نظام المستقبل

للدخول علي نظام المكتبة ( )SLFمن خالل الموقع التالي...ww..cwwe.www :
 -1كيفية تسجيل الدخول كمستخدم:

يبدأ المستفيد بتسجيل دخوله على النظام عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بعد الحصول عليهما

من إدارة المكتبه بالضغط على حسابي أو تسجيل دخول عن طريق الشاشة التالية:

بعد الضغط على حسابي أو تسجيل دخول تظهر الشاشة التي يمكن من خاللها إدخال اسم المستخدم وكلمة
المرور الخاصة به مع تنشيط كلمة مستخدم وليس موظف كما في الشاشة التالية:
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ويمكن للمستخدم تسجيل الدخول عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي

SoobeaaF

كما يلي:

يتم الذهاب إلي قائمة ”حسابي” ومن القائمة الجانبية نختار ”البيانات الشخصية” ثم من االختيار ”الدخول

بحساب الفيسبوك نضغط على رابط ”تفعيل”
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بعد تسجيل الدخول على النظام تظهر شاشة خاصة بالمستفيد تشمتل على تبويب رأسي وتبويب أفقي.

-2

التبويب الرأسي :

يمكن من خالله التحكم في الرسائل قيد الدراسة،األبحاث العلمية ،تصفح المحاضرات االلكترونية ،أنشطة

اإلستعارة ،خدمات توصيل الوثائق ،خدمات.

-3

التبويب األفقي:

يمكن للمستفيد من خالله البحث في مقتنيات المكتبة أو المكتبات العالمية أو البحث في قواعد البيانات
العالمية أو تصفح الرسائل العلمية أو الرسائل قيد الدراسة أو البحث في األبحاث العلمية أو الدوريات المحلية

أو المقتنيات االلك ـ ـترونية ويمكن عن طريقهـ ـ ـ ـا بدء عملية النشر االلكترونـ ـ ـي في أي من الدوري ـ ـ ـات المحليـ ـ ـ ـة

الخاصة بالجامعات المصرية.
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 -2التبويب الرأسي:

 1/2الرسائل قيد الدراسة :

تمكن المستخدم من إضافة رسالته المسجلة حتى يمكن لباقي الباحثين االطالع على الرسائل المسجلة في

مجال تخصصه منعا للتك ارر كما في الشاشة التالية:

 2/2األبحاث العلمية:
أ .إضافة بحث جديد:

يقوم المستخدم بإدخال بيانات المقالة العلمية وتتمثل في (العنوان الرئيسي للمقالة  -العنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان الفـ ـرعي

للمقالـ ـ ـة  -مؤلفين المقالـ ـة – وبياناتهم سواء كانوا من داخل الجامعة أو من خارجها  -الموضوعات الرئيسية
للمقالة  -مكان وتاريخ النشر -ملخص المقالة  -المرفقات الخاصة بالمقالة) ثم يقوم المستخدم بالضغط على
مفتاح "حفظ" كما بالشكل التالي:
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بعد الضغط على حفظ ،تظهر الشاشة التالية والتي تمكن من إضافة بحث جديد أو تعديل بيانات المقال.

ب .تعديل بحث سابق :
في هذه الحالة يتمكن الباحث من تعديل بيانات البحث الخاص به عن طريق البحث بالعنوان  -المؤلف -
الملخص العناوين الفرعية كما بالشكل التالي:

وبالضغط على تطبيق البحث تظهر الشاشة التالية:
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والتي يمكن للمستفيد من خاللها استعراض تفاصيل المقال:

أو يمكن طباعة تسجيله خاصة بالمقال:
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أو يتم تعديل المقال بعد الضغط علي تعديل فتظهر شاشة مثل شاشة اإلدخال كما في الشكل التالي:

ويمكن المستفيد من حذف المقالة نهائيا بعد الضغط علي حذف المقالة.
يمكن للمستخدم تصفح المحاضرات اإللكترونية المتاحة علي النظام بالموضوعات المتاحة في مجال
تخصصه بالضغط علي المجال المطلوب كما بالشكل التالي:
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وبإختيار المجال المطلوب بالضغط عليه تظهر الشاشة التالية والتي تشتمل علي إسم الكورس
وملخص له واسم المحاضر والجامعة التي تناولت هذا الكورس كما يلي:

وبالضغط علي عرض المحاضرات تظهر المجموعة التي يشتمل عليها كورس محدد كالتالي:

وبالضغط علي محاضرة معينة يمكن المستفيد من مشاهدة الفيديو الخاص بالمحاضرة.
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 4/2أنشطة اإلستعارة:
أwالعناصر المحجوزة:
يبدأ المستفيد في البحث عن وعاء في مجال معين من خالل البحث في مقتنيات المكتبة كالتالي:

فتظهر نتيجة البحث كما في الشكل التالي ويظهر بجانب الوعاء المطلوب إختيار خدمات والتي يمكن من خاللها
القيام بمجموعة من العمليات منها إضافة الوعاء إلي قائمة العناصر المفضلة أو حجز الوعاء أو البحث عن مواد في
نفس الموضوع أو لنفس الناشر أو مواد علي نفس الرف أو مواد لنفس المؤلف كما في الشاشة التالية:

وتم إضافة خاصية جديدة وهي  RQ oaobوالتي تساعد في عملية البحث واإلسترجاع حيث يمكن من خاللها أن
يحتفظ الباحث بالرابط الخاص بالعنصر المطلوب البحث عنه حتي يتمكن من العودة إليه عند الحاجة حيث يمكن
تصوير الكود بكامي ار الهاتف المحمول ليتم حفظ الرابط علي الهاتف الخاص بالمستفيد.
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وبإختيار إدراج حجز يتم إرسال رسالة إلي إدارة المكتبة بطلب حجز عنصر معين كما في الشاشة التالية:

ويمكن إلدارة المكتبة اإلطالع علي العناصر المطلوب حجزها من قبل المستفيدين من تبويب خدمات المستفيد طلب
حجز حيث يتم إختيار الوعاء المطلوب حجزه ليندرج ضمن العناصر المحجوزة في المكتبة.
وعندما يختار المستفيد العناصر المحجوزة من تبويب أنشطة اإلستعارة تظهر شاشة تتيح إمكانية التعرف علي
العناصر التي حجزها من قبل المستفيد وتمكن المستخدم من استعراض العناصر التي قام بحجزها وامكانية حذفها كما
بالشكل التالي:
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ب wتاريخ نشاط اإلستعارة:

تتيح للمستخدم التعرف علي تاريخ اإلستعارة وتاريخ إرجاع الكتب حتي اليتأخر عن الموعد المحدد إلرجاع العناصر
المستعارة كما بالشكل التالي:

ت wبيانات اإلستعارة:

تمكن المستخدم من التعرف علي بيانات اإلستعارة الخاصة به مثل بداية ونهاية تاريخ الصالحية فئة المستعير حالة
المستعير نشط أو غير نشط كما بالشكل التالي:
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 5/2خدمة توصيل الوثائق:
أwطلب إحضار وثيقة:

يتيح النظام للمستعيرين حجز بحث من دورية أو فصل من كتاب أو بحث من مؤتمر أو غيرها بالنسبة للمستعيرين
بعد الدخول إلي الموقع يتم إختيار طلب وثيقة ويقوم بإستكمال البيانات المطلوبه حتي يتم إرسال الوثيقة إلدارة المكتبة
فتظهر الشاشة التالية:

وبعد إرسال الوثيقة تظهر لدي إدارة المكتبة مجموعة الوثائق التي تم طلبها من تبويب خدمة توصيل الوثائق
(الوثائق المطلوبة) وتظهر لدي الباحث قائمة بالمسئولين عن النظام لمتابعة الوثيقة.
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ب wحالة الوثائق المطلوبة:

يمكن للمستفيد متابعة الوثائق التي أرسل في طلبها كما في الشكل التالي:

 6/2الخدمات:
أwمفضلتي:

يتمكن الباحث من إضافة مجموعة من الكتب لقائمة المفضلة الخاصة به حيث حيث يبدأ المستفيد بالبحث عن
موضوع معين كما في الشاشة التالية:
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بالضغط علي بدأ البحث تظهر نتيجة البحث التي يتمكن المستفيد بتحديد مجموعة الكتب التي يرغب في إضافتها
لقائمته عن طريق الضغط علي مفضلتي كما في الشاشة التالية:

وبعدها تظهر لدي المستفيد من تبويب الخدمات بعد الضغط علي مفضلتي كما في الشاشة التالية:
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ب wإرسال رسالة:

يتمكن المستفيد من إرسال رسالة إلي إدارة المكتبة لإلستفسار عن إي شيئ يحتاجه عن طريق الضغط علي إرسال
رسالة من تبويب الخدمات فتظهر شاشة يمكن من خاللها من إرسال رسالة ومن الممكن إرسال مرفق معها بالضغط
علي  esaorbكما في الشاشة التالية:

ت wصندوق الوارد:

من خالله يمكن المستفيد اإلطالع علي الرسائل الواردة له من إدارة المكتبة ويمكن حذف الرسائل عن طريق إختيار
الرسالة المراد حذفها والضغط علي حذف الرسالة المختارة كما في الشكل التالي:
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ثwإقتراح الشراء:

تقوم المكتبة عادة بتنمية مقتنياتها فيما يعرف بعملية التزويد وتتم من خالل عدة طـ ـ ـرق منها الشراء وهى الطريقة
األساسية ويتم الشراء من خالل القـ ـوائم الببليوجرافية المتاحة من خالل دور النشر المختلفة وفي بعض االحيان يكون
المستعير في حاجة الى كتاب معين قد ال يوجد في المكتبة في ه ـ ـذه الحالة يتق ـ ـ ـدم للمكتبة بطلب شراء لهذا الكتاب ويتم
البحث فان كان علي قوائم الشراء الخاصة بالمكتبة يتم شراؤه وان لم يكن موجود يتم التعرف علي موضوعه وهل يدخل في
المحتوى الموضوعي للمكتبة أم ال وسعره هل يتناسب مع ميزانية المكتبة ويشتمل طلب الشراء علي البيانات في الشكل التالى:

ج wعناصر المكتبة الجديدة :

من ضمن خدمات المكتبة خدمة اإلحاطة الجارية ومن خاللها تقوم المكتبة باإلعالن عن العناصر الحديثة التي وردت إليها
حتي يتمكن المستعيرين من اإلستفادة منها ويتيح النظام للمستعير إمكانية التعرف علي العناصر الحديثة كما بالشكل التالي:
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وبالضغط علي أي عنصر من هذه العناصر الحديثة يمكن ظهور العناصر الحديثة كما بالشكل التالي:

 7/2البيانات الشخصية :

أwتحديث البيانات الشخصية:

يمكن المستخدم من تعديل البيانات الشخصية الخاصة به كما بالشكل التالي:
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ب wتغيير كلمة السر:

من خاللها يتمكن المستخدم من تغيير كلمة السر به عن طريق إضافة كلمة السر القديمة ثم الكلمة الجديدة وكتابتها

مرة أخري للتأكد من مطابقتها ثم الضغط علي حفظ كما بالشكل التالي:

 -3التبويب األفقي:
 1/3بحث المقتنيات :

يساعد المستفيدين علي البحث في مقتنيات المكتبات المختلفة ويدعم النظام البحث البسيط حيث يمكن

للمستفيد البحث بإستخدام الكلمات المفتاحية في أي من عناصر المكتبة.
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ويدعم أيضا البحث المتقدم حيث يتم تحديد نوع العنصر المستخدم في البحث ويمكن أيضا إستخدام
عوامل البحث البولينه.

لربط مع أي نص كامل متاح على
وتم تطوير واجهة البحث للمستفيد بحيث يتم عرض مقتنيات المكتبة وا ا

االنترنت خاص باألوعية المطلوبة عن طريق الضغط على معلومات الوعاء.

على يمين الشاشة يمكن للمستفيد البحث حسب أي من العناصر التي يتيحها فهرس المكتبة الجديد إلى

جانب حفظ عمليات البحث التي قام بها المستفيد ويمكن إضافة الوعاء إلى قائمة المفضلة أو حجزه
الستعارته من المكتبة أو يمكن البحث عن مواد في نفس الموضوع أو لنفس الناشر أو مواد على نفس

الرف أو مواد لنفس المؤلف.
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 2/3بحث االنترنت:

يساعد المستخدم على إجراء عمليات البحث في مجموعة كبيرة من المكتبات العالمية والتي تدعم

بروتوكول  39.50Zالذي يساعد على تبادل واسترجاع البيانات من قواعد البيانات.

 3/3الرسائل العلمية:

تمكن المستفيد من البحث عن أي رسالة علميه في مجال تخصصه ،ويظهر للباحث في يمين الشاشة

قائمة يمكن من خاللها تصفح الرسائل العلمية عن طريق التصنيف العلمي ،أو اللغة ،أو درجة الرسالة،
أو تاريخ اإلجازة ،أو الجامعة أو الكلية ،كما في الشاشة التالية:
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 4/3الرسائل قيد الدراسة:

يمكن للمستفيد البحث عن الرسائل قيد الدراسة والتي تم تسجيلها من قبل باحثين آخرين تفاديا لتكرار

الرسائل العلمية ويمكن تصفحها من خالل التصنيف العلمي الخاص بها كما في الشاشة التالية:

 5/3األبحاث العلمية:

تساعد المستفيدين من تصفح األبحاث العلمية التي تم إدخالهاعلي النظام من قبل مستفيدين آخرين.

حيث يمكن تصفح األبحاث حسب سنة النشر أو التصفح حسب أسماء الناشرين أو أسماء المواقع ويمكن

استعراضها حسب الباحثين وعدد المقاالت الخاصة بهم أو مقاالت النشر المحلى أو مقاالت النشر الخارجي.
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 6/3الدوريات المحلية:

يمكن البحث عن المقاالت العلمية التي تم نشرها في الدوريات المحلية الخاصة بالجامع ـ ـات المصري ـ ـ ـة حيث يتم
البحث باستخدام أي من عناصر البحث التي يتيحها النظام أو تصفح الدورية نفسها باختيارها من قائمة الدوريات

الموجودة على يمين الشاشة.

 7/3النشر االلكتروني:

تمكن المستفيد من البحث في الدوريات اإللكترونية الخاصة بالجامعات المصرية ونشر المقاالت العلمية الخاصة

به في إحدى الدوريات المحلية الخاصة بالجامعات المصرية أو إنشاء دوريه إلكتروني ــة ج ـ ـديدة في حالة وجود

ص ـ ـالحية إنشاء دوريه للنشر.
اإللكتروني.
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 8/3المقتنيات اإل لكترونية:

يمكن تصفح المقتنيات اإللكترونية المرتبطة باألوعية عن طريق البحث العام أو عن طريق التصفح

الهجائي ويمكن التصفح حسب تصنيف ديوى العشري أو حسب نوع الوعاء أو حسب سنة النشر

كالتالي:

 9/3المؤتمرات:

يمكن للباحث استعراض المؤتمرات الخاصة بأي من الجامعات المصرية والتعرف على تفاصيلها

وامكانية االشتراك بأي منها حيث يتم إدخال بيانات المؤتمر من قبل إدارة المؤتمر كما بالشكل التالي:
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وبعد االنتهاء من إدخال بيانات المؤتمر وعمل الموقع الخاص به تظهر الشاشة الخاصة بالمؤتمر والتي
يمكن للمستفيد أن يتقدم من خاللها بطلب نشر بحث أو التقدم بطلب لحضور المؤتمر كالتالي:

 10/3تسجيل الخروج:

تمكن المستفيد من تسجيل الخروج من النظام بعد إنتهاء استخدامه.
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