
اإلستخدام  تعليمات  

يمكنك استخدام وقراءة الكتب ولكن ال . يرجى مالحظة أن هذه الكتب هي لالستخدام من أجل القراءة فقط

.يجوز لك إعادة إنتاج أي من المحتويات بشكل مطبوع  

تصفـّـح، بحث متقدم ، أولويات، : عند فتح ملف سترى سلسلة من الخيارات في أعلى الصفحة الرئيسية 

.المفضلة، معلومات عن الموقع، مساعدة  

، سوف يسمح لك ذلك بالبحث من "selected fields"وتختار "  advanced search"حين تـنقر على 

 title  " ،"site name 1 " ،"site nameعنوان الكتاب"، "  author أسم المؤالف" خالل الحقول مثل 

2." 

في حالة وجود .   .sitename2 ليس حقل، ولكن لكافة المواقع    sitename1 مليء الحقليتم  أن الحظ

قديم  : أسميناألثري   يكون  للموقع حين   .، فيكتب االسمين في كال الحقلينتقرير يتحدث عن موقعين أثريين

 .sitename2 تحت الحديث واإلسم، sitename1 تحت االسم القديمحديث ، يتم إدراج و

 .البحثيصّعب سماء ألن هذه يمكن ان التشكيل  في كتابة األيجب عدم أستخام عالمات 

 

يسمح لك باختيار عدد السجالت التي تريد مشاهدتها على اية صفحة وكيف سيتم  Preferencesحقل 

 .عرضها

البحث عن يمكنك أيضا . للعناوينالكتب حسب الترتيب االبجدي تقوم بوضع  موقعلاإلعدادات االفتراضية ل

من خالل النقر على أو تاريخ النشر، ( اآلّ في حال وجود عدة مؤلفين لكتاب واحد)المؤلف  إسمالكتب بحسب 

.عناوين هذه األعمدة  

 إلى من الكتاب thumbnail من خالل النقر على الكتاب يمكنك الوصول إلى الوضع االفتراضي هذا في

 .إلى اليسار الصفحاتمحتويات  وقائمة الكتاب، في الصفحة األولى من سترى. الدخول الجهة اليسرى من

الصفحة المفتوحة  في سيوفر لك البحث "find" باسم اليمين في جهة للصفحة صورة فوق صندوق البحث

جميع أجزا الكتاب  .الكتاب بالكامل البحث في في الجانب األيسر العلوي مربع البحث بينما يوفر لك أمامك،

 .قابلة للبحث ومحتوياته 

 

 subset "وثيقة في الجانب األيسر العلوي ثم اختر الصف أو: Viewلتنزيل الكتاب انقر على السهم بجانب 

of print version  " وتحتاج إلى  بطيئ لديك أو إذا كان المتصفحمن الكتاب إذا كنت تريد صفحات قليلة

 .بشكل أجزاء الكتابتحميل 

 

إذا حدثت  .حفظ الكتاب لفتح أو خيار لديك .الكتاب بالكامل لتحميل " complete print version " اختر

 .إعادة المحاولةفيرجى  مشكلة في التحميل

 

 .في األعلى browseإنقر على الرئيسية  الصفحة للعودة الى


