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 مكتبة الكلية في سطور

 م1994أنشئت عام / 

 .املوقع / تقع املكتبة بالدور األرضي مببنى الدرجة االوىل  بالكلية 

 املكتبة /مساحة 

   .مرت مربع تقريبا 120تشغل مكتبة الطالب بالكلية مساحة تقدر حبوالي  -

 .مرت مربع تقريبا 25تشغل مكتبة الدراسات العليا مساحة تقدر حبوالي  -

 
 الحقوق الخاصة بمستخدم المكتبة

 .املعاملة احلسنة من قبل موظفي املكتبة  .1
ماات  .2 ىلاول اىل املعلو مان الو لاتمكن  لاة ل ساريعة والفعا سااعدات ال احلصول على امل

 .املطلوبة داخل املكتبة 
 .احلصول على االضاءة املناسبة واهلدوء داخل قاعات االطالع  .3
ةاة  .4 سال احلدي احلصول على املعلومات من احدث االىلدارات من املراجع العلمية والسال

 .ذه االىلداراتوذلك بتزويد املكتبة الدائم من ه
  .توفري املقاعد املناسبة واملرحية وايضا املناضد للبقاء فرتة طويلة يف املكتبة .5
 .أي وقت  تسهيل عملية االستعارة اخلارجية والداخلية يف .6
 .تامني قاعات االطالع ضد احلوادث واحلرائق  .7
 .توفري خدمة التصوير باملكتبة .8
 .توفري خدمة االنضمام للمكتبة االلكرتونية ) عمل أكونت" حساب" (  .9

 .عمل حبث جارى على املكتبة الرقمية .10
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 مقتنيات المكتبة 

 تشمل مكتبة الكلية على العديد من املقتنيات العلمية القيمة : 

ياة  52الدوريات يوجد باملكتبة  - لاوم  يفدو لاوم فاروع ع ضاية والع ياة الريا الرتب

 .االخرى
باة  - جاد باملكت تاوراه  1482الرسائل العلمية العربية : يو ساتري ودك ساالة ماج ر

 للرسائل اجلامعية . علميومستخلص 
 اجنيبكتاب  855الكتب واملراجع االجنبية : يوجد باملكتبة عدد  -
 عربيكتاب  15469الكتب واملراجع العربية : يوجد باملكتبة عدد  -
عاداد  - فايوقد مت اال ساة  ال ياة للفهر عاد العامل قاا للقوا ياات طب هاذه املقتن كال  ل

 والتصنيف  

 الواجبات على مستخدم المكتبة

 املكتبة بااللتزام واالحرتام . موظفيالتعامل مع  .1
 االلتزام بقواعد دخول املكتبة وهى : .2
 .ق الشخصية وتسليمها ألمني القاعةابراز بطاقة حتقي –أ     

  .سجل  املرتددين اليومي يفتسجيل االسم والبيانات اخلاىلة باملستخدم  –ب     

 .القاعةكتب خاىلة باملستخدم خارج  وأيترك مجيع املتعلقات  –ج    

  .االلتزام باهلدوء وعدم استخدام احملمول داخل القاعة .3
  .عدم تناول املأكوالت واملشروبات وعدم التدخني داخل القاعة .4
 .خدام اجليد والسليم لكتب املكتبةاالست .5
 .ترك الكتب املستخدمة بعد االنتهاء من االطالع عليها على املنضدة  .6
  .امليعاد يفااللتزام بالتاريخ احملدد لرد الكتب املعارة خارجيا  .7
لااق ب .8 ساتبياق يتع ساتيفاء أي ا نااد ا صاداقية ع عااة امل مااة مرا ساتوى أداء اخلد ياا  م ق

 .باملكتبة
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 الكليةإدارة 

 

 عميد الكلية

 األستاذ الدكتور

 عزة شوقي الوسيمي

 

 وكالء الكلية

 األستاذ الدكتور

 عالء حممد حلويش

 وكيل الكلية لشئوق الدراسات العليا والبحوث

  

 األستاذ الدكتور

 هاني سعيد عبد املنعم

 وكيل الكلية لشئوق التعليم والطالب
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 ل لجنة المكتبة يكتش

 2019/2020 الدراسيعن العام 

 رئيسا   أ.د/  

 عضوا   أ.د/  

 عضوا   أ.د/  

 عضوا   أ.د /  

 عضوا   د / .أ 

 عضوا  د /   

 عضوا  د /   

 عضوا  د /   

 عضوا  د /   

 عضوا  د /   

 عضوا  د /   

 الخبراء:

 عضوا  .د /   

 عضوا  .د /   

 عضوا  .د /   

 سر اللجنة :  أمانة

 أمني سر اللجنة  عزة أمحد خملص/  ةالسيد 
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 الهيكل التنظيمي للعاملين 

  بالمكتبة

 مثانية موظفني هم:يتكون من 

مدير املكتبة ومخسه امناء قاعات وهم مسؤولني عن التزويد و االضافة واالعداد 

 وهم : االستعارةني موظفني مسؤولني عن الفي جبانب اثن

 عييييييي   لص ييييييي     ييييييي السييييييي      
 

 ال كتبيييييييييييييييييييي   عيييييييييييييييييييي    يييييييييييييييييييي     :
 )كب ييييييييييييييييييييييييييييييي  ل  ييييييييييييييييييييييييييييييي       

 

 السيييييييي    يييييييي   السيييييييي      ت يييييييي 
 

   اقيييييييا ق عييييييي  ال  ا ييييييي   ال   ييييييي   :
 

 نسيييييي       يييييي  ق بيييييي السيييييي      
 

 ث ليييييييييييييييي   كتبيييييييييييييييي   ل  يييييييييييييييي    :
 

 عيي  ع عبييي  ال يي    ال ييي  السيي     
 

   اقييييييييا ق عيييييييي  الكتييييييييا ال    يييييييي  :
 

 هيييييي ل غاكيييييي ع  يييييي ن  السيييييي      
 

 إ  ييي ع الكتيييا ع ييي  ال كتبييي  ال ق  ييي  :
 

  ييييييي     صسييييييي   ييييييي ل  السييييييي      
 

   اقييييييييا ق عيييييييي  الكتييييييييا ال    يييييييي  :
 

 ل ييييي  د    ييييي    ييييي  السييييي      
 

   اقيييييييا ق عييييييي  ال  ا ييييييي   ال   ييييييي   :
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 كيف تستعير كتاب

 االستعارة الداخلية  -اوال 

باة      عاات املكت لاك  ،وهى تتيح لك االطالع على الكتب داخل قا مال  يفوذ قاات الع او

هويتك  وتأكيدمني القاعة أسجالت  يفوذلك يتم بعد تسجيل امسك  ،الرمسية باملكتبة

 و الكارنيه اخلاص بكأسواء بالبطاقة الشخصية 

 االستعارة الخارجية -ثانيا 

وذلك   بعد أق تستوفى  ،وهى تتيح لك اق حتصل على كتب من املكتبة خارج املكتبة    

 الشروط التالية :

 دفع املصروفات الدراسية  .1
 الضماق من املوظف املسئول  استمارةاحلصول على  .2
 احلال  يفيقوم املوظف املسئول بفتح ىلفحة استعارة لك  .3
 ال جيوز اال تزيد االعارة اخلارجية للفئات التالية احلدود املبينة قرين كل فئة  .4

 
 عدد الكتب املسموح بإعارتها الفئة

 5 أعضاء هيئة التدريس 

 5 املدرسوق املساعدوق واملعيدوق 

 1 طلبة البكالوريو  

 2 الدراسات العلياطلبة 

 2 العاملوق 

 
 .تكوق مدة االعارة ملدة اسبوعني للسادة اعضاء هيئة التدريس واملدرسني  .5
 .املكتبة  ألوعيةحسب عدد النسخ  لألوعيةيسمح بتجديد االستعارة  .6
ياام  الدراسات العليا ( –تكوق مدة االعارة لطالب )املرحلة اجلامعية  .7 ملدة سبعة ا

 .اق جتدد ملرة واحدة فقط حسب عدد النسخوجيوز 
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نفسه   ءاذا انقضت مدة االعارة دوق اق يعيد املستعري ما بعهدته من مقتنيات من تلقا .8

مان  يفالكتب  عادةالاملوعد املقرر يرسل له اخطار  يف حيارم  ياام واال  سابعة ا خاالل 

حيرم نهائيا وينبه على  دراسيواذا تكررالتأخرياالستعارة اق كاق طالبا ملدة فصل 

ساديد  الكلية بعدم تسليمه اوراقه او اعالق نتيجته تاه او ت ماا بعهد ها مثاالبعد رد   ن

س حسب ما تقضى به الئحة املخازق وال جيوز اخالء الطرف للسادة اعضاء هيئة التدري

 .البعد اخالء طرفه من املكتبة إواهليئة املعاونة والعاملوق 
مان حق حرماق من خيال للمكتبة .9 فااع  مان االنت يادها  هاا او تقال ف تعليماتها او نظام

 .جلنة املكتبة بالكلية وجملس الكلية  ىخدماتها بعد احاله املوضوع عل
بعهدتهم من مقتنيات على مجيع طالب  مرحلة البكالوريو  والدراسات العليا رد ما  .10

  .قبل نهاية يونيو من كل عام

تاامني  .11 فاع ال ناد د ياة ع جيوز االعارة اخلارجية لطالب الدراسات العليا من خارج الكل

ساعار  عاى ا املناسب الذى تقرره جلنه املكتبة بالكلية وجملس الكلية على اق يرا

    .الكتب وعددها

االستعارة على اق يتم حصر ما لديهم فرته  ءيتم خماطبة السادة املستعريين بعد انقضا .12

 .ما لديهم من كتب  إلعادةارسال استعجال من كتب ومعاودة 
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 طريقة الدخول على نظام المستقبل

 للمكتبة الرقمية

 ات أوليةممعلو

 تهيئة املتصفح للدخول على النظام

ىلاة لضماق جناح عملية الدخول للموقع  جيب عدم تفعيل أشرطة األدوات اخلا

شارطة مةل  ياع أ شاغيل مج قااف وت شريط أدوات جوجل وشريط أدوات الياهو وميكن إي

 األدوات الغري مرغوب بها عن طريق الذهاب إىل قائمة:

VIEW --→ TOOLBARS 
 عالمات ىلح من القائمة التى ستظهر باستةناء أول واحد فقط كما بالصورة: أيثم حذف 

 
 التالية :ثم خنتار تسجيل دخول كما فى الشاشة 
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 ثم القيام بتهيئة املتصفح آليا للعمل مع املوقع عن طريق الضغط على " الرابط" :

 

 لتظهر النافذة التالية :

 

 " فتظهر الشاشة التالية :RUNقم بالضغط على مفتاح "

 

 " فتظهر الشاشة التالية :YESنضغط على "

 

تهيئته لضماق جناح عملية " وبذلك يكوق املتصفح قد متت OKنضغط على " 

 الدخول للنظام .
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 للمتصفح : اليدويوللضبط 
 Sitesثم    Local Intranetومنها خنتار  Securityخنتار   Internet optionمن  

 

 Advancedومنها خنتار 

 
ثام  هاا ،  ويتم كتابة أسم املوقع من ضمن املواقع احمللية التى ميكن الدخول علي

 كما فى الشكل التاىل :   Addالضغط على 
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لااى  قاار ع يااق الن عاان طر لااالزم  ماااق ا ضاابط األ يااتم  فااذة  فااس النا ماان ن  و
 ثم تفعيل اخلاىلية   Custom Levelالزر  

Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for 

scripting ➔ Enable 

 

 
نات  لاى االنرت تاار  www.eulc.edu.eg كما سبق فإق عنواق املوقع ع ثام خن

 تسجيل دخول كما سبق فتظهر الشاشة التالية :

http://www.eulc.edu.eg/
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ماا  باه ك ساابقة  يفيتم إدخال رقم املستخدم وكلمة السر اخلاىلة  شاة ال  الشا

ثم يتم الضغط  ،) وتعطى له هذه البيانات من قبل املشرف على النظام فى مكاق عمله ( 

نااطق  ،على " تسجيل دخول"  ثاة م لاي ثال فيتم الدخول إلي النظام وتظهر شاشة مقسمة إ

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

ياه –  .1 أعلى الشاشة يظهر اسم املستخدم – واملكاق احلاىل الذى مت تسجيله عل

ثم أختيار "العاملني اليوم" وهم العاملني على النظام يف يوم الدخول – ثم اختيار لغة 

 واجهة التطبيق .
يتم منها اختيار األوامر الرئيسية السطر التاىل أعلى الشاشة به القائمة الرئيسية التى  .2

 للنظام .
ضاغط  .3 ميني الشاشة املوقع احلاىل للمستخدم والذى له حق الوىلول إليه وجبانبه رمز ن

قاع  ملواقع الفرعية عليه لألنتقال إىل ا سام املو لاى ا ضاغط ع وللذهاب للموقع احلاىل ن

 .نفسه
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 قائمة فرعية فى ميني الشاشة :من القائمة الرئيسية تظهر أمر  أي  اختيارعند  .4
فعند اختيار " الفهرسة " من القائمة الرئيسية تظهر قائمة األوامر اخلاىلة بالفهرسة وما 

حتتويه من قوائم فرعيه فى املنطقة املوجودة على ميني الشاشة كما هو موضح بالشاشة 

 التالية :

 
الرئيسية أعلى الشاشة تظهر قائمة وهكذا ... فعند الضغط على أى أمر من القائمة 

 وامر الفرعية على ميني الشاشة .باأل
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عاه  .5 مال م لاوب التعا ياق املط فاى   ،يسار الشاشة : وهو املكاق الذى يظهر فيه التطب و

تاوح  ياق مف مان تطب ةار  باني أك قاال  مان االنت ساتخدم  كان امل باه  ،أسفله سطر مي و

ياة  صافحة احلال ىلاورة "  ،إمكانية طباعة ال لاى  ضاغط ع عاة " بال غاال   ،الطاب أو إ

صاورة " هاا  ،"  Xالصفحة بالضغط على ال سابق فتح تاى  صافحات ال باني ال قال  أو التن

فاى  سااعدة  لاى امل صاول ع كان احل ساهم ومي والتعامل معها بالضغط على ىلورة األ

 " Helpكيفية العمل على النظام من خالل الضغط على " 

 
 

 كيفية فتح التطبيق اجلديد فى نافذة جديدة:

بيبلوجرافية ،  تسجيلهميكن فتح أكةر من تطبيق فى نفس الوقت مةل : إنشاء 

عاان  حااث  ياار، الب سااجيلهتقر حااة ، . . . ت قااات مفتو شااات التطبي فاااظ بشا كاان االحت  ، ومي

فعند الضغط على النافذة املوجودة جبوار بآخر شاشة مت التعامل معها فقط . .  االحتفاظأو 

بالتطبيقات  االحتفاظالتطبيق املطلوب استخدامه يتم فتح التطبيق فى شاشة جديدة ليتم 

 املستخدمة فى نفس الوقت األخرى

 
 

 والشاشة التالية توضح الشكل عند فتح أكةر من تطبيق فى نفس الوقت :
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 إنشاء وتصفح املواقع:

مت تصميم النظام للتعامل مع عدد كبري من املكتبات واملواقع املختلفة فى نفس 

ضاغط الوقت وميكننا اإلطالع على املواقع التى لنا احلق فى الوىلول  ياق ال عان طر إليها 

 القائمة العلوية : يف ةعلى ) املواقع ( املتاح

 
لاى  احلاليمن املوقع  املتفرعةعلى املواقع  االطالعوميكن  عن طريق الضغط ع

ساجيل  اليتاألسهم  قاع لت هاذا املو ياات  أيتظهر جبانب املوقع ، وميكننا الوقوف على   مقتن

 أو فهرسة عن طريق الضغط على النص نفسه:

 

 
 

ناواع وكل موقع يتم إنشائه على النظام يكوق له نوع ،  والرتتيب املنطقى لأل

 املتاحة كالتاىل :

 جامعه ، كلية ، مكتبة مركزية ، مكتبة ، قاعة / قسم معرفى

هى التى تسمح بتسجيل مقتنياتها حبيث ال يتكرر فيها الرقم العام ، وعادة املكتبة : 

 الوعاء فى دفرت اليومية .يكوق الرقم العام هو رقم 

تاب  أق املكتبة تعنى دفرت اليوميةأى :  ساجيل الك ، فلو وجد دفرتين باملكتبة دفرت لت

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

ياة إىل  تاب العرب باة الك سايم مكت كان تق ياة ، ومي العربية ومكتبة للكتب األجنب
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قسام أو قاعات مةل : قاعة احملفوظات ، وقاعة الكتب الةمينة ، وقاعة الطالب ، جمموعه أ

 وهكذا . . .

نود إنشاء مكتبتني بهما ثم نذهب  اليتولتنفيذ املةال السابق نقف على الكلية 

كال  لقائمة " إدارة النظام" ثم " ناوع  عال  باتني وجن إضافة مواقع فرعية " ونسجل املكت

 واحدة منهم " مكتبة"

 

 

 لتخزين املوقع اجلديد  Saveثم خنتار حفظ 

ياار  لاى اخت ضاغط ع ياة ن حتات الكل مان وإلنشاء جمموعة مكتبات  قاع "  "املوا

ياار "إ اليتالقائمة الرئيسية ، ثم خنتار الكلية  مان اخت ثام  شاائها ،  ظاام"مت إن مان  دارة الن

تاار "  ياة خن ماة الفرع هاذه القائ القائمة الرئيسية خنتار " إدارة املواقع واملكتبات " ، ومن 

 :إضافة جمموعة مواقع فرعية " لتظهر الشاشة التالية
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فنسجل بها قائمة املواقع الفرعية " مكتبة الكتب العربية واألجنبية " وجنعل 

ه اخلطوة مرة أخرى لتسجيل املواقع الفرعية ذفى هذه احلالة " مكتبة" . . ونكرر هالنوع 

 . معريفقاعه / قسم حتت املكتبات ويتم حتديد النوع فى هذه احلالة 

 

 تسجيل مستخدمني جدد:

 ميكن تسجيل املستخدمني اجلدد كما يلى :

مان خنتار املوقع املطلوب  - تسجيل املوظف به والذى سيكوق له حق الوىلول إليه 

 )املواقع(.
 نذهب إلي " إدارة النظام" . -
ياة  خنتار القائمة  - ظاف  الفرع ساجيل مو تاار " ت هاا خن صاالحيات " ، ومن إدارة ال

 جديد".
 تتم تعبئة بيانات هذا املوظف بعناية . تظهر الشاشة التالية : -
 مكتبة.مبكتبة أو مدير  االفرتاضية كموظفالصالحيات ومن ثم إعطائه  -
 على " إضافة الصالحيات ملستخدم جديد ".ثم نضغط  -

 مالحظات 

عاة  خال قا باة أو دا خال مكت قاط دا ياات ف ساجيل املقتن كان ت مي

 متفرعة من مكتبة .

لاك  مان ت الرتتيب الطبيعي هو إنشاء الكليات ثم إنشاء املكتبات املتفرعة 

 الكليات ، ثم قاعات أو أقسام فرعية حتت املكتبات)إق وجدت هذه األقسام (.
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وبعد التسجيل تظهر الشاشة التالية وبها رقم املستخدم وهو الرقم الذى سيستخدمه 

 مت إدخاهلا أثناء تسجيل بياناته اليت هيهذا املوظف للدخول إىل النظام ، وكلمة السر 

 
 

 باالسمميكن للمستخدم الدخول إلي النظام بالرقم ، أو  
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 تغيري كلمة السر:

ياق  أي يفميكن للمستخدم تغيري كلمة السر اخلاىلة به  عان طر لاك  وقت وذ

هاا  االسمالذى يظهر فى أعلى النافذة جبوار على تعديل الضغط  شاة ب ناات لتظهر شا البيا

 الشخصية ، ثم الضغط على مفتاح تعديل البيانات ، ومن ثم إدخال كلمة السر اجلديدة .

 

 

 واجهة النظام :

ناات  يف باار ، املكو هاا ) األخ بداية الدخول على النظام جند هذه الشاشة يوجد ب

طاور  موقعيالرئيسية ، نشاط  مجاالييوم امس ، ت عاد إ عادل أ ياات ، م ساة واملقتن اد الفهر

 للفهرسة واملقتنيات ، انتظام عمل املوظفني يوميا(. اليوميدخال اإل
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 األخبـــــار:

 يستعرض أحدث األخبار اخلاىلة بالنظام ، كما فى الشاشة التالية :

 

 

 املكونات الرئيسية :

ناات وعند فتح املكونات الرئيسية بال ناب " املكو لاذى جبا ساهم ا ضغط على ال

يستفيد منها موظف النظام ، ملعرفة التبويبات اخلاىلة الرئيسية " ، يستعرض أدله إرشادية 

 ، كما فى الشاشة التالية :بالنظام وكيفية استخدامها 

 

لاف  فاى م ناات  هاذه املكو مان  ناد  PDFويوجد شرح لكل مكوق  ماةال ع ، ف

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

ناا  نشاطيعند فتح  يوم أمس بالضغط على السهم املوجود جبانبها ، يستعرض ل

 حذف ، فهرسة وهكذا .نشاط املوقع يوم أمس سواء كاق هذا النشاط استرياد ، تعديل ، 

 

 

 أعداد الفهرسة واملقتنيات : إمجاليتطور 

عادد  بيانييعرض رسم  مجاالييوضح ال ياة  اإل ساجيالت الببليوجراف عاداد الت أل

 :التاليالشكل  يفواملقتنيات اخلاىلة باملوقع احملدد ، كما 
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 : اليومي اإلدخالمعدل 

ماا  اليومييوضح املعدل  ظاام ، ك  يفإلدخال التسجيالت الببليوجرافية على الن

 الشاشة التالية :

 

 : بيانيانتظام عمل املوظفني يوميا 

 التالية:كما بالشاشة  للنظام،ملعدل زيارات املوظفني  بيانييعرض رسم 
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 اخلروج من النظام :

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

  البحث

يتيح النظام امكانية البحث داخل النظام كله عن طريق حبث الفهرسة املسجلة 

 او حبث املقتنيات املوجودة فى املكتبة أو البحث املتقدم فى احلقول  ،على النظام 

 تطبيقات البحث : -أوال 

 حبث الفهرسة : 

يقوم هذا اجلزء من النظام بعرض الفهرسة املسجلة لكل االوعية أو لوعاء حمدد 

ناواق  ،وذلك من اختيار نوع العنصر  حمادد بع ويتيح لك النظام امكانية البحث عن وعاء 

كما ميكن اختيار الفهرسة املسجلة  ،أو سنة النشر وهكذا .....  ISBNالوعاء أو املؤلف أو 

ويتيح النظام معاجلة  ،لك بكتابة تاريخ بداية الفرتة ونهايتها فى فرتة زمنية حمددة وذ

  gone – went – goالكلمات إما عن طريق اختيار كلمات البحث وتصريفاتها مةل 

بادأ  ، وامرأةأو كلمات البحث ومفرداتها مةل نساء ونسوة  تااح " ا لاى مف ضاغط ع ثم يتم 

 البحث " لعرض النتائج كما فى الشاشة التالية :

 

ثم خنتار قبول اإلمالئي من خالل الضغط على  ويتيح النظام امكانية التصحيح 

 كما يلى :
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صافح  هذهومن خالل  التاليالنتائج كما بالشكل  روتظه ناك ت الشاشة ميك

 معرفة عدد النسخ أو اضافة نسخة او تعديل الفهرسة :  ،املارك 

 

 

ناة  عادادات الطكما ميكن اختيار بيانات حمددة من خا جاة ا هار نتي عاة لتظ با

 ،التقرير  يفاحلقول املطلوب عرضها  ،ومنها يتم اختيار عنواق التقرير  ،ها البحث بناءا علي

واختيار حجم اخلط املطلوب وطريقة ترتيب نتائج البحث سواء  ،الصفحة  يفعدد الصفوف 

باعة يتم الضغط على بالعنواق او املؤلف ....اخل . وبعد ادخال كافة إعدادات البحث والط

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

 :  التاليالشكل  يف
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 : كالتاليوتظهر النتيجة 

 

كان  ماا مي عاة " ك وميكن طباعة هذا التقرير عن طريق الضغط على " طبا

لاى  هذهمشاهدة مارك او النسخ ألى من  ضاغط ع هاو  أيالنتائج عن طريق ال ماا  هاا ك من

 :  التاليالشكل  يفموضح 
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 حبث املقتنيات 

كااق  جاودة بامل ساخ املو حلااليمن خالل حبث املقتنيات ميكنك البحث عن الن   ا

ناه  يفمكاق كما ميكنك اختيار نوع الوعاء الذى ترغب  أيأو  خاال  ،البحث ع ياتم اد و

.....( كما ميكنك اختيار  ،رؤو  املوضوعات ،اسم املؤلف  ،بيانات البحث مةل ) العنواق 

كما يتيح النظام امكانية إدخال تفاىليل خاىلة بالنسخة  ،سنة النشر وتاريخ التسجيل 

 ترغب بها مةل الرقم العام او رقم اجمللد والبحث عنها . اليت

يتم الضغط على مفتاح " أبدأ البحث " لعرض  ،بعد اختيار بيانات البحث املطلوب 

 :  التاليالشكل  يف" كما  لإلكسيلمفتاح " التصدير  أو الضغط ،نتيجة البحث 

 

وتظهر نتيجة البحث كما فى الشاشة التالية وميكن من خالهلا تعديل النسخة 

 ومعرفة بياناتها : 
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 ملاوظفيوميكن حفظ نتيجة البحث لالستفادة منها مرة ثانية وتكوق متاحة 

عادادات  يفاملكتبة وعند الرغبة  ناة إ لاذهاب خلا ياتم ا قاارير  ىلاورة ت عرض النتائج فى 

 :  التاليسبق عرض إمكانياتها لتظهر بالشكل  اليتالطباعة : 

 

 :   مقتنياتيحبث فهرسة 

 مت اضافة مقتنياته عليها فقط .  اليتالبحث على التسجيالت  يفيساعد املفهر  

لاوب  ،حيث يتم البحث باستخدام كلمة معينة  صار املط ناوع العن ياد  ويتم حتد

مان  ،أو املؤلف  ،العنواق  يفإما  ،ومن املمكن حتديد مكاق البحث  ،البحث عنه  أو غريها 

أو حتديد تاريخ ادخال  ،ة معينة وقد يتم تضييق عناىلر البحث بتحديد سن ،نقاط االتاحة 

 معني .
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ضاغط  حاثبال بادأ الب لاى ا ياات  ،ع ىلاة مبقتن ساجيالت اخلا عاة الت هار جممو تظ

 : الشاشة التالية يفكما  ،املكتبة

 

كما سبق االشارة  ،وميكن طباعة تقرير البحث باستخدام إعدادات  الطباعة 

 اليها فى البداية .
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  الحقول فيالبحث المتقدم -ثانيا

 البحث املتقدم فى احلقول 

وزيادتها كلما احتاج  ،يتيح النظام للمستخدم إمكانية حتديد شروط البحث 

 يبحث بها كما فى الشاشة التالية : اليتلذلك بعد حتديد القائمة 

 

أو حقل فرعى ليتم البحث فيه  ،و الشاشة التالية توضح كيفية إضافة تاج معني 

و ميكن حتديد نوع الوعاء وحالة التسجيلة من حيث كونها معتمدة أو مرسلة لالعتماد 

 أو مسودة وحتديد التاريخ ثم نضغط على" تنفيذ البحث " .
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  تطبيقات البحث السابق -ثالثا 

يها يتم احلصول عليها واجراء عمليتني عل اليتيسمح النظام حبفظ نتيجة البحث 

 هما دمج حبةني وحذف حبث.

 :بحةني الدمج 

ينقسم اىل دمج حبث الببليوجرافيا ودمج حبث املقتنيات فعند حفظ نتائج البحث 

فى موضوعني أو أكةر متصلني بشكل او بأخر مةل نتيجة حبث عن " مصر " وأخرى عن " 

" ميكن عرض نتائج كال البحةني جمتمعة من خالل هذا الدمج وتظهر النتائج  1952ثورة 

ا احتاد أو تقاطع أو بدوق ثم الضغط على " تنفيذ نتيجة يتم حتديدها ام اليتوفقا للشروط 

 الدمج " كما فى الشاشة التالية :

 

 :ظهر النتيجة كما بالشاشة التاليةوت
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 :حذف حبث

مت حفظها من قبل عند انتهاء احلاجة اليها ثم  اليتيتيح النظام حذف نتيجة البحث 

 الضغط على " حذف " كما فى الشاشة التالية :

 

 البحث السابق -رابعا

باه  قاام  كان  ،يتيح النظام للمستخدم إمكانية حفظ البحث السابق الذى  ومي

حاث  أيللمستخدم حفظ  حمااوالت الب لاى  ،عادد  طاالع ع ناه اال حملااوالت  هاذهوميك  ،ا

والشاشة التالية توضح امكانية عرض البحث السابق او عرض البحث للطباعة أو تصدير 

نتيجة البحث مللف اكسل أو عرض بطاقات الفهرسة لنتائج البحث أو إعادة تنفيذ البحث 

 ثم الضغط على " تنفيذ" 
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 وتظهر النتيجة كما بالشاشة التالية 

 

 وميكن طباعة التقرير بالضغط على " طباعة"

 )أكتشف املهارات البحةية الذكية( IEEE Xplore جتربة املكتبة الرقمية اخلاىلة ب 

 

  ؟حبةك بدأكيف ت

  GLOBAL SESRCH BOXأدخل مصطلح البحث فى حقل " البحث الشامل "  -

 فى الصفحة الرئيسية 
قاة    IEEE  XPLOREفى املستكشف  - ياة والعال تكوق النتائج وفقا لألهم

 نفسها .بكلمات البحث 
 ( للبحث عن العبارة بالضبط .  "  " استخدام عالمات التنصيص ) -
    Advanced searchللبحث بالنص الكامل اذهب اىل حقل " البحث املتقدم "  -
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 : كيف تنقح النتائج

تاائج "  يف - سايع الن قايح / تو حتات " التن تاائج   Refine/ Expandىلافحة الن
Results  " تاائج حاث بالن ساتخدم  "الب خاال  Search Within Resultsا  إلد

 مفردات حبةك االضافية . 
ماة *النجمة )  Wildcardميكن استخدام عالمة  - حاروف للكل ( عند برت أية 

سيتم اسرتجاع نتائج البحث   harvest *على سبيل املةال عند كتابة كلمة 

 ..... اخل .     harvest 'harvesting ' harvesters  'املتعلقة بالكلمات 
عادة  هي  Type – Aheadوظيفه "اطبع " - بال قا مان ق قارتح  سااعدة ت قائمة م

ساتخدام  ،ميكن البحث بها  اليتالبيانات تقوم باقرتاح املصطلحات   أيوميكن ا

ياذ  ياتم تنف ياث  صاطلحات ح لاك امل من املصطلحات بها مبجرد النقر على احدى ت

 البحث . 
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 :تنقيح البحث بواسطة االوجه املختلفة 

 ،مةل املؤلف   Facetsاجلانب االيسر من ىلفحة النتائج يوجد حقل " االوجه "  يف -

 حيث متكن الباحث من حتسني نتائج حبةه . 
لتحديد نتاج حبةك ملؤلف واحد أو لعدد قليل من املؤلفني  اختار  ،على سبيل املةال  -

تاائج"  حادث الن فاة "  ىلاول اىل   Update Results) املؤلفني ( ثم اختار وظي للو

 نتائج البحث املنقحة .

 .  الربتقاليباللوق  ستجد حمددات البحث بارزة ،عند ظهور نتائج البحث  -
متكن من   Green Full- Text Iconإق عالمة " نص كامل " خضراء اللوق  -

 .   IEEE Xplore *املرور اىل النص الكامل للوثيقة من خالل اشرتاك 
 االيقونة غري متاحة فى مجيع االشرتاكات ألنها تتصل بالنص الكامل . هذه -
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 :حترير فرز نتائج البحث 

" القريبة  Xاضغط عالمة " Search Resultsحلذف العناىلر من" نتائج البحث "  -

 للعنصر املراد حذفه .
ىلافحة  - حباث  تاائج  غايري ن سادلة لت    Results Per Pageاستخدم القوائم املن

 االقدم اوال ..... اخل ( . ،) مةل : االحدث اوال    Sort By"  ـاالمر   " افحص بو
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  : احفظ حبةك

حاث   Save This Searchاضغط "حفظ البحث"  - ياات الب مان عمل حلفظ عدد 

 عملية حبث . 15يصل اىل 
 ميكن اق يتم حفظها على شكل بريد إلكرتونيكل نتيجة حبث حمفوظة  -

Email Alert،  سايتم  يفمبعنى انه سيتم ارسال رسالة الكرتونية مارة  كل 

 عملية البحث . يفاضافة حمتوى مطابق للنتائج 
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 :خيارات البحث املتقدم 

 Advanced ~ Keyword/Phrasesىلفحة "مجل / كلمات البحث املتقدم "  يف -

 ذلك النص الكامل ( . يفميكنك حتديد البحث جملاالت حمددة ) مبا 
ماع   Command Searchانتقل اىل ىلفحة " اوامر البحث "  - حلار  لانص ا الستخدام ا

 .   NEARاستخدام عوامل البحث البوليانى املتقدم مةل " درجة القرب " 
للبحث عن   PUBLICATION QUICK SEARCHاستخدم " البحث عن مطبوع ما "  -

 رقم الصفحة أو التاريخ ... اخل  ،بنود حمددة مةل االىلدار 
 CROSSREF and scitopia . orgاستخدم " برامج التبادل املرجعية وسايتوبيا "  -

 للبحث عن مصادر خارجية .  
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 بنك المعرفة المصري 

 خطوات التسجيل على بوابة الطالب

 البيانات املطلوبة للتسجيل

 االسم األول واألخري ▪
 (yahoo & hotmail & Gmailاإلمييل الشخصي )  ▪

 رقم التليفوق  ▪

 الرقم القومي ▪

 تاريخ امليالد ▪

 اجلامعة والكلية والقسمبيانات  ▪

 الرقم التأكيدي واملوافقة على الشروط واألحكام ▪

 

  



 المكتبةدليل    

 

 

يتيح بنك املعرفة امكانية التسجيل على احدى البوابات 

 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


 المكتبةدليل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المكتبةدليل    

 

 

 

 

 

 

  



 المكتبةدليل    

 

 

 

 

  



 المكتبةدليل    

 

 

 

 



 المكتبةدليل    

 

 

 التحريرسرة أ

 

 أ .د/ عزة شوقي الوسيمى

 عميد الكلية

 

  

 

 

 

 إعداد

 عزة خملص

 مدير عام املكتبة

 

 كتابة

 عزة خملصاألستاذ /   السيدة / نسرين حممد قنرب

 

 

  إخراج

 حممد غازيد/ أمحد 

 مدير معامل القياسات 

 ITوحدة اخلدمات التكنولوجية  – البوابة االلكرتونية


