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        اإلجراءات املتبعة عند إنشاء حساب للمستخدمني على املكتبة الرقميةاإلجراءات املتبعة عند إنشاء حساب للمستخدمني على املكتبة الرقميةاإلجراءات املتبعة عند إنشاء حساب للمستخدمني على املكتبة الرقميةاإلجراءات املتبعة عند إنشاء حساب للمستخدمني على املكتبة الرقمية
        -) :) :) :) :إنشاء حساب هلم الستخدام املكتبة الرقمية إنشاء حساب هلم الستخدام املكتبة الرقمية إنشاء حساب هلم الستخدام املكتبة الرقمية إنشاء حساب هلم الستخدام املكتبة الرقمية ( ( ( ( من هلم حق استخدام املكتبة الرقمية من هلم حق استخدام املكتبة الرقمية من هلم حق استخدام املكتبة الرقمية من هلم حق استخدام املكتبة الرقمية : : : : أوال أوال أوال أوال 

 – مدرس – أستاذ مساعد – أستاذ –أستاذ متفرغ ( السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  - ١

  ) . طبيب مقيم –د  معي–مدرس مساعد 

 .طلبة الدراسات العليا  - ٢

 الفرقة – الفرقة الرابعة – الفرقة الثالثة – الفرقة الثانية –الفرقة األولى ( طلبة مرحلة البكالوريوس  - ٣

 ) . الفرقة السادسة –الخامسة 

        ....قبل البدء يف إنشاء احلساب جيب التأكد من حتقيق شخصية العضو املراد إنشاء حساب له قبل البدء يف إنشاء احلساب جيب التأكد من حتقيق شخصية العضو املراد إنشاء حساب له قبل البدء يف إنشاء احلساب جيب التأكد من حتقيق شخصية العضو املراد إنشاء حساب له قبل البدء يف إنشاء احلساب جيب التأكد من حتقيق شخصية العضو املراد إنشاء حساب له : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يتم التأكد منهم عن طريق بطاقة الرقم القومي أو كرنية  - ١

  . شئون هيئة التدريس بالكلية إدارة عن طريق أوالكلية 

طلبة الدراسات العليا يتم التأكد منهم عن طريق كرنية الكلية أو إيصال سداد المصروفات الدراسية أو  - ٢

 . الدراسات العليا بالكلية عن طريق إدارة

األطباء المقيمين يتم التأكد منهم عن طريق بطاقة الرقم القومي أو كرنية المستشفى او عن طريق إدارة  - ٣

 .المستشفيات الجامعية 

او  عن طريق كرنية الكلية أو إيصال سداد المصروفات الدراسية التأكدطالب مرحلة البكالوريوس يتم  - ٤

 .طالب بالكلية  شئون الإدارةعن طريق 

        ....ثالثا يتم تسليم العضو االستمارة التالية الستيفاء مجيع البيانات الواردة بها بشكل واضح ومقروء ثالثا يتم تسليم العضو االستمارة التالية الستيفاء مجيع البيانات الواردة بها بشكل واضح ومقروء ثالثا يتم تسليم العضو االستمارة التالية الستيفاء مجيع البيانات الواردة بها بشكل واضح ومقروء ثالثا يتم تسليم العضو االستمارة التالية الستيفاء مجيع البيانات الواردة بها بشكل واضح ومقروء 
            -    استمارة االشرتاك يف املكتبة الرقميةاستمارة االشرتاك يف املكتبة الرقميةاستمارة االشرتاك يف املكتبة الرقميةاستمارة االشرتاك يف املكتبة الرقمية

@@@@@@@@البيانات اخلاصة بالعضوالبيانات اخلاصة بالعضوالبيانات اخلاصة بالعضوالبيانات اخلاصة بالعضو

        البيانات الشخصيةالبيانات الشخصيةالبيانات الشخصيةالبيانات الشخصية: : : : اوال اوال اوال اوال 
@@@@@@@@  اسم المستعير   -١

@@@@@@@@  البريد االلكتروني للدخول   -٢

@@@@@@@@  وني البريد االلكتر   -٣

@@@@@@@@  النوع   -٤

@@@@@@@@  المسمى الوظيفي   -٥

@@@@@@@@  السنة الدراسية   -٦

@@@@@@@@  القسم   -٧

@@@@@@@@  كلمة السر    -٨
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@@@@@@@@  الرقم القومي   -٩

        ثانيا بيانات االتصالثانيا بيانات االتصالثانيا بيانات االتصالثانيا بيانات االتصال
@@@@@@@@  العنوان   -١٠

@@@@@@@@  رقم الهاتف   -١١

        بيانات االستعارةبيانات االستعارةبيانات االستعارةبيانات االستعارة: : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 
@@@@@@@@  مكان الصالحية   -١٢

@@@@@@@@  بداية الصالحية   -١٣

@@@@@@@@  نهاية الصالحية    -١٤

@@@@@@@@ فئة المستعير   -١٥

@@@@@@@@ حالة الحساب   -١٦

@@@@@@@@  حتي تاريخ  الخدمات االلكترونيةباستخدام السماح   -١٧

@@@@@@@@  السماح بتحميل النص الكامل للعناصر التالية   -١٨

@@@@@@@@  حتي تاريخ  قواعد البيانات العالميةيإستخدامالسماح    -١٩

@@@@@@@@   المقاالت العلميةبإدخالالسماح    -٢٠

        : : : : ل هذا الرابط ل هذا الرابط ل هذا الرابط ل هذا الرابط خصائى املكتبة بفتح موقع االدمن اخلاص بقواعد البيانات من خالخصائى املكتبة بفتح موقع االدمن اخلاص بقواعد البيانات من خالخصائى املكتبة بفتح موقع االدمن اخلاص بقواعد البيانات من خالخصائى املكتبة بفتح موقع االدمن اخلاص بقواعد البيانات من خالأأأأ بعد ذلك يقوم  بعد ذلك يقوم  بعد ذلك يقوم  بعد ذلك يقوم -: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
http://www.eulc.edu.eg . 

 ::::فتظهر الصفحة التايل فتظهر الصفحة التايل فتظهر الصفحة التايل فتظهر الصفحة التايل 
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نقوم بالضغط على إيقونة تسجيل الدخول أو حسابي الموجودة اعلي الصفحة ناحية اليسار فتطهر الصفحة 

  .التالية

  
  :بالدمن الخاصين كلمة السر و اسم المستخدم   : فيطلب من االخصائى كتابة الـ 

  :فتظهر الصفحة التالية تسجيل الدخول الضغط على أيقونة اختيار كلمة موظف ثم بعد كتابتهما يتم 
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بعد ذلك نقوم بتحديد الموقع الذي سيتم تسجيل الباحث علية ونقوم باختيار كلية الطب سيشمل ذلك االختيار كل ما 

طب  بعد ذلك نقوم باختيار أيقونة االستعارة الموجودة في شريط أعلى الصفحة بالضغط عليها يتفرع من كلية ال

  .تظهر الصفحة التالية 

  
من خالل هذا التبويب نقوم باختيار أيقونة إضافة مستعير جديد من القائمة الموجودة على يمين الصفحة فتظهر 

  .الصفحة التالية  
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  .اردة بتبويب البيانات الشخصية بكل دقةنقوم باستيفاء البيانات الو

ثم ننتقل إلى التبويب التالي وهو بيانات االتصال بالضغط عليه تظهر الصفحة التالية نقوم باستيفاء البيانات 

  .الواردة به بكل دقة 

  
 نقوم باستيفاء ثم ننتقل إلى التبويب الذي يليه وهو بيانات االستعارة ثم نقوم بالضغط علية فتظهر الصفحة التالية

  . جميع البيانات الواردة به بكل دقة

  



 

    جامعة املنوفية جامعة املنوفية جامعة املنوفية جامعة املنوفية 
    كلية الطبكلية الطبكلية الطبكلية الطب

     وحدة املكتبة الرقمية وحدة املكتبة الرقمية وحدة املكتبة الرقمية وحدة املكتبة الرقمية–إدارة املكتبة إدارة املكتبة إدارة املكتبة إدارة املكتبة 
 

  

 6 

بعد االنتهاء من إتمام تسجيل كل البيانات الواردة بجميع التبويبات نقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الموجودة 

أسفل الصفحة فتظهر الصفحة التالية مكتوب بها تمت آخر عملية بنجاح ويظهر الكود الخاص بالمستعير وهو 

  جميع البيانات والضغط علىإدخال إكمال اتوماتيكيا بعد بإنشائها يقوم النظام األرقام عن مجموعه من عبارة

  . كما فى الصفحة التالية  تسجيلأيقونة

  
 –يتم إعطاء هذا الكود للعضو باإلضافة الى كلمة السر والموقع الذي سيقوم بالدخول علية وهو 

www.eulc.edu.eg.   

عند البدء في استخدام موقع المكتبة الرقمية يوم الباحث بكتاب عنوان الموقع في شريط العنوان بالمتصفح ويقوم 

بالضغط على إيقونة تسجيل دخول أو حسابي ثم يقوم بكتابة اسم الدخول وكلمة السر ثم اختيار عبارة مستخدم  

وهى صفحته الشخصية يالحظ أن إسمة موجود  فتظهر له الصفحة التالية  تسجيل دخولأيقونةثم الضغط على 

  .اعلي الصفحة مكتوب بجواره عبارة  مرحبا 
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وكذا شريط القوائم يقوم الباحث باستعراض جميع التبويبات الموجودة في شريط القوام الموجود أعلى الصفحة 

   :الموجود على يمين الصفحة كيفما شاء

  


