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ذاتعتتدلمىَنرثتتحلهت هلٕت ملمىعتتاًل ٗ ٕتتالفتتتلذيق ت لإٔتتفم لمىعاٍعتتحل
ٗ ضتتاىرٖالماما يَ تتحلٗمىَْٖ تتحلفتتتلذيق ت لَّتتملٍرَ تتسلٍتتِلمىرعي ت ٌل
مىعتتاٍعت لٗمىثيتتسلمىعيَتتتلٗهفٍتتحلمىَعرَ ت لتَتتاليرَا ت لٗمىرطتت٘ ل
مىعيَتتلٗمىرنْ٘ىتت٘ظتللٍٗتِلّا ل تتحلمىرْمت ٌلمر م إلفتتئُلمىَنرثتحلذ تتٌل
ماقطاًلمىراى حلإضافحلإى لإ م ذٖا2ل

ل
لأ.
لب.
لض.
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ل
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ل
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قطتتٌلمىرسٗيتتف2لٕٗتت٘لمىقطتتٌلمىتت إليقتتً٘لترسٗيتتفلمىَنرثتتحلتتتاىَ٘م ل
مىَنرث حلمىَخريفحلمىَطث٘عحلٍْٖالٗمىَقرٗءجلآى ا.ل
قطٌلذْم ٌلمىَعرفح2لٕٗ٘لمىقطٌلمىَطؤٗهلعِلذْم ٌلٕ ٓلمىَت٘م ل
عِلطري لفٖرضرٖالٗذصْ فٖالٍٗعاىعرٖالآى ا.ل
قطٌلمىختفٍاخلمىفْ تحل2لٕٗت٘لمىقطتٌلمىت إليقتً٘لترقتفيٌلمىختفٍاخل
مىفْ حلمىَنرث حلعي لمهر فٖالإى لظَٖ٘ للمىَطرف فيِلٕٗت٘ليرتفى ل
ٍِلٗ فجلمرعا جلٗٗ فجلمر ا لٗمىر٘ظ ٔ.
قطٌلق٘معفلمىث اّاخلٗمىخفٍاخلمرع ٍ ح2لٕٗ٘لمىقطٌلمى إليشتر ل
عي لإ م جلق٘معفلمىث اّاخلٗمرع ًلٗمىخفٍاخلمرىنررّٗ ح.
ٗيعَولفتلٕ ٓلماقطاًل()52لٍ٘ظفالٍعمٌَٖلٍِلمىَتؤٕي ِلأما يَ تال
فتلعيٌلمىَنرثاخلٗمىَعيٍ٘اخلأٗلٍَِلّتاى٘ملقطتطالظ تفملٍتِلمىرتف يةل
ٗذط٘يرلمىنفاءج.ل
التطىير والتحذيج
مضرَرخلمىَنرثحلٕ ملمىعاًل–ل فُلماع٘مًلمىطاتقحل–لتريق لذطت٘ مخل
ّ٘ع حلٍرَ سجلفتلظَ لٍعاالذٖالٗأّشتطرٖالٗٗظاففٖتالمىَخريفتح لٍَتال
ظعيٖتتالذقت لتَطتتر٘مٕالفتتتلٍصتتا لأف تتولمىَنرثتتاخلمىعاٍع تتحلمىعاٍتتحل
ٗمىخاصتتحلفتتتلما ُلٍتتِل تتسلمىثْتتاءلٗمىَقرْ تتاخلٗماظٖتتسجلٗمىَعتتفمخل
ٗمىرْم ٌلٗمىخفٍاخلمىْ٘ع حلٗمرىنررّٗ ح.ل
مىازنة المكتبة
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ىَ٘ممثحللمىرط٘ مخلمىطريعحلمىرتلذيفزلفتلمىعاٍعحلٗمىرتتلذرَصتولفتتل
مضريفمزلذخصصاخلظفيفجلٗزيا جلمىطاقحلمالضر عات حلٗالضتر فاءل ترٗ ل
مالعرَا يِلمىعاًلٗمىخاصلفقفلتيغدلٍ٘مزّحلمىَنرثحلٕت ملمىعتاًل001.111ل
يْا لىعاًل5112ل تسيا جلعَالماّتدلعي تٔلفتتلماعت٘مًلمىطتاتقحلمَتالٕت٘ل
ٍث ِلفتلمىشنولمىراىت2ل
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البناء
يرنُ٘لٍثْ لمىَنرثحلمىياىتلٍِلأ تعتحلط٘متت لتَطتا حلإظَاى تحلذثيت ل
2527لٍررملٍرتعا لٕٗ ٓلمىَطا حلذفتلتشرٗ لٍرطيثاخلمالعرَا لمىعتاًل
ىرطعحلآال لطاىة.ل
مقتنيات المكتبة
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ل

ل ّمرملىسيا جلعف لطيثحلمىعاٍعحلٗمعرَا لذخصصاخلظفيفجلٗمىر٘ضت لفتتل
مىني اخلٍٗشا محلمىعاٍعحلفتلترمٍطلٍطاتقاخلصتْفٗ لمىَيتللعثتفم ل
مىصاّتلفتلمىرَ س.لفقفل ققدلمىَنرثحلقفسجلّ٘ع حلتَقرْ اذٖالٍِل تسل
مىنٌلٗمىْ٘علض٘مءلماُلٍِل سلمىنرةلٗمىفٗ ياخلٗمىَ٘م لغ رلمىَطث٘عتحل
ٍِلماقرمصلمىَفٍعحلٗما رطحلأٗللزيا جلمال ررمكلفتلق٘معتفلمىث اّتاخل
مرىنررّٗ حلمىعيَ ح لتي سلتيت لعتف لٍقرْ تاخلمىَنرثتحل010120لٗش قتح ل
ٍْٖال11521لمراتالتاىيغحلمىعرت حلٗمرّعي سيحلٗلل5210لللٍا جلغ رلٍطث٘عحل
ٍصتتولماقتترمصلمىَفٍعتتحلٗماف ت ًلٗمىشتتفاف اخلٗغ رٕتتا لتارضتتافحلإى ت ل
15111ل مرابلإىنررّٗتليَنتِلمىتفه٘هلإى ٖتالٗقرمءذٖتالٍتِلهت هلق٘معتفل
مىث اّاخلمرىنررّٗ حلفتللمىَنرثتح لتارضتافحلإىت لم تررمكلمىَنرثتحل220ل
ٗ يتتحلٗ ق تتحلٗم تتررممٖالتقاعتتفذتلت اّتتاخلEBSCOلٗلDialogueلمىرتتتل
ذر َِلعشرمخلمآلال لٍِلمىفٗ ياخلمرىنررّٗ ح.ل
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ويبين الشكل أدناه مقتنيات المكتبة مـن المطبىاـات منـا اـا 1991
حتى اا : 2007
ل
120000
ل
99250
91614
100000
ل
77494
ل
80000
66826
الكتب العربية
ل
61013
53716
53186
الكتب األجنبية
ل
60000
37539 38982
ل المجموع التراكمي
32424
40000
30601
27350
ل
24308
14734
ل
20000 8050 11050 10189
3000
ل
0
ل
1991
1996
2000
2004
2006
2007
ل
ل
ل
تنظيم المعرفة
.6
ل
ذطرخفًلمىَنرثحلفتلذْم ٌلأٗع حلٍعيٍ٘اذٖتالٍٗعاىعرٖتالّماٍتالعاىَ تال
ٍرط٘ ملٕ٘لّماًلMINISISIلتْطخرٔلمىعفيفجلM2Lلمى إليطترخفًلفتتل
ذصْ لمى٘شتاف لٗفٖرضترٖالٗذنشت فٖالٍٗعاىعرٖتالآى تال.لٗقتفلمضترطاعدل
مىَنرثحلتئ هاهلٕ ملمىْماًلأذَرٔلظَ ت لٗظاففٖتالٗهتفٍاذٖا لمترتفمءلٍتِل
عَي تحلمىرسٗيتتفلٍٗتترٗ ملتاىفٖرضتتحلٗمىرصتتْ لمرعتتا جلٗمىتتفٗ ياخلٗمّرٖتتاءل
تئ ضتتتاهلمىَعيٍ٘تتتاخلإىت ت لمىَطتتترف فيِلٗمىثتتتا ص ِلت٘مضتتتطحلمىثريتتتفل
مالىنررّٗت.لٗأصثحلتئٍناُلمىطيثحلٗمىَف ض ِلمالذصاهلٍت لمىَنرثتحلٍتِل
أٍتتامِلذ٘مظتتفٌٕلفتتتلمىيتترًلمىعتتاٍعتلعتتِلطري ت ل تتثنحلمىَعيٍ٘تتاخل
مىفمهي حل(Intranetل)لٍِٗلمىخا ضلت٘مضتطحل تثنحلمرّررّتدل)(Internetل
ىف تالأٗهلٍنرثتحلأ ّ تحلذ ت لق٘معتفل
ٗت ىللأصتثيدلٍنرثتحلظاٍعتحلف
ت اّاذٖالعي ل ثنحلمرّررّدلمَالقاٍدلمىَنرثحلتئّشاءلٍنرثحلإىنررّٗ تحلل
ذشَولعي ل()25لظٖازل اض٘بلمى لظاّةل()22لظٖازملآهرلٍ٘زعحلفتتل
ظ٘مّةلمىَنرثحلمىَخريفحللٗظَ عٖتالٍرذثطتحلتشتثنحلمرّررّتدلاغترم ل
مىثيسلٗمىرف يصلٗمىرف ية.لل
ل

PHILADELPHIA UNIVERSITY

.7
لل

.8
لل

.9
لل

األحاث والتجهيسات والمعذات
ّمرملالذطاعلمىَنرثحلٗزيا جلٍطا رٖا لٗذيق قالإفم لمىَنرثحلٗذطت٘يرل
هفٍاذٖا لٗ ر لذؤ إلمىَنرثحلٗظ فرٖالتشنولضتٖولٍٗ طترلفقتفلذتٌل
ذسٗيفلمىَنرثحلتفشازلَّ٘ذظتلظفيفلٍِلٍقاعتلفلٗطتاٗالخلٗهيت٘مخلتيتسل
ٗتتتااظٖسجلمرىنررّٗ تتحلمىيفيصتتحلمتتفظٖسجلمىياضتت٘بلٗمىَاضتتحلمى تت٘فتل
ٗمىطاتعاخلمىَيّ٘حللٗأظٖسجلعر لمىث اّاخلٗغ رٕالٍِلماشازلٗمىي٘مزً.ل
الخذمات النىاية وااللكترونية
رصالٍِلمىَنرثحلعي لٍ٘ممثحلمىرط٘ مخلمىعفيفجلفتتلمىعاٍعتحلٗضتع ال
إى لذيق لإٔفم لمىعاٍعحلفتلمى٘ص٘هلإى لّت٘علٍتِلمىرعيت ٌلمىَرَ تسل
فقفلضعدلمىَنرثحلإى لذط٘يرلهفٍاذٖالتَالير ءًلٗ ضاىحلمىعاٍعح لفقفل
ققدلمىَنرثحلّقيحلّ٘ع حلفتلمىخفٍاخلمىَنرث حلت٘ضت لهفٍتحلإ ضتاهل
مى٘شتاف لمرىنررّٗ تحلElectronic Document Delivery Systemلٍ٘ضت ل
مىرْف ل سلأصثحلتئٍناُلمىطيثحلٗأع اءلمىٖ ئحلمىرف يط حلمالذصتاهلٍت ل
مىَنرثتتحلعي ت لتريتتفٕالمالىنررّٗتتتلٗإظتترمءلمىررمضتتولٍعٖتتالتي تتسلذقتتً٘ل
مىَنرثتتحلتئعتتفم لمرظاتتتاخلٗمى٘شتتاف لمىخاصتتحلتنتتولمضرفطتتا لٗإ ضتتاىٖال
إىنررّٗ تتالإى ت لمىَطتترف فيِلتتتفقربلفرصتتحلٍَنْتتح.لمَتتالذقتتً٘لمىَنرثتتحل
تئصفم لمىْشرمخلمرع ٍ حلٗمىثثي ٘غرمف حلتشنول ٗ إلٍْٗرمٌلٗذ٘زيعٖتال
عيتت لمي تتاخلمىعاٍعتتحلٗإ م مذٖتتتالمىَخريفتتحل.لمَتتالذطتترقثولمىَنرثتتتحل
مالىنررّٗ حلٍعَ٘عاخلمىطيثتحلٍتِلمىني تاخلمىَخريفتحلاغترم لمىرتف يةل
ٗمىرطث لمىعَيتلىيَطاقاخلماما يَ ح.ل
التطلعات المستقبلية
لذعَولمىَنرثتحلظإتفٓلعيت لذطت٘يرلهتفٍاذٖالتلَتاليرْاضتةلٗمىرطت٘ مخل
مىعيَ تتحلٗمىرنْ٘ى٘ظ تتحلٍطتترف فجلٍتتِلمىرقتتفًلمىعيَتتتلفتتتلٍعتتاهل
ذنْ٘ى٘ظ المىَعيٍ٘اخلٗمالذصاالخلتي سلذصثحلمىَنرثحلتؤ جلعيَ تحلذقتفًل
هفٍاذٖالتشنولضري لٗفعاهلىعَ لمىف مض ِلٗمىثا ص ِلٗطيثتحلمىعيتٌل
ىف تالٗغ رٕتالٍتِلٍْتاط لمىعتاىٌلمىَخلريفتحل.ل
ٗمىَعرفحلفتلظاٍعتحلف
ٗ رت لذصتثحلمىَنرثتحلٍعيَتال تتا يالٗشقاف تالٍَ تسملتت ِلٍص ذٖتالٍتتِل
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لىرط٘يرلمىخفٍاخلمىفْ حلمىراى حلفتتلمىعتاًل

ل

مىَنرثاخ لفئُلمىَنرثحلذطع
مىقا ً2ل
لأ .ذصتتْ لٗفٖرضتتتحلظَ تت لماقتتترمصلمىَفٍعتتحلCD'sلٗما تتترطحل
مىَر٘مفرجلفتتلمىَنرثتحلٍٗعاىعرٖتالإىنررّٗ تالٗضتَٖالإىت لقاعتفجل
مىث اّتتاخلمىرف طتتحلفتتتلمىَنرثتتحل رتت لذ تتٌلمىقاعتتفجلمى٘شتتاف ل
مىَطث٘عحلٗغ ترلمىَطث٘عتحلٗذقتف لما ترطحلٗماقترمصلمىَفٍعتحل
تي٘مىتل5210لٍا ج.ل
لب .تْتتاءلق٘معتتفلت اّتتاخلهاصتتحلاقطتتاًلمىني تتاخلمىرتتتلذتتفهولفتتتل
ٍطاتقاخلصْفٗ لمىَيتللعثتفم لىيرَ تسلٗذىتللىَطتاعفجلٕت ٓل
ماقطاًلعي لذط٘يرلمىَيفتاخلمىخاصتحلتٖت ٓلملىَطتاتقاخلتشتنول
عيَتلٍَ س.
لضٍ .ياٗىتتحل تتتملترّتتاٍطلمرعتتا جلمآلىتتتلفتتتلمىَنرثتتحلتقاعتتفجلت اّتتاخل
مىقث٘هلٗمىرطع ولٗمر م جلمىَاى حلٗذىتللىرفع تولعَي تحلإظترمءمخل
إهت ءلطتتر لمىطيثتتحلٗذيصت ولمىغرمٍتتاخلٍقاتتتولمىنرتتةلمىَفقتت٘ جل
تعَي حلآى حلٗم فج.
ٍياٗىحلمالّ َاًلمى لمىفٖرشلمىعرتتلمىَ٘ ف.
ل .
ٍرمظعحلٗذفق لمىرطع خلفتلقاعفجلت اّاخلمىَنرثح.
لٓ.
لٗ .مىَثا رجلتثرّاٍطلذف يثتل اٍولىَ٘ظفتلمىَنرثحلتاىرْط لٍ ل
قطتٌلعيتتٌلمىَنرثتتاخلٗمىَعيٍ٘تتاخل(ٍٗقتترٓلمىَنرثتتح)لفتتتلذطتت٘يرل
ٗذفٕ ولمىَ٘ظف ِ.ل

