الهيئة المل كية بينبع
قطاع التعليم
وكالة التعليم الإل كتروني
قسم مصادر التعلم

طرق وأساليب البحث في المكتبة الرقمية السعودية

How to search on the Saudi Digital Library

تحت مظلة وكالة التعليم الإل كتروني تتيح مكتبات قطاع التعليم بينبع مصادر ومجموعات رقمية به دف توفي ر
خدماـت معلوماتي ة متط ورة لأعضاـء هيئــة التدر يــس والباحثيــن والطلبــة وذلك من خلال الاشتراك
. بالمكتبة الرقمية الس عودية
Under the umbrella of the E-Learning, the education sector libraries in Yanbu provide digital
resources and collections to provide advanced information services to faculty members,
researchers, and students, through subscribed the Saudi Digital Library.

كيفية الوصول لخدمة المكتبة الرقمية
How to access the digital library service
. من خلال تسجيل الدخول في نظام البلاك بورد باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرورالخاصة بك
By logging into the e-learning portal )Blackboard) using your username and password.

كيفية الوصول لخدمة المكتبة الرقمية
How to access the digital library service
. ثم اختيار ايقونة المكتبة الرقمية السعودية
Then, choose the Saudi Digital Library icon.

طرق وأساليب البحث في المكتبة الرقمية السعودية
Search methods on the Saudi Digital Library
:هناك عدة طرق للبحث من أجل تسهيل عملية الوصول لمصادرالمعلومات المتاحة كما هو موضح في الشكل التالي

There are several methods of research to facilitate the process of accessing the available resources,
as shown in the following :
محرك المصادر
الحرة
Open access

التصنيف
الموضوعي
Categories

للبحث في المصادر المجانية المفتوحة
لاستعراض قاعدة معلومات
على شبكة الإنترنت
متخصصة في موضوع معين
To search for free sources Browse a specialized information
on the Internet
database in a specific topic

التصنيف
الشكلي
Formal
classificatio
n
لاستعراض قاعدة معلوماتية
محددةحسب نوع المصدر
View a specific information
database according
to the source type

البحث
الموحد
Global
search
للبحث في كافة
المصادر المشترك بها
To search in all
sources subscribed.

الفلاتر والمحددات
Filters & parameters

محرك البحث
Search box

البحث الموحد
Global search

E-learning عند البحث عن مصطلح

 ستظهر النتائج تباعا من كافة،كمثال
المصادر التي تشترك بها المكتبة ويمكن
استخدام الفلاتر والمحددات لتضييق
.عملية البحث

نتائج البحث
Search results

For example, When searching
for ( E-learning), results will
appear in succession from all
sources
that
the
library
subscribes to, and filters and
parameters can be used to
narrow the search process.

البحث باستخدام التصنيف الشكلي
Search using formal classification

 إضافة إلى وجود القائمة الهجائية التي،  تظهر قائمة بقواعد المعلومات الموجودة مع وصف لكل قاعدة، الأجنبية/ عند اختيار قواعد المعلومات الإنجليز ية
. تتيح الوصول السر يع للقواعد هجائيا
When choosing the (English / foreign information databases) , a list of existing databases appears with a description of
each database, in addition to an alphabetical list for quick access.
القائمة الهجائية
The alphabetical list

مسمى قاعدة المعلومات
The name of the
information database
وصف قاعدة المعلومات
Description of the
information database

البحث باستخدام التصنيف الموضوعي
Search using categories

 وفي حال اختيار أي من المجالات ستظهر قائمة بقواعد المعلومات الموجودة في هذا المجال، عند اختيار ايقونة (التصنيف الموضوعي )تظهر الموضوعات
.ووصف لكل قاعدة معلومات ويمكن تحديد نوع المصدر من أعلى القائمة
When selecting the (categories) icon, some areas appear, and if you choose any area, a list of information databases in
this area will appear with a description of each of them. Also, you can choose the type of source from the top of the list.
نوع المصدر
Source type

مسمى قاعدة المعلومات
The name of the database

وصف قاعدة المعلومات
Description of the database

م حرك المصادر المفتوحة
Search using open sources
.يمكنك البحث في المصادر المجانية على شبكة الإنترنت باستخدام محرك البحث البسيط أوالمتقدم أو البحث حسب المصادر أو فئات المواضيع
You can search the free resources on the Internet using the simple or advanced search engine, or search by sources or subject categories.

المصادر
Sources

المجالات
Fields

أدلة البحث والإستخدام
Search & usage guides

للوصول للمكتبة الرقمية امسح هنا
To access the digital library, scan the barcode

Contact us للتواصل و الاستفسار
lrc@rcyci.edu.sa

