
 بدء االستخدام 
 نظرة عامة على الوظائف 

• Searchable library (مكتبة البحث) -  مصنف كامل النص وقابل للتنزیل من الدوریات والمجالت ومقاالت المؤتمرات والكتب اإللكترونیة 175000تضم أكثر من 
• Favourites (المفضلة) - تتیح لك إضافة المحتوى إلى قائمة اإلشارات المرجعیة 
• Email alerts (إخطارات بریدیة إلكترونیة) - یتم إخطارك تلقائیًا عند رفع منشورات جدیدة 
• Sharing options (خیارات المشاركة) - تتیح لك مشاركة روابط مقاالتك ومنشوراتك المفضلة عبر شبكات التواصل االجتماعي 
• Shopping cart (عربة التسوق) - فة التكلفة اإلجمالیة مسبقًاتتیح لك شراء منتجات متعددة ومعر 

 

 استكشاف المكتبة الرقمیة التابعة لمعھد الھندسة والتكنولوجیا
استكشاف الموقع اإللكتروني الخاص بھا اآلن  تم تصمیم المكتبة الرقمیة التابعة لمعھد الھندسة والتكنولوجیا بحیث توفر الوصول السریع إلى المصنفات البحثیة والھندسیة. یمكنك بدء

 مجانًا.
 

مصنف من النصوص الكاملة للدوریات والمجالت ومقاالت المؤتمرات والكتب اإللكترونیة من بینھا  175000تضم المكتبة الرقمیة التابعة لمعھد الھندسة والتكنولوجیا ما یربو على 
 .1872والتكنولوجیا والذي یعود تاریخھ إلى عام  وثیقة كتبت في فترات تاریخیة مختلفة تم الحصول علیھا من أرشیف معھد الھندسة 70000أكثر من 

 إنشاء حساب شخصي
كنت ترید الوصول إلى المجموعة الكاملة  لن تحتاج إلى تسجیل الدخول حتى تتمكن من استكشاف المكتبة الرقمیة التابعة لمعھد الھندسة والتكنولوجیا ولكن یوصى بتسجیل الدخول إذا

 فة اإلخطارات البریدیة اإللكترونیة المجانیة وحفظ المحتویات وشرائھا.من الخدمات بما في ذلك إعداد وظی

 
 

 خطوات إنشاء حسابك الشخصي:

 الموجود في الجانب األیمن فوق المساحة المخصصة لتسجیل الدخول (تسجیل) Registerخیار  انقر فوق •
 أدخل لقبك واسمك وعنوانك وعنوان بریدك اإللكتروني ودولتك حسبما یطلب منك. •
 قم بإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور شخصیة خاصة بك •
 (سؤال األمان) security question أجب عن •
 (تسجیل) Register انقر فوق •

 
 البحث

 للبحث في المكتبة الرقمیة، أدخل الكلمة (الكلمات) األساسیة في مربع البحث الموجود أعلى الصفحة •
 (بحث) Searchاضغط فوق زر اإلدخال أو انقر فوق  •
  سیظھر المحتوى الذي یشتمل على مراجع إلى الكلمة (الكلمات) األساسیة للبحث في صفحة النتائج مرتبًا حسب صلتھ بالبحث •

  (أدوات) Tools للبحث في أحد أجزاء ذلك المحتوى، استخدم مربع البحث األصغر المندرج تحت •

 ت استناًدا إلى الكلمة (الكلمات) األساسیة التي تستخدمھا في بحثك.لمساعدتك في بحثك، ستقوم مربعات البحث تلقائیًا بعرض االقتراحا •

 
 
 



 البحث المتقدم

 في رأسیة الصفحة متقدم) (بحث search Advanced للبحث في محتوى محدد، انقر فوق •
 

 ، یمكنك:(بحث متقدم) Advanced search باستخدام خیار
 قم بتنقیح البحث عن طریق إدخال نوع المستند أو البحث بتاریخ المنشور •
 DOIأو  ISDNأو  ISSNأدخل رقم  •

  تغییر طریقة عرض نتائج البحث •

 
 زیادة نطاق االستقصاء

' الموجودة في أعلى (الكتب اإللكترونیة) eBooks' و'(المؤتمرات) Conferences'، و '(الدوریات والمجالت) Journals & Magazinesاستخدم عالمات تبویب ' •
 الصفحة لتصفح عناوین المكتبة حسب نوع المنشور

 ' لعرض المحتوى حسب موضوع التخصص(الموضوع) Subjectاستخدم عالمة تبویب ' •

 
 إدارة النتائج

 Search في صفحة (أدوات) Tools المندرج ضمن قائمة(حفظ البحث) Save search إذا كنت ترید حفظ منشور أو كتاب إلكتروني أو مستند ما، فانقر فوق خیار •
results (نتائج البحث) 

 ضع عالمة تحدید في المربع الموجود بجوار البحث الذي ترید حفظھ •
 استخدام قائمة "حفظ..." المنسدلة لتقرر إذا كنت ترید حفظ البحث كعنصر مستقل أو في مجلد ما •
 "انتقل" باللون البرتقالي 'goانقر فوق زر ' •
  (عملیات البحث المحفوظة) Saved searches لمطالعة عملیات البحث التي تم حفظھا، انقر فوق عالمة تبویب •
ار بریدي (ھل ترید استالم إخط ?Receive email alert إلعداد وظیفة استقبال اإلخطارات البریدیة اإللكترونیة، لیس علیك سوى أن تضع عالمة تحدید في مربع •

 إلكتروني؟)

 
 عرض المحتویات وحفظھا ومشاركتھا

PDFحدد المحتوى عن طریق النقر فوق عنوانھ ثم فتحھ عن طریق النقر فوق رمز  •

 
  مقالقم بطباعة الروابط التي تنقلك إلى المحتوى أو أرسلھا عبر البرید اإللكتروني باستخدام الرموز الموجودة في الجانب السفلي من صفحة ال •

http://digital-library.theiet.org/search/advancedsearch


 

1. Search bar  (شریط البحث)- أدخل الكلمات األساسیة للبحث عن المحتوى 
2. Advanced Search  (بحث متقدم)- قم بتضییق نطاق البحث عن طریق إضافة المزید من التفاصیل في مجاالت البحث المتقدم 
3. Register link  (رابط التسجیل)- انقر فوق ھذا الرابط للتسجیل 
4. Login link  (رابط تسجیل الدخول)- انقر ھنا لتسجیل الدخول إذا كنت قد قمت بالتسجیل 
5. Help  (التعلیمات)– سئلة المتكررة لمساعدة أمناء المكتبات والمستخدمین باإلضافة إلى سرد التفاصیل المتعلقة بكیفیة التسجیل وطلب شراء المنتجات وللحصول على قائمة باأل

 األخرى
6. Contacts انقر ھنا للتعرف على تفاصیل االتصال الخاصة بمعھد الھندسة والتكنولوجیا -تصال) (تفاصیل اال 
 
 

 رموز مفتاح الوصول

 

 تحدد رموز مفتاح الوصول (الموجودة بجوار المحتوى) إلى مستوى الوصول الذي یستحقھ المستخدمون.

• Free content  (محتوى مجاني)-  دون قید أو شرطالحصول على النص الكامل للمحتوى مجانًا 
• Open access content  (محتوى الوصول الحر)- محتوى متاح دون قید أو شرط تحت بند الوصول الحر. یدفع المؤلف النفقات المستحقة ویقدم مجانًا للمستخدمین 
• Subscribed content  (محتوى یتطلب اشتراًكا)- ھو عادة محتوى مقید یتوافر لك الوصول إلیھ عند االشتراك 
• Trial content  (محتوى تجریبي)- محتوى متاح دون شرط أو قید لفترة تجریبیة معینة 
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