
                                                        

  
א جلامع الكبريا א א  عنوان آتاب 1776هو عبارة عن امتالك :א

  .أينما ذهبت
تشترك مكتبات جامعة البحرين بقاعدة معلومات الجامع الكبير وتتيح استخدامه من خالل صفحتها باإلنترنت على 

   : جامعة البحرين أومن خالل العنوان المباشرموقع
http://libwebserver.uob.edu.bh/en/ 

 خدمات الجامع

  . مليون صفحة3ألول مره يمكن التصفح والبحث بأآثر من  •
 . المقارنة بين نتائج البحث •
 . البحث الموضوعي في مجلد •
  .البحث في آتب المعاجم •
 . خدمة خاصة لموسوعة األعالم •
 . البحث المتعدد •
 . مراجع الكتب األصلية •
 . حة في الكتاب األصليالعزو والمرجعية إلى الجزء والصف •

:طريقة االستخدام  
    /http://libwebserver.uob.edu.bh/enمن موقع المكتبة

 
  . Turathاختر قاعدة معلومات Resources من قائمة  .1

 . Enter أو  " دخول" واضغط مفتاح turathأدخل آلمة " اسم الدخول"في مربع  .2

  . د  لتنتقل لعناوين الكتبمن قائمة العناوين الرئيسية الموضوع الذي تري   .3

  
  :مميزات الجامع الكبير

 إلى العناوين وتصفحها االنتقال للدخول إلى الموضوع واختيار الموضوع ومن ثمة: تصفح -1

  .واالطالع على فهرس الكتاب

مفردات ) / و(مفردات متباعدة / آلمة : إدخال المصطلح أو الكلمة وتحديد نوع البحث: بحث -2

 .جذر/ بالسوابق واللواحق)/ جملة متسلسلة/ (نص من عدة مفردات) / أو(متباعدة 
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" الذهاب إلى نتائج المقارنة "بعد ظهور نتائج البحث اضغط فوق اختيار: المقارنة -3

   
وسيظهر عرض لعناوين المعاجم " .  ابحث"جذرها أو مشتقاتها ثم اضغط ادخل الكلمة أو : معاجم -4

   .اضغط المعجم الذي تريده. المتاحة 

 ".العباسيون" مثال . ادخل عنوانا لموضوع للتعرف على المصادر المتاحة : موضوعي -5

نة تدلك المراجع على المعلومات الببليوغرافية للكتاب أو المصدر مثل اسم المؤلف ، س: مراجع -6

 .ميالده ووفاته، دار النشر وسنة النشر ومكان النشر

أدخل اسم أو آنية أو . للتعرف على سيرة األعالم والشخصيات التي ذآرت في الجامع الكبير: أعالم -7

بعدها اضغط الرابط المناسب من قائمة ". ابحث"لقب الشخصية المطلوب بحثها ثم اضغط آلمة 

 .العرض المتاحة أمامك
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