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 شروط استخدام المكتبة األفتراضية

هذا الموقع يجب أن تكون تابع إلحدى المؤسسات معايير األهلية: من أجل الوصول إلى  -1

 المذكورة. عند التسجيل ، سيتم إرسال بريد إلكتروني.

سوء االستخدام: يمنع تحويل ونسخ أي عدد من اعداد الدورية او تنزيل محتوياتها  -2

ألغراض البيع إال بنيّة تقديم نسخة مجانية لغرض االطالع عليها، كما ال يسمح بتغيير 

اعادة او مسح مالحظات حق النشر او اية مالحظات اخرى تظهر كجزء  او حجب او

من محتوى الدورية ، كما يمنع تحميل قواعد بيانات ورفعها الى المخّدم بضمنها إدخال 

 رموز متنوعة او فايروسات ألنها قد تتسبب في تخريب النظام . 

 مامثلة على سوء االستخدا •

رسالها من خالل البريد االلكتروني الى االصدقاء تنزيل النصوص الكاملة للمقاالت وإ   •

 او الى خارج المؤسسة.

 .تحميل نسخ المقاالت التي تم تنزيلها الى اشخاص خارج العراق 

  السماح ألشخاص يعملون في شركات تجارية باستخدام تسهيالت المكتبة والولوج اليها

جزاء كبيرة من المقاالت وتنزيل او طبع كامل الدورية او صنع عدة نسخ منها بضمنها ا

 بهدف اعادة انتاجها كمحاضرات للطلبة .

  السماح لألفراد غير المسجلين بالمكتبة إستخدام اسم مستفيد آخر وكلمة العبور الخاصة

به. الن الولوج الى المكتبة العلمية االفتراضية العراقية ال يتم إال من خالل المسّجلين 

لمؤسسات المشاركة لذا ال تجوز المشاركة بإسم الذين تم اعتمادهم من قبل كل من ا

 مستفيد آخر او إستخدام كلمة العبور الخاصة به.  
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 التسجيل بالمكتبة االفتراضية العلمية العراقية

 https://www.ivsl.org/ivslالرابط   ندخل على  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسجيلعند  ومات مع مراعاة ما يليالمعل كتابة -2
o مثال  كتابة االسم الثالثي باللغة العربية حصراً مع ضرورة كتابة اللقب العلمي للتدريسيين

 . م.د. محمد عبد الستار.ا

o  اللغة العربيةاما طلبة الدراسات كتابة نوع الدراسة )ماجستير او دكتوراه( وايضاً االسم 

 . علي محمد حسين / ماجستير تشريح  مثال

  

 الدخول الى الحساب

لتحويل اللغة الى 
 العربية أضغط هنا

المكتبة األفتراضية لتسجيل حساب جديد في 
 على كلمة )التسجيل( المشار إليهاضغط ن

https://www.ivsl.org/ivsl
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 المستخدم سيتم ارسال بريد الكتروني لتبليغ هالمصادقة على واتمامالتسجيل اكمال  بعد -3

 ه.بتفعيل الحساب

 باشرةوصول بريد التفعيل ادخل الى حسابك مبعد  -4

 

 كتابة اسم طالب الدراسات

 عند إكمال المعلومات أضغط هنا

 الدخول الى الحساب
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 إدخال أسم ورمز المرور

 كلمة المرور أضغط هنا إذا أردت تغيير

 أضغط هنا إذا نسيت أسم الدخول أو كلمة المرور

على عبارة دخول تفتح الصفحة بعد الضغط 
 الشخصية ويظهر األسم في الزاوية

 مثالمصادر عن البحث نبدء 

 Hematology 

ثم الضغط على بحث 

Search 
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(وتظهر Hematologyيبقى مفتاح البحث ظاهراً )

 المواد العلمية المتوفرة كقائمة في األسفل

 عدد المصادر 

 حسب النوع

نالحظ أن المصادر مرتبة حسب درجة 
حيث هناك مطابقتها للكلمات المفتاحية،

ً أو  إمكانية لترتيبها حسب السنة تصاعديا
 تنازلياً بالضغط على السهم الصغير الظاهر

 مثالً أردنا تحميل هذا البحث

 هنا Fulltextنقوم بالضغط على 

 عدد المصادر 

 حسب السنة

أننا اآلن في الصفحة األولى 
 ويمكننا تغيير الرقم
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 ادوات البحث

عندما يكون هناك أكثر من كلمة في شريط البحث :  Single wordsكلمات مفردة  .1

 data)فمثال نبحث عن المصادر التي تحوي المقطع   ANDفإنها تدمج بكلمة 

computer)   :فإننا نقوم بكتابتها كما يلي ،data AND computer 

 .سيتم تنفيذ البحث في جميع الحقول المفهرسة     وعندها 

ضع العبارة التي ترغب أن تعثر على المصادر : Exact phraseالبحث المطابق  .2

التي تحتويها بالضبط بين عالمتي إقتباس ، فمثالً أردت البحث عن المصادر التي 

    حرفياً فعندها علينا كتابة  (computer science)   تحتوي على المقطع 

"computer science". 

" للحصول على إمكانات بحث وكذلك ")  ( NOTو  ORو  ANDإستخدم األدوات  .3

 أكثر تقدماً، فمثالً يمكن إستخدام المختصرات التالية:

 للبحث عن بحث أو معلومة في كل المصادر بدون إستثناء.: all -أ                        

 للبحث عن كلمة أو مقطع في العناوين: ti -ب                       

 للبحث عن كلمة أو مقطع في عناوين المجالت العلمية: Jti -جـ                       

أو  ISSNللبحث عن كلمة أو مقطع حسب رقم التصنيف : isxn -د                        

ISBN 

 للبحث عن كلمة أو مقطع لمؤلف معين: au -هـ                       

 لمة المفتاحيةللبحث عن كلمة أو مقطع حسب الك: kw -و                        

 (abstract)للبحث عن كلمة أو مقطع في تمهيد البحوث : abs -ز                        

 AND (OR au:Saltzer (ti:"computer science" AND ti:network))فمثالً: 

all:security 

 computer"أي البحث عن المصادر التي تحتوي في عنوانها على كل من المقطع 

science" لك الكلمة وكذnetwork  أو المصادر من تأليف الباحثSaltzer  وأن يكون

 البحث في كل المصادر التي تقع ضمن بحوث أمنية المعلومات.
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 فتظهر لنا األدوات

 لتحميل البحث كامالً 

 نضغط هنا PDFبصيغة 

 وللبحث المتقدم الجاهز نعمل كلك على
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المربع تظهر لنا عند التأشير داخل هذا 
 المصادر القابلة للتحميل الكامل فقط

 

وكلمة   hematologyاليحث عن كلمة 

analyzers   كالهما في العنوان وللنصوص الكاملة

 2016و  2012فقط وللسنوات المحصورة بين 

ند عدم التأشير داخل هذا المربع ع
تظهر لنا المصادر القابلة للتحميل 
الكامل ومعها بعض المصادر 
لألستعراض فقط والتي اليمكن 

 تحميلها بشكل كامل

 للتصفح داخل المكتبة
 اوالً باالحرف
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فتظهر قائمة بالعناوين 
 المعينالتي تبدأ بالحرف 

 حسب الموضوعايضاً   وللتصفح 

تظهر قائمة بالتخصصات 
 العلمية المتوفرة

 مثالً أردنا تصفح المصادر الطبية

 Medicineفنعمل كلك على 
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 فتظهر المصادرالمتوفرة في الطب

 نضغطألظهار تصفح تفصيلي كامل للمواضيع 
 كلك هنا

فتظهر القائمة 
 المفصلة

وألظهار محتوى أي واحدة 
 نعمل كلك عليها
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 فتظهر لنا قائمة بها

 مثالً نعمل كلك على مجالت

pathology  

والتي يظهر من الرقم أنه تتوفر 

 مجلة علمية في موضوع 20

pathology 



College of Medicine Al-Nahrain University                                                                                                        2017 
Iraqi Virtual Scientific Library guide 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 اآلن نذهب إلى صفحة مجموعتي المفضلة

 My Collection 

 نضع األسم

 الذي نريده 
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 ألضافة بحث الى مجموعتي

 Add to Collection  نؤشر على
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للتعرف على الكلمات 
المفتاحية للمادة العلمية نعمل 

 Keywordsكلك على 

 كلك على تصدير

Export 

فتظهر الشاشة 
التالية للتحويل الى 

أحد األمتدادات 
الثالثة لبرامج 

 فهرسة المراجع 
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 لتحميل الملف من نوع 

Reference Manager 
/ End Note / Bibtex 

تي ورد فيها البحث لمشاهدة قائمة المحتويات للمجلة ال
 TOC: Table of Contents  فنعمل كلك على
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 مالحظة: إذا كان المصدر المحمل

 كتاب فتظهر لنا قائمة محتوياته 

لمعرفة األعداد المتوفرة من المجلة التي 
 Issuesورد فيها البحث فنعمل كلك على 
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 فتظهر القائمة


