
ترونیةكیفیة الدخول الى قواعد البیانات المتاحة في المكتبة االلك



ياأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العل
ل هذا الرابط يمكنكم  لكترونية من خ .joedu.ju.elibraryالدخول الى المكتبة ا

ويكون الدخول عن طريق 
لكتروني  بريد الجامعة ا

  ju.edu.jo@بدون 
وكلمة ال الخاصة 

لكتروني بالبريد ا

ويكون الدخول عن طريق 
انشاء حساب كخطوة 

 اولى، وتفعيله عن طريق
لكتروني الخا ص البريد ا

.بالجامعة

1

2

لكتروني ة لك عند الدخول الى صحفة المكتبة ا
فس حرية الخيار بين بوابتين وكلتاهما تتيح ن

المحتوى

Ezlibraryأما عن طريق بوابة 

 Deep knowledgeأو عن طريق بوابة



1

√

×
√

في حال الدخول عن طریق 
ezlibrary یجب الدخول ،

وني عن طریق البرید االلكتر
الخاص بالجامعة بدون 

@ju.edu.jo  وكلمة السر
.ونيالخاصة بالبرید االلكتر

ات عند النجاح بالدخول سوف تظھر الصفحة الخاصة بقواعد البیان
بعد االنتھاء ) Logout(بالشكل التالي، ویجب التأكد من تسجیل الخروج 

.من عملیة البحث



2

Deep بوابة طریق عن الدخول اخترت حال في Knowledge 
 دالبری ادخال ویجب التالي المثال في كما حساب تسجیل یجب

.بالجامعة الخاص االلكتروني

 وةالخط ھذه بعد ویجب تقدیم، زر على اضغط الحساب تسجیل من االنتھاء عند
 او الوارد دالبری في االلكتروني البرید طریق عن الدخول طریق عن حسابك تفعیل

 بةالمكت على الدخول یمكنك الخطوة ھذه من االنتھاء وعند .العشوائیة الرسائل
 جیلتس عند انشاؤھا تم السرالتي وكلمة المستخدم اسم طریق عن االلكترونیة

.الحساب

یجب ادخال البرید االلكتروني الخاص بالجامعة 
كامال



2
 سطةبوا والدخول الحساب تفعیل بعد
 سوف السر وكلمة المستخدم اسم

 كلبالش البیانات قواعد صفحة تظھر
 عند الخروج تأكید ویجب التالي

.البحث عملیة من االنتھاء



طلبة البكالوريوس
ل هذا الرابط  لكترونية من خ .joedu.ju.elibraryيمكنكم الدخول الى المكتبة ا

 ونیة،االلكتر المكتبة صفحة الى الدخول عند
Deep بوابة اختیار یجب Knowledge 

 البوابة ھذه ان حیث خاص، حساب النشاء
.ریوسالبكالو لطلبة المتاح الوحید الخیار ھي

 حساب انشاء طریق عن الدخول ویكون
 البرید طریق عن وتفعیلھ اولى، كخطوة

.بالجامعة الخاص االلكتروني



ً، یجب تسجیل حساب جدید كما في ال مثال في حال لم تكن مسجال
.التالي ویجب ادخال البرید االلكتروني الخاص بالجامعة

وة عند االنتھاء من تسجیل الحساب اضغط على زر تقدیم، ویجب بعد ھذه الخط
د الوارد او تفعیل حسابك عن طریق الدخول عن طریق البرید االلكتروني في البری

بة وعند االنتھاء من ھذه الخطوة یمكنك الدخول على المكت. الرسائل العشوائیة
جیل االلكترونیة عن طریق اسم المستخدم وكلمة السرالتي تم انشاؤھا عند تس

.الحساب

 یجب ادخال البرید االلكتروني الخاص بالجامعة
.كامالً 



 سطةبوا والدخول الحساب تفعیل بعد
 سوف السر وكلمة المستخدم اسم

 كلبالش البیانات قواعد صفحة تظھر
 عند الخروج تأكید ویجب التالي

.البحث عملیة من االنتھاء



Thank you!


