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إجراء البحث

البحث البسیط (شبه المتقدم)

يتمكن المستخدم من البحث في عدة مستندات في وقت واحد، ويتم ذلك عن طريق كتابة كلمة مفتاحیة في 
حقل (البحث) بما يتوافق مع أحد خیارات البحث الموجودة في القائمة المنسدلة:

(كامل المحتوى، العنوان، الموضوع، المؤلف)، بحیث تكون نتائج البحث مطابقة تماما للكلمة المراد البحث عنھا.

أي أن خیار البحث سیكون معینًا تلقائیًا بحسب العنوان، ويمكن تغییره بإعادة تعیین أحد الخیارات المتاحة في 
القائمة:

• في كامل المحتوى: ويشمل البحث في كافة المحتوى المتاح في قاعدة بیانات المنھل.
• في العنوان: يتم البحث في العناوين بما يتطابق والكلمات المفتاحیة المكتوبة.

• في المؤلف: يتم تطبیق البحث على أسماء المؤلفین فقط.
• في الموضوع: يطبق البحث لیظھر عناوين الموضوعات ضمن الكلمة المفتاحیة المكتوبة.
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إجراء البحث

البحث المتقدم

تتیح ھذه الخاصیة للمستخدم تحديد معايیر البحث التي ال يمكن تطبیقھا عند إجراء البحث البسیط، 
كاختیار نوع الوثیقة، تحديد لغة الوثیقة، الموضوع الرئیسي... إلخ.

حقول البحث: تُمكن المستخدم من تضییق نطاق البحث للحصول على نتائج أكثر دقة وارتباطاً بالبحث، حیث 
يقوم المستخدم بكتابة كلمة مفتاحیة في الحقل المخصص لذلك؛ ومن ثم اختیار أحد العناصر المتاحة في 

القائمة )العنوان، النص الكامل، المؤلف... إلخ. وإذا أراد المستخدم إجراء أكثر من بحث في نفس الوقت فعلیه 
تحديد شرط البحث والذي يكون محددًا تلقائیًًا (و). 

سنة النشر: تكون سنوات النشر محددة تلقائی�ا لتشمل جمیع السنوات في نتائج البحث، ويستطیع المستخدم 
زيادة أو تقلیل عدد السنوات عند إجراء البحث.

تصفیة البحث: من خالل تحديد حقول تنتمي لنوع معین من المعلومات. 
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نتائج البحث

ُتظھر صفحة نتائج البحث عناوين ذات صلة بكلمات البحث، وبحسب توفر المحتوى للمستخدم يمكنه 
الدخول إلى الخصائص المتعددة.

تصفیة نتائج  البحث: يمكن للمستخدم تصفیة نتائج البحث بشكل أدق، من خالل تطبیق معايیر بحث إضافیة 
. أو عن طريق اختیار أي من الخصائص المتاحة في صندوق )تصفیة النتائج(

• مقتنیات المكتبة فقط: تتیح للمستخدم تصفیة نتائج البحث بناًء على المقتنیات المشتركة من قبل 
المؤسسة الخاصة به أو لكافة محتوى المنھل اإللكتروني.

علیھا           بالحصول  يرغب  التي  الوثائق  اختیار  المستخدم  بإمكان  إكسل:  إلى  تصدير 
وتخزينھا على ملف إكسل.

ترتیب النتائج: يتم عرض النتائج تلقائی�ا حسب صلتھا بموضوع البحث، كما يمكن 
للمستخدم إعادة ترتیب عرض النتائج حسب )العنوان، المؤلف، الناشر، سنة 

النشر( بشكل تصاعدي أو تنازلي.

رابط مباشر لنتائج البحث: يمكن للمستخدم الحصول على رابط لنتائج البحث الحالي 
ومشاركتھا مع الزمالء واألصدقاء. 

تصدير إلى إكسل

ترتیب النتائج
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نتائج البحث

احفظ البحث: وذلك لتمكین المستخدم من الرجوع للبحث في أي وقت الحق.

تحمیل مجموعة وثائق: تستخدم للحصول على عدد من المقاالت والتقارير بعد أن 
يتم تحديدھا من قِبَل المستخدم.

أضف إلى مكتبتي: ُتمكن المستخدم المسجل على منصة المنھل من حفظ العناوين 
بمكتبته الخاصة.

مشاركة: يمكن للمستخدم مشاركة رابط العنوان المختار باستخدام شبكات التواصل 
االجتماعي أو البريد اإللكتروني.

التفاصیل: صفحة تعرض جمیع التفاصیل الخاصة بالعنوان باإلضافة إلى الملخص.

القراءات: توضح مجموع القراءات للعنوان على مستوى المستخدمین.

عدد نتائج البحث: تظھر عدد النتائج التي تمت مطابقتھا مع البحث.

الملخص: إظھار الملخص التابع لنص العنوان الكامل المختار (في حال توفره).

تحمیل الوثیقة: بصیغة PDF حسب نوع االشتراك، مع حفظ حقوق الطبع والنشر لدى 
المنھل.

معلومات العنوان: ُتظھر جمیع المعلومات المرتبطة بالعنوان، ويمكن إجراء بحث على 
أي جزء ورد بالمعلومات، وذلك بالنقر على ھذا الجزء.

احفظ البحث

تحمیل مجموعة وثائق

أضف إلى مكتبتي

مشاركة

التفاصیل

القراءات

الملخص

تحمیل الوثیقة

قراءة المحتوى: بإمكان المستخدم قراءة المحتوى وذلك بالضغط على: (العنوان، قراءة
الغالف،        قراءة).

٦ © 2010-2021 Al Manhal. All rights reserved V.8.1



التصفح

بإمكان المستخدم تصفح محتوى المنھل اإللكتروني حسب الموضوع أو العنوان أو الناشر.

التصفح حسب الموضوع

يتم تصنیف جمیع الموضوعات المتاحة في قاعدة بیانات المنھل حسب نوع الوثیقة (الكتب، المجالت، التقارير،
األطروحات والفیديوھات) بالترتیب األبجدي أو حسب الموضوعات الرئیسیة والفرعیة.

يمكن ترتیب النتائج حسب: 
العنوان، المؤلف، الناشر، سنة النشر (تصاعدي�ا أو تنازلی�ا)
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التصفح حسب العنوان

يمكن للمستخدم تصفح محتوى قاعدة بیانات المنھل عن طريق العناوين لكل من المجالت العلمیة والتقارير 
االستراتیجیة حسب الترتیب األبجدي. يتم عرض السنوات واإلصدارات المتوفرة لكل من المجالت والتقارير 

بالضغط على عنوان المجلة أو المقال باإلضافة إلى إمكانیة تحمیل كامل المقاالت والتقارير بالضغط على أيقونة 
"تحمیل كامل العدد"
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التصفح حسب الناشر

يمكن للمستخدم تصفح محتوى منصة المنھل من كتب ومجالت وتقارير وأطروحات بالترتیب األبجدي 
ألسماء الناشرين أو حسب نوع الوثیقة باإلضافة إلى ترتیب المحتويات حسب: العنوان، الناشر، المؤلف،

تاريخ النشر تصاعدي�ا أو تنازلی�ا.
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تُظھر المعلومات الخاصة بالعنوان المختار كالمؤلف، الناشر، لغة الوثیقة، الكلمات المفتاحیة... إلخ

صفحة التفاصيل

إظھار محتوى النص الكامل من خالل الضغط على العنوان أو الغالف أو أيقونة          قراءة.

مشاركة العنوان إما باستخدام شبكات التواصل االجتماعي أو البريد اإللكتروني الشخصي.

تحمیل الوثیقة PDF حسب نوع االشتراك مع حفظ حقوق الطبع والنشر لدى المنھل.

تحمیل كامل العدد وتستخدم لتحمیل كامل مقاالت المجلة أو التقارير.

PDF تحمیل الوثیقة

تحمیل كامل العدد
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صفحة التفاصيل

أضف إلى مكتبتي وتتیح للمستخدم إضافة الوثائق إلى مكتبة خاصة به وتطلب ھذه 
الخاصیة تسجیل دخول.      

توافر المحتوى: تُمكن المستخدم من معرفة نسبة قراءة وتحمیل وطباعة المحتوى.

مجموع القراءات: توضح مجموع القراءات للعنوان على مستوى المستخدمین.

شجرة إصدارات المجلة: جمیع اإلصدارات المتاحة بما فیھا المقاالت التابعة لكل عدد.

التحقق  القارئ على  الملخص: ملخص موجز لمقال متعمق لموضوع معین، ويساعد 
بسرعة من ھدف البحث.

عناوين ذات صلة: توفر ھذه المیزة للقرّاء عناوين مقترحة ذات صلة للعنوان الذي يتم 
تصفحه. يتم اقتراح العناوين اعتماًدا على مجموعة من البیانات الوصفیة ومن أھمھا: العنوان 

الفرعي، المؤلف، الناشر، الواصفات... إلخ.

أضف إلى مكتبتي
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تحمیل على الھاتف حیث إن ھذه الخاصیة متاحة للكتب فقط وتوضح كیفیة تحمیل 
الكتب إلى تطبیق المنھل لألجھزة الذكیة.

تحمیل على الھاتف

رابط آمازن حیث يتح للمستخدمین تحمیل الكتب من موقع آمازون. رابط آمازون

طلب نسخة مطبوعة حیث يتاح للمستخدمین من الحصول على الكتاب من متجر 
المنھل االلكتروني

طلب نسخة مطبوعة



قراءة النص

سیظھر للمستخدم  النص الكامل الخاص بالعنوان وذلك بعد تحديد نطاق المستخدم، بحیث يتمكن     
المستخدم من التنقل بین المحتوى من بدايته إلى نھايته، بخالف ذلك توفر منصة المنھل للمستخدم بعض 

المقتطفات – نظرة عامة على العنوان -.

المحتوى: تتم فھرسة المحتويات (القسم والفصل) بطريقة تمكن المستخدم من الذھاب 
مباشرة إلى أي محتوى بمجرد النقر على المحتوى المراد االنتقال إلیه.

عناوين ذات صلة: توفر ھذه المیزة للقرّاء عناوين مقترحة ذات صلة للعنوان الذي يتم 
تصفحه. يتم اقتراح العناوين اعتماًدا على مجموعة من البیانات الوصفیة ومن أھمھا: 

العنوان الفرعي، المؤلف، الناشر، الواصفات... إلخ.

بحث محتوى الوثیقة: يتیح للمستخدم البحث في النص الكامل للعنوان واستخدام   
الخواص التالیة:

أ- تحديد الكل: تظلیل جمیع نتائج البحث.
.(A or a) ب- تطابق الحالة: كما ھو مكتوب في حقل البحث للغة اإلنجلیزية فقط

ج- تطابق العبارة كاملة: كما ھو مكتوب في حقل البحث مع محتوى النص الكامل.

التفاصیل: تبیُن المعلومات الرئیسیة لوصف العنوان.
• مزيد من التفاصیل: تعود بالمستخدم إلى صفحة التفاصیل الخاصة بالعنوان (انظر 

إلى صفحة رقم ۱۰).

المحتوى

عناوين ذات صلة

بحث
محتوى الوثیقة

التفاصیل
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قراءة النص

اقتبس: توفر منصة المنھل االقتباس المرجعي بعدة صیغ: 
.(APA، Chicago ،Harvard ،Turban and MLA)

أخذ صورة عن المحتوى مع إمكانیة تعديلھا. 

تحمیل المحتوى بصیغة PDF: حیث يمكن للمستخدم تحمیل جزء أو كل المحتوى 
في كل مرة يقوم بھا الدخول إلى المحتوى مع حفظ حقوق الطبع والنشر لدى المنھل.

وتمكن           الحالیة،  والصفحة  المحتوى  صفحات  مجموع  تبین  المحتوى  صفحات  عدد 
المستخدم من التنقل بین الصفحات باستخدام األسھم أو من خالل تمرير مؤشر الفأرة 

بین الصفحات أو كتابة رقم الصفحة.

المحتوى في كل مرة  أو كل  للمستخدم طباعة جزء  طباعة المحتوى: حیث يمكن 
يقوم بالدخول فیھا إلى المحتوى مع حفظ حقوق الطبع والنشر لدى المنھل.

مشاركة العنوان باستخدام شبكات التواصل االجتماعي أو البريد اإللكتروني الشخصي.

تظلیل النص بعدة ألوان.

بك           الخاص  التعلیق  إلضافة  لك شاشة  نص ستظھر  تظلیل  خالل  من  إضافة مالحظة 
وإمكانیة حذفه.

أضف إلى مكتبتي وتتیح للمستخدم إضافة الوثائق إلى مكتبة خاصة به وتطلب ھذه 
الخاصیة تسجیل دخول.

إضافة مالحظة

اقتبس

أخذ صورة

طباعة

تحمیل كامل العدد وتستخدم لتحمیل كامل مقاالت المجلة أو التقارير. تحمیل كامل العدد

تظلیل
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مشاركة
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قراءة النص

نسخ المحتوى واقتباسه وذلك من خالل تظلیل النص.

قراءة النص حیث يمكن للقارئ االستماع إلى النص وذلك من خالل تظلیله.

عند تظلیل النص سیتمكن القارئ من:
• القدرة على ترجمة النص المظلل من خالل ترجمة جوجل.

• البحث عن كلمة أو عبارة في محتوى المنھل عن طريق تظلیل الكلمة المراد البحث 
   عنھا والنقر بزر الفأرة األيمن.

• إضافة رابط خارجي للنص المظلل عن طريق النقر على إضافة رابط.
• تعريف وشرح الكلمات والمرادفات باستخدام  موارد متاحة عبر اإلنترنت.

إضافة عالمة مرجعیة ألي صفحة في المحتوى.

الذھاب إلى العالمة المرجعیة وتتیح للقارئ سھولة الرجوع إلى الصفحة المرجعیة.  

تحمیل على الھاتف حیث إن ھذه الخاصیة متاحة للكتب فقط وتوضح كیفیة تحمیل 
الكتب إلى تطبیق المنھل لألجھزة الذكیة.

قراءة

إضافة عالمة

الذھاب إلى العالمة

تحمیل على الھاتف

۱٤ © 2010-2021 Al Manhal. All rights reserved V. 8.1



           الملف الشخصي التابع للمؤلف

سیتمكن كل باحث مسجل من عرض معلومات المؤلفین. نظرة عامة على الملف الشخصي للمؤلف 
(االسم ، الملفات الشخصیة على وسائل التواصل االجتماعي ، االنتماء الحالي أو السابق ، المتابعون) ، 
وكذلك عدد المنشورات التي نشرھا المؤلف في منصة المنھل ؛ باإلضافة إلى تأثیر المنشورات على مر 

السنین على منصة المنھل بناًء على إحصائیات االستخدام .
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تسجيل الدخول

سیتمكن كل من األكاديمیین والطلبة الذين ينتمون إلى مؤسسة لديھا اشتراك فعال في قاعدة بیانات 
المنھل من:

• إنشاء حساب خاص به.
• تسجیل الدخول باستخدام إحدى شبكات التواصل االجتماعي.

• إعادة تغییر كلمة المرور بإرسال رابط التعیین عبر البريد اإللكتروني.
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كل مستخدم مسجل لديه القدرة على إدارة الحساب الخاص به، والوصول إلى رف الكتب الخاص 
به، واالطالع على تقارير االستخدام الخاص به، والتحكم في معايیر البحث في المنھل . 

المعلومات الشخصیة 
عرض معلومات الحساب الخاص بالمستخدم وتعديلھا وتغییر كلمة المرور.

. ربط الملفات الشخصیة بمواقع التواصل االجتماعي مع حساب المنھل
. عرض المنشورات الخاصة بالباحث وشبكة الناشرين (المتابعون والمتابعین)

. خاصیة "عرض الملف" للتحقق من شكل الملف الشخصي لآلخرين
. ربط منشورات الباحث في المنھل بحسابه الخاص بمنصة المنھل االلكترونیة

إعدادات المنصة
تبین الحقول األساسیة التي يتم البحث بھا، وتمنح المستخدم إمكانیة إضافة حقول بحث أخرى 

باإلضافة إلى اختیار نوع االقتباس عند نسخ المحتوى. 
تقرير االستخدام

تمكن المستخدم من االطالع على استخدامه في المنصة؛ حیث يمكنه معرفة:
إجمالي ساعات القراءة  •

مجموع المحتويات المقروءة  •
مجموعة الصفحات المقروءة  •

ولكل وثیقة:
إجمالي ساعات القراءة  •

• مجموع الصفحات المقروءة

إدارة الحساب 
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إدارة الحساب 
مكتبتي

أي مستخدم مسجل في منصة المنھل أو متجر المنھل اإللكتروني لديه مكتبة خاصة به لحفظ 
العناوين الخاصة به والرجوع إلى ھذه العناوين في أي وقت.

عناويني
تُظھر العناوين التي قام المستخدم بإضافتھا وتحمیلھا باإلضافة إلى المشتريات التي 

قام بشرائھا من تطبیق المنھل. حیث يمكنه من إنشاء الملفات الخاصة به إلضافة 
العناوين كنوع من التنظیم الخاص به بنقل العناوين عبر الضغط على أيقونة     وفرز 

محتوى المكتبة الخاص به من خالل نوع الوثیقة (كتاب، مقال، أطروحة، تقرير، فیديو)

عملیات البحث المحفوظة
تبین عملیات البحث التي قام بحفظھا من خالل صفحة «نتائج البحث» وذلك من خالل 

عرض عنوان البحث والتاريخ الذي قام بحفظه مع خاصیة عرض النتائج وحذف عملیة 
البحث.

سجل آخر عملیات البحث
يبیّن آخر خمسة أبحاث تمت من قبل المستخدم، ويمكن العودة إلى نفس البحث من خالل 
الضغط علیه، والجدير بالذكر أنه يتم حفظ كل بحث بنفس التاريخ الذي قام المستخدم بإجرائه.

الحصول على الكتب من متجر المنھل
تتیح للمستخدم الحصول على المشتريات الخاصة به من متجر المنھل داخل المكتبة 

بفضل أداة (المزامنة).

عناويني

عملیات البحث المحفوظة

سجل آخر عملیات البحث

الحصول على الكتب من متجر المنھل
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ميزات أخرى

مساعدة
البحث  العربیة واإلنجلیزية؛ لمساعدة المستخدمین في  باللغتین  دلیل تفاعلي متوفر 
المنتج).  (میزات  نطاق  ضمن  للمستخدم  الموضحة  الخطوات  من  خالل سلسلة  من 

يمكن الوصول للدلیل عن طريق (قائمة المساعدة).

الرجوع إلى آخر عملیة بحث    
تسمح للمستخدم باسترجاع النتائج الخاصة بآخر عملیة بحث قام بھا.

سلسلة اإلصدارات 
تحتوي ھذه الصفحة على كافة المیزات والتعديالت التي تمت على منصة المنھل في 

كل إصدار.

خدمة العمالء
التواصل مع  خدمة العمالء بشكل مباشر ألي استفسار أو مساعدة. 

لغة المنصة  
يمكن      والتركیة. حیث  والفرنسیة،  واإلنجلیزية،  العربیة،  باللغات:  متوفرة  المنھل  منصة 

تغییر اللغة من خالل الضغط على اللغة واختیار اللغة المناسبة.

النسخة السابقة
تتیح للمستخدم تصفح واستخدام النسخة السابقة من منصة المنھل االلكترونیة.

النسخة السابقة

مساعدة

سلسلة اإلصدارات

خدمة العمالء
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لوحة المفاتیح االفتراضیة  
حیث  والتركیة،  والفرنسیة،  واإلنجلیزية،  العربیة،  األربعة:  باللغات  متوفرة  اللوحة  ھذه 
يمكنك تفعیلھا أو إيقافھا بالنقر على أيقونة (           ) الموجودة في الشريط الرئیسي.

 اإلشعارات  
تلقي االشعارات في كل مرة يقوم بھا باحث بمتابعتك أو الغاء المتابعة، وعند ربط 

المنشورات الخاصة بك مع الملف الشخصي.




