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 .١بدء االستخدام
 ١.١إنشاء حساب جديد لعضوية األفراد
الخطوة 1

العرب الموحد  /https://www.aruc.orgثم انقر عىل زر ابدأ االن
اذهب إىل الرابط الخاص بموقع الفهرس
ي

الخطوة 2

قم بالتوجه إىل عضوية األفراد ثم اضغط عىل زر اقرأ المزيد،

الخطوة 3

مجموعة بيانات توضيحية ألعضاء الفهرس ستظهر عىل الشاشة ،مع زر " سجل االن"  ،قم بالضغط عليه.

الخطوة 4

قم بتعبئة الحقول بالمعلومات المناسبة.

الخطوة 5

عند تعبئة الحقول والضغط عىل إنشاء الحساب .يتم ظهور رسالة تأكيدية توضح إنشاء الحساب بنجاح وأن الحساب تتم
مراجعته.

الخطوة 5

يقوم مدير الفهرس بالموافقة عىل عضوية الفرد الجديد من خالل بوابة إدارة األفراد الخاصة بمدير الفهرس.

 ١.٢تسجيل الدخول عىل الفهرس
الخطوة 1

العرب الموحد  /https://www.aruc.orgثم انقر عىل زر تسجيل الدخول.
اذهب إىل الرابط الخاص بموقع الفهرس
ي

الخطوة 2

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك للدخول .

الخطوة 3

العرب.
انقر عىل زر " دخول " للدخول إىل النظام والبدء باستخدام خدمات الفهرس
ي

 ١.٣إنشاء حساب من قبل مدير الفهرس
الخطوة 1

يقوم مدير الفهرس بإنشاء حساب لفرد يريد التسجيل عىل الموقع وتفعيله.

الخطوة 2

عند إ نشاء الحساب بنجاح يقوم مدير الفهرس بالتواصل مع الفرد المسجل عىل الموقع وإعطائه معلومات الدخول الخاصة
به.

الخطوة 3

يقوم الفرد المسجل عىل الموقع بتسجيل الدخول بنجاح.

 ١.٤تغيي كلمة المرور عند الدخول عىل الحساب ألول مرة
الخطوة 1

عند إنشاء مدير الفهرس حساب جديد للفرد ،وإعطاء معلومات الدخول ،وبعدما يقوم المسجل عىل الموقع بالدخول إىل
حسابه ،فهو بحاجة إىل تغيي كلمة المرور بشكل إجباري.

الخطوة 2

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك للدخول .

الخطوة 3

رسالة تأكيدية ستظهر لتغيي رمز المرور ،قم بتغيي كلمة المرور ثم احفظ التغييات.

الخطوة 4

العرب الموحد.
اآلن ستتمكن من البدء باستخدام الفهرس
ي

 ١.٥تعديل الحساب
تعديل الحساب ،عليك التوجه إىل قائمة المستخدم الموجودة يف لوحة التحكم .لتظهر صفحة تعديل
الحساب.
عند االنتهاء من التعديل قم بالضغط عىل زر الحفظ.

 ١.٦تسجيل الخروج
للخروج من النظام اذهب إىل قائمة المستخدم الرئيسية .ومن القائمة المنسدلة انقر عىل الزر " تسجيل الخروج " .

 .٢مكونات صفحة حساب األفراد المسجلي عىل الموقع
 ٢.١لوحة التحكم
يمكنك الوصول إىل لوحة التحكم من خالل قائمة التحكم
الموجودة عىل اليمي.

تقييماب
١.٢.١
ي
يمكن لألشخاص المسجلي بالموقع تقييم التسجيالت وذلك من خالل صفحة البحث .حيث أنه عند الضغط عىل تسجيله معينة تظهر خانة
تعت أن التسجيلة ممتازة .لتظهر بعدها يف
التقييم عىل شكل نجوم من  1إىل  ،5نجمة واحدة يدل عىل أن التسجيلة ليست جيدة ،خمس نجوم ي
ماب داخل لوحة التحكم.
قسم تقيي ي
مالحظة  :يمكنك تحديث التقييم يف أي وقت.

تقييماب" تظهر صفحة تحتوي عىل جميع التقييمات.
وايضا يف حال كان هناك عدد كبي من التقييمات يتم الضغط عىل كلمة "
ي

مكتبت
٢.٢.١
ي
مكتبت .وذلك من خالل صفحة البحث .من خالل الضغط عىل
يمكن لألشخاص المسجلي بالموقع إضافة التسجيالت المفضلة إىل قائمة
ي
مكتبت الظاهرة عند كل تسجيلة.
أضف إىل
ي

أو من خالل الضغط عىل التسجيلة وإضافة التسجيلة من الداخل.

مكتبت الموجود يف قائمة المستخدم أو الموجودة أعىل صفحة البحث ،حيث يتم فتح صفحة تضم
مكتبت اضغط عىل
للوصول إىل قائمة
ي
ي
التسجيالت المضافة إىل مكتب يت.

يمكن تصدير التسجيلة ر
بأكي من طريقة :
 .1عن طريق refworks
 .2عن طريق endnote
المرجع ( )3وإيضا بإمكانك حذف التسجيلة
المرجع حسب إحدى الصيغ العالمية عن طريق النقر عىل أيقونة االستشهاد
ويمكن االستشهاد
ي
ي
مكتبت من خالل النقر عىل أيقونة الحذف ( )4أو من خالل صفحة البحث عن كل تسجيلة.
من قائمة
ي

وإيضا عند الضغط عىل أيقونة التعديل ،يتم تحويل األيقونة الموجودة بجانب كل تسجيلة إىل إيقونة الحذف.

مكتبت لمتابعة العمليات المرادة.
"مكتبت"  ،يتم فتح صفحة
مكتبت إيضا من خالل لوحة التحكم ،عند الضغط عىل كلمة
ويمكن الوصول إىل
ي
ي
ي

 ٣.٢.١عمليات البحث المحفوظة
يمكن لألشخاص المسجلي عىل الموقع حفظ البحث الستخدامه يف أوقات أخرى .وذلك بالضغط عىل زر حفظ البحث ثم حفظ.
قم بكتابة مصطلح معي ثم اضغط عىل ابحث ،سيظهر زر حفظ البحث.

ويمكن الوصول إىل عمليات البحث المحفوظة من خالل لوحة التحكم .حيث أنه عند الضغط عىل أي عملية بحث يتم فتح صفحة البحث
الخاصة بهذا المصطلح .وعند الضغط عىل إيقونة الحذف تقوم بحذف البحث.

وإيضا يف حال كان هناك عدد كبي من المصطلحات محفوظة يتم الضغط عىل كلمة " عمليات البحث المحفوظة " تظهر صفحة تحتوي عىل
جميع عمليات البحث مع إمكانية الحذف.

تعليقاب
٤.٢.١
ي
يقوم الشخص المسجل عىل الموقع بإضافة تعليق لكل تسجيلة يف خانة شارك رأيك هنا ،ثم يقوم بالضغط عىل زر أضف رأيك.
سيتم إرسال التعليق إىل مدير الفهرس وعند موافقة مدير الفهرس عىل التعليق سيظهر تحت التسجيلة.

ويمكن الوصول إىل التعليقات الخاصة بك من خالل لوحة التحكم ،حيث سيظهر التعليق والتسجيلة.
وعند موافقة مدير الفهرس عىل التعليق سيظهر تحت التسجيلة.

تعليقاب" تظهر صفحة تحتوي عىل جميع التعليقات مع حالتها.
وإيضا يف حال كان هناك عدد كبي من التعليقات يتم الضغط عىل كلمة "
ي

 ٥.٢.١تصدير إكسل
عند النقر عىل تصدير إكسل داخل كل تسجيلة ويتم تصدير ملف إكسل يحتوي عىل معلومات التسجيلة.

اف
 ٢.٢البحث الببليوغر ي

اف" القائمة لوحة التحكم اليمت.
للقيام بعملية البحث ،يتم الضغط عىل تبويب "البحث" من قائمة الموقع ،أو من "البحث الببليوغر ي

 ١.٢.٢البحث البسيط
يمكنك من خالل البحث البسيط استخدام كشاف واحد  :العنوان أو الموضوع أو المؤلف أو جميع الحقول.

 ٢.٢.٢البحث المتقدم
ر
الت من خاللها يستطيع
يمكنك من خالل البحث المتقدم البحث بأكي من كشاف يف نفس الوقت وذلك باستخدام المحددات [ أو  ،و ] ي
الباحث توسيع مجال البحث أو تضيقه.
يف صفحة البحث عند الضغط عىل البحث المتقدم ،ستظهر الحقول الخاصة بالبحث المتقدم.

 ٣.٢.٢كشافات البحث
اسم الكشاف

الوصف

الحقل

يتم فلية النتائج حسب الحقل سواء
العنوان أو الموضوع أو المؤلف أو جميع
الحقول

مرشح يحتوي ويبدأ ب

يتم فلية النتائج حسب ما إذا كان الحقل
يحتوي عىل المصطلح المطلوب أو يبدأ به

صورة تعريفية

** مالحظة  :عند اختيار جميع الحقول ال
يمكن الفلية ب يبدأ ب.

 ٤.٢.١الفالتر (المرشحات)
كالتاىل:
عبارة عن فالتر عىل جانب صفحة البحث تعمل عىل تنقية النتائج ،إلظهار النتائج بدقة ومنها عدة خيارات
ي

اسم المرشح ()filter

الوصف

المصدر

الفلية حسب مصدر التسجيلة ما إذا كان من
المجموعات الرقمية أو كل التسجيالت.

النوع

الفلية حسب نوع التسجيلة

صورة تعريفية

اللغة

الفلية حسب لغة التسجيلة ،وهناك العديد من
اللغات غي العربية موجودة يف خانة لغات أخرى،
حيث تمكن الباحث من تحديد اللغة المعينة
للبحث فيها

المؤلف

الفلية حسب المؤلف.

مكان النش

الفلية حسب مكان نش التسجيلة.

تاري خ النش

الفلية حسب تاري خ نش للتسجيلة.

الناش

الفلية حسب الناش للتسجيلة.

الموضوع

الفلية حسب رؤوس موضوعات التسجيلة.

مكان النسخ

الفلية حسب أماكن تواجد النسخ للتسجيلة.

المكتبة

الفلية حسب المكتبات ولكن هذا الفلي ال يظهر
إال بعد االختيار من فلي مكان النسخ.

الفالتر المفعلة

الت تم اختيارها ويوجد
يظهر فيها جميع الفالتر ي
بها زر " تنظيف كل الفالتر المفعلة" حيث يساعد
األساس.
عىل إعادة النتائج إىل وضعها
ي

 ٥.٢.٢تبويبات البحث الرئيسية
الت تعتي مهمة عىل شكل تبويبات يف صفحة البحث.
تم تخصيص بعض من أنواع التسجيالت ي
عند الضغط عىل إحدى هذه التبويبات يتم إضافتها داخل الفالتر المفعلة.

 ٦.٢.٢نتائج البحث
عند الدخول عىل صفحة البحث والبحث عن المصطلح المطلوب والضغط عىل زر بحث تظهر مجموعة من النتائج الخاصة بالمصطلح
المطلوب.
التاىل :
لكل نتيجة يتم فيها عرض
ي
●
●
●
●
●
●

عنوان التسجيلة
نوع التسجيلة
مؤلف التسجيلة
ناش التسجيلة
مكان النش
تاري خ النش

● رؤوس الموضوعات

هجاب بالمؤلف.
يمكن تغيي ترتيب عرض نتائج البحث ليكون ترتيب حسب :
تنازىل بتاري خ النش أو ترتيب
هجاب بالعنوان أو تصاعدي أو
ي
ي
ي
وإيضا يمكن التحكم بعدد النتائج يف الصفحة الواحدة من خالل" عدد التسجيالت يف الصفحة " الموجود يف أخر الصفحة.

