
أسئلة مكررة عن المكتبة

ماهي شروط اإلشتراك في المكتبة؟ وماهي المستندات المطلوبة؟(1
-: شروط اإلشتراك
 عاما. 16أن ال يقل العمر عن 
�تعبئة نموذج اإلشتراك )وهو موجود على كاونتر الخدمات في الطابق  األرضي في المكتبة(.
(  لالشتراك العادي و )10دفع تأمين اإلشتراك البالغ �لمرة   عشرين دينار (20( عشرة دنانير

واحدة مستردة عند إلغاء اإلشتراك.

-:المستندات المطلوبة
)وجواز سفر لغير األردنيين  �إرفاق صورة إثبات شخصية )هوية أحوال مدنية� لألردنيين
.إذن إقامة ساري المفعول لغير األردنيين

كم هي مدة اإلشتراك في المكتبة؟(2
 .وسحب قيمة التأمين � اإلشتراك� في المكتبة� يكون مدى الحياة، ما لم يقم المشترك بإلغاء اشتراكه

هل باإلمكان إلغاء عضوية اإلشتراك؟ وما هي الشروط ؟(3
               نعم يمكن� للمشترك إلغاء اشتراكه وذلك :

�بعد التأكد بأنه ال يوجد لديه كتب تخص المكتبة.
 أشهر فأكثر.6انه قد مضى على اشتراكه 

ماهي أنواع اإلشتراكات في المكتبة؟ (4
اشتراك فردي/عائلي  ويستفيد منه الفرد نفسه  وجميع أفراد� العائلة.-1
اشتراك مؤسسي وهو خاص بالمؤسسات ويحق للمؤسسة ان تقوم بتفويض  موظفين اثنين-2

لإلستعارة واإلرجاع
اشتراك ذهبي-3

ما هو عدد الكتب المسموح> باستعارتها؟ وما هي مدة إستعارة الكتاب؟(5
 كتب لمدة أسوعين.3اإلشتراك الفردي والعائلي يسمح له باستعارة 
 كتب لمدة أسبوعين أيضا".10يسمح باستعارة اإلشتراك المؤسسي 
 باستعارة � أسابيع.3 كتب لمدة  5االشتراك الذهبي يسمح

هل يمكن تجديد إستعارة الكتب لفترة أخرى؟ إو ما هي آلية التجديد؟(6
 بتجديد إستعارة الكتب لمرة واحدة ولمدة � أسابيع  آخرين� حسب نوع االشتراك3أسبوعين/يسمح

حال أن الكتاب غير محجوز لمشترك آخر(.)في 
-:آلية التجديد
 التجديد بالحضور الشخصي �يمكن
( فرعي #06-4633372أو طريق الهاتف )123 .
( أو عن طريق إرسال بريد الكتروني لMainLibrary@shoman.org.joوذلك بارسال اسم ) 

المشترك ورقم اإلشتراك� وذلك في يوم تاريخ اإلرجاع أو قبله.

mailto:MainLibrary@shoman.org.jo


ما هي المزايا التي يتمتع بها المشترك في المكتبة؟(7
.إستعارة الكتب
حجز قاعة إجتماعات الرواد
.قواعد البيانات اإللكترونية )الكتب والمقاالت( من خارج مبنى المكتبة �إستخدام
( 16إشتراك مجاني في درب المعرفة لألبناء دون سن ال.)اإلشتراك العائلي( )
.إستعارة الكتب المسموعة
�إعطاء األولوية في حضور الورشات التدريبية التي تقوم بعملها المكتبة.

هل يوجد فروع للمكتبة غير الفرع الرئيسي؟(8
    نعم، باإلضافة إلى الفرع الرئيسي مكتبة عبد الحميد> شومان العامة/ جبل عمان،

ما بين الدوار األول والثاني )شارع الكلية العلمية اإلسالمية(، مقابل السفارة
(15العراقية، مبنى رقم )

فرعنا الثاني مكتبة عبد الحميد شومان العامة/ شرق عمان- منطقة األشرفية داخل حرم
مستشفى> البشير

ما هي أوقات الدوام الرسمية للمكتبة؟ وهل تفتح المكتبة أبوابها في العطل(9
الرسمية؟

:تستقبل المكتبة روادها طيلة أيام األسبوع على النحو التالي
 مساء(9:00 – صباحا 9:00السبت الى الخميس  )

 مساء(9:00 – صباحا 10:00األحد                 )
 مساءً( 9:00 – بعد الظهر 3:00الجمعة               )

(.8:00**وخالل التوقيت الشتوي يكون دوام المكتبة� حتى الساعة )
:العطل الرسمية

يتم اإلعالن عن العطل الرسمية في حينه.

هل يمكن تصوير صفحات من كتاب او مقال في دورية داخل المكتبة؟(10
نعم، هذه الخدمة متوفرة في المكتبة� من خالل التصوير الذاتي للوثائق، حيث يقوم المستفيد بالحصول

�على بطاقة التصوير الذاتي مقابل مبلغ رمزي  ويصور بنفسه الصفحات المطلوبة.

هل يتوفر نُسخ الكترونية للمراجع التي في داخل المكتبة؟(11
ال بتوفر نسخ الكترونية للمراجع التي داخل المكتبة ولكن هناك قواعد بيانات الكترونية يستطيع

اإللكترونية� الموجودة فيها. الكتب  والمقاالت المستفيد االستفادة من

هل يمكنني الدخول الى قواعد البيانات اإللكترونية من المنزل؟(12
من ضمن اإلمتيازات التي يتمتع بها المشترك في المكتبة إتاحة استخدام قواعد البيانات من-

المنزل وذلك بالطلب من موظف الخدمات )بعد إبراز هوية اإلشتراك ( حساب على قاعدة بيانات
EBSCO 

هل هناك رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها> المكتبة ؟(13
�كافة خدمات المكتبة وأنشطة وفعاليات المكتبة مجانية



كيف يمكنني اإلستفسار عن توفر المادة المكتبية التي احتاجها> سواء عن طريق(14
ال)الموضوع او العنوان او المؤلف(؟

 : من داخل المكتبة
هناك شاشات مبرمجة� خصيصا للبحث داخل المكتبة� وفي أي وقت يمكن طلب المساعدة من موظفي

�خدمات المستفيدين
 : من خارج> المكتبة

يمكن� الدخول الى موقع المكتبة اإللكتروني 
http://www.shoman.org.jo/scripts/mwimain.dll/144/libraryar?directsearch

هل يمكنني حجز مادة مكتبية معارة لمشترك آخر؟(15
 -      نعم، يتم عمل الحجز� للكتاب المطلوب على اسم المشترك

؟هل أستطيع أن أنسب بكتاب أرغب بقراءته ولم أجده ضمن مقتنيات المكتبة (16
نعم، عن طريق تعبيئة نموذج طلب التنسيب وستقوم المكتبة باإلتصال بك حال وصوله

لقسم اإلعارة

ماهي المواضيع التي تتوفر في المكتبة؟(17
مكتبة� عبد الحميد شومان هي مكتبة� عامة يتوفر فيها كتب في كافة المواضيع 

ما هو نظام التصنيف المعتمد في المكتبة ؟(18
 اإللكترونية23نظام تصنيف ديوي العشري الطبعة 

هل جميع مقتنيات المكتبة هي باللغة العربية ؟(19
تقوم المكتبة بتوفير الكتب باللغة العربية و اإلنجليزية بشكل أساسي، مع توفر مجموعة

باللغة الفرنسية وبعض اللغات األخرى

 هل أستطيع شراء الكتب من المكتبة ؟(20
ال، مكتبة عبد الحميد شومان مكتبة عامة تابعة لمؤسسة غير ربحية وتقوم بتوفير المواد

المكتبية للقراءة واإلستعارة فقط

http://www.shoman.org.jo/scripts/mwimain.dll/144/libraryar?directsearch

