
 طالب من أجل المعرفة

 مبادرة جديدة في جامعة فيالدلفيا

أكد معالي األستاذ الدكتور مروان كمال مستشار جامعة فيالدلفيا على دور 

الجامعة في صقل شخصية الطالب وتنمية قدراته ومواهبه للوصول إلى سوق 

 .العمل بكل كفاءة واقتدار 

وتحرص جامعة فيالدلفيا التي تتمتع بعضوية العديد من المنظمات الجامعية 

المحلية واالقليمية والدولية على اعداد جيل من الشباب القادر على االسهام في 

إيجاد الحلول للتحديات االجتماعية عبر المشاريع والبحوث العلمية كما أشار األستاذ 

ة ، والذي أضاف أن جامعة فيالدلفيا الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامع

فاعال  في الجهود الوطنية واالقليمية الراقية لالرتقاء بنوعية  شريكا  أنشئت لتكون 

التعليم وتوفير بيئة جامعية تتسم بالحرية واالبداع وتشتمل على فرص التعليم 

المستمر مدى الحياة ، وهي حريصة على استقطاب الطلبة المؤهلين للتعليم 

لي من األردن واألقطار العربية وأقطار العالم ، واتاحة الفرص الكافية للتعامل العا

 .مع المجتمع المحلي واالقليمي والدولي 

المعرفة المختلفة ، فإن دائرة المكتبة ومصادر  بأفاقوفي اطار اهتماماتها 

وقال  " طالب من أجل المعرفة "المعلومات في جامعة فيالدلفيا انشأت مبادرة 

أن هذه المبادرة دكتور عدنان الطوباسي مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات ال

انطالقا  من كون المكتبة مصدرا  للمعرفة والمعلومات ، وإثراء هذا الجانب تأتي 

وتنمية قدراتهم ومواهبهم وأفكارهم وابداعاتهم ويشارك في نفوس الطلبة 



نخبة من طلبة كليات الجامعة المتميزين الذين لديهم قدرة على  بادرةمفي ال

المطالعة والحوار والنقاش والبحث عن المعرفة واألفكار اإليجابية واستقطاب 

 .سة والمطالعة ومعرفة كل شيء جديدالطلبة للمكتبة للبحث والدرا

اسيا  من ركنا  أس تعد  ومصادر المعلومات في جامعة فيالدلفيا ةيذكر أن المكتب

مصادر المعلومات المناسبة وفرص التعليم  من خالل توفير .مجتمع الجامعة

فمبناها فسيح، ومجهز بأفضل التقنيات  .التفاعلي والمتمركز حول الطالب

ويسير العمل فيها وفق خطة  .واألجهزة وقواعد البيانات اإللكترونية الالزمة

 . استراتيجية شاملة وطموحة وواقعية

الفرصة تاحة إل على ايجاد قواعد للبيانات دائرة المكتبة ومصادر المعلوماتحرصت و

إلى أفضل الناشرين  والباحثين للوصول واإلدارة  للطلبة وأعضاء هيئة التدريس

في العالم من خالل االشتراك بمجموعة متميزة من قواعد بيانات اإللكترونية للكتب 

وغيرها والتي توفر عدد هائل من والمجالت األكاديمية والرسائل الجامعية 

 .منشوراتها بصورة إلكترونية

وتحرص دائرة المكتبة ومصادر المعلومات على تحقيق أعلى درجات الجودة في 

اجراءات  وسياسات العمل المتبعة خالل العمل اليومي، وذلك لضمان تقديم افضل 

 .فيدينمستوى من الخدمات، التقليدية منها واإللكترونية لجمهور المست


