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 رؤية الجامعة
جامعة طنطا مؤسسة تعليمية حبثية تسعي لتطوير ونشر املعرفةة   اةا     

تها الذاتيةة لتقييةم مركةت متيةدم بةم اتامعةا        العلوم والفنون املختلفة وتنمية قدرا

املصةةرية والعربيةةة والعامليةةة وتسةةاسس مةةجمل مؤسسةةا  ايتمةةجمل   التنميةةة ا قتصةةا ية   

وا جتماعية وحتافظ علي املوروثا  الفكرية واحلضارية للشعب املصري وتدعس حيوق 

 نية .اإلنسان وحتافظ علي البيئة ملتتمة بالييس الروحية واألخالقية وامله

 رسالة اتامعة

تعمل اتامعة علي توفري فرص متميتة للتعليس العالي   خمتلف اا ته علي 

كافة املستويا  وفم معايري أكا ميية عالية للراغبم فيةه مةأ أبنةاجمل ايتمةجمل املصةري      

وغريسس لتأسيلهس للمساسمة   التنمية ا قتصا ية وا جتماعيةة   كمةا تعمةل علةي     

املستمر يا   املعرفة عأ طريم البقث العلمي املنهجي اتا  وتساسس   تنمية التطوير 

ايتمجمل املصري بتيديس حلول علمية ملشكالته واستشارا  فنية تنظيمية لرفجمل مستوي 

األ اجمل   مؤسساته املختلفة   كما يتضمأ رسالة اتامعة نشةر الثيافةة وتةنري ايتمةجمل     

 يافية وا جتماعية وتنمية الوعي للقفاظ علي البيئة .احمليط مأ خالل األنشطة الث

 رؤية الكلية

تسعي كلية الرتبية الرياضية للوصول إلي كيان علمةي وحبثةي متميةت      

منظومة العملية الرتبوية والتعليمية وفيًا ملعايري اتو ة لتلبية احتياجا  ومتطلبا  سوق 

 العمل حمليًا وإقليميًا.

 رسالة الكلية

كلية الرتبية الرياضية إلي تيديس خدمة تعليمية متكاملة مجمل التميت   تهدف 

البقث العلمي وتشجيجمل املشاركة ايتمعية وذلك لضمان إعدا  خريج قا ر علي املنافسة 

 .فيًا ملعايري قومية حمد ة وواضقة  سوق العمل وو

 الكليةة   وقد مت اعتما  الرؤية والرسالة واألسداف ا سرتاتيجية بتةاري  الة   

 م. 22/10/2008  
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 الغايات واألهداف االستراتيجية للكلية

 الغايا  :

حتييم الفاعلية التعليمية لتطوير أ اجمل الطالب   ضةوجمل املعةايري األكا مييةة     

 للجو ة الشاملة .

تنمية املهارا  البقثية ألعضاجمل سيئة التدري  ومعاونيهس مجمل توسيجمل قاعدة املعرفة  

 العليا باستخدام التكنولوجيا احلديثة .لطالب الدراسا  
املساسمة   تيديس اخلدما  املتميتة ذا  اتو ة العالية   تنمية البيئة احمليطة  

بالكلية مجمل املشاركة ايتمعية املستدامة اليت تؤ ى إلي ربط الكلية بايتمجمل 

 اخلارجي .
 فكر التطوير إجيا  قيا ا  واعية وحكيمة تتسس باملصداقية واألخالق وتتبين 

وحتديث كفاجملة اتهاز اإل اري وتوفري املوار  املالية لرفةجمل كفةاجملة وفاعليةة أ اجمل    

 الكلية .

 األسداف ا سرتاتيجية :

 للطالب.تطوير الربامج التعليمية وامليررا  الدراسية واألساليب التيوميية  

 حتييم املشاركة الطالبية والدعس الطالبي؟.  
 تطبيم معايري ضمان اتو ة لتطوير التعليس .  
 الكلية.زيا ة اليدرة التنافسية خلرجيم   
 التدري .تنمية قدرا  أعضاجمل سيئة   
توفري قاعدة للبقث العلمي مجمل توثيةم العالقةا  العلميةة واخلدميةة للكليةة        

 حمليًا و وإقليميًا .
يةد احتياجةا  سةوق    املشاركة   املشروعا  البقثية خلدمة ايتمةجمل مةجمل حتد    

 العمل.
 تفعيل عمل الوحدا  ذا  الطابجمل اخلاص وزيا تها    املشاركة ايتمعية .  
 تطوير اهليكل التنظيمي اإل اري .  
 توفري املوار  املالية مأ أجل استكمال البنية التقتية .  
 توفري املوار  املالية مأ أجل استكمال البنية التقتية .  
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 سطورمكتبة الكلية في 

 م1994أنشئت عام / 

 .املوقجمل / تيجمل املكتبة بالدور األرضي مببنى الدرجة ا وىل  بالكلية 

 مساحة املكتبة /

   .مرت مربجمل تيريبا 120تشغل مكتبة الطالب بالكلية مساحة تيدر حبوالي  -

 .مرت مربجمل تيريبا 25تشغل مكتبة الدراسا  العليا مساحة تيدر حبوالي  -

 
 بمستخدم المكتبةالحقوق الخاصة 

 .املعاملة احلسنة مأ قبل موظفي املكتبة  .1
احلصول على املسةاعدا  السةريعة والفعالةة للةتمكأ مةأ الوصةول اىل املعلومةا          .2

 .املطلوبة  اخل املكتبة 
 .احلصول على ا ضاجملة املناسبة واهلدوجمل  اخل قاعا  ا طالع  .3
لعلمية والسالسةل احلديثةة   احلصول على املعلوما  مأ احدث ا صدارا  مأ املراججمل ا .4

 .وذلك بتتويد املكتبة الدائس مأ سذه ا صدارا 
  .توفري املياعد املناسبة واملرحية وايضا املناضد للبياجمل فرتة طويلة   املكتبة .5
 .أي وقت  تسهيل عملية ا ستعارة اخلارجية والداخلية   .6
 .تامم قاعا  ا طالع ضد احلوا ث واحلرائم  .7
 .التصوير باملكتبةتوفري خدمة  .8
 .توفري خدمة ا نضمام للمكتبة ا لكرتونية ) عمل أكونت" حساب" (  .9
 .عمل حبث جارى على املكتبة الرقمية .10
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 مقتنيات المكتبة 

 تشمل مكتبة الكلية على العديد مأ امليتنيا  العلمية الييمة : 

والعلةوم  الرتبيةة الرياضةية   فةروع علةوم      ويةة   52الدوريا  يوجد باملكتبة  -

 .ا خرى
رسةالة ماجسةتري و كتةوراه     1482الرسائل العلمية العربية : يوجةد باملكتبةة    -

 للرسائل اتامعية . علميومستخلص 
 اجنيبكتاب  855الكتب واملراججمل ا جنبية : يوجد باملكتبة عد   -
 عربيكتاب  15469الكتب واملراججمل العربية : يوجد باملكتبة عد   -
كةل سةذه امليتنيةا  طبيةا لليواعةد العامليةة للفهرسةة        ل الفةين وقد مت ا عةدا    -

 والتصنيف  

 الواجبات على مستخدم المكتبة

 املكتبة با لتتام وا حرتام . موظفيالتعامل مجمل  .1
 ا لتتام بيواعد  خول املكتبة وسى : .2
 .م الشخصية وتسليمها ألمم الياعةابراز بطاقة حتيي –أ     

  .سجل  املرت  يأ اليومي  تسجيل ا سس والبيانا  اخلاصة باملستخدم  –ب     

 .الياعةكتب خاصة باملستخدم خارج  وأيترك مجيجمل املتعليا   –ج    

  .ا لتتام باهلدوجمل وعدم استخدام احملمول  اخل الياعة .3
  .عدم تناول املأكو   واملشروبا  وعدم التدخم  اخل الياعة .4
 .اتيد والسليس لكتب املكتبةخدام ا ست .5
 .ترك الكتب املستخدمة بعد ا نتهاجمل مأ ا طالع عليها على املنضدة  .6
  .امليعا   ا لتتام بالتاري  احملد  لر  الكتب املعارة خارجيا  .7
ييةةام مسةةتوى أ اجمل اخلدمةةة مراعةةاة املصةةداقية عنةةد اسةةتيفاجمل أي اسةةتبيان يتعلةةم ب .8

 .باملكتبة
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 إدارة الكلية

 

 الكليةعميد 

 األستاذ الدكتور

 عتة شوقي الوسيمي

 

 وكالء الكلية

 األستاذ الدكتور

 مسعو  كمال غرابة

 وكيل الكلية لشئون الدراسا  العليا والبقوث

  

 األستاذ الدكتور

 ساني سعيد عبد املنعس

 وكيل الكلية لشئون التعليس والطالب
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 ل لجنة المكتبة يكتش

 2017/2018 الدراسيعن العام 

 رئيسا  أ. / أمانى رفعت البقريى 

 عضوا  حلمى اتمل مجالأ. /  

 عضوا  أمل التغيب السجيينأ. /  

 عضوا   عاجمل حممد حمي الديأأ.  /  

 عضوا  أمحد على العطار  / م.أ. 

 عضوا  نهي سليمان اليليوبيأ.م. /  

 عضوا  عبري عبد املنعس حممد /  

 عضوا   / حممد حامد شعبان 

 عضوا   / أسامة حممد الكيالنى 

 عضوا   اليا السيد عنرت / 

 عضوا / نانسي ادي ابو فرخية 

 الخبراء:

 عضوا  سلوي عبد اهلا ي شكيبأ.  /  

 عضوا  علية حسم خري اهللأ. /  

 عضوا  محدي ابراسيس حيييأ. /  

 سر اللجنة :  أمانة

 اللجنةأمم سر   عتة أمحد خملص/  ةالسيد 
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 الهيكل التنظيمي للعاملين 

  بالمكتبة

 موظفني هم: مثانيةيتكون من 

مدير املكتبة ومخسه امناجمل قاعا  وسس مسؤولم عأ التتويد و ا ضافة وا عدا  

 وسس : م موظفم مسؤولم عأ ا ستعارةالفين جبانب اثن

 عةةةتة أمحةةةد خملةةةصالسةةةيدة / 
 

 املكتبةةةةةةةةة  عةةةةةةةةام مةةةةةةةةدير :

 )كةةةةةةةةةةةبري أخصةةةةةةةةةةةائيم( 
 

 السةةةيد صةةةفا السةةةيد / فتقةةةي
 

 مراقةةةب قاعةةةة الدراسةةةا  العليةةةا    :
 

 نسةةريأ حممةةد قنةةرب  السةةيدة / 
 

 ثالةةةةةةث مكتبةةةةةةا  أخصةةةةةةائي :
 

 عا ل عبد املةنعس الشةي   السيد / 
 

 مراقةةةب قاعةةةة الكتةةةب العلميةةةة   :
 

 سةةدى توكةةال غةةا    السةةيدة / 
 

 إ خال الكتب على املكتبة الرقمية :
 

 السةةةيدة/  يةةةة حممةةةد جنةةةة 
 

: 
 مراقةةةب قاعةةةة الكتةةةب العلميةةةة  

 

 فةةةايتة حسةةةأ غةةةاىل  السةةةيدة / 
 

: 
 مراقةةةب قاعةةةة الكتةةةب العلميةةةة  

 

 أ ةةاجمل حممةةد خطةةاب السةةيدة / 

 

: 
 مراقةةةب قاعةةةة الدراسةةةا  العليةةةا   
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 كيف تستعير كتاب

 االستعارة الداخلية   -اوال 

اوقةا  العمةل     وذلةك   ،وسى تتيح لك ا طالع على الكتب  اخل قاعةا  املكتبةة       

سويتك  وتأكيدمم الياعة أسجال    وذلك يتس بعد تسجيل ا ك  ،الر ية باملكتبة

 و الكارنيه اخلاص بكأسواجمل بالبطاقة الشخصية 

 االستعارة الخارجية -ثانيا 

وذلك   بعد أن تستوفى  ،وسى تتيح لك ان حتصل على كتب مأ املكتبة خارج املكتبة    

 الشروط التالية :

  فجمل املصروفا  الدراسية  .1
 الضمان مأ املوظف املسئول  استمارةاحلصول على  .2
 احلال   ييوم املوظف املسئول بفتح صفقة استعارة لك  .3
   جيوز ا  تتيد ا عارة اخلارجية للفئا  التالية احلدو  املبينة قريأ كل فئة  .4

 
 عد  الكتب املسموح بإعارتها الفئة

 5 أعضاجمل سيئة التدري  

 5 املدرسون املساعدون واملعيدون 

 1 طلبة البكالوريوم 

 2 طلبة الدراسا  العليا

 2 العاملون 

 
 .تكون مدة ا عارة ملدة اسبوعم للسا ة اعضاجمل سيئة التدري  واملدرسم  .5
 .املكتبة  ألوعيةحسب عد  النس   لألوعيةيسمح بتجديد ا ستعارة  .6
ملدة سبعة ايام وجيوز  الدراسا  العليا ( –اتامعية تكون مدة ا عارة لطالب )املرحلة  .7

 .ان جتد  ملرة واحدة فيط حسب عد  النس 
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نفسه   جملاذا انيضت مدة ا عارة  ون ان يعيد املستعري ما بعهدته مأ ميتنيا  مأ تليا .8

خةالل سةبعة ايةام وا  حيةرم مةأ        الكتب  عا ة املوعد امليرر يرسل له اخطار   

حيرم نهائيا وينبه علةى    راسيواذا تكررالتأخريا ستعارة ان كان طالبا ملدة فصل 

 نها  مثا بعد ر  مةا بعهدتةه او تسةديد     الكلية بعدم تسليمه اوراقه او اعالن نتيجته

  حسب ما تيضى به  ئقة املخازن و  جيوز اخالجمل الطرف للسا ة اعضاجمل سيئة التدري

 . بعد اخالجمل طرفه مأ املكتبة إواهليئة املعاونة والعاملون 
ف تعليماتها او نظامهةا او تياليةدسا مةأ ا نتفةاع مةأ      حم حرمان مأ خيال للمكتبة .9

 .تنة املكتبة بالكلية وال  الكلية  ىخدماتها بعد احاله املوضوع عل
بعهدتهس مأ ميتنيا  على مجيجمل طالب  مرحلة البكالوريوم والدراسا  العليا ر  ما  .10

  .قبل نهاية يونيو مأ كل عام

جيوز ا عارة اخلارجية لطالب الدراسا  العليا مأ خارج الكليةة عنةد  فةجمل التةامم      .11

املناسب الذى تيرره تنه املكتبة بالكلية وال  الكلية على ان يراعةى اسةعار   

    .الكتب وعد سا

ا ستعارة على ان يتس حصر ما لديهس فرته  جمليتس خماطبة السا ة املستعرييأ بعد انيضا .12

 .ما لديهس مأ كتب  إلعا ةارسال استعجال مأ كتب ومعاو ة 
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 طريقة الدخول على نظام المستقبل

 للمكتبة الرقمية

 ا  أوليةممعلو

 تهيئة املتصفح للدخول على النظام

جيب عدم تفعيل أشرطة األ وا  اخلاصةة  لضمان جناح عملية الدخول للموقجمل 

شريط أ وا  جوجل وشريط أ وا  الياسو وميكأ إييةاف وتشةغيل مجيةجمل أشةرطة     مثل 

 األ وا  الغري مرغوب بها عأ طريم الذساب إىل قائمة:

VIEW -- TOOLBARS 
عالما  صح مأ اليائمة التى ستظهر باستثناجمل أول واحد فيط كما  أيثس حذف 

 بالصورة:
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 : ثس خنتار تسجيل  خول كما فى الشاشة التالية

 
 ثس الييام بتهيئة املتصفح آليا للعمل مجمل املوقجمل عأ طريم الضغط على " الرابط" :

 

 لتظهر النافذة التالية :
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 " فتظهر الشاشة التالية :RUNقس بالضغط على مفتاح "

 

 " فتظهر الشاشة التالية :YESنضغط على "

 

جناح عملية " وبذلك يكون املتصفح قد متت تهيئته لضمان OKنضغط على " 

 الدخول للنظام .

 للمتصفح : اليدويوللضبط 
 Sitesثس    Local Intranetومنها خنتار  Securityخنتار   Internet optionمأ  
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 Advancedومنها خنتار 

 
ويتس كتابة أسس املوقجمل مأ ضمأ املواقجمل احمللية التى ميكأ الدخول عليهةا ، ثةس   

 كما فى الشكل التاىل :   Addالضغط على 

 

 ومةةأ نفةة  النافةةذة يةةتس ضةةبط األمةةان الةةالزم عةةأ طريةةم النيةةر علةةى            
 ثس تفعيل اخلاصية   Custom Levelالتر  

Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for 

scripting  Enable 
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ثةس خنتةار     www.eulc.edu.egكما سبم فإن عنوان املوقجمل علةى ا نرتنةت   

 تسجيل  خول كما سبم فتظهر الشاشة التالية :

 

 الشاشةة السةابية     يتس إ خال رقس املستخدم وكلمة السر اخلاصة بةه كمةا   

ثس يتس الضغط  ،) وتعطى له سذه البيانا  مأ قبل املشرف على النظام فى مكان عمله ( 

فيتس الدخول إلي النظام وتظهر شاشة ميسمة إلةي ثالثةة منةاطم     ،على " تسجيل  خول" 

 ميم الشاشة ، يسار الشاشة وبها ما يلى: ،رئيسية : أعلى الشاشة 

ثس أختيار  ’واملكان احلاىل الذى مت تسجيله عليه  ’أعلى الشاشة يظهر اسس املستخدم  .1

ثةس اختيةار لغةة واجهةة      ’ملم علةى النظةام   يةوم الةدخول     "العاملم اليوم" وسس العا

 التطبيم .
السطر التاىل أعلى الشاشة به اليائمة الرئيسية التى يتس منها اختيار األوامر الرئيسية  .2

 للنظام .

http://www.eulc.edu.eg/


 المكتبةدليل    

 

 

ميم الشاشة املوقجمل احلاىل للمستخدم والذى له حم الوصول إليه وجبانبه رمت نضةغط   .3

وللذساب للموقجمل احلاىل نضةغط علةى اسةس املوقةجمل      الفرعية ملواقجمل عليه لألنتيال إىل ا

 .نفسه
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 مأ اليائمة الرئيسية تظهر قائمة فرعية فى ميم الشاشة :أمر  أي  اختيارعند  .4
فعند اختيار " الفهرسة " مأ اليائمة الرئيسية تظهر قائمة األوامر اخلاصة بالفهرسة وما 

املوجو ة على ميم الشاشة كما سو موضح بالشاشة حتتويه مأ قوائس فرعيه فى املنطية 

 التالية :

 
وسكذا ... فعند الضغط على أى أمر مأ اليائمة الرئيسية أعلى الشاشة تظهر قائمة 

 وامر الفرعية على ميم الشاشة .باأل
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وفةى    ،يسار الشاشة : وسو املكان الذى يظهر فيه التطبيةم املطلةوب التعامةل معةه      .5

وبةه   ،أسفله سطر ميكةأ املسةتخدم مةأ ا نتيةال بةم أكثةر مةأ تطبيةم مفتةوح          

أو إغةالق   ،الطابعةة "  بالضةغط علةى صةورة "     ،إمكانية طباعة الصةفقة احلاليةة   

أو التنيةل بةم الصةفقا  التةى سةبم فتقهةا        ،"  Xالصفقة بالضغط على الصةورة " 

صةول علةى املسةاعدة فةى     والتعامل معها بالضغط على صورة األسةهس وميكةأ احل  

 " Helpكيفية العمل على النظام مأ خالل الضغط على " 

 
 

 كيفية فتح التطبيم اتديد فى نافذة جديدة:

بيبلوجرافية ،  تسجيلهميكأ فتح أكثر مأ تطبيم فى نف  الوقت مثل : إنشاجمل 

 ، وميكةةأ ا حتفةةاظ بشاشةةا  التطبييةةا  مفتوحةةة ، . . . تسةةجيلهتيريةةر، البقةةث عةةأ 

فعند الضغط على النافذة املوجو ة جبوار بآخر شاشة مت التعامل معها فيط . .  ا حتفاظأو 

بالتطبييا   ا حتفاظالتطبيم املطلوب استخدامه يتس فتح التطبيم فى شاشة جديدة ليتس 

 األخرى املستخدمة فى نف  الوقت

 
 

 الوقت :والشاشة التالية توضح الشكل عند فتح أكثر مأ تطبيم فى نف  
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 إنشاجمل وتصفح املواقجمل:

مت تصميس النظام للتعامل مجمل عد  كبري مأ املكتبا  واملواقجمل املختلفة فى نف  

الوقت وميكننا اإلطالع على املواقجمل التى لنا احلم فى الوصول إليها عةأ طريةم الضةغط    

 اليائمة العلوية :   ةعلى ) املواقجمل ( املتاح

 
عأ طريم الضغط علةى   احلاليمأ املوقجمل  املتفرعةعلى املواقجمل  ا طالعوميكأ 

 ميتنيةا    أيتظهر جبانب املوقجمل ، وميكننا الوقوف على سةذا املوقةجمل لتسةجيل     اليتاألسهس 

 أو فهرسة عأ طريم الضغط على النص نفسه:

 

 
 

والرتتيب املنطيى لألنةواع  وكل موقجمل يتس إنشائه على النظام يكون له نوع ، 

 املتاحة كالتاىل :

 جامعه ، كلية ، مكتبة مركتية ، مكتبة ، قاعة / قسس معرفى

سى التى تسمح بتسجيل ميتنياتها حبيث   يتكرر فيها الرقس العام ، وعا ة املكتبة : 

 يكون الرقس العام سو رقس الوعاجمل فى  فرت اليومية .

باملكتبة  فرت لتسةجيل الكتةب   ، فلو وجد  فرتيأ  أن املكتبة تعنى  فرت اليوميةأى : 

لدينا مكتبتم : مكتبة للكتب آخر لتسجيل الكتب األجنبية فهذا يعنى أنه العربية و

العربية ومكتبة للكتب األجنبيةة ، وميكةأ تيسةيس مكتبةة الكتةب العربيةة إىل       
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اموعه أقسام أو قاعا  مثل : قاعة احملفوظا  ، وقاعة الكتب الثمينة ، وقاعة الطالب ، 

 كذا . . .وس

نو  إنشاجمل مكتبتم بهما ثس نذسب  اليتولتنفيذ املثال السابم نيف على الكلية 

إضافة مواقجمل فرعية " ونسةجل املكتبةتم وجنعةل نةوع كةل       ليائمة " إ ارة النظام" ثس "

 واحدة منهس " مكتبة"

 

 

 لتختيأ املوقجمل اتديد  Saveثس خنتار حفظ 

"املواقةجمل " مةأ   وإلنشاجمل اموعة مكتبا  حتةت الكليةة نضةغط علةى اختيةار      

مةأ    ارة النظةام" مت إنشةائها ، ثةس مةأ اختيةار "إ     الةيت اليائمة الرئيسية ، ثس خنتار الكلية 

اليائمة الرئيسية خنتار " إ ارة املواقجمل واملكتبا  " ، ومأ سةذه اليائمةة الفرعيةة خنتةار "     

 :إضافة اموعة مواقجمل فرعية " لتظهر الشاشة التالية
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فنسجل بها قائمة املواقجمل الفرعية " مكتبة الكتب العربية واألجنبية " وجنعل 

خلطوة مرة أخرى لتسجيل املواقجمل الفرعية ه اذفى سذه احلالة " مكتبة" . . ونكرر سالنوع 

 . معر قاعه / قسس حتت املكتبا  ويتس حتديد النوع فى سذه احلالة 

 

 تسجيل مستخدمم جد :

 ميكأ تسجيل املستخدمم اتد  كما يلى :

تسجيل املوظف به والذى سيكون له حم الوصول إليه مةأ  خنتار املوقجمل املطلوب  -

 )املواقجمل(.
 نذسب إلي " إ ارة النظام" . -
إ ارة الصةالحيا  " ، ومنهةا خنتةار " تسةجيل موظةف       “الفرعيةة  خنتار اليائمةة   -

 جديد".
 تتس تعبئة بيانا  سذا املوظف بعناية . تظهر الشاشة التالية : -
 مكتبة.مبكتبة أو مدير  كموظفية ا فرتاضالصالحيا  ومأ ثس إعطائه  -
 على " إضافة الصالحيا  ملستخدم جديد ".ثس نضغط  -

 مالحظات 

ميكةةأ تسةةجيل امليتنيةةا  فيةةط  اخةةل مكتبةةة أو  اخةةل قاعةةة 

 متفرعة مأ مكتبة .

الرتتيب الطبيعي سو إنشاجمل الكليا  ثس إنشاجمل املكتبا  املتفرعة مةأ تلةك   

 ، ثس قاعا  أو أقسام فرعية حتت املكتبا )إن وجد  سذه األقسام (.الكليا  

 



 المكتبةدليل    

 

 

 
 

وبعد التسجيل تظهر الشاشة التالية وبها رقس املستخدم وسو الرقس الذى سيستخدمه 

 مت إ خاهلا أثناجمل تسجيل بياناته اليت سيسذا املوظف للدخول إىل النظام ، وكلمة السر 

 
 

 با سسميكأ للمستخدم الدخول إلي النظام بالرقس ، أو  
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 تغيري كلمة السر:

وقت وذلةك عةأ طريةم     أي  ميكأ للمستخدم تغيري كلمة السر اخلاصة به 

البيانةا   لتظهر شاشةة بهةا    ا سسالذى يظهر فى أعلى النافذة جبوار على تعديل الضغط 

 الشخصية ، ثس الضغط على مفتاح تعديل البيانا  ، ومأ ثس إ خال كلمة السر اتديدة .

 

 

 واجهة النظام :

بداية الدخول على النظام جند سذه الشاشة يوجد بهةا ) األخبةار ، املكونةا       

ا  الفهرسةة وامليتنيةا  ، معةدل    أعةد  إمجةالي يوم امة  ، تطةور    موقعيالرئيسية ، نشاط 

 للفهرسة وامليتنيا  ، انتظام عمل املوظفم يوميا(. اليومي خال اإل
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 األخبةةةةةار:

 بالنظام ، كما فى الشاشة التالية :يستعرض أحدث األخبار اخلاصة 

 

 

 املكونا  الرئيسية :

ضغط علةى السةهس الةذى جبانةب " املكونةا       وعند فتح املكونا  الرئيسية بال

يستفيد منها موظف النظام ، ملعرفة التبويبا  اخلاصة الرئيسية " ، يستعرض أ له إرشا ية 

 ، كما فى الشاشة التالية :بالنظام وكيفية استخدامها 

 

، فمةثال عنةد    PDFويوجد شرح لكل مكون مةأ سةذه املكونةا  فةى ملةف      

 يشرحها : PDF" يفتح لنا ملف الضغط على " الفهرسة 
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 يوم أم  : موقعينشاط 

يوم أم  بالضغط على السهس املوجو  جبانبها ، يستعرض لنةا   نشاطيعند فتح 

 حذف ، فهرسة وسكذا .نشاط املوقجمل يوم أم  سواجمل كان سذا النشاط استريا  ، تعديل ، 

 

 

 أعدا  الفهرسة وامليتنيا  : إمجاليتطور 

 ألعةدا  التسةجيال  الببليوجرافيةة    اإلمجةالي يوضح العةد    بيانييعرض رسس 

 :التاليالشكل   وامليتنيا  اخلاصة باملوقجمل احملد  ، كما 
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 : اليومي اإل خالمعدل 

  إل خال التسجيال  الببليوجرافية على النظةام ، كمةا    اليومييوضح املعدل 

 الشاشة التالية :

 

 : بيانيانتظام عمل املوظفم يوميا 

 التالية:كما بالشاشة  للنظام،ملعدل زيارا  املوظفم  بيانييعرض رسس 
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 اخلروج مأ النظام :

 كما فى الشاشة التالية : يتس الضغط على خروج أعلى يسار الشاشة
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 المستقبل نظام في البحث كيفية

  البحث

يتيح النظام امكانية البقث  اخل النظام كله عأ طريم حبث الفهرسة املسجلة 

 او حبث امليتنيا  املوجو ة فى املكتبة أو البقث املتيدم فى احليول  ،على النظام 

 تطبيقات البحث : -أوال 

 حبث الفهرسة : 

ييوم سذا اتتجمل مأ النظام بعرض الفهرسة املسجلة لكل ا وعية أو لوعاجمل حمد  

ويتيح لك النظام امكانية البقث عأ وعاجمل حمةد  بعنةوان    ،وذلك مأ اختيار نوع العنصر 

كما ميكأ اختيار الفهرسة املسجلة  ،أو سنة النشر وسكذا .....  ISBNوعاجمل أو املؤلف أو ال

ويتيح النظام معاتة  ،فى فرتة زمنية حمد ة وذلك بكتابة تاري  بداية الفرتة ونهايتها 

  gone – went – goالكلما  إما عأ طريم اختيار كلما  البقث وتصريفاتها مثل 

ثس يتس ضةغط علةى مفتةاح " ابةدأ      ، وامرأةاتها مثل نساجمل ونسوة أو كلما  البقث ومفر 

 البقث " لعرض النتائج كما فى الشاشة التالية :

 

ثس خنتار قبول مأ خالل الضغط على   اإلمالئيويتيح النظام امكانية التصقيح 

 كما يلى :
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الشاشة ميكنةك تصةفح    سذهومأ خالل  التاليالنتائج كما بالشكل  روتظه

 معرفة عد  النس  أو اضافة نسخة او تعديل الفهرسة :  ،املارك 

 

 

باعةة لتظهةر نتيجةة    كما ميكأ اختيار بيانا  حمد ة مأ خانةة اعةدا ا  الط  

 ،التيرير   احليول املطلوب عرضها  ،ومنها يتس اختيار عنوان التيرير  ،ها البقث بناجملا علي

واختيار حجس اخلط املطلوب وطريية ترتيب نتائج البقث سواجمل  ،الصفقة   عد  الصفوف 

بالعنوان او املؤلف ....اخل . وبعد ا خال كافة إعدا ا  البقث والطباعة يتس الضغط علةى  

" كما  لالكسيلأو الضغط مفتاح " التصدير  ،مفتاح " أبدا البقث " لعرض نتيجة البقث 

 :  التاليالشكل   
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 : كالتاليوتظهر النتيجة 

 

وميكأ طباعة سذا التيرير عأ طريم الضغط على " طباعةة " كمةا ميكةأ    

منهةا كمةا سةو     أيالنتائج عأ طريم الضةغط علةى    سذهمشاسدة مارك او النس  ألى مأ 

 :  التاليالشكل   موضح 
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 حبث امليتنيا  

  احلةالي مأ خالل حبث امليتنيا  ميكنك البقث عأ النسة  املوجةو ة باملكةان    

ويةتس ا خةال    ،البقث عنةه    مكان كما ميكنك اختيار نوع الوعاجمل الذى ترغب  أيأو 

.....( كما ميكنك اختيار  ،رؤوم املوضوعا  ،اسس املؤلف  ،بيانا  البقث مثل ) العنوان 

كما يتيح النظام امكانية إ خال تفاصيل خاصة بالنسخة  ،سنة النشر وتاري  التسجيل 

 س العام او رقس ايلد والبقث عنها .ترغب بها مثل الرق اليت

يتس الضغط على مفتاح " أبدأ البقث " لعرض  ،بعد اختيار بيانا  البقث املطلوب 

 :  التاليالشكل   " كما  لإلكسيلأو الضغط مفتاح " التصدير  ،نتيجة البقث 

 

وتظهر نتيجة البقث كما فى الشاشة التالية وميكأ مأ خالهلا تعديل النسخة 

 ومعرفة بياناتها : 
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 ملةوظفي وميكأ حفظ نتيجة البقث لالستفا ة منها مرة ثانية وتكون متاحة 

عرض النتائج فى صةورة تيةارير يةتس الةذساب خلانةة إعةدا ا          املكتبة وعند الرغبة 

 :  التاليكانياتها لتظهر بالشكل سبم عرض إم اليتالطباعة : 

 

 :   ميتنياتيحبث فهرسة 

 مت اضافة ميتنياته عليها فيط .  اليتالبقث على التسجيال    يساعد املفهرم 

ويتس حتديةد نةوع العنصةر املطلةوب      ،حيث يتس البقث باستخدام كلمة معينة 

أو غريسا مةأ   ،أو املؤلف  ،العنوان   إما  ،ومأ املمكأ حتديد مكان البقث  ،البقث عنه 

أو حتديد تاري  ا خال  ،وقد يتس تضييم عناصر البقث بتقديد سنة معينة  ،نياط ا تاحة 

 معم .
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تظهةر اموعةةة التسةةجيال  اخلاصةةة مبيتنيةةا    ،علةةى ابةةدأ البقةةثبالضةغط  

 : الشاشة التالية  كما  ،املكتبة

 

كما سبم ا شارة  ،وميكأ طباعة تيرير البقث باستخدام إعدا ا   الطباعة 

 اليها فى البداية .
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   الحقول فيالبحث المتقدم -ثانيا

 البقث املتيدم فى احليول 

وزيا تها كلما احتاج  ،يتيح النظام للمستخدم إمكانية حتديد شروط البقث 

 يبقث بها كما فى الشاشة التالية : اليتلذلك بعد حتديد اليائمة 

 

أو حيل فرعى ليتس البقث فيه  ،و الشاشة التالية توضح كيفية إضافة تاج معم 

و ميكأ حتديد نوع الوعاجمل وحالة التسجيلة مأ حيث كونها معتمدة أو مرسلة لالعتما  

 أو مسو ة وحتديد التاري  ثس نضغط على" تنفيذ البقث " .
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   تطبيقات البحث السابق -ثالثا 

يها يتس احلصول عليها واجراجمل عمليتم عل اليتيسمح النظام حبفظ نتيجة البقث 

 سما  مج حبثم وحذف حبث.

 :بقثم ال مج 

ينيسس اىل  مج حبث الببليوجرافيا و مج حبث امليتنيا  فعند حفظ نتائج البقث 

فى موضوعم أو أكثر متصلم بشكل او بأخر مثل نتيجة حبث عأ " مصر " وأخرى عأ " 

" ميكأ عرض نتائج كال البقثم اتمعة مأ خالل سذا الدمج وتظهر النتائج  1952ثورة 

ا احتا  أو تياطجمل أو بدون ثس الضغط على " تنفيذ نتيجة يتس حتديدسا ام اليتوفيا للشروط 

 الدمج " كما فى الشاشة التالية :

 

 :ظهر النتيجة كما بالشاشة التاليةوت
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 :حذف حبث

مت حفظها مأ قبل عند انتهاجمل احلاجة اليها ثس  اليتيتيح النظام حذف نتيجة البقث 

 الضغط على " حذف " كما فى الشاشة التالية :

 

 البحث السابق -رابعا

وميكةأ   ،يتيح النظام للمستخدم إمكانية حفظ البقث السابم الذى قةام بةه   

 ،احملةاو     سةذه وميكنةه ا طةالع علةى     ،عةد  حمةاو   البقةث     أيللمستخدم حفظ 

والشاشة التالية توضح امكانية عرض البقث السابم او عرض البقث للطباعة أو تصدير 

نتيجة البقث مللف اكسل أو عرض بطاقا  الفهرسة لنتائج البقث أو إعا ة تنفيذ البقث 

 ثس الضغط على " تنفيذ" 
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 وتظهر النتيجة كما بالشاشة التالية 

 

 وميكأ طباعة التيرير بالضغط على " طباعة"

 )أكتشف املهارا  البقثية الذكية( IEEE Xplore جتربة املكتبة الرقمية اخلاصة ب 

 

  ؟حبثك بدأكيف ت

  GLOBAL SESRCH BOXأ خل مصطلح البقث فى حيل " البقث الشامل "  -

 فى الصفقة الرئيسية 
تكون النتائج وفيا لألسميةة والعالقةة      IEEE  XPLOREفى املستكشف  -

 .بكلما  البقث نفسها 
 ( للبقث عأ العبارة بالضبط .  "  " استخدام عالما  التنصيص ) -
    Advanced searchللبقث بالنص الكامل اذسب اىل حيل " البقث املتيدم "  -
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 : كيف تنيح النتائج

 Refine/ Expandصةفقة النتةةائج حتةت " التنيةةيح / توسةيجمل النتةةائج "       -
Results     " اسةتخدم  "البقةث بالنتةائجSearch Within Results   إل خةال 

 مفر ا  حبثك ا ضافية . 
( عند برت أية حةروف للكلمةة   *النجمة )  Wildcardميكأ استخدام عالمة  -

سيتس اسرتجاع نتائج البقث   harvest *على سبيل املثال عند كتابة كلمة 

 ..... اخل .     harvest 'harvesting ' harvesters  'املتعلية بالكلما  
قائمة مسةاعدة تيةرتح مةأ قبةل قاعةدة       سي  Type – Ahead"اطبجمل "وظيفه  -

 أيوميكأ اسةتخدام   ،ميكأ البقث بها  اليتالبيانا  تيوم باقرتاح املصطلقا  

مأ املصطلقا  بها مبجر  النير على احدى تلةك املصةطلقا  حيةث يةتس تنفيةذ      

 البقث . 
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 :تنييح البقث بواسطة ا وجه املختلفة 

 ،مثل املؤلف   Facetsاتانب ا يسر مأ صفقة النتائج يوجد حيل " ا وجه "    -

 حيث متكأ الباحث مأ حتسم نتائج حبثه . 
لتقديد نتاج حبثك ملؤلف واحد أو لعد  قليل مأ املؤلفم  اختار  ،على سبيل املثال  -

للوصةول اىل    Update Results) املؤلفم ( ثس اختار وظيفةة " حةدث النتةائج"    

 نتائج البقث املنيقة .

 .  الربتياليستجد حمد ا  البقث بارزة باللون  ،عند ظهور نتائج البقث  -
متكأ مأ   Green Full- Text Iconإن عالمة " نص كامل " خضراجمل اللون  -

 .   IEEE Xplore *املرور اىل النص الكامل للوثيية مأ خالل اشرتاك 
 ا ييونة غري متاحة فى مجيجمل ا شرتاكا  ألنها تتصل بالنص الكامل . سذه -
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 :حترير فرز نتائج البقث 

" اليريبة  Xاضغط عالمة " Search Resultsحلذف العناصر مأ" نتائج البقث "  -

 للعنصر املرا  حذفه .
   Results Per Pageاستخدم اليوائس املنسةدلة لتغةيري نتةائج حبةث صةفقة       -

 ا قدم او  ..... اخل ( . ،) مثل : ا حدث او     Sort By"  ة" افقص با مر   و
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  : احفظ حبثك

حلفظ عد  مةأ عمليةا  البقةث      Save This Searchاضغط "حفظ البقث"  -

 عملية حبث . 15يصل اىل 
 ميكأ ان يتس حفظها على شكل بريد إلكرتونيكل نتيجة حبث حمفوظة  -

Email Alert،  كل مةرة سةيتس     مبعنى انه سيتس ارسال رسالة الكرتونية

 عملية البقث .  اضافة حمتوى مطابم للنتائج 
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 :خيارا  البقث املتيدم 

 Advanced ~ Keyword/Phrasesصفقة "مجل / كلما  البقث املتيدم "    -

 ذلك النص الكامل ( .  ميكنك حتديد البقث يا   حمد ة ) مبا 
 سةتخدام الةنص احلةر مةجمل       Command Searchانتيل اىل صفقة " اوامر البقث "  -

 .   NEARاستخدام عوامل البقث البوليانى املتيدم مثل "  رجة اليرب " 
للبقث عأ   PUBLICATION QUICK SEARCHاستخدم " البقث عأ مطبوع ما "  -

 رقس الصفقة أو التاري  ... اخل  ،بنو  حمد ة مثل ا صدار 
 CROSSREF and scitopia . orgاستخدم " برامج التبا ل املرجعية وسايتوبيا "  -

 للبقث عأ مصا ر خارجية .  
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 بنك المعرفة المصري 

 خطوات التسجيل على بوابة الطالب

 البيانا  املطلوبة للتسجيل

 ا سس األول واألخري 
  ( اإلمييل الشخصيyahoo & hotmail & Gmail) 

  رقس التليفون 

 الرقس اليومي 

  تاري  امليال 

 بيانا  اتامعة والكلية واليسس 

 الرقس التأكيدي واملوافية على الشروط واألحكام 
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يتيح بنك املعرفة امكانية التسجيل على احدى البوابا  

 التالية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 البوابة العامة بوابة الباحثين بوابة الطالب بوابة الصغار

http://www.ekb.eg/ar/web/guest/home#KidsUser
http://www.ekb.eg/ar/web/guest/home#StudentsUser
http://www.ekb.eg/ar/web/guest/home#ResearcherUser
http://www.ekb.eg/ar/web/guest/home#GeneralUser
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 التحريرسرة أ

 
 الوسيمىأ . / عتة شوقي 

 عميد الكلية

 

  
 

 

 

 إعدا 

 عتة خملص

 مدير عام املكتبة

 

 كتابة

 عتة خملصاألستاذ /   السيدة / نسريأ حممد قنرب

 

 

 إخراج

 حممد غازي / أمحد 

 مدير معامل اليياسا  

 ITوحدة اخلدما  التكنولوجية  – البوابة ا لكرتونية


