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المكتبة االفتراضیة العلمیة العراقیة
 الى خاللھا من الوصول ویمكن مجانا متاحة  

 العلمیة الدوریات آلالف الكاملة النصوص
 من كبیر عدد بإصدارھا یقوم التي العالمیة

 اضافة ، العالم انحاء مختلف في الناشرین
 كبیرة مجموعة الى الوصول امكانیة الى
 على المتاحة التعلیمیة والمواد المناھج من

.)االنترنت ( الدولیة الشبكة



المؤسسات المساھمة في دعم المكتبة األفتراضیة العلمیة العراقیة



المشتركون المشمولون باإلستفادة من خدمات المكتبة األفتراضیة



شروط استخدام المكتبة األفتراضیة

 عند .المذكورة المؤسسات إلحدى تابع تكون أن یجب الموقع ھذا إلى الوصول أجل من :األھلیة معاییر١.
 تعطى وبعدھا ,منھا للتحقق مؤسستك في المختص المسؤول إلى إلكتروني برید إرسال سیتم ، التسجیل

.المرور وكلمة الدخول تسجیل معرف
 إال البیع ألغراض محتویاتھا تنزیل او الدوریة اعداد من عدد أي ونسخ تحویل یمنع :االستخدام سوء٢.

ة ّ  مالحظات مسح او اعادة او حجب او بتغییر یسمح ال كما علیھا، االطالع لغرض مجانیة نسخة تقدیم بنی
 بیانات قواعد تحمیل یمنع كما ، الدوریة محتوى من كجزء تظھر اخرى مالحظات ایة او النشر حق

م الى ورفعھا ّ  . النظام تخریب في تتسبب قد ألنھا فایروسات او متنوعة رموز إدخال بضمنھا المخد
  االستخدام سوء على امثلة•
      خارج الى او االصدقاء الى االلكتروني البرید خالل من وإرسالھا للمقاالت الكاملة النصوص تنزیل 

.المؤسسة
العراق خارج اشخاص الى تنزیلھا تم التي المقاالت نسخ تحمیل.
طبع او وتنزیل الیھا والولوج المكتبة تسھیالت باستخدام تجاریة شركات في یعملون ألشخاص السماح 

 كمحاضرات انتاجھا اعادة بھدف المقاالت من كبیرة اجزاء بضمنھا منھا نسخ عدة صنع او الدوریة كامل
. للطلبة

الولوج الن .بھ الخاصة العبور وكلمة آخر مستفید اسم إستخدام بالمكتبة المسجلین غیر لألفراد السماح 
لین خالل من إال یتم ال العراقیة االفتراضیة العلمیة المكتبة الى ّ  من كل قبل من اعتمادھم تم الذین المسج

  .بھ الخاصة العبور كلمة إستخدام او آخر مستفید بإسم المشاركة تجوز ال لذا المشاركة المؤسسات



التسجیل بالمكتبة االفتراضیة العلمیة العراقیة

لتسجیل حساب جدید في المكتبة األفتراضیة نعمل كلك 
المشار إلیھا بالسھم) التسجیل(على كلمة 

للتواصل مع المشرفین على المكتبة 
األفتراضیة ألبداء المالحظات والمقترحات

خاصة بالوزارات التي لم 
تظھر في قائمة المستفیدین



تعلیمات التسجیل

 وبدون الكامل الثالثي االسم كتابة     -١
.ألشھره وأسماء الرموز استخدام

 وصریح واضح مرور رمز استخدام     -٢
 أو أعداد أو رموز سبعة من أكثر یكون

.الرمز كتابة لغة إلى االنتباه مع أحرف
 .الموبایل ھاتف رقم إدخال    -٣



إكمال معلومات التسجیل والتواصل مع المشرفین على المكتبة

 المكتبة مشرفي مع للتواصل
 وزارة في األفتراضیة

 ألبداء العالي التعلیم
 والمالحظات األقتراحات

 الضغط یمكن المكتبة لتطویر
 )بنا إتصل(  عبارة على
 وكتابة ذكرھا سبق التي

رسالة

 مع مشكلة توجد لم إذا
 بملئ تبدأ مؤسستك

 المطلوبة المعلومات
 كلمة على الضغط بعد

 سبق التي التسجیل
ذكرھا

 معلومات شاشة فتظھر
یلي فیما المبینة الحساب

فتظھر صفحة 
الرسالة وكما یلي

 المعلومات إكمال عند
بعد األكمال أضغط ھناھنا أضغط



 العملیة بنجاح الترحیب جملة تظھر تسجیل عبارة على الضغط بعد
قریباً  اإللكتروني بالبرید رسالة بوصول أبالغكم مع

 مباشرة یفعل الحساب ألن الرسالة وصول بالضرورة لیس :مالحظة
ساعة ٢٤ خالل حسابك فتح یمكنك التسجیل فبعد التسجیل، عند



 التسجیل تفاصیل نبدأ اآلن
 المكتبة في الحساب الى والدخول

وإستخدامھ األفتراضیة

الدخول الى 
الحساب

لتحویل اللغة الى 
العربیة أضغط ھنا



التسجیل بالمكتبة االفتراضیة العلمیة العراقیة

مشاكل الوزارات 
التي سبق ذكرھا

الدخول الى 
الحساب

لتحویل اللغة الى 
األنكلیزیة أضغط ھنا



التسجیل إكمال بعد الحساب إلى الدخول
 المسؤولین قبل من الحساب  وتفعیل 

الجامعة في المكتبة على
 أو الدخول أسم نسیت إذا

ھنا أضغط المرور كلمة

 تغییركلمة أردت إذا
ھنا أضغط المرور

المرور ورمز أسم إدخال







بعد إدخال أسم المرور ورمز المرور 
نقوم بعمل كلك على دخول

صفحة الدخول 
إلى الحساب



بعد الضغط على عبارة دخول تفتح الصفحة 
الشخصیة ویظھر األسم في الزاویة

البدایة تكون مع شریط البحث األولي

ً البحث عن مصادر عن مثال
House Plantsالنباتات المنزلیة  

Searchثم الضغط على بحث 



نالحظ عدد المصادر 
حسب النوع

 ً  Houseالنباتات المنزلیة (یبقى مفتاح البحث ظاھرا
Plants(وتظھر المواد العلمیة المتوفرة كقائمة في األسفل

 درجة حسب مرتبة المصادر أن أیضاً  ونالحظ
 إمكانیة ھناك حیث المفتاحیة، للكلمات مطابقتھا
 تنازلیاً  أو تصاعدیاً  السنة حسب لترتیبھا
الظاھر الصغیر السھم على بالضغط

 عناوین أن أیضاً  نالحظ
 بعنوانھا لنا ظھرت المصادر

 إختیار یمكن حیث التفصیلي،
 القائمة من المختصرة الحالة

 الصغیر السھم على بالضغط
الظاھر

نالحظ أننا اآلن في الصفحة 
األولى ویمكننا تغییر الرقم

نالحظ عدد المصادر 
حسب السنة



ً أردنا تحمیل ھذا البحث مثال
نقوم بالضغط على عنوانھ ھنا



 ً لتحمیل البحث كامال
فتظھر صفحة التحمیل نضغط ھنا PDFبصیغة 

J STORفي موقع 

نعمل كلك ھنا إذا كان لدینا برنامج 
تحمیل، أو بالطریقة األعتیادیة 

Save Asبالضغط على عبارة 



فتبدأ عملیة التحمیل



فتظھر لنا 
قائمة 

التنویھات

للحصول على تنویھات حول 
أدوات البحث المتقدمة

لتظھر لنا Tipsنعمل كلك على 



ترجمة التنویھات
Single مفردة كلمات١. words : بكلمة تدمج فإنھا البحث شریط في كلمة من أكثر ھناك یكون عندما AND فمثال 

data)  المقطع تحوي التي المصادر عن نبحث computer) ، یلي كما بكتابتھا نقوم فإننا:  data AND
computerالمفھرسة الحقول جمیع في البحث تنفیذ سیتم وعندھا.

Exact المطابق البحث٢. phrase: بین بالضبط تحتویھا التي المصادر على تعثر أن ترغب التي العبارة ضع 
computer) المقطع على تحتوي التي المصادر عن البحث أردت فمثالً  ، إقتباس عالمتي science) ًحرفیا 
computer" كتابة علینا فعندھا science".

 یمكن فمثالً  تقدماً، أكثر بحث إمكانات على للحصول )"  "( وكذلك NOT و OR و AND األدوات إستخدم٣.
:التالیة المختصرات إستخدام

.إستثناء بدون المصادر كل في معلومة أو بحث عن للبحث :all -أ                        
العناوین في مقطع أو كلمة عن للبحث :ti -ب                       
العلمیة المجالت عناوین في مقطع أو كلمة عن للبحث :Jti -جـ                       

ISBN أو ISSN التصنیف رقم حسب مقطع أو كلمة عن للبحث :isxn -د                        
معین لمؤلف مقطع أو كلمة عن للبحث :au -ھـ                       

المفتاحیة الكلمة حسب مقطع أو كلمة عن للبحث :kw -و                        
(abstract) البحوث تمھید في مقطع أو كلمة عن للبحث :abs -ز                        

ti:"computer)) :فمثالً  science" AND ti:network) OR au:Saltzer) AND all:security
computer" المقطع من كل على عنوانھا في تحتوي التي المصادر عن البحث أي science" الكلمة وكذلك  

network الباحث تألیف من المصادر أو Saltzer بحوث ضمن تقع التي المصادر كل في البحث یكون وأن 
.المعلومات أمنیة



فتظھر لنا األدوات

وللبحث المتقدم الجاھز نعمل كلك على



٢٠١٢و  ٢٠٠٠كالھما في العنوان وللنصوص الكاملة فقط وللسنوات المحصورة بین  Statisticsوكلمة  Spatialالیحث عن كلمة 



Spatial 
Statistics



لبدأ عملیة 
البحث نعمل كلك 

Searchعلى 

للعودة الى 
صفحة البحث 
المبسطة نعمل 

كلك ھنا

٢٠١٢و  ٢٠٠٠وللنصوص الكاملة وغیر الكاملة وللسنوات المحصورة بین  Rousseeuwفي العنوان وللباحث  Robustالیحث عن كلمة 



عدد البحوث 
حسب السنة

الباحث
Rousseeuw

Robust
في العنوان



للتصفح داخل المكتبة

فیظھر السطر التالي للبحث عن العناوین التي تبدأ بحرف أبجدي معین

ً نرید البحث عن العناوین التي تبدأ بالحرف  Kمثال



فتظھر قائمة 
بالعناوین 
التي تبدأ 
Kبالحرف 



وللتصفح حسب الموضوع نعمل كلك ھنا



فتظھر قائمة بالتخصصات العلمیة المتوفرة



ً أردنا تصفح المصادر الطبیة مثال
Medicineفنعمل كلك على 



فتظھر المصادرالمتوفرة في الطب



ألظھار تصفح تفصیلي كامل للمواضیع نعمل كلك ھنا



فتظھر 
القائمة 
المفصلة

وألظھار 
محتوى أي 
واحدة نعمل 
كلك علیھا



ً نعمل كلك على مجالت مثال
Computer Engineering  

والتي یظھر من الرقم أنھ تتوفر 
مجلة علمیة في موضوع ١٧٥

ھندسة الحاسوب



فتظھر 
لنا قائمة 

بھا

نالحظ أن العدد 
 ً ١٧٥فعال



سؤال یشغل الكثیر من المستخدمین
 المصادر من الكثیر ھناك س•

 ال األفتراضیة المكتبة في العلمیة
السبب؟ فما تحمیلھا في أنجح

 كامالً  لیس الوزارة إشتراك ألن :الجواب•
 كامل بشكل متوفرة المصادر بعض فھناك

فقط للتصفح وبعضھا



 إذا فیما أعرف أن لي وكیف•
 للتحمیل قابل المصدر كان

لألستعراض؟ فقط أو الكامل
 خالل من وذلك :الجواب•

 أسفل في الموجود المربع
مبین ھو وكما البحث، صفحة





عند التأشیر داخل ھذا المربع تظھر لنا 
المصادر القابلة للتحمیل الكامل فقط

 ھذا داخل التأشیر عدم عند
 القابلة المصادر لنا تظھر المربع

 بعض ومعھا الكامل للتحمیل
 والتي فقط لألستعراض المصادر

كامل بشكل تحمیلھا الیمكن



اآلن نذھب إلى صفحة 
مجموعتي المفضلة

 My Collection



فتظھر ھذه الصفحة

فنعمل كلك ھنا 
لتكوین مجموعة



ثم نعمل
كلك ھنا 

نضع األسم
الذي نریده 



فیظھر أسم المجموعة
التي قمنا بتكوینھا 

لتغییر أسم المجموعة
نعمل كلك ھنا 



ألظھار معلومات حسابك
تعمل كلك على 
Account info

فتظھر المعلومات



ألضافة بحث 
الى مجموعتي
نؤشر على

Add to Collection



خیارات التعامل مع البحث

Abstract



خیارات التعامل مع البحث

للتعرف على الكلمات المفتاحیة للمادة العلمیة 
Keywordsنعمل كلك على  فتظھر لنا



خیارات التعامل مع البحث أو أي مادة علمیة

لتحمیل النص الكامل نعمل 
Fulltextكلك على 

نعمل كلك ھنا لتحمیل فتظھر صفحة البحث
البحث

فیسألك عن المكان في فنعمل كلك ھنافتظھر رسالة التحمیل ھذه
ذاكرة حاسبتك لخزن 

المادة العلمیة

ً نختار مثال
Documents
ثم نعمل كلك 

Saveعلى 

فتبدأ عملیة التحمیل



إضافة البحث الى مجموعتي المفضلة



لمشاھدة قائمة المحتویات للمجلة التي ورد فیھا البحث فنعمل كلك على 

TOC: Table of Contents



فتظھر قائمة المحتویات للمجلة 
التي سحب منھا البحث

إذا كان : مالحظة
المصدر المحمل

كتاب فتظھر لنا  
قائمة محتویاتھ



لمعرفة األعداد المتوفرة من المجلة التي ورد فیھا البحث فنعمل كلك على 

Issues



فتظھر القائمة



لمعرفة الرابط الموصل الى البحث نعمل كلك 
على 

 Link to this Record



فیظھر لنا رابط
موقع البحث 



لتغییر كیفیة ظھور نتائج البحث في الموقع نعمل كلك على
References



فتظھر لنا ھذه الشاشة
Saveنقوم بتعدیلھا حسب مانرید ثم نعمل كلك على 

صیغة البحث
بسیط أو متقدم 

عدد البحوث
لكل صفحة 

العرض المختصر 
أو التفصیلي

ترتیب نتائج البحث حسب المالئمة أو 
بزمن تصاعدي أو بزمن تنازلي



للحصول على معلومات حول كیفیة إستخدام الموقع نعمل كلك 
Helpعلى 



فتظھر المعلومات



للتواصل مع مشرفي الموقع في السیرفر  الرئیسي في بغداد 
ألبداء المالحظات المشار لھا سابقاً  Feedbackنعمل كلك على 



إذا أردنا معرفة معلومات عن خادم المكتبة األفتراضیة 
Aboutنعمل كلك على    LibHubوھو 



فتظھر المعلومات



إذا أردنا معرفة الجھات التي تزود المكتبة بالمادة 
Contents Providersنعمل كلك على  العلمیة



فتظھر قائمة المزودین



نصائح ومعلومات عامة
  یھم عام ألمر اال )Feedback خیار خالل من( بغداد في الرئیسي بالمشرف التتصل١.

 فعلیك حسابك تخص خاصة مشكلة أي یخص فیما أما األفتراضیة، المكتبة لتطویر الجمیع
 المكتبة مسجل بالسید باألتصال یقوم وھو كلیتك في األرتباط عضو الى رسالة ارسال

:علیھ األتفاق ماتم وحسب عنوانھ على األفتراضیة
ivslibrary@gmail.com  

 المكتبة الى دخول كأسم )األنكلیزیة أو بالعربیة( الكامل الصریح أسمك أستخدام حاول ٢.
 قائمة خالل من حسابك تفعیل عن المسؤول الموظف علیك یتعرف لكي األفتراضیة

 أسم بین فراغ واترك یلغى او یفعل ال أو حسابك یحذف سوف وإال لدیھ، المتوفرة األسماء
.األنكلیزیة أو بالعربیة سواءاً  للمكتبة دخول أسم تختار عندما )مسموح األمر ھذا( وأسم

 باألنكلیزیة األسم استخدام اردت وان ھو، كما األسم فاستخدم )علي حسن( أسمھ شخص :مثال
Hasan) التالي بالشكل فاكتبھ Ali) ھكذا ملتصق بشكل ولیس HasanAli یوھم قد ذلك ألن 

.Hasanali كتابة یمكن دخول أسم ألختیار ولكن المسؤول، الموظف
.الوزارة قبل من التطویر قید وھو األفتراضیة المكتبة في عربي محتوى ھناك٣.
Full عبارة على واحدة كلك من أكثر عمل عدم٤. Text األكثار ألن الكتب تحمیل صفحة في 

.معھم الموقعة لألتفاقیة خرقاً  یعد وقد للمكتبة الرئیسي السیرفر في یسجل ذلك من



٢٠١٢آخر ماوصل للمكتبة األفتراضیة لعام 

ACS للكیمیاء االمریكیة ةیالجمع منشورات :٢٠١٢-٠٦-١١٠.

حلھا تم قدIEEE الى الوصول مشكلة :٢٠١٢-٠٦-٢٠٧.

.Scopus لـ التجریبي الوصول :٢٠١٢-٠٥-٣٢٨.

.للنشر كاركر لمؤسسة التجریبي الوصول :٢٠١٢-٠٥-٤٠٧.

التجریبي الوصول :٢٠١٢-٠٤-٥٢١.

Elsevier لـ                       Sciene Direct

 المكتبة لمصادر الكتروني كتاب ٣٤,٠٠٠ من أكثر إضافة تمت : ٢٠١١- ٠٧-٦٠٣.

Project" من االفتراضیة Gutenberg"



إحصائیة بأعداد المشتركین في المكتبة األفتراضیة في جامعة الموصل



مستخدمي المكتبة االفتراضیة الكرام
تحیة طیبة

.كما وعدناكم سابقا بالتطویر الھائل الذي سیحصل على مستوى مصادر المكتبة االفتراضیة نوعاَ وكماَ 
الیوم نطل علیكم بالبشرى السارة للمھندسین واالطباء و الكیمیاویین والفیزیاویین خاصة ولبقیة التخصصات بشكل 

:عام حیث نود اعالمكم باالتي
اخر االخبار

1-11-2012
:قد تم اضافتھا الى مصادر المكتبة االفتراضیة وھي كاالتي Springerالوصول التجریبي لمنتجات دار النشر

SpringerImages:  توفر طریقة جدیدة للحصول على الصور والمقاطع الفیدیویة من المحتویات العلمیة الكبر
رابط الدخول ... صورة و فیدیو ٣،٧٠٠،٠٠٠اكثر من : الباحثین والتي یصعب الوصول الیھا بالطرق التقلیدیة 

/http://www.springerimages.com.tiger.sempertool.dkالتجریبي

SpringerProtocols:  قاعدة بیانات للدوریات الخاصة بالمختبرات والبروتوكوالت في علوم الحیاة وعلوم الطب
/http://www.springerprotocols.com.tiger.sempertool.dkرابط الدخول التجریبي... الحیاتي

SpringerMaterials:  من  ٣،٠٠٠قاعدة بیانات للبیانات الخاصة بالفیزیاء والكیمیاء المتعلقة بعلوم المواد
...   مادة وانظمة المواد ٢٥٠،٠٠٠من االستشھادات االدبیة الخاصة بعلوم المواد  ١،٢٠٠|خصائاص المواد 

/http://www.springermaterials.com.tiger.sempertool.dk/navigationرابط الدخول التجریبي
SpringerReference:  رابط الدخول ... مجموعة عالمیة من المراجع مع مئات الالف من المقاالت العلمیة

http://www.springerreference.com.tiger.sempertool.dk/docs/index.htmlالتجریبي



الوصول التجریبي لمحتویات جامعة اوكسفورد
مجلة تم اضافة اصداراتھا لمصادر المكتبة االفتراضیة تغطي جمیع التخصصات اضغط على  250

الرابط للدخول التجریبي
.http://www.oxfordjournals.org.tiger.sempertool.dk/

یرجى ارسال انطباعاتكم ومالحظاتكم لنا وعلى البرید : مالحظة مھمة جدا 
حول محتویات دور النشر ذات الوصول التجریبي النھا مھمة ivsl.register@gmail.comااللكتروني

.في التعاقد مستقبال وجعل الوصول دائم لدور النشر التي ترونھا مھمة لكم وكال حسب تخصصھ

.اجمل التحیات... الى لقاء قریب .... وسنعلمكم تباعا حال اضافة مصادر جدیدة 

---------------------------------------------------------------------------
www.ivsl.orgاللجنة الوزاریة المشرفة على المكتبة االفتراضیة العلمیة العراقیة

www.rddiraq.comدائرة البحث والتطویر
www.mohesr.gov.iqوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي




