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السرية وحقوق الطبع والنشر :

محتــوي الدليــل تعــود ملكيتــة الى المكتبــة الرقمية الســعودية.  
االلكترونيــة  البوابــة  مســتخدمين  تمكيــن  تــم  حيــن  فــي 
للمكتبــة الرقميــة الســعودية احقيــة عــرض هــذا الدليــل لغــرض 
االســتفادة مــن الخدمــات المتاحــة مــن قبــل المكتبــة الرقميــة 
الســعودية ال يســمح بأي شــكل من أشــكال االستنســاخ، نقل أو 
اســتخدام هــذا الدليــل أو محتوياتــه دون الحصــول علــى موافقــة 
خطيــة مســبقة مــن قبــل المكتبــة الرقميــة الســعودية . جميــع 

الحقــوق محفوظــة.
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ارشادات الستخدام هذا الدليل :

تــم تصميــم هــذا الدليــل ليتســنى لمســتخدم بوابــة المكتبــة 
ــدة  ــات العدي ــى الخدم ــول ال ــهولة الوص ــعودية س ــة الس الرقمي
للعناصــر  التنبــة  الرجــاء  البوابــة  داخــل  والمتاحــة  المقدمــة 

المذكــورة هنــا حيــن قــراءه دليــل المســتخدم :

هــذه  مــن  تحذيــر  او  التنبــة  الرجــاء  تعنــي  التعجــب  عالمــة   :
الخدمــة.  اســتخدام  علــى  تؤثــر  قــد  الخطــوة 

ــذه  ــة به ــة متعلق ــة مهم ــاك معلوم ــي هن ــة تعن ــة التنبي : عالم
ــة. ــذه الخدم ــتخدام ه ــن اس ــي حي ــز ف ــب التركي ــوة يج الخط

: عالمــة االســتفهام تعنــي تذكيــر بشــي متعلــق باســتخدام 
هــذه الخدمــة قــد تحتــاج اليهــا فــي حيــن اســتخدام الخدمــة 

7



دليل المستخدم لتسجيل في المكتبة الرقمية  السعودية

٢

8



الرؤية :

بنــاء مكتبــة رقميــة ضخمــة ومتطــورة فــي شــتى التخصصــات لدعــم العمليــة . التعلميــة وتلبيــة احتياجات 
المســتفيدين فــي مؤسســات التعليــم العالي بالممكلــة العربية الســعودية.

الرسالة :

توفيــر وإتاحــة وتنظيــم مصــادر المعلومــات اإللكترونيــة  وتســهيل ســبل اإلفــادة منهــا . مــن قبــل اعضــاء 
هيئــة التدريــس والباحثيــن والطــالب والمتخصصيــن العامليــن فــي مؤسســات التعليــم العالــي بالممكلــة 

العربيــة الســعودية مــن خــالل واجهــة بحــث واســتراجاع إلكترونيــة موحــدة.
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محتويات المكتبة :

ــل  ــي بكام ــاب الكترون ــف كت ــى 242 أل ــول إل ــعودية الوص ــة الس ــة الرقمي ــة للمكتب ــة االلكتروني ــح البواب تتي
النصــوص واكثــر مــن 80 ألــف دوريــة والوســائط الممتعــددة مــن الصــور ثالثيــة األبعــاد والفيديــو اليقــل عــن 
2.8 مليــون مــن الوســائط , وخدمــات الرســائل الجامعيــة وبحــوث المؤتمــرات بقرابــة 12 ميلونــا مــن هــذه 

الخدمــة. 
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ما يحتوية دليل المستخدم للبوابة ؟ 

يحتــوي هــذا الدليــل علــى شــرح تفصيلــي لجميــع الخدمــات المتوفــرة علــى بوابــة المكتبــة الرقميــة 
الخدمــات. هــذه  مــن  واالســتفادة  التســجيل  للمســتخدم  توفــر  والتــي  الســعودية 
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١-١  الصفحة الرئيسة للبوابة: 

الرقميــة  المكتبــة  لبوابــة  الرئيســية  الصفحــة 
الســعودية التــي تمكــن المســتخدم من اســتخدام 
علــى  البوابــة  عنــوان   , المتاحــة  الخدمــات  جميــع 

شــبكة االنترنــت. 

دليل المستخدم لتسجيل في المكتبة الرقمية  السعودية
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٢-١   الخدمات المتاحة للمستخدم :
الخدمات المتوفرة من خالل الصفحة الرئيسية للبوابة:

١-٢-١  خدمة التسجيل :

ــم  ــة كأس ــة العربي ــتخدام اللغ ــكان اس باالم
المســتخدم و كلمــة المــرور. 

الخدمــات التابعــة لخدمــة التســجيل كمــا 
هــو موضــح : 

لالستفادة من الخدمات المقدمة من المكتبة الرقمية التسجيل
السعودية البد من اتمام عملية التسجيل. 

بإمكان المستخدم اختيار كلمة المرور المناسبة.كلمة المرور
التسجيل.

في حالة فقدان او نسيان كلمة المرور بإمكان استعادة كلمة المرور
المستخدم استعادة معلومات التسجيل.

بإمكان المستخدم اختيار كلمة المرور اسم المستخدم
المناسبة.

١

٤

٣

٢
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التسجيل للجامعات والكليات الخاصة والحكومية والجهات األخرى  :
التمام عملية التسجيل البد من اتباع خطوات التسجيل الموضحة ادناة: 

الضغط على ايقونة التسجيل :
مــن  لهــا  التابــع  الجهــة  أو  الجامعــة  اختيــار 
بالمكتبــة  المشــتركة  الجهــات  قائمــة 

: الســعودية  الرقميــة 

١

قائمــة   : حكوميــة  كليــات  و  جامعــات 
مــع  المشــتركة  الحكوميــة  الجامعــات 

الســعودية. الرقميــة  المكتبــة 

أ

قائمة القطاعات مقسمة الى اربعة اقسام: 

جامعــات وكليــات خاصــة: قائمــة الجامعــات 
الرقميــة  المكتبــة  مــع  المشــتركة  الخاصــة 

الســعودية.

الملحقيــات ب قائمــة  الثقافيــة:  الملحقيــات 
الرقميــة  المكتبــة  مــع  المشــتركة  الثقافيــة 

. ية د لســعو ا

ج

جهــات أخــرى : جهــات اخــرى مشــتركة 
بالمكتبــة الرقميــة الســعودية. 

د

دليل المستخدم لتسجيل في المكتبة الرقمية  السعودية
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الضغط على ايقونة التسجيل:

فــي حالــة تــم نقــل المســتخدم الــى صفحــة الجامعــة هــذا 
ــق  ــن طري ــة ع ــجيل دخول ــتخدم تس ــى المس ــه عل ــي ان يعن
علــى  الدخــول  بإمكانــة  ثــم  ومــن  اوال  الجامعــة  موقــع 
المكتبــة الرقميــة الســعودية مــن موقــع الجامعــة التابــع 

ــا. له

البــد مــن قــرأه بنــود األتفاقيــة بين المســتخدم 
والموافقــة  الســعودية  الرقميــة  والمكتبــة 

ــجيل.  ــة التس ــام عملي ــا التم عليه

الضغــط علــى ايقونــة موافــق فــي حيــن الموافقــة أو علــى 
الموافقــة علــى  فــي حيــن عــدم  ايقونــة غيــر موافــق 

الشــروط والبنــود المذكــورة باإلتفاقيــة.
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االســتخدام  اتفاقيــة  علــى  الموافقــة  حالــة  فــي 
تعبئــة  صفحــة  الــى  المســتخدم  توجيــة  ســيتم 

التســجيل  حقــول 

فــي حالــة عــدم الموافقــه علــى اتفاقيــة االســتخدام 
ســيتم توجيــة المســتخدم الــى  الصفحــة الرئيســية 

للمكتبــة الرقميــة الســعودية. 

١

٢
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١١
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٣
٤

١٢

9

8

بعد تعبئة الحقول االجبارية يقوم المستخدم 
بالضغط على ايقونة
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حقول التسجيل:

وصف الحقل  اجباري/اختياريالحقل الرقم 
بإمكان المستخدم اختيار االسم المناسب بشرط عدم احتواء اسم المستخدم على العالمات التالية )*. * . / . \ . فراغ ( اجبارياسم المستخدم1

اسم المستخدم كامال سيتم عرض االسم عن طريق منسق الجامعة البد من ذكر االسم المسجل في بطاقة اجبارياالسم الكامل 2
الطالب الجامعية او بطاقة الهوية الوطنية او االقامة للمقيمين.

بإمكان المستخدم اختيار كلمة المرور المناسبة بشرط ان تحتوي على ستة خانات على االقل. اجباريكلمة المرور٣

اعادة كتابة كلمة المرور للتأكد من مطابقتها للكلمة االصلية وللتأكد من معرفة المستخدم لها وانها توفق اجباريتأكيد كلمة المرور4
لكلمة المدخلة.

البريد االلكتروني للمستخدم ليتم مراسلة المستخدم بعد ما تتم عملية الموافقة من قبل المنسق.اجباريالبريد االلكتروني٥

تاريخ ميالد المستخدم المتوافق مع الهوية الوطنية للمواطنين او اقامة العمل للمقيمين.اختياريتاريخ ميالدك٦

المسمي الوظيفي للمستخدم.اختياريالعمل٧

عنوان مقر العمل للمستخدم.اختياريمقر العمل8

نوع التسجيل للمستخدم. اختيارينوع التسجيل٩

سيتم تعبئة هذا الحقل باالعتماد على االختيار لنوع التسجيل بالصفحة السابقة وال يمكن التعديل عليه او تغييره.اختيارياسم الجامعة 10

رقم الهوية 11
الوطنية / اإلقامة

رقم الهوية الوطنية للمواطنين او رقم االقامة للمقيمين.اختياري

رقم جوال المستخدم ليتم استخدمامة كوسيلة اتصال بين المركز والمستخدم.اختياريرقم الجوال12
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فــي حالــة عــدم تعبئــة الحقــول االجباريــة ومــن 
ســيقوم  تســجيل  ايقونــة  علــى  الضغــظ  ثــم 
الحقــل  بجانــب  تنبيــة  رســالة  بإظهــار  النظــام 

الــذي لــم يتــم تعبئتــة. 

دليل المستخدم لتسجيل في المكتبة الرقمية  السعودية
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سيقوم النظام بإظهار رسالة التسجيل بنجاح ومعلومات المنسق . 

سيقوم المنسق بعرض بيانات التسجيل وتفعيل حساب المستخدم. 

التسجيل للملحقيات الثقافية:
بإمكان المستخدم الرجوع الى دليل 

المستخدم للرسائل الجامعية   ) رقم : ٣ (
او تحميل دليل المستخدم على رابط دليل 

الطالب إيداع الرسائل العليمه 

تسجيل الدخول :
يقوم المستخدم بإدخال بيانات الدخول 

الخاصة به .
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اجباري/اختياريالحقل 
يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم. اسم المستخدم

يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور.كلمة المرور

بيانــات  إدخــال  تــم  حالــة  فــي 
ســيقوم  خاطئــه  المســتخدم 
الرســالة.  هــذه  باظهــار  النظــام 

البد من تفعيل حساب المستخدم 
من قبل المنسق الرجاء مراجعة البريد 

االلكتروني او التأكد من المنسق في 
حاله رفض النظام بيانات المستخدم.

ثم الضغظ على ايقونة 

دليل المستخدم لتسجيل في المكتبة الرقمية  السعودية
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قم بإدخال اسم المستخدم او البريد اإللكتروني في الحقل  المطلوبة 
ومن ثم الضغط على ايقونة

ــيقوم  ــح س ــكل صحي ــول بش ــجيل الدخ ــة تس ــي حال ف
بشاشــة  واســتبدالة  العلــوي  االطــار  بتغيــر  النظــام 

المســتخدم. 

تسجيل الدخول عن طريق االحاله من بوابة القطاعات المشتركة مع المكتبة 
الرقمية السعودية سيتم اظهار اسم القطاع في شاشة الترحيب بدال من اسم 

المستخدم. 

استعادة كلمة المرور : 

في حالة نسيان او فقدان كلمة المرور بإمكان المستخدم الحصول عليها 
من خالل الضغط على ايقونة                                       او من خالل الضغط على ايقونة 

ســيقوم النظــام بإظهــار هــذه الرســالة فــي حالــه لــم يتــم ادخــال البيانــات الصحيحــة )اســم 
ــد غيــر صحيــح ( المســتخدم او البري
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البــد مــن تفعيــل حســاب المســتخدم مــن قبــل المنســق الرجــاء مراجعــة البريــد االلكترونــي او 
التأكــد مــن المنســق فــي حالــه رفــض النظــام بيانــات المســتخدم.

ســيقوم النظــام بإظهــار هــذه الرســالة )تــم إرســال كلمــة المــرور( وســيتم ارســال بيانــات 
التســجيل علــى البريــد االلكترونــي المســجل فــي بيانــات الملــف الشــخصي للمســتخدم. 

دليل المستخدم لتسجيل في المكتبة الرقمية  السعودية
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ايقونــة                 بنقــر  قــم  المطلوبــة  التحديــث  عمليــة  اتمــام  بعــد 
تحديــث  )تــم  التحديــث  قبــول  رســالة  بإظهــار  النظــام  ســيقوم 

 . البيانــات( 

١

٣

5

7

١5

١٣

١١

9

البيانات القابلة للتحديث:

قابل للتحديث / غير قابل للتحديثالحقلالرقمقابل للتحديث / غير قابل للتحديثالحقل الرقم 
غير قابل للتحديثاالسم كاماًل2غير قابل للتحديث اسم المستخدم1

قابل للتحديثالبريد اإللكتروني4قابل للتحديث رقم الهوية الوطنية٣

قابل للتحديثالجنسية٦قابل للتحديث البلد٥

غير قابل للتحديثاسم الجامعة8غير قابل للتحديثالرقم الجامعي ٧

قابل للتحديثالقسم10قابل للتحديثالمهنة٩

قابل للتحديثالدرجة12قابل للتحديث التخصص11

قابل للتحديثرقم الجوال14غير قابل للتحديثنوع التسجيل 1٣

غير قابل للتحديثتاريخ التسجيل1٥

تحديث بيانات المستخدم :
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١

٣

5

7

كلمة المرور :
لتغيــر كلمــة المــرور قــم بالضغــط علــى ايقونــة ســيقوم 

النظــام بإظهــار شاشــة تغيــر كلمــة المــرور

ايقونــة       بالضغــط علــى  الجديــدة قــم  الســر  ادخــال كلمــة  االنتهــاء مــن  بعــد 
تحديــث  )تــم  الرســالة  هــذه  واظهــار  الســر  كلمــة  بحفــظ  النظــام  ســيقوم 

البيانــات).

فــي حالــة عــدم مطابقــة كلمــة الســر الحاليــة 
ســيقوم النظــام بإظهــار هــذه الرســالة :

البيانــات،  تحديــث  اثنــاء  خطــأ  حــدث    (

 ) المدخلــه   البيانــات  التأكــد مــن  الرجــاء 

ــدة  ــر الجدي ــة الس ــق كلم ــدم تواف ــه ع ــي حال  ف
النظــام  ســيقوم  الســر  كلمــة  تأكيــد  مــع 

: الرســالة  هــذه  بإظهــار 

)   كلمة المرور الجديدة غير متطابقة   (.

دليل المستخدم لتسجيل في المكتبة الرقمية  السعودية

٢
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خدمات مواقع التواصل االجتماعي :
الســعودية حســابا  الرقميــة  المكتبــة  تمتلــك 

رســميا فــي مواقــع التواصــل األجتماعــي:

 بإســتطاعة مســتخدم البوابــة االطــالع علــى 
حســاب المكتبــة بالضغــط علــى احــدى ايقونــات 

ــي. ــل االجتماع ــع التواص مواق
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إعداد إدارة تقنية المعلومات 

المكتبة الرقمية السعودية 

١٤٣5هـ  - ٢0١٤م 





دليل المستخدم للمكتبة الرقمية 


