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 مقدمة
 

 

 

 

فمن خالل  أيضًا.يتيح للمكتبة أن توفر حاجات المستفيدين من المعلومات المباشرة اليوم وغدًا    E-Libraryن إ   
هذا باإلضافة إلى فهارس المكتبات  وقواعد بياناتهاواجهة واحدة لالستخدام يمكن للمستفيد البحث في فهرس المكتبة 

 بياناتها.األخرى وكذلك قواعد 
يمكن أيضًا للمستفيد الدخول إلى مصادر إثراء الفهرس بالمحتويات مثل عروض  الويب،فهارس مواقع باإلضافة إلى 

الكتب والملخصات وصور صفحات الغالف كذلك االستفادة من خدمات المعلومات المعدة آليًا بناء على تتبع النظم 
ت إليكترونية أخري هذا باإلضافة إلى أنة يمكن الهتمامات المستفيد السابقة أو معاينة الكتب اإللكترونية وأية معلوما

 .E-Libraryللمستفيد طلب وعاء أو تجديد وعاء من خالل 
باإلضافة للدخول إلى فهرس المكتبة إمكانية إخفاء أو إظهار أي من الخصائص المتوفرة  E-Libraryيدعم كما 

 بالنظام.

 ختيارات الحجز لن تظهر.فإن ا الحجز،ال تدعم  ةمكتبالإذا كانت  :ذلكومثال على   
سهولة استخدام واكتساب  لضمان E-Libraryيهتم هذا الدليل التدريبي بعرض مفصل لجميع الوظائف المرتبطة بالـ

مهارات التعامل مع الوظائف بشكل جيد وكفاءة عالية ، واالستفادة القصوى من اإلمكانيات المتقدمة والمتطورة 
 للنظام.
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 E-Libraryلـ ما هو ا أولا 

 
 

 E-Library( واجهة ال 1شكل رقم )
 

هو النظام الفرعي للفهرس المتاح على الخط المباشر أو واجهـة  E-Libraryكما يتضح من الصورة السابقة فإن ال 
كل الســابم مــدي ســهولة االســتخدام للنظــام مــن خــالل متصــفح اإلنترنــت الــذي يتعامــل معــ  الجمهــور ويتضــح مــن الشــ

 حيث توضح كل أيقونة أو زر ما يعبر عن  للمستفيد .  E-Libraryالتعامل مع ال
 

 E-Libraryثانياا شرح تفصيلي لكل جزء من واجهة ال 
 

 

 
 

 
 ( شعار المكتبة2شكل رقم )
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متـاح علـى الخـط المباشـر يظهر الشـعار الخـاب بالمكتبـة )مكـان كلمـة الفهـرس ال  E-Libraryفي هذا الجزء من ال
-Eوخــدمات المســتفيدين ( أمــا فــي الجــزء األســفل مــن الشــعار فيظهــر اللغــات التــي اختارتهــا المكتبــة ليظهــر بهــا ال 

Library . للمستفيدين وتكون تلك اللغات طبقًا لسياسات المكتبة  
 

دد المكتبـة أن يكـون المعـرف رقـم يكون للمستفيد معرف وهو رقم بطاقة المكتبة أو كما تح E-Libraryوللدخول إلى 
 أخر وهو رقم المستفيد داخل المكتبة و ال يتكرر هذا الرقم ويكون ل  كلمة مرور .

 

 
 مكان إدخال المعرف وكلمة المرور (3شكل رقم ) 

 

ومـــن خـــالل هـــذا  E-Libraryو بواســـطة المعـــرف وكلمـــة المـــرور يســـتطيع المســـتفيد الـــدخول لحســـاب  الخـــاب علـــى
يع المستفيد أن يبحث عن األوعية التـي يريـدها فـي المكتبـة، أن يحجـز وعـاء، يجـدد اسـتعارة وعـاء، أو الحساب يستط

أن يرسل رسائل إلى المكتبة عن طريم هذا الحساب وترد المكتبة على نفس الحساب وهكـذا يغنـي هـذا الحسـاب عـن 
ســـجيل دخـــول المســـتفيد للنظـــام يكـــون لكـــل اســـتخدام البريـــد اإللكترونـــي فـــي التعامـــل بـــين المكتبـــة والمســـتفيد و مجـــرد ت

 مجموعة مستفيدين واجهة خاصة بهم حسب فئتهم داخل المكتبة .
 معلومات المكتبة 

هــذا الجــزء للتعــرف علــى أكثــر المعلومــات عــن المكتبــة ويعتبــر الموقــع الخــاب    E-Libraryيخصــص فــي نافــذة
 الخاصة بها والتي عادةبالمكتبة على اإلنترنت وتضع المكتبة في هذا الجزء الصفحات 

                                                                           تضعها المكتبة بنفسها و الضغط على

 
 معلومات المكتبة (4شكل رقم )
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 زر المزيد تظهر القائمة الكاملة كما يلي :

 
 ( القائمة الكاملة لمعلومات المكتبة5شكل رقم )

 ي تفصيل الخدمات المقدمة من خالل معلومات المكتبة :وفيما يل
 كتب جديدة : ويظهر بها الجديد في المكتبة من أوعية فعند الضغط على الوصلة يظهر للمستفيد أحدث الكتب  -1

 المسجلة على النظام أو أحدث ما وصل للمكتبة من أوعية أو حسب سياسات المكتبة بالترتيب الذي تراه      
 كتبة مناسبًا .الم     

 الخدمات : وهنا تضع المكتبة تعريف بالخدمات التي تقدمها و شرح لها وكيفية االستفادة منها وهل هي بمقابل -2
 أم ال وهل هذه الخدمات تتعلم بالمشتركين فقط أم أن هناك خدمات تتعلم بالجمهور العام.     

 االجتماعات والندوات التي تعقد في المكتبة.الجديد : يقدم االجتماعات أو الندوات لرؤية قائمة ب-3

 سياسات المكتبة : تضع المكتبة في هذا الجزء تعريف بسياستها للمستفيدين منها مثل وضع مدة اإلعارة  -4
 المسموح بها للمستفيدين حسب فئاتهم، عدد الكتب المسموح بإعارتها في المرة الواحدة، عدد مرات التجديد،      
 الموقعة عند المخالفات من المستفيدين . تماأو الغرا     

 ساعات العمل : في هذا الجزء تضع المكتبة معلومات عن أيام فتح وإغالق المكتبة وما هي الساعات التي  -5
 تعمل المكتبة خاللها في مختلف فصول السنة .    

 األحداث : يقدم هذا الجزء أهم األحداث التي تتم في المكتبة عامة . -6
 العاملين : في هذا الجزء يتم وضع تعريف بالعاملين بالمكتبة والسير الذاتية الخاصة بهم وموقع عمل كل  -7

 منهم داخل المكتبة .     
 أنشطة األطفال : في هذا الجزء تضع المكتبة تعريف باألنشطة المقدمة لألطفال بالمكتبة من ألعاب، ساعة  -8

 القصة الخ...     
 لمكتبة عمل موقع خاب بها ويمكنها وضع الصفحات الخاصة بها في هذا المكان .وهكذا ال تحتاج ا
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 ماذا يقرأ اآلخرون 
 

 
 ( ماذا يقرأ اآلخرون 6شكل رقم )

 
بــــل  يشــــتمل هــــذا الجــــزء علــــى قــــوائم باســــماء المــــالفين والعنــــاوين و الموضــــوعات التــــي يتكــــرر الوصــــول إليهــــا مــــن ق

، الحجوزات ،  تاإلشعارا)  مجموعات المكتبة عن طريم E-Libraryالمستفيدين اآلخرين من المكتبة ، وهنا يتتبع 
ـــة  هـــذه القـــوائم . وتحتـــوى هـــذه القـــوائم علـــي  فـــال علـــي حداثـــةللح أشـــهرواالســـتعمال الـــداخلي ( ويـــتم ذلـــك كـــل ثالث

 المعلومات التالية في نطاق ماذا يقرأ اآلخرون :
 3العنــاوين ، أهــم المــالفين ، و أهــم الموضــوعات ( وهــي عبــارة عــن إحصــائيات الســتخدام األوعيــة فــي أخــر  ) أهــم 

أشهر بالمكتبة وأكثر العناوين استخدامًا سواء باإلعارة أو اإلطالع الداخلي وأكثر المالفين استخدامًا في االستفسارات 
هذه القوائم بشكل تلقائي من خالل تشـغيل تقريـر دوري كـل وأكثر الموضوعات طلبًا من قبل المستفيدين ويتم تحديث 

 أشهر . 3
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 مؤلفي المفضل -موضوعي المفضل
 
 
 
 
 
 

                           
 ( موضوعي المفضل7شكل رقم )

 
 
 

ن طريــم المالفــون و الموضــوعات التــي تقــع ضــمن اهتمامــات المســتفيد عــ E-Libraryفــي هــذه الخدمــة يعــرض ال 
موافقة المستفيد على ذلك في الجزء الخاب بسمات االهتمـام ويختـار بنفسـ  المـدة التـي تحـدث فيهـا هـذه القائمـة بحـد 

 يوم أو حسب سياسات المكتبة .  30أقصي التحديث كل 

 

 سمات الهتمام 
 

 
 سمات االهتمام(8شكل رقم )
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 قائمة الكتب األكثر مبيعا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أفضل الكتب مبيعاً  (9شكل رقم )

قائمة تحوي على الكتب األكثر مبيعا سواء كانت هذه الكتب من محتويات المكتبة أو   E-Library يعرض الـ  
غير مقتناه في المكتبة ، وفي حالة اختيار مادة من هذه المواد وكانت من مقتنيات المكتبة، فيمكنك التعليم عليها 

راج الحجز وإذا كانت المادة التي وقع عليها االختيار ليست من مقتنيات بالحجز من مر ع االختيار الخاب بإد
مباشرة إلى  E-Library المكتبة فيمكن التعليم عليها بالشراء بواسطة المعالج الخاب بذلك حيث  سيحيلك الـ

ن خدمات المواقع الخاصة ببائعي الكتب على الويب حتى يمكنك شرائها . وهذه القائمة مدعمة من قبل قاعدة م
 المعلومات معرفة داخل سمات المكتبة ، والبيانات أو المعلومات الموجودة بهذه القائمة يتم تحديثها بشكل أسبوعي

 منتظمة.وهي خدمة مقدمة من شركة سيرسي مع النظام وتحدث على الخط المباشر على فترات 
 مواقع مهمة 

ة نظرهــا للمســتفيدين وتحــدث هــذه القائمــة علــى الخــط فــي قائمــة مواقــع مهمــة تضــع المكتبــة أفضــل المواقــع مــن وجهــ
المباشر على فترات منتظمة وهذا الجـزء عبـارة عـن مجموعـة مـن مواقـع الويـب المتاحـة علـي الخـط المباشـر و القابلـة 
للبحث بها و التي تم ترتيبها أو فهرستها بنفس الطريقة التي عليهـا محتويـات المكتبـة بالفعـل ويمكـن البحـث عـن هـذه 

واقع من خالل تواجدها في القائمة الخاصة بها وهي مرتبة بطريقة سهلة تغني عن التجول في وسط كم هائل مـن الم
المعلومات غير المرتبة حيث أنها تحيل إلى أقوى محركا ت البحث علي الويب. وهذه القائمة مدعمة مـن قبـل قاعـدة 

  و المعلومات الموجودة بهذه القائمة.من خدمات المعلومات معرفة داخل سمات المكتبة ، والبيانات أ
 يتم تحديثها بشكل أسبوعي 
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 ( مواقع مهمة10شكل رقم )

 قوائم القراءة 
في  قوائم القراءة تضـع المكتبـة قائمـة بالكتـب التـي حـازت علـى جـوائز عالميـة وتعتبـر هـذه القائمـة مـن أفضـل الكتـب 

د الضغط عليها تظهر تحتها أسماء الكتب التي حازت على هـذه الجـائزة في العالم وترتب القائمة باسماء الجوائز وعن
وهــذه القائمــة مدعمــة مــن قبــل قاعــدة مــن خــدمات المعلومــات معرفــة داخــل ســمات المكتبــة ، والبيانــات أو المعلومــات 

     الموجودة بهذه القائمة يتم تحديثها بشكل أسبوعي على الخط المباشر . 
    

                
        

 
 

 ( قوائم القراءة11شكل رقم ) 
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 البحث 
 في  E-Libraryيمكن للمستفيد عمل بحث عن مادة في النظام وذلك من خالل مر ع البحث بال 

 

 
 E-Library( مر ع البحث في ال12شكل رقم )

 

ن طريـم مر ـع البحـث فـي أي حقـل باختيـار كلمـات أو جمـل أو وهنا يمكن للمستفيد البحث عن المادة التي يريدها عـ
البحــث باســم المالــف فيختــار حقــل المالــف أو البحــث بعنــوان المــادة فيختــار حقــل العنــوان أو البحــث بموضــوع المــادة 
فيختار حقل الموضوع أو البحث عن مادة ضمن سلسلة فيختـار حقـل السلسـلة أو البحـث عـن دوريـة بعنوانهـا فيختـار 

عنــوان الدوريــة. ومــن المر ــع األخــر باألســفل يختــار المســتفيد المكتبــة المشــترك بهــا. بعــد ذلــك يكتــب المســتفيد حقــل 
 كلمات البحث باي شكل داخل مر ع البحث. فمثال عند البحث عن كلمة مكتبات تظهر النتائج كما يلي :

 

 
 E-Libraryي ال( شكل ظهور النتائج عند البحث ف13شكل رقم )                       
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فـــي عــــرض النتـــائج يــــتم عـــرض التســــجيالت حســـب سياســــات المكتبـــة فهنــــا مـــثال تختــــار المكتبـــة أن تظهــــر النتــــائج 

سـنة النشـر الموقـع ووقـت االنتظـار –العنوان  –للمستفيدين في الشكل المختصر يتضمن ) رقم الطلب حقول المالف 
ى لصفحة النتائج يظهر كلمة البحث بـين عالمـات تنصـيص داللـة المتوقع إذا كانت المادة معارة ( وفي المر ع األعل

على أن هذا هو المصطلح الذي بحث ب  المستفيد و جانب  عدد النتائج التي وجدها النظام و جانب كل تسجيلة على 
 :الجانب األيمن يوجد أيقونة التفاصيل الكاملة التي من خاللها يمكن عرض التسجيلة الكاملة للوعاء كما يلي 

 

                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على النظام شكل التسجيلة الكاملة للوعاء( 14شكل رقم )
 

وكما يظهر في التسجيلة الكاملة في أعلى جزء في التسجيلة بجانب المقتنيات عدد النسخ المتاحة حاليًا بالمكتبـة وإذا 
وقـت االنتظـار المتوقـع إلعـادة المـادة للمكتبـة ثـم بعـد بجانبهـا  E-Library كانت النسخ بالمكتبة مستعارة فيعطـي ال

ذلــك يعطــي مجمــوع النســخ بالمكتبــة مــن هــذه المــادة ســواء كانــت مســتعارة أم متاحــة . وفــي الجــزء التــالي يــدخل يوجــد 
البيانات الكاملة للتسجيلة مع مالحظة أن اسم المالف وصلة فائقة عند الضغط عليهـا يـتم عمـل بحـث عـن المالفـات 

ودة بالمكتبة والمسجلة بالنظـام لهـذا المالـف، أيضـًا مصـطلحات الموضـوعات تكـون قابلـة للبحـث وعنـد الضـغط الموج
 المواد التي تاخذ نفس المصطلح الموضوعي . وعلى اليسار من هذا الجزء يظهر  E-Libraryعليها يظهر ال 
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كتبــة والمســجلة بالنظــام لهــذا المالــف، أيقونــة باســم مزيــد مــن هــذا المالــف وهــي تظهــر أيضــا المالفــات الموجــودة بالم
وتحتهــا أيقونــة باســم العنــاوين فــي الفئــات التاليــة وهــي عبــارة عــن تحليــل لنتــائج البحــث ووضــعها فــي فئــات عريضــة 
لمســاعدة المســتفيد عنــدما يريــد تضــيم نطــاق بحثــ  وتكــون هــذه الفئــات فــي نفــس القطــاع الموضــوعي الــذي يبحــث بــ  

ل للبيانــات الكاملــة للتســجيلة يظهــر اســم المكتبــة المقتنــي بهــا الوعــاء ورقــم الطلــب وعــدد المســتفيد . وفــي الجــزء األســف
 النسخ وتصنيف الوعاء ضمن أوعية المكتبة وموقع الكتاب الحالي .

 

 حفظ التسجيلة أو حجز المادة

 
 حفظ التسجيلة أو حجز المادة (15شكل رقم )

لى حفظ في أعلى يسار التسجيلة فيتم حفظ التسجيلة إما إلرسالها بالبريد االلكتروني أو لطباعتها. أما عند الضغط ع
ــا بعنــاوين التســجيالت  و عــد ذلــك بالضــغط علــى حفظــت مــن الشــريط بــاعلى التســجيلة يظهــر الشاشــة الســابقة لتخبرن

و العنـوان أو المالـف أو باسـم المكتبـة المحفوظة وهنا يمكن للمستفيد فرز التسـجيالت كمـا يرغـب سـواء بـرقم الطلـب أ
واختيـــار شـــكل الطباعــــة ســـواء كقالــــب تســـجيلة أو طباعـــة الــــنص فقـــط أو خيــــار أخـــر وهـــو إرســــالها بواســـطة البريــــد 
االلكتروني، أيضًا من هذه الشاشة يمكن للمستفيد إذا كانت المادة معارة أن يحجزها بواسطة الضغط على أيقونة اليد 

 المستفيد لشاشة يحدد فيها مكان االلتقاط للوعاء .   E-Libraryعندها يرسل ال المكتوب أسفلها حجز 
 دعم اللغة العربية بالنظام ومدي الستفادة به في البحث   

يدعم النظام اللغة العر ية دعمًا كـامال، حيـث يـتم التعامـل مـع جميـع الـنظم الفرعيـة للنظـام مـن خـالل واجهـة اسـتخدام 
كانيـــة التحويـــل إلـــى الواجهـــة اإلنجليزيـــة فـــي أي وقـــت إذا رغـــب المســـتفيد، كمـــا يجـــري النظـــام عر يـــة بالكامـــل، مـــع إم

 عمليات الفرز واالسترجاع باللغة العر ية على النحو التالي: 
 للمكتبة الخيار بين القاعدتين الشائعتين في الفرز العر ي وهما: -
 تبقى ال التعريف شكال وتسقط حكما في جميع الكلمات. -
 بقى ال التعريف شكال وتسقط حكما في الكلمة األولى وتبقى في شكال وحكما في باقي الكلمات.ت -
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 تجاهل الكشيدة في البحث و الفرز -2
 توحيد "ي ى" في الفرز و البحث -3
 توحيد "و ، ؤ" في الفرز و البحث -4
 توحيد "ه ، ة" في الفرز و البحث -5
 توحيد "أ ، إ ، ا" في البحث والفرز  -6
 تجاهل ال التعريف عند البحث بالنكرة حيث يتم استرجاع النكرة والمعرفة، وعند استخدام ال  التعريف في  -7

 البحث يتم البحث عن المعرفة فقط
 
 

 البحث بالنكرة السترجاع النكرة و المعرفة -8
ى ألف الم أصلية بحيث للكلمات التي تحتوي عل   Stop Listوتستطيع المكتبة صيانة وتعديل قائمة اإليقاف  -9

 ال يتم تجاهلها في الفرز و البحث
 البحث بالمعرفة السترجاع المعرفة فقط -10
 البحث بدون الهمزات السترجاع جميع أشكال ألف االبتداء  -11
 البحث باأللف المهموزة السترجاع الكلمات التي تبدأ باأللف المهموزة -12
 معالجة البحث بالتشكيل كما يلي:  بهذه الخاصية( سيمفوني)ينفرد نظام  -13
 عند البحث بدون عالمات التشكيل يتم استرجاع الكلمة سواء كانت بدون عالمات التشكيل أو مشكلة -
 وعند استخدام عالمات التشكيل تسترجع الكلمات المشكلة بتلك العالمات فقط. -

ء العر ية مثل ابن عباس،  أبا بكر  أو عبد بهذه الخاصية( معالجة قواعد فرز األسما سيمفوني)ينفرد نظام  -14
السالم، حيث تختار المكتبة القاعدة التي تفضلها في فرز هذه األسماء. هناك بعض المكتبات التي تفضل فرز 
االسم األول تحت حرف العين باستبعاد ابن واالسم الثاني تحت حرف الباء باستبعاد أبا أما الثالث فيفرز  تحت 

ل عبد و ال في حين يفضل بعض المكتبات الفرز على األحرف األولى، وأحيانا يتم المزج بين حرف السين بتجاه
 األسلو ين.

عند البحث عن مصطلح مكتبات التسجيالت التي بها مصطلح عرب ومصطلح العرب  E-Libraryفهنا يظهر ال 
 -وهذا مثال علي تجاهل ) ال التعريف( في البحث :
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 ( تجاهل األلف والالم في البحث بالنكرة16شكل رقم )
 

 البحث المتقدم 
يسمح البحث المتقدم بدمج عناصر البحث لتحديده أو بتحديد  البحث  بناء على مجموعة من الخصائص معرفة من 

لطلب مع اختيار قاعدة قبل المكتبة و يتيح استرجاع قوائم تصفح لمواد معينة، كما يمكن البحث باستخدام رقم ا
للفرز سواء باي حقل في التسجيلة أو بقرب أو بعد التسجيلة من الموضوع )فرز بالصلة( وهذه ميزة ينفرد بها نظام 

 .سيمفوني
 

 

البحث        ( 17شكل رقم )
 المتقدم
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 Content Enrichmentإثراء المحتوي في البحث 
 -عن باقي النظم األخرى وتضم مايلي : سيمفونيفرد بها نظام يعتبر إثراء المحتوي في البحث ميزة ين

 عن المالف :معلومات عن السيرة الذاتية للمالف تاخذ من غالف الكتاب أو من الناشر.  -1
 عرض للوعاء يكون عادة ماخوذ من الناشر أو من الدوريات المتخصصة في عروض الكتب. -2
 الناشر في نهاية الوعاء أو إذا لم يوجد تضع  المكتبة بنفسها.ملخص للوعاء وعادة ما يضع هذا الملخص  -3
 قائمة المحتويات تعرض في هذا الجزء قائمة المحتويات للوعاء. -4

 بجانب البيانات الببليوجرافية للوعاء يمكن عرض غالف الكتاب. -5

 

 

 

 ( إثراء المحتوي في البحث18الشكل رقم )
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 الكاملة مع إثراء المحتوي  التسجيلة (19الشكل رقم )

 دمج عناصر البحث 
في دمج عناصر البحث ويمكنك استخدام كلمة أو جملة سواء كانت في عنوان أو  الروابط المنطقيةتستخدم    

قوم البحث بالبحث عن أي تسجيلة تحتوي على مصطلحات مالف أو موضوع أو سلسلة وعنوان لدورية، وسوف ي
البحث التي أدخلتها. وتستخدم القائمة المنسدلة للروابط المنطقية لتحديد البحث. فعند إدخال كلمة أو جملة سوف 
يقوم النظام بالبحث عن أي تسجيلة تحتوي هذه الكلمة أو الجملة. وعند إدخال اسم مالف سوف يبحث النظام عن 

 جيلة تحتوي هذا االسم .أي تس
وعلى الرغم من إمكانية البحث بالمالف باستخدام االسم األول أو االسم األخير ، فان البحث باالسم األخير  

للمالف سوف يقدم لك قائمة كاملة من نتائج البحث، وأن لم يوجد مالفين بنفس االسم الذي أدخلت  سوف يحيلك 
 فين.النظام إلى قائمة تصفح باسماء المال

وعند إدخال عنوان للبحث بالعنوان سوف يسترجع النظام أي تسجيلة تحتوي على هذا العنوان علما بان النظام  
سوف يتجاهل حروف الجر والر ط والتي تعرف بكلمات اإليقاف مثل : في ، على ، من ، إلى. وعند إدخال رأس 

التي تحتوي على هذه الكلمات في رؤوس الموضوع للبحث الموضوعي سوف يسترجع النظام جميع التسجيالت 
 ويمكن أن تحتوي جملة البحث على مصطلح واحد أو أكثر،  الموضوعات، نفس الشيء للسالسل وعناوين الدوريات.

 

http://100.100.100.102/iBistro_helps/Arabic/tip7102.html
http://100.100.100.102/iBistro_helps/Arabic/tip7102.html
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وعند احتوائها على أكثر من مصطلح يتم استخدام الروابط. بعد إدخالك مصطلحات البحث واختيارك للروابط النقر 
حث المتقدم أو انقر على زر إعادة البحث لو أردت إخالء التسجيالت من االختيارات التي على زر البحث لتنفيذ الب

 أدخلتها .
 تحديد البحث  

 يمكن تحديد البحث من قبل مجموعة الخصائص المعرفة من قبل المكتبة والتي يمكن أن تتضمن ما يلي : 
 المكتبة الموجود بها الوعاء  -1
 لغة الوعاء -2
 اتقالب البيان -3
 نوع الوعاء   -4
 الموقع  -5
 تاريخ النشر  -6
 خيارات الفرز -7

 تعدد طرق البحث 
 

تتعـــدد أدوات البحـــث والتقنيـــات التاليـــة تمكـــن المســـتفيدين مـــن  توســـيع نطـــاق البحـــث أو  E-Libraryعـــن طريـــم ال 
 تضييق  
 البحث باستخدام الروابط 

ئقيـة تركيـز البحـث مـن خـالل ر ـط مصـطلحات البحـث و تعريـف يتيح استخدام الروابط المنطقيـة ،والمكانيـة ، و العال
 نوع هذا الر ط وتحديده .

  بحث الجملة 
فــي البحــث تحديـد مجموعــة مــن المصــطلحات كــــجملة واحـدة وذلــك عــن طريــم التعلــيم  E-Library  يتـيح اســتخدام 

لبحـث كمـا تمـت كتابتهـا وهـي إشـارة للنظـام بضـرورة مضـاهاة مصـطلحات ا‘        ‘حـول مصـطلح البحـث بعالمـة 
 بحقول البحث في الفهرس . 

   االستضافة 
ـــــ  ــــيح ال ــــوم   E-Libraryيت ــــواس )   ( . بحيــــث يق ــــع مصــــطلحات البحــــث باســــتخدام األق ببحــــث  E-Libraryتجمي

  .المصطلحات المتواجدة بين مجموعات األقواس أوال ثم تلك الخارجة عن حدود األقواس 
  بحث مداخل محددة 
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-Eاخل قاعدة بيانات المكتبة لها قالب خاب يضم تيجان الحقول المعيارية ، وعلى هذا األساس فان أية تسجيل  د

Library  . يتيح تحديد البحث على مجموعة من الحقول و المداخل على مستوي التسجيلة الببليوجرافية  
 بحث كشاف الكلمات المفتاحية و المختصرات 

 

واحد أو أكثر من تيجان الحقول ليتم   E-Libraryجان الحقول ، حيث يتيح الـ يماثل البحث هنا البحث باستخدام تي
 للعنوان (.  Tiللمالف ،  Auتمثيل  في كشاف الكلمات المفتاحية و المختصرات ) مثل 

   بحث الكلمات الموقوفة 
فتاحية / بتجاهل كلمات محددة عند بحث الفهرس ، مما يتيح البحث في الكلمات الم  E-Libraryيقوم ال 

مصطلحات البحث . تلك الكلمات الموقوفة غالبا ما تكون حروف ر ط أو جر أو أدوات التعريف ...الخ . وعندما 
نقوم بوضع مصطلح / مصطلحات البحث بين عالمتي اقتباس    "   "   فان ذلك يادي إلى عدم تجاهل البحث 

 عن الكلمات الموقوفة . 
   البحث باستخدام اإلحالل والبتر   

استخدام عالمة االستفهام ؟ ، و عالمة $ لإلشارة إلى حالتي االستبدال / أو اإلحالل لألولى ،  E-Library يتيح الـ
 والبتر لألخيرة .

 

 بحث أرقام في قائمة 
-Eحتى نتمكن من إجراء بحث عن مجموعة أرقام في قائمة ، فيجب علينا أن تضع مسافة بين الرقمين فان 

Library   حث األرقام المفصولة بالفاصالت ) ، ( كما لو كانت غير مفصولة ، ويمكنك االستعانة باألمثلة يقوم بب
 التالية لمساعدتك علي بحث األرقام في قائمة : 

 كمصطلح واحد 1،2،3،4،5يتم البحث عن  .1
 كمصطلحات متماثلة 5.000و  5000يتم البحث عن  .2
 كمصطلحات منفصلة 5 4 3 2 1يتم البحث عن  .3

 

 اد مرتبطة معبحث مو 
قد يتضمن فهرس المكتبة مواد مجلدة معا ، وهي عبارة عن مواد تضم مجموعة من العناوين يتم تجليدها معا 
فتصبح وحدة مادية واحدة ، وأحد هذه العناوين يعتبر العنوان األصلي ، أما العناوين األخرى فتعتبر بمثابة عناوين 

ال يتضمن نسخة من تسجيل  أي من تلك العناوين . علي سبيل المثال  تابعة للعنوان الرئيسي حتى إذا كان النظام
 إذا 
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 تضمن فهرس المكتبة     "ـــــــــــــ" 
 ــــــــــ عنوان "ـــــــــــ" كتاب

 ــــــــــ عنوان "ـــــــــــ" تسجيل  صوتية 
 ــــــــــ عنوان "ـــــــــــ" تسجيل  مرئية

 
 

المادة األصلية مع المادتين األخريين  اللتين تم تسجيلهما باعتبارهما تابعين لها ، وعلي  فان الكتاب يعتبر بمثابة
 الرغم من أن المواد الثالثة مرتبطة معا أو مجلدة معا فان كل منها يمكن بحث  بشكل منفصل في فهرس المكتبة. 

األيقونة المسماة الفرز بـ وهنا يمكن ويمكن للمستفيد أن يحدد الحقل الذي يريد فرز النتائج من خالل  من خالل 
الفرز بحقول المالف أو العنوان أو الموضوع أو من الجديد للقديم أو من القديم للجديد أو حسب صلة قرب أو بعد 

 المادة من الموضوع . 
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 دليل البحث المصور
 

 
 ( دليل البحث المصور20م )الشكل رق

 

بالبحث في االهتمامات الموضوعية للمستفيدين من المكتبة  سبقاً ميحتوي هذا الدليل علي نتائج البحث المعدة 
ويمكنك البداية في البحث المعد مسبقا بالنقر علي جملة البحث المراد أو بالنقر علي الصورة التي فوق الجملة .ومع 

المصور يبدأ بحث باستخدام الكلمات المفتاحية المعدة مسبقا في فهرس المكتبة وهي  اختيار وظيفة دليل البحث
  ةمكتبالمرتبة ترتيب هجائي بحسب وصفها .ويتم تحديثها بصورة تلقائية كلما أضيفت مواد جديدة لمجموعة 

التعلـيم فنضـغط مـثال  فمثاًل عند الضـغط علـى الصـورة المكتـوب تحتهـا التعلـيم تـدخلنا لصـفحة أخـرى نختـار منهـا نـوع 
 على التعليم العالي فتظهر لنا الصفحة كما في المثال التالي 

 
 ( نتائج البحث21الشكل رقم )
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وهنا نالحظ استراتيجية البحث المعدة مسبقًا وهي استراتيجيات بحث معقدة ومركبة يصعب على الفرد العادي 

 بال التعريف و بدونها وتظهر النتائج بجميع اللغات .  E-Library صياغتها فهنا بحث ال
وقد استخدمت شركة سيرسي هذا األسلوب بالذات في البحث ألن الصور معبرة أكثر عن الموضوع وخاصة إذا كان 

 الذي يبحث عن المواد طفل فتكون الصورة بالنسبة ل  معبرة أكثر. 
  

  مكتبة األطفال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مكتبة األطفال22شكل رقم )ال
يتيح هذا االختيار طريقة وصول سريعة ومبسطة لمجموعات األطفال في المكتبة عن طريم مجموعة من الصور 

وهي نفس فكرة دليل البحث المصور ولكن هنا تستخدم ألوعية  المعبرة عن فئات موضوعية مقسمة من قبل المكتبة
نقر على إحدى هذه الصور البحث في فهرس المكتبة عن المصطلح ال دعن E-Library  ال يستطيعو  األطفال

وهي أيضًا استراتيجيات بحث معقدة ومركبة يصعب على الفرد العادي صياغتها وتستخدم  المكتوب أسفل الصورة
 الصور للتعبير عنها ألنها معبرة أكثر بالنسبة لألطفال .
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  احتاج إلى مواد

 
 ( احتاج إلى مواد23شكل رقم )

 
 

غير متوافر في المكتبة في الوقت الحالي لعدة أسباب قد تكون المادة المستفيدين حتاجها يأحياناً ال تكون المواد التي 
إمكانية توصيل الطلبات إلى   E-Libraryالح لك يمعارة أو تحت الفهرسة أو في قسم التجليد و الصيانة لذلك يت

تمر أو دورة تدريبية وأيضا يمكن من حجز مادة  وتقوم المكتبة المكتبة بخصوب أي استفسار عن مادة معينة أو ما 
المستفيد عند اختيار إدراج  إرسال طلب إلى العاملين بالمكتبة إلجراء بحث عن مادة من أجلعند قدوم هذه المادة ب
 حجز يظهر ما يلي :

 
 ( إدراج حجز24شكل رقم )

 

المكتبة المراد التقاط الوعاء منها إذا لم تكن المكتبة  وهي الجزء الخاب بإدخال المعرف وكلمة المرور وتحديد
 المشترك فيها المستفيد وكانت المكتبتين ضمن نظام مكتبي واحد. 

ومن خالل هذا الجزء أيضًا يمكن للمستفيد طلب نسخ إضافية من مادة ما نسخها بالمكتبة قليلة، طلب مادة موجودة 
بين المكتبات، أو طلب بحث عن مادة ما فشل المستفيد في العثور  في مكتبة أخري عن طريم اإلعارة التعاونية

عليها في النظام بنفس  فيرسل طلب بحث للمكتبة ليقوم العاملين على ذلك بالبحث وإرسال النتائج الجاهزة ل ، أو 
 المادة .اقتراح مادة للشراء بالمكتبة يري المستفيد أنها مفيدة بالنسبة ل  فيرسل بطلب للمكتبة لشراء هذه 



 E-Library   الدليل التدريبي  للـفهرس المتاح على الخط المباشر

                                         

 SirsiDynix 2008  23 ©         النظم العربية المتطورة

 
 بوابة المعرفة

 
 ( بوابة المعرفة25شكل رقم )

 

تسمح لك بالبحث في المكتبات األخرى على الويب وأيضا في ثالث فئات من  E-Libraryبوابات المعرفة في 
( قامت بوضع هذا المعيار المنظمة القومية لمعايير المعلومات  Z39.50)محرك بحث قواعد البيانات من خالل 

NISO هد القومي األمريكي للمعاييروالمعANSI  وهو معيار لتبادل البيانات واسترجاعها بين أجهزة الكمبيوتر
استخدام المعلومات في قواعد البيانات الكبيرة وذلك عن طريم تطبيم شكل  Z39.50المختلفة وقد سهل معيار

من البحث والتصفح  Z39.50 يمكن محرك البحثمعياري لطرق وإجراءات البحث في التسجيالت الببليوجرافية و 
يتم   Z39.50ناتج عمليات البحث بواسطة . Z39.50في بروتوكول    المشتركةفي العديد من فهارس المكتبات 

 من إثراء المحتوى  E-Libraryمثل نتائج البحث العادي في المكتبة مع تطبيم وظائف   عرض
 
 
 
 

 

 Z39.50مواقع  (26شكل رقم )
 .E-Library ات التي يقوم بها وما إلى ذلك من العملي
 فهرس مكتبة الكونجرس

 
 البحث في فهرس مكتبة الكونجرس( 27شكل رقم )
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وجودة بالمكتبة من مواد مطبوعة أو مسموعة أو مرئية تضع المكتبة هنا مجموعة من المواقع التي ولتكامل المواد الم
تري أنها تكمل حاجات المستفيدين من المعرفة عن طريم اإلنترنت وتفيد المستفيدين في البحث عن حاجاتهم 

 األساسية من المعلومات .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 E-Library   الدليل التدريبي  للـفهرس المتاح على الخط المباشر

                                         

 SirsiDynix 2008  25 ©         النظم العربية المتطورة

 

 خدمات المستفيدين
 

 

 

 

 

 خدمات المستفيدين( 28شكل رقم )
 

يمكن و   خاصة باإلجراءات بالمكتبة، و من ذلك كلمة المرور الخاصة بالبيانات ال المستفيد جديفي هذه الوظيفة 
.وكل  المستفيد عناوين المدرجة في سجالت المكتبة، أو تجديد اإلعارات التي لديالمن هنا ، أو تغيير  هاتغيير 

تبة يمنح تسجيلة خاصة ب  وهي تحتوي على البيانات الخاصة بانشطة المستفيد من إعارة أو مستفيد جديد في المك
 حجز.

استرجاع تسجيلة المستفيد وذلك بناء على الرقم المعرف للمستفيد وكل تسجيلة مستفيد تحتوي  E-Libraryويستطيع 
 أيضا على كلمة مرور مما ياكد على سـرية المعلومات بالنظام .

 ابيمراجعة حس

 

 ( مراجعة حسابي29شكل رقم )
 

 

و ذلك  E-Library، سيقوم النظام بدعوتك للتسجيل إلى داخل  E-Libraryإذا لم تكن قد سجلت الدخول  لـ 
 المكتبة أو عندما تحاول تغيير البيانات الموجودة في حسابك ، وهذا التسجيل ساري خالل المدة الحالية لتعاملك مع  
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وتسمح صفحة حسابي للمستفيد بمراجعة كشوف الحساب ، االستعارات، و طلبات الحجز اإلجراءات التي تقوم بها 
 ومن نفس الصفحة يمكن إلغاء الحجوزات و مشاهدة رسائل و مطالبات المكتبة .

 تغيير رقم المستفيد الشخصي 

 
 ير رقم المعرف( تغي30شكل رقم )

 

وهنا يستطيع المستفيد تغيير رقم المعرف الخاب ب  دون المجيء إلى المكتبة مباشرة بنفس  وذلك بإدخال المعرف 
 الجديد وكلمة المرور وإرسالهم للمكتبة لتقوم بذلك .

 تجديد استعاراتي 

 
 ( تجديد االستعارات31شكل رقم )      

اختيار تجديـد اسـتعاراتي يـتم تجديـد االسـتعارات مـن قبـل المسـتفيد مباشـرة دون تـدخل مـن أخصـائي المكتبـة ويـتم  عند
تســجيل التجديــد مباشـــرة فــي النظــام ويـــتم اختيــار بعــض االســـتعارات  لتجديــدها أو كــل االســـتعارات وتوضــح الشاشـــة 

لــبعض فقــط . وعنــد تجديــد الوعــاء يظهــر الشــكل التــالي الســابقة و هــا األوعيــة المســتعارة ويــتم اختيــار تجديــد الكــل أو ا
 يخبر المستفيد بان الوعاء رقم كذا قد تم تجديد إعارت  كما يلي 
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 ( تم تجديد االستعارات32شكل رقم )

 تغيير عنواني
مستفيد وعند الضغط على تغيير عنواني فيتم إظهار الشكل التالي وفي  يظهر بيانات العنوان الجديد والذي يسجل  ال

بنفس  في تسجيلت  دون حاجة للذهاب للمكتبة و يفيد في إرسال المطالبات والخطابات على العنوان المتواجد ب  
 المستفيد دائمًا .

 

 
 

 ( تغيير العنوان33كل رقم )
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 اتصل بنا 

 
 ( اتصل بنا35رقم )شكل 

 

هذا الجزء يعمل كحساب للمستفيد على النظام يرسل بواسطت  استفسارات  للمكتبة ويتلقى الردود على الحساب مباشرة 
دون الحاجة لعنوان بريد إلكتروني خاب ب  ويعتبر ذلك تسهيال على كل من المكتبة و المستفيد ألن عادة ال يمتلك 

يكون لكل مستفيد حساب  سيمفونيفي نظام اال  E-Libraryولكن هنا بواسطة الكل المستفيدين بريد إلكتروني 
-E خاب يدخل إلي  ويستطيع إرسال رسائل  للمكتبة كل ذلك عن طريم رقم المعرف الخاب ب  الذي يدخل ب  لل

Library  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


