
بحث أساسي في

اعثروا على عناصر من قائمة القراءة

هل العنصر كتاب أم مقال؟ 

اعثروا على كتاب في كتالوج المكتبة

اعثروا على مقالة مطبوعة بالعبرية 

اعثروا على مقال الكتروني بالعبرية

اعثروا على مقالة باإلنجليزية

شغلوا بطاقة قراءتكم

اطلبوا كتاب غير متاح )تمت استعارته(

تمديد استعارة/ وقف استعارة

اطلعوا على العناصر التي أعدتموها

شاهدوا عمليات البحث التي قمتم بحفظها

 

توجهوا الى 

أمينة مكتب

لالستشارة

انسخوا اقتباسات

لقائمة مراجعكم



قوائم قراءة: هل هذا كتاب أم مقال من مجلة؟ 



ما هي 

المجلة?



ما هي المجلة?

المجلة هي اصدار يتم نشره في كل

فترة محددة، على سبيل المثال، مرة 

كل شهر أو ربع سنة أو سنة. عاد ة

ما يتم تكريس المجلة لمجال واسع،

مثل التربية والتعليم أو علم النفس أو 

الصحة.

في كل مجلد/ اصدار

هناك مقاالت لمؤلفين مختلفين، تتعلق 

بموضوع المجلة.

 



لماذا من المهم التمييز

بين كتاب ومجلة؟ 



في الحاسوب، نبحث عن الكتب في 'קטלוג הספרייה’ وعن المقاالت في 

'מאמרים ועוד'.



يتم ترتيب الكتب حسب األرقام، والتي تشير الى 

موضوع الكتاب.

بعد العثور على كتاب حسب الرقم، نستخدم 

الحروف للبحث داخل الرقم.

المجالت مرتبة حسب االحرف.  

عادة، االحرف الثالثة األولى السم المجلة.

على الرف، نبحث عن الكتب حسب األرقام والمجالت وفقا لألحرف.  ً



عالمات مميزة للكتاب والمجلة :APA قوائم قراءة

פרס, י. )2006(. קירבה ומריבה: שסעים בחברה הישראלית.

תל אביב: עם עובד.
كتاب

ליסק, מ' )2007(. "צה"ל בין זהות לאומית ממלכתית לבין זהויות סקטוריאליות : 

2000". בתוך: נאור, מ' )עורך(. צבא, זיכרון וזהות לאומית. -1948

.47 ירושלים: מאגנס, עמ' 39-
مقال قي وحدة قراءة )كتاب(

בר-חיים, א' וי' שנהב )2018(. התרחבות ההשכלה הגבוהה,

 . 124-101 :)1( שוויון כלכלי ושוויון הזדמנויות. מגמות, נג

مقالة في مجلة

تسجيل مرجع الكتاب

يشمل دائما اسم دار النشر ومكان في 

النهاية، أو قبل أرقام الصفحات.  

ً

ً

عندما يكون الكتاب وحدة 

قراءة، دائما سيكون 

محرر . 

يتضمن تسجيل مرجع مقالة من مجلة دائم ا رقم 

أو كليهما، بجانب اسم  المجلد / االصدار

المجلة.

وال يشمل اسم دار النشر والمكان.  

ً



تعالوا نتمرن: كتاب أم مجلة؟ 

האינטגרציה בישראל. דהאן, י' )2018(. על תוכנית

צדק חינוכי, הפרטה ומטרות החינוך.

ליר והקיבוץ המאוחד. עמ' 72-58. ירושלים: ון

كتاب

هل هذه وحدة 

قراءة?

ال يوجد محرر–

ال يوجد وحدة قراءة!

انه فصل من كتاب.

يوجد اسم مكان واسم دار أو دور نشر: هذا كتاب!



تعالوا نتمرن: كتاب أم مجلة؟ 

לב ארי, ל' )2006(.  "מי מרוויח ומי מפסיד? מוביליות חברתית  

וקליטה באמצעות הגירה בקרב מהגרים ומהגרות ישראלים בארה"ב".

42. לב ארי, ל' )2006(. -3 :2 סוגיות חברתיות בישראל

هل يمكن أن يكون 

لكتاب؟  مجلد 2

ال يوجد دار نشر وال مكان

انه ليس كتاب!

مقالة في مجلة

رقم مجلد و/ او اصدار وال يوجد

يوجد دار نشر ومكان: انه مقال 

من مجلة ! 



تعالوا نتمرن: كتاب أم مجلة؟ 

בר-טל, ד' ובן עמוס, א' )2004(. " פטריוטיזם כתופעה פסיכולוגית-

חברתית: מבוא לניתוח המקרה הישראלי".

בתוך: בן עמוס, א' ובר-טל ,ד' )עורכים(. פטריוטיזם.

.28 תל-אביב: דיונון, עמ' 13-

هل هذه وحدة 

قراءة?

يوجد محررون! 

يوجد دار نشر! 

على ما يبدو هذه 

وحدة قراءة! 

مقال في وحدة סقפراרءة )كتاب(



لم تجدوه?
هذا ال يعني أنه غير  -

متواجد!

اسألوا أمينات المكتبة 



العثور على كتاب حسب العنوان )اسم الكتاب(

في الصفحة الرئيسية لموقع الكلية، اضغطوا على 

'ספרייה'.

في الصفحة الرئيسية لقناة الكلية، تظهر خانة البحث:



العثور على كتاب حسب العنوان )اسم الكتاب(

اسم الكتاب في خانة البحث.

تحت عالمة تبويب 'קטלוג הספרייה’, اكتبوا اسم الكتاب.



العثور على كتاب حسب العنوان )اسم الكتاب(

في قائمة النتائج، انتبهوا الى التفاصيل عن موقع الكتاب:

صوروا موقع الكتاب على

الرف.  

ّ

هذه العالمة تشير الى تواجد نسخ 

عندما تكون جميع النسخ مستعارةمتاحة على الرف.  

ستظهر العالمة



العثور على كتاب حسب العنوان )اسم الكتاب(

نعثر على خزانة الكتاب حسب الموضوع )'אמנות וספורט'(  

وحسب نطاق األرقام التي تتضمن 791.4375. 

هذا الرقم الذي يشير الى موضوع الكتاب. يتم

ترتيب الكتب على الرفوف حسب المواضيع.  



العثور على كتاب حسب العنوان )اسم الكتاب(

على الرف. نظرا ألن الرقم يشير الى موضوع، ً نبحث أوال عن الرقم العشري 791.4375

فقد يكون هناك عشرات الكتب في نفس الموضوع، بنفس العدد.

)גרץ( .  في هذه الحالة ، سوف نبحث في العدد، بترتيب االبجدية لالحرف

ً



العثور على مقال مطبوع بالعبرية 

في الصفحة الرئيسية لموقع الكلية، انقروا على 'ספרייה'.

في الصفحة الرئيسية لقناة المكتبة، تظهر خانة البحث:

1

2



العثور على مقال مطبوع بالعبرية 

للعثور على مقالة بصيغة مطبوعة، ابحث عن الكتاب أو المجلة 

التي تم نشره فيه، في كتالوج المكتبة. 

הפרדיגמה שלא הכרתם. ריבלין, רובי. )2008(. שחיתות שלטונית -

.95-100 :9 עיונים בביטחון לאומי,
ابحثوا حسب اسم المجلة.  



العثور على مقال مطبوع بالعبرية 

.  انقروا على اسم المجلة

'כתב עת'. في نتائج البحث، اختاروا العنصر الذي أشير اليه ك-



العثور على مقال مطبوع بالعبرية 

الخاص  يتم ترتيب المجالت على الرف حسب الترتيب األبجدي لهمبوغراف

بهم، مثل كلمات في القاموس، وعادة ما تكون هذه هي األحرف الثالثة األولى 

من اسم المجلة،

الخاص بجانب اسم المجلة، سيكون هناك الهمبوغراف

األحرف الثالثة التي بموجبها وضعت على الرف. بهم -



العثور على مقال مطبوع بالعبرية 

أيقونة القمع

1

للتأكد من أن المجلد/ اإلصدار المطلوب متواجد في المكتبة، اضغطوا على األيقونة       وبعد ذلك على 

'תיאור':

'תיאור'

2



العثور على مقال مطبوع بالعبرية 

ستظهر جميع المجلدات المتواجدة في المكتبة. في نافذة 'תיאור’

المجلد متواجد. المجلدات الناقصة لن تظهر في القائمة.  

يلفت انتباهكم : 

ال يمكن استعارة المجالت.

المجلد الغير موجود في المكتبة هو مجلد انتهت 

جميع نسخه وغير متاح للشراء.



العثور على مقال مطبوع بالعبرية 
اعثروا على خزانة الكتب التي تشمل 

עיו همبوغراف

في نطاق أحرفها:

ابحثوا عن المجلة حسب:

المسجل على الالصقة الصفراء 1. الهمبوغراف

2. اسم المجلة 

3. رقم اإلصدار/ المجلد



العثور على مقال الكتروني بالعبرية

في الصفحة الرئيسية لموقع الكلية، انقروا على 'ספרייה'.

في الصفحة الرئيسية لقناة المكتبة، تظهر خانة البحث:

1

2



العثور على مقال الكتروني بالعبرية

עמית, דקלה, רוט-שבתאי, הרמוני, & מררי, דליה. )2006( . 

תרומתו הטיפולית של ההומור במצבי לחץ.

.47-59 :)1( 15 כתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק,

جزء كبير من المقاالت تنشر بصيغة الكترونية.  

اذا لم تجدوا الصيغة االلكترونية بنص كامل،

ابحثوا عن الصيغة المطبوعة.

ابحثوا حسب عنوان المقالة.  

اختاروا في البحث 'מאמרים ועוד'.

اكتبوا عنوان المقال في خانة البحث.  



العثور على مقال الكتروني بالعبرية

في صفحة النتائج انقروا على 'זמין  

אונליין'.



العثور على مقال الكتروني بالعبرية

انقروا على النص في الخانة التي تحت 'קיים טקסט מלא'.

اذا طلب منكم ادخال اسم 

وكلمة سر، استخدموا 

تفاصيل الوصول الى

'מידע אישי'.



العثور على مقال باإلنجليزية

في الصفحة الرئيسية لموقع الكلية، انقروا على 'ספרייה'.

1

2

في الصفحة الرئيسية لقناة المكتبة، تظهر خانة البحث:



العثور على مقال باإلنجليزية

Merali, Z. (2014). The sci-fi optimist.

Nature, 513(7517), 170–171.

مقاالت باللغة اإلنجليزية أكثر توفرا في الصيغة االلكترونية. ً

ابحثوا حسب عنوان المقال.

اختاروا عالمة التبويب 'מאמרי ם 

ועוד'.

اطبعوا عنوان المقال في خانة البحث.  

يلفت انتباهكم:

أن جزء من المقاالت في اللغة اإلنجليزية غير متاحة في 

,Primo-

بحث سريع. EDS  ولكن متاحة في

1

2



العثور على مقال باإلنجليزية

في صفحة النتائج اضغطوا على 'זמי ן 

אונליין'.



العثور على مقال باإلنجليزية

في هذه الحالة هناك مصدرين لصيغة كاملة. يجب 

الضغط على احدهما.  



تمديد االستعارة/ إيقاف االستعارة

يتم استعارة الكتب المرجعية لمدة أسبوع.

مع نهاية فترة االستعارة، يمدد النظام االستعارة لمدة أسبوع اضافي، تلقائ يا. عندما ال 

تتوفر نسخ في المكتبة ويطلب قارئ آخر الكتاب الذي استعرتموه، لن يتم تمديد 

االستعارة.

ويجب عليكم إرجاع الكتاب بحلول نهاية فترة  SMS في هذه الحالة، ستتلقون رسالة

االستعارة. يغرم كل يوم تأخير.

ً



تمديد االستعارة/ إيقاف االستعارة

ادخلوا الى بطاقة القارئ باستخدام اسم المستخدم 

وكلمة مرور 'מידע אישי'.



تمديد االستعارة/ إيقاف االستعارة

انقروا على اسمكم لفتح القائمة الرئيسية.

פלוני אלמוני

'ההשאלות שלי'. اختاروا

1

2



تمديد االستعارة/ إيقاف االستعارة

في هذه الشاشة انقروا على            لتمديد مدة االستعارة.



تمديد االستعارة/ إيقاف االستعارة

ال يمكن تمديد استعارة عنصر يحمل 

عالمة مثل هذه. للحصول على شرح إليقاف

ّاالستعارة، مرروا مؤشر الفأرة فوق العالمة.

مثال شرح:

تم طلب العنصر بواسطة قارئ آخر، وبالتالي 

ال يمكن تمديد استعارته.

1

2



طلب كتاب تمت استعارته

إذا كان الكتاب الذي تريدونه غير متوفر في المكتبة، يمكنكم طلبه.

سيتم إبالغ القارئ الذي استعار الكتاب بأن شخصا ما ينتظر الكتاب وعليه 

أن يعيده بنهاية فترة االستعارة.  

ً



طلب كتاب تمت استعارته

عالمة 'לא זמין’ تشير الى أنه تم استعارة جميع النسخ.

ادخلوا بطاقة القارئ باستخدام اسم المستخدم 

وكلمة مرور 'מידע אישי'.

1

2



طلب كتاب تمت استعارته

انقروا على اسم الكتاب.

بعد الدخول الى بطاقة القارئ الخاصة بكم، 

سيظهر اسمكم في أعلى الصفحة.

פלוני אלמוני

1

2



طلب كتاب تمت استعارته

انقروا على 'הזמנה'.



طلب كتاب تمت استعارته

في استمارة الطلب، حددوا 

التاريخ الذي لن تكون هناك

حاجة بعده للكتاب )بعد تاريخ 

التقديم/ االختبار(.

1

2



طلب كتاب تمت استعارته

بنجاح،  بمجرد إرسال االستمارة، سيرسل اليكم اعالم بشأن تنفيذ الطلب

مع تفاصيل الكتاب الذي طلبتموه.

وسيظل الكتاب في  SMS عند إعادة الكتاب إلى المكتبة، ستتلقون رسالة

ساعة. االنتظار في مكتب االستعارة لمدة 24

المنتظر  سيتم إعادة الكتاب الذي لم يتم أخذه إلى الرف، أو سيتم نقله إلى

التالي.



عرض العناصر التي اعدتموها

في الصفحة الرئيسية لموقع الكلية، انقروا على 'ספרייה'.

في الصفحة الرئيسية لقناة المكتبة، تظهر خانة البحث:

كتالوج المكتبة

1

2



عرض العناصر التي اعدتموها

Primo في الصفحة الرئيسية ل-

انقروا على 'כניסה לכרטיס קורא’.

ادخلوا باستخدام اسم المستخدم وكلمة

مرور מידע אישי.



عرض العناصر التي اعدتموها

انقروا على اسمكم وفي القائمة الرئيسية 

التي فتحت.

פלוני אלמוני

اختاروا 'כרטיס ספרייה'.

1

2



عرض العناصر التي اعدتموها

ادخلوا الى 'השאלות'.



عرض العناصر التي اعدتموها

انقروا على السهم.

'השאלות קודמות והיסטוריות'. اختاروا

Image by mohamed Hassan from Pixabay

1

2

https://pixabay.com/users/mohamed_hassan-5229782/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3143687
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3143687


عرض العناصر التي اعدتموها

هكذا ستعرض العناصر التي 

أعدتموها. 

يلفت انتباهكم:

فقط انتم يمكنكم مشاهدة العناصر التي اعدتموها.

الوصول إلى  يحافظ النظام على خصوصيتكم وبالتالي ال تستطيع أمينات المكتبة

هذه المعلومات.



احفظوا عمليات البحث

انقروا هنا لحفظ عمليات البحث التي قمتم بها بعد 

تسجيل الدخول إلى بطاقة القارئ.  



شاهدوا عمليات البحث التي حفظتموها 

لمشاهدة عمليات البحث التي حفظتموها، قوموا بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة مرور 'מידע אישי ’ 

وانقروا على

פלוני אלמוני

Image by mohamed Hassan from Pixabay

https://pixabay.com/users/mohamed_hassan-5229782/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3606761
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3606761


شاهدوا عمليات البحث التي حفظتموها 

انقروا فوق عالمة التبويب 'חיפושים שמורים’ لعرض عمليات البحث التي 

حفظتموها.

سيتم حفظ عمليات البحث عن طريق الكلمات الرئيسية للبحث.

ا احفظ فور 

تذكر



توجه الى أمينات المكتبة لالستشارة

الخدمة االستشارية متاحة طوال ساعات عمل المكتبة. 

سيكون من دواعي سرور أمينات المكتبة لالستشارة 

إرشادكم في العثور على عنصر معين، أو البحث عن 

مواد حول موضوع بحثكم.

يقع مكتب االستشارة في الطابق العلوي من المكتبة.

يمكن أيضا التواصل مع أمينات المكتبة لالستشارة من 

خالل خدمة 'שאל מידען'.

سيتم الرد على أي أسئلة ترسلها إلى 'שאל מידען'.

في غضون يومي عمل.

ً



انسخوا االقتباسات الى قائمة مراجعكم 

اختاروا نمط االقتباس المفضل وانسخوا 

الى قائمة مراجعكم )يشيع استخدام 

في مجال العلوم السلوكية(. APA 

تذكر أن تتأكد من صحة االقتباس وفقا 

للقواعد.

ً
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انسخوا االقتباسات الى قائمة مراجعكم 

Primo  اعثروا على عنصر لالقتباس في

ادخلوا الى صفحة العنصر، وانقروا على.
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