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 كمستخدم:تسجيل الدخول . 1

يبدأ املستفيد بتسجيل دخوله على النظام، عن طريق إدخال اسم املستخدم وكلمة املرور احلاصل عليهما من مكتبته بعد 
 تسجيله كمستعري، عن طريق الشاشة التالية:

 
على حسايب، تظهر الشاشة اليت ميكن من خالهلا إدخال اسم املستخدم وكلمة املرور اخلاصة به، كما يف الشاشة بعد الضغط 

 التالية:

 
 

 ، كما يلي:Facebookوميكن للمستخدم تسجيل الدخول عرب حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي 
حبساب  الدخول” االختيارمث من ” الشخصية البياانت” خنتارومن القائمة اجلانبية ” حسايب” قائمة إىليتم الذهاب 

 ”تفعيل” رابطنضغط على ” الفيسبوك
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 بعد تسجيل الدخول على النظام، تظهر شاشه خاصة ابملستفيد، تشتمل على تبويب رأسي، وتبويب أفقي.

 
، واألحباث العلمية، وتصفح احملاضرات االلكرتونيةالرسائل قيد الدراسة، ميكن من خالله التحكم يف  األفقي:التبويب 

، اىل جانب استعراض دليل املستخدم لشرح تفاصيل البوابة وكيفية االستفادة من اخلدمات املقدمة وخدمات توصيل الواثئق
 عن طريقها.

البحث يف قواعد البياانت : ميكن للمستفيد من خالله البحث يف مقتنيات املكتبة أو املكتبات العاملية، أو التبويب الرأسي
العاملية، أو تصفح الرسائل العلمية أو الرسائل قيد الدراسة، أو البحث يف األحباث العلمية، أو الدورايت احمللية، أو املقتنيات 

 االلكرتونية، وميكن عن طريقها بدء عملية النشر االلكرتوين يف أي من الدورايت احمللية اخلاصة ابجلامعات املصرية.
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 التبويب األفقي:. 2

 الدراسة:الرسائل قيد 2/1

متكن املستخدم من إضافة رسالته املسجلة، حىت ميكن لباقي الباحثني االطالع على الرسائل املسجلة يف جمال ختصصه، منعاً 
 للتكرار، كما يف الشاشة التالية:

 
 األبحاث العلمية: 2/2

 حبث جديد:إضافة  .أ

مؤلفني املقالة  –للمقالة  العنوان الفرعي –الرئيسي للمقالة  )العنوانيقوم املستخدم إبدخال بياانت املقالة العلمية وتتمثل يف 
ملخص املقالة  –مكان واتريخ النشر  –املوضوعات الرئيسية للمقالة  –وبياانهتم سواء كانوا من داخل اجلامعة أو من خارجها 

 ابلشكل التايل: احفظ" كممث يقوم املستخدم ابلضغط على مفتاح " قالة(ابملاملرفقات اخلاصة  –
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 أو تعديل بياانت املقال. جديد حبثواليت متكن املستخدم من إضافة وبعد الضغط على حفظ، تظهر الشاشة التالية، 

 
 سابق:تعديل حبث  .ب

العناوين ، امللخص، ؤلفامل، لعنوانابيف هذه احلالة يتمكن الباحث من تعديل بياانت البحث اخلاص به عن طريق البحث 
 الفرعية كما ابلشكل التايل: 

 
 وابلضغط على تطبيق البحث تظهر الشاشة التالية :
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 واليت ميكن للمستفيد من خالهلا استعراض تفاصيل املقال: 

 
 ابملقال:أو ميكن طباعة تسجيله خاصة 
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 أو يتم تعديل املقال بعد الضغط على تعديل، فتظهر شاشه مثل شاشة اإلدخال كما يف الشكل التايل:

 
 ويتمكن املستفيد من حذف املقالة هنائياً، بعد الضغط على حذف املقالة.

 المحاضرات االلكترونية: 2/3

ختصصه ابلضغط على اجملال ميكن للمستخدم تصفح احملاضرات اإللكرتونية املتاحة على النظام ابملوضوعات املتاحة يف جمال 
 ، كما ابلشكل التايل:املطلوب

 
وابختيار اجملال املطلوب، ابلضغط عليه تظهر الشاشة التالية، واليت تشتمل على اسم الكورس، وملخص له، واسم احملاضر، 

 امعة اليت تناولت هذا الكورس، كما يلي:واجل
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 الشاشة التالية: كما يفوابلضغط على عرض احملاضرات، تظهر جمموعه احملاضرات اليت يشتمل عليها كورس حمدد،  

 
 وابلضغط على حماضرة معينة يتمكن املستفيد من مشاهدة الفيديو اخلاص ابحملاضرة.
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 أنشطة االستعارة:  2/4

  احملجوزة:العناصر  .أ
 يبدأ املستفيد يف البحث عن وعاء يف جمال معني، من خالل البحث يف مقتنيات املكتبة، كما يف الشاشة التالية:

 
فتظهر نتيجة البحث كما يف الشكل التايل، ويظهر جبانب الوعاء املطلوب اختيار خدمات، واليت ميكن من خالهلا القيام 

الوعاء إىل قائمة العناصر املفضلة، أو حجز الوعاء، أو البحث عن مواد يف نفس املوضوع،  مبجموعه من العمليات منها إضافة
 أو لنفس الناشر، أو مواد على نفس الرف، أو مواد لنفس املؤلف، كما يف الشاشة التالية:

 
أن حيتفظ واليت تساعد يف عملية البحث واالسرتجاع، حيث ميكن من خالهلا  QR code وهيومت إضافة خاصية جديدة 

حيث يتم تصوير الكود بكامريا  احلاجة؛إليه عند  العودةالباحث ابلرابط اخلاص ابلعنصر املطلوب البحث عنه حىت يتمكن من 
 اهلاتف احملمول ليتم حفظ الرابط على اهلاتف اخلاص ابملستفيد.
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مت تسجيله على املكتبة كمرتدد تقدمي طلب إلدارة املكتبة لالطالع على  الذيكما مت إضافة خاصية جديدة تتيح للمستفيد 
 الكتاب 

 ابختيار طلب اطالع يتم ارسال طلب اطالع إلدارة املكتبة ليتم جتهيز الكتاب للمستعري ليطلع عليه داخل املكتبة.

 
ميكن للمستعري متابعة طلب االطالع املقدم إلدارة املكتبة عن طريق الدخول من تبويب حسايب، مث أنشطة االستعارة، 

 مث طلبات االطالع 

 
 

 وابختيار إدراج حجز، يتم إرسال رسالة إىل إدارة املكتبة بطلب حجز عنصر معني، كما يف الشاشة التالية:
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ع على العناصر املطلوب حجزها من قبل املستفيدين، من تبويب خدمات املستفيد، طلب حجز، وميكن إلدارة املكتبة االطال
 حيث يتم اختيار الوعاء املطلوب حجزه، ليندرج ضمن العناصر احملجوزة يف املكتبة.

العناصر اليت مت وعندما خيتار املستفيد العناصر احملجوزة من تبويب أنشطة االستعارة، تظهر شاشه تتيح إمكانية التعرف على 
 حجزها من قبل املستخدم، ومتكن املستخدم من استعراض العناصر اليت قام حبجزها وإمكانية حذفها كما ابلشكل التايل:
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 :اتريخ نشاط االستعارة .ب
تتيح للمستخدم التعرف على اتريخ االستعارة واتريخ إرجاع الكتب حىت ال يتأخر عن املوعد احملدد إلرجاع العناصر املستعارة  

 التايل:كما ابلشكل 

 
 :االستعارةبياانت  .ت

حالة املستعري  -املستعريفئة  -متكن املستخدم من التعرف على بياانت اإلستعارة اخلاصة به مثل بداية وهناية اتريخ الصالحية 
 نشط أو غري نشط كما ابلشكل التاىل :
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 خدمة توصيل الوثائق: 2/5

  طلب إحضار وثيقة: .أ
يتيح النظام للمستعريين حجز حبث من دورية أو فصل من كتاب أو حبث من مؤمتر أو غريها ابلنسبة للمستعريين بعد الدخول 

ويقوم ابستكمال البياانت املطلوبة حىت يتم إرسال الوثيقة إلدارة املكتبة، فتظهر إىل املوقع يتم اختيار طلب إحضار وثيقة، 
 الشاشة التالية:

 
 وبعد إرسال الوثيقة تظهر لدى إدارة املكتبة جمموعة الواثئق اليت مت طلبها، من تبويب خدمة توصيل الواثئق، الواثئق املطلوبة.

 ام ملتابعة الوثيقة:وتظهر لدى الباحث قائمة ابملسئولني عن النظ

 
  



14  

 

 حالة الواثئق املطلوبة: .ب
 ميكن للمستفيد متابعة الواثئق اليت أرسل يف طلبها، كما يف الشاشة التالية:

 
 :الخدمات 2/6

 :مفضليت .أ
يتمكن الباحث من إضافة جمموعة من الكتب لقائمة املفضلة اخلاصة به، حيث يبدأ املستفيد ابلبحث عن موضوع معني، كما 

 الشاشة التالية:يف 
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ابلضغط على بدء البحث، تظهر نتيجة البحث اليت يتمكن منها املستفيد بتحديد جمموعة الكتب اليت يرغب يف إضافتها 
 لقائمته، عن الطريق الضغط على مفضليت، كما يف الشاشة التالية:

  
 كما يف الشاشة التالية:وبعدها تظهر لدى املستفيد من تبويب اخلدمات، بعد الضغط على مفضليت،  
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 :إرسال رسالة .ب
حيتاجه، عن طريق الضغط على إرسال رسالة من  ءشييتمكن املستفيد من إرسال رسالة إىل إدارة املكتبة لالستفسار عن أي 

تبويب اخلدمات، فتظهر شاشه يتمكن من خالهلا من إرسال رسالة، ومن املمكن إرسال مرفق معها، ابلضغط على 
Browse،  :كما يف الشاشة التالية 

 
 :صندوق الوارد .ت

على الرسائل الواردة له من إدارة املكتبة وميكن حذف الرسائل عن طريق اختيار الرسالة  االطالعمن خالله ميكن للمستخدم 
 املراد حذفها والضغط على حذف الرسالة املختارة كما ابلشكل التايل:
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 :الشراءاقرتاح  .ث
عادة بتنمية مقتنياهتا فيما يعرف بعملية التزويد وتتم من خالل عدة طرق قد تكون الشراء، وهى الطريقة األساسية تقوم املكتبة 

ويتم الشراء من خالل القوائم الببليوجرافية املتاحة من خالل دور النشر املختلفة، ويف بعض األحيان يكون املستعري يف حاجة 
ة يف هذه احلالة يتقدم للمكتبة بطلب شراء هلذا الكتاب ويتم البحث فإن كان على إىل كتاب معني، قد ال يوجد يف املكتب

قوائم الشراء اخلاصة ابملكتبة يتم شراؤه وان مل يكن موجود يتم التعرف على موضوعه وهل يدخل يف احملتوى املوضوعي للمكتبة 
ته من املكتبات األخرى يف حالة التبادل التعاوين بني وقد تقوم املكتبة ابستعار  أم ال وسعره هل يتناسب مع ميزانية املكتبة.

 ويشتمل طلب الشراء على البياانت يف الشكل التايل: املكتبات املختلفة يف نفس اجملال.

 
 اجلديدة:عناصر املكتبة 

احلديثة اليت وردت من ضمن خدمات املكتبة احلديثة خدمة اإلحاطة اجلارية ومن خالهلا تقوم املكتبة ابإلعالن عن العناصر 
إليها حىت يتمكن املستعريين من االستفادة منها ويتيح النظام للمستعري إمكانية التعرف على العناصر احلديثة كما ابلشكل 

 التايل:

 
 وابلضغط على أي عنصر من هذه العناصر ميكن ظهور العناصر احلديثة كما ابلشكل التايل:
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 الشخصية:البيانات  2/7

 البياانت الشخصية:حتديث  .أ
 ميكن املستخدم من تعديل البياانت الشخصية اخلاصة به كما ابلشكل التايل:

 
 :تغيري كلمة السر .ب

من خالهلا يتمكن املستخدم من تغيري كلمة السر اخلاصة به عن طريق إضافة كلمة السر القدمية مث الكلمة اجلديدة وكتابتها 
 الضغط على حفظ كما ابلشكل التايل:مرة أخرى للتأكد من مطابقتها مث 
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 التبويب الرأسي: 3

 المقتنيات:بحث  3/1

ويدعم النظام البحث البسيط حيث ميكن للمستفيد البحث  املختلفة، املكتبة مقتنيات يف البحث على املستفيدين يساعد
 ابستخدام الكلمات املفتاحية يف أي من عناصر املكتبة، 

 
 ،البولينيةويدعم أيضاً البحث املتقدم، حيث يتم حتديد نوع العنصر املستخدم يف البحث وميكن أيضاً استخدام عوامل البحث 
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نص كامل متاح على االنرتنت، خاص  أي مع الربطو  املكتبة مقتنيات عرض حبيث يتم للمستفيد البحث واجهة تطوير ومت
 على معلومات الوعاء.ابألوعية املطلوبة، عن طريق الضغط 

على ميني الشاشة ميكن للمستفيد البحث حسب أي من العناصر، اليت يتيحها فهرس املكتبة اجلديد، إىل جانب 
حفظ عمليات البحث اليت قام هبا املستفيد، وميكن إضافة الوعاء إىل قائمة املفضلة، أو حجزه الستعارته من املكتبة، أو ميكن 

، كما ميكن ارسال طلب وضوع، أو لنفس الناشر، أو مواد على نفس الرف، أو مواد لنفس املؤلفالبحث عن مواد يف نفس امل
 .إلدارة املكتبة لالطالع على الكتاب يف حال وجود املستعري ابملكتبة

 
 بحث االنترنت: 3/2

، الذي Z39.50يساعد املستخدم على إجراء عمليات البحث يف جمموعه كبريه من املكتبات العاملية، واليت تدعم بروتوكول 
 يساعد على تبادل واسرتجاع البياانت من قواعد البياانت.
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 قواعد البيانات العالمية: 3/3

واملتخصصة، واليت تتيح للباحث حتميل النص الكامل يوفر اجمللس األعلى للجامعات جمموعه من قواعد البياانت العامة 
لألحباث العاملية، اليت مت نشرها يف جمال ختصصه. وحىت يتمكن الباحث من حتميل النص الكامل لألحباث. وجيب إضافة 

 قواعد البياانت إىل قائمة املواقع املوثوق هبا، حىت يتمكن الباحث من استخدامها من املنزل.

 
 علمية:الرسائل ال 3/4

متكن املستفيد من البحث عن أي رسالة علميه يف جمال ختصصه، ويظهر للباحث يف ميني الشاشة قائمة ميكن من خالهلا 
تصفح الرسائل العلمية عن طريق التصنيف العلمي، أو اللغة، أو درجة الرسالة، أو اتريخ اإلجازة، أو اجلامعة أو الكلية، كما 

 يف الشاشة التالية:
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 الرسائل قيد الدراسة: 3/5

ميكن للمستفيد البحث عن الرسائل قيد الدراسة واليت مت تسجيلها من قبل ابحثني آخرين، تفاداًي لتكرار الرسائل العلمية، 
 وميكن تصفحها من خالل التصنيف العلمي اخلاص هبا، كما يف الشاشة التالية:

 
 األبحاث العلمية: 3/6

 اث العلمية اليت مت إدخاهلا على النظام من قبل مستفيدين آخرين، تساعد املستفيدين من تصفح األحب

 
حيث ميكن تصفح األحباث حسب سنة النشر، أو التصفح حسب أمساء الناشرين أو أمساء املواقع، وميكن استعراضها حسب 

 الباحثني وعدد املقاالت اخلاصة هبم، أو مقاالت النشر احمللى، أو مقاالت النشر اخلارجي.
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 الدوريات المحلية: 3/7

متكن املستفيد من البحث عن املقاالت العلمية اليت مت نشرها يف الدورايت احمللية اخلاصة ابجلامعات املصرية، حيث يتم 
البحث ابستخدام أي من عناصر البحث اليت يتيحها النظام، أو تصفح الدورية نفسها ابختيارها من قائمة الدورايت املوجودة 

 اشة.على ميني الش

 
 النشر االلكتروني: 3/8

متكن املستفيد من البحث يف الدورايت االلكرتونية اخلاصة ابجلامعات املصرية، ونشر املقاالت العلمية اخلاصة به يف إحدى 
جديدة يف حالة وجود صالحية إنشاء دوريه للنشر  ةإلكرتوني ةالدورايت احمللية اخلاصة ابجلامعات املصرية، أو إنشاء دوري

 االلكرتوين.
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 المقتنيات االلكترونية: 3/9

املقتنيات االلكرتونية املرتبطة ابألوعية، عن طريق البحث العام، أو عن طريق التصفح اهلجائي، وميكن  حميكن للمستفيد تصف
 العشري، أو حسب نوع الوعاء، أو حسب سنة النشر، كما يف الشاشة التالية: ديويالتصفح حسب تصنيف 

 
 المؤتمرات: 3/10

ميكن للباحث استعراض املؤمترات اخلاصة أبي من اجلامعات املصرية والتعرف على تفاصيلها وإمكانية االشرتاك أبي منها، 
 حيث يتم إدخال بياانت املؤمتر من قبل إدارة املؤمتر، كما ابلشكل التايل: 
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من إدخال بياانت املؤمتر، وعمل املوقع اخلاص به، تظهر الشاشة اخلاصة ابملؤمتر، واليت ميكن للمستفيد أ، يتقدم  االنتهاءوبعد 
 من خالهلا بطلب نشر حبث، أو التقدم بطلب حلضور املؤمتر، كما ابلشكل التايل:

 
 تسجيل الخروج: 3/11

 استخدامه، انتهاءج من النظام بعد متكن املستفيد من تسجيل اخلرو 

 
 


