریخ القدیم

(Central Europe, Germany - History) 3■ 943 - أوروبا الوسطى، ألمانیا - تاریخ
(France - History) 2■ 944 - فرنسا - تاریخ

(Turkey -- History) 1■ 953 - تركیا - تاریخ
(Islamic and Arab History) 15■ 956 - التاریخ العربي و االسالمي

(Lebanon -- History) 1■ 956.2 - لبنان -- تاریخ
(Iraq -- History) 1■ 956.3 - العراق - تاریخ

(Palestine - History) 8■ 956.4 - فلسطین - تاریخ
(Jordan - History) 27■ 956.5 - األردن - تاریخ

(United Arab Emirates -- History) 1■ 956.95 - االمارات العربیة المتحدة - تاریخ
(United States -- History) 3■ 973 - الوالیات المتحدة األمریكیة - تاریخ

(Fiction) القصص اإلنجلیزیة - F ■34

2459■ مجموع حركات اإلعارة
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الفترة الزمنیة:  "01-03-2018"//"30-06-2018"  

(Publication Year) حركات اإلعارةسنة النشر

627■ ما قبل سنة 2000
867■ ما بین سنة 2000 و 2009

894■ ما بعد سنة 2010
70■ غیر محدد

2458■ مجموع حركات اإلعارة
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الفترة الزمنیة:  "01-03-2018"//"30-06-2018"  

حركات اإلعارةعدد الطلبة المستعیرینالمستوى الدراسي

2010/2011 ■00
2011/2012 ■34
2012/2013 ■1219
2013/2014 ■72218
2014/2015 ■143324
2015/2016 ■215578
2016/2017 ■217572
2017/2018 ■261741

9252458■ المجموع
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الفترة الزمنیة:  "01-03-2018"//"30-06-2018"  

(Source Language) حركات اإلعارةلغة المصدر

1638■ العربیة
829■ االنجلیزیة
1■ االسبانیة

2468■ مجموع حركات اإلعارة

مالحظة: مجموع حركات اإلعارة أكبر بسبب وجود عناوین متعددة اللغات.
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