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        قواعد البيانات العامليةقواعد البيانات العامليةقواعد البيانات العامليةقواعد البيانات العامليةاإلجراءات املتبعة عند إنشاء حساب للمستخدمني على اإلجراءات املتبعة عند إنشاء حساب للمستخدمني على اإلجراءات املتبعة عند إنشاء حساب للمستخدمني على اإلجراءات املتبعة عند إنشاء حساب للمستخدمني على 
قواعد قواعد قواعد قواعد إنشاء حساب هلم الستخدام إنشاء حساب هلم الستخدام إنشاء حساب هلم الستخدام إنشاء حساب هلم الستخدام  (  (  (  ( قواعد البيانات العامليةقواعد البيانات العامليةقواعد البيانات العامليةقواعد البيانات العامليةمن هلم حق استخدام من هلم حق استخدام من هلم حق استخدام من هلم حق استخدام : : : : أوال أوال أوال أوال 

        -) :) :) :) :البيانات العاملية البيانات العاملية البيانات العاملية البيانات العاملية 
 – مدرس – أستاذ مساعد – أستاذ –أستاذ متفرغ ( السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  - ١

  ) . طبيب مقيم – معيد –مدرس مساعد 

 .طلبة الدراسات العليا  - ٢

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

 ) . الفرقة السادسة –الخامسة 

        ....ضو املراد إنشاء حساب له ضو املراد إنشاء حساب له ضو املراد إنشاء حساب له ضو املراد إنشاء حساب له قبل البدء يف إنشاء احلساب جيب التأكد من حتقيق شخصية العقبل البدء يف إنشاء احلساب جيب التأكد من حتقيق شخصية العقبل البدء يف إنشاء احلساب جيب التأكد من حتقيق شخصية العقبل البدء يف إنشاء احلساب جيب التأكد من حتقيق شخصية الع: : : : 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 

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

 .عن طريق إدارة الدراسات العليا بالكلية 

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

 .المستشفيات الجامعية 

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

 . شئون الطالب بالكلية إدارةعن 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 
            -    قواعد البيانات العامليةقواعد البيانات العامليةقواعد البيانات العامليةقواعد البيانات العامليةاستمارة االشرتاك يف استمارة االشرتاك يف استمارة االشرتاك يف استمارة االشرتاك يف 

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

@@@@@@@@  االسم باللغة العربية   -١

@@@@@@@@  االسم باللغة االنجليزية   -٢

@@@@@@@@  البريد االلكتروني    -٣

@@@@@@@@  الوظيفة   -٤

@@@@@@@@  القسم   -٥

@@@@@@@@  الرقم القومي   -٦

@@@@@@@@  رقم الهاتف   -٧

        : : : : خصائى املكتبة بفتح موقع االدمن اخلاص بقواعد البيانات من خالل هذا الرابط خصائى املكتبة بفتح موقع االدمن اخلاص بقواعد البيانات من خالل هذا الرابط خصائى املكتبة بفتح موقع االدمن اخلاص بقواعد البيانات من خالل هذا الرابط خصائى املكتبة بفتح موقع االدمن اخلاص بقواعد البيانات من خالل هذا الرابط أأأأ بعد ذلك يقوم  بعد ذلك يقوم  بعد ذلك يقوم  بعد ذلك يقوم -: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
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http://www.eul.edu.eg/euladmin . 
        :::: الصفحة التايل  الصفحة التايل  الصفحة التايل  الصفحة التايل فتظهرفتظهرفتظهرفتظهر

 
  : الخاصين باالدمن وهما Password:  و الـ User Name  : فيطلب من االخصائى كتابة الـ 

• Username: Medicine  
• Password : 2361448 

  :فتظهر الصفحة التالية  ) Login(بعد كتابتهما يتم الضغط على أيقونة 

  



 

    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 
 

  

 3 

 من انه ال يوجد له حساب من قبل ويتم ذلك من خالل الضغط قبل البدء في إنشاء حساب الى مستخدم يجب التأكد

 على شمال الصفحة السابقة عند الضغط عليها أيقونةوهى ثالث  ) Manipulate Researchers(على أيقونة 

  : الصفحة هذهتفتح 

 
 يتم كتابة البريد االلكتروني للشخص المراد إنشاء حساب له ثم الضغط على :Usernameأمام أيقونة الـ 

إذا كان الشخص له حساب فتظهر البيانات الخاصة بالشخص كما  نفس الصفحة فيالموجودة  ) Search(أيقونة 

  :في الصفحة التالية 
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جودة في نفس الصفحة فتظهر المو ) Details ( أيقونةالستعراض البيانات الخاصة بالعضو يتم الضغط على 

  : الصفحة التالية في كما بياناتهصفحة العضو وبها جميع 

  
إضافة أو حذف الموجودة أسفل الصفحة وبذلك تستطيع  ) Edit( لتعديل بيانات العضو يتم الضغط على أيقونة 

  .أى بيانات 

  
  . الصفحة أسفللموجودة ا ) Update(بعد االنتهاء من تعديل البيانات يتم الضغط على أيقونة 
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        :::: كان العضو له حساب  كان العضو له حساب  كان العضو له حساب  كان العضو له حساب إذاإذاإذاإذاهذا هذا هذا هذا 
  : الخاص به تظهر الصفحة التالية في حالة إذا كان العضو ليس له حساب من قبل فعند كتابة البريد االلكتروني

  
الموجودة على يسار أعلى الصفحة ونقوم بالضغط عليها  ) Add A researcher(   نذهب إلى أيقونةوبالتالي

  : لصفحة التالية فتظهر ا

  
نقوم باستيفاء جميع البيانات الموجودة في هذه الصفحة من خالل االستمارة التي تم استالمها من المستخدم أو 

الموجودة أسفل الصفحة  ) Add User(  كان موجود ثم نقوم بالضغط على أيقونة إذاإذا كان المستخدم شخصيا 

  . د الكتروني للمستخدم يعلمه فيه بحسابه فيقوم النظام بتسجيل البيانات وإرسال بري

         . . . .قواعد البيانات العامليةقواعد البيانات العامليةقواعد البيانات العامليةقواعد البيانات العامليةهذا خبصوص إنشاء حساب ملستخدم على هذا خبصوص إنشاء حساب ملستخدم على هذا خبصوص إنشاء حساب ملستخدم على هذا خبصوص إنشاء حساب ملستخدم على 
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 – Databases – Journal – Book( بخصوص استخدام المكتبة الرقمية بما تحويه من البيانات اآلتية أما

Document Delivery Service.(   

  :فيتم ذلك من خالل البوابة التالية 
www.eul.edu.eg  

  : المتصفح يتم فتح الصفحة التالية فيفعند كتابة هذا الموقع في شريط العنوان 

  
 تم الذي وهو الحساب الخاص Password:  والـ Username: عند الدخول لتلك البوابة يطلب منك الـ 

  : تظهر الصفحة التالية Loginهما والضغط على أيقونة  للمستخدم من قبل فعند كتابتإنشائه

  
  . الخدمات الموجودة فيها في الصفحة والبحث عما يريد هذهيستطيع الباحث بعد ذلك التجول بحرية داخل 


