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 خالل من الذهاب يمكنك ، المدرسية الكتب في العمل سير نظام لفتح

  /http://myebs.qu.edu.qa: الرابط هذا

 المعتادة المرور وكلمة المستخدم اسم باستخدام الدخول سّجل. 

 فوق انقر ، ثم: 
 “ Book Requisition Responsibility for Collage” 

  ثالث خيارات أساسية: علىتحتوي الصفحة الرئيسية 
 Mainيمكنك اختيار) (:Main Menuالقائمة الرئيسية ) .1

Menu .للعودة إلى الصفحة الرئيسية ) 

لطلب كتاب متوفر في القسم،  :(Book Requestطلب الكتاب ) .2

     Reportويمكنك التأكد من توفر الكتاب عن طريق الذهاب إلى 

Book Search            ثم يمكنك البحث عن الكتاب أما بأسم

 المؤلف أو عنوان الكتاب.
للتعريف بكتاب  :(Define new bookإنشاء كتاب جديد ) .3

 جديد لم يتم طلبة مسبقاً.

للحصول على كل المعلومات الكتب (: Reportsتقارير ) .4

ويمكنك من القيام باإلحصائيات  الدراسية التي تخص قسمك
 لالزمة.

 
 

 :(Book Requestطلب الكتاب ). 2

(      ثم الضغط على Book Requestطلب الكتاب )اضغط على 

(Add New Request)       ستظهر لك الشاشة المقابلة التي

 ينبغي عليك تعبئة البيانات العامة طلب الكتاب مثل:

 ( نوع الكتابBook Type):  إذا كان طلباتك كتب عربية ينبغي

 وهكذا بالنسبة لبقية أنواع الكتب. Arabic Bookعليك اختيار 

 ( الوصفDescription):  تكتب الوصف الذي يناسبك ومثال

 "2018-2019"طلبات قسم التاريخ للعام األكاديمي على ذلك: 

 ( السنة اإلكاديميةAcademic Year). 

 ( تحويل طلب الموافقForward To):  يتم تحويل طلب

الموافقة في حال قام رئيس القسم أو عميد الكلية بتخويل شخص 
 ينوب عنه لعمل موافقات الكتب الدراسية.

 إللغاء الطلب قبل عملية الحفظ.: يمكنك استخدامه (Cencelإلغاء )

 : يستخدم لحذف الطلب بعد عملية الحفظ.(Deletحذف )

 واالستمراريه بأكمال عملية إدخال الكتب. كطلب: لحفظ (Saveحفظ )

الضافة عناوين الكتب التي تود  (Add Row)من ثم اضغط على 

 يك تعبئة جميع الخانات بشكل صحيح.طلبها، حيث ينبغي عل

http://myebs.qu.edu.qa/


 

ت لطلب كتاب ما عن طريق اختيار نسخ نفس المعلومايمكنك 
طلب العنوان الذي تريده ومن ثم اختيار الخانة الموضحة في 

 (Duplicate Row) تكرار الصفالصورة      
 

 .(Delete Row)حذف الصف  كيمكنأيضاً،      

 
عند عمل إي تغيير ينبغي عليك الضغط على حفظ مالحظة: 

(Save.) 

 
 

 العناوين التي تريد شراءهاعند االنتهاء من إضافة جميع 
لشخص المسؤول عن الموافقة مثل رئيس أرسال الطلب  يمكنك
وذلك بالضغط أو إي شخص تم تخويلة بعمل الموافقات  القسم
 .(Submit To Approverللموافقة ) تقديم    على  

 

 :(Define new bookإنشاء كتاب جديد ). 3

وستظهر لك الشاشة التالية،        Add New Bookاضغط على 

  حيث ينبغي عليك تعبئة البيانات المطلوبة بعناية.

 ( نوع الكتابBook Category):   ينبغي اختيار نوع الكتاب

يندرج تحته واألخير األلكتروني(  –انجليزي  –إذا كان )عربي 
 عدة أنواع مثل:

  (.English eBook) كتاب انجليزي إلكتروني 
 (.Arabic eBookكتاب عربي إلكتروني ) 
 (.Arabic Trans.eBookكتاب انجليزي مترجم للعربي ) 

 ( عنوان الكتابBook Title:) .كتابة العنوان كامل 

 2والمولف 1المؤلف (Author1 – Author2:)  ذكر مؤلفيين

 إذا وجد أكثر من واحد.
 ( الطبعةEdition:) الطبعة أن وجد. ذكر سنة الطبعة ورقم 

 ( رقم الكتابBook Number:) نشاء الكتاب بعد االنتهاء من إ

 وإرساله سيقوم موظفي قسم الكتب بتوفير رقم الكتاب.
  الرقم التسلسلي(ISBN:)  لكل كتاب رقم تسلسلي يتوجب

 توفيره.
 ( اسم المنصة اإللكترونيةPlatform–EBook Only:)  هذه

للكتب اإللكترونية لذا يتوجب اختيار  ومهمه الخانة إجبارية
 المنصة الصحيحة التي يريدها مدرس مقرر الكتاب.

 ( طبيعة الكتابNature Of Item:)  إذا كان الكتاب ورقي

( وبالنسبة للخيارات Student bookوللطالب ينبغي اختيار )

 يرجى مراجعة موظفي قسم الكتب إذا كنتم تتطلعون لشيء آخر.
 ( الناشرPublisher:)  ذكر اسم الدار/المكتبة أو الناشر الذي

  الكتاب.يوفر 
 ( عنوان الناشرPublisher Address:) ذكر عنوان البلد. 

 ( الكليةCollege :).اختار الكلية التي يندرج قسمكم تحته 

 ( القسمDept.:) .اختار قسمك 



 

 

 
 

 :(Reportsتقارير ) .4
 كالتالي:تتضمن التقارير من ثالثة أفرع، وهي 

 (: Banner Dataبيانات البنر ) .1

رة مكنك من معرفة الكتب المربوطة بكل مقرر وأعداد الكتب المتوفي  
منها والتي تم بيعها، باإلضافة إلى معلومات كاملة باسم المقرر ورقمه 
 واسم مدرس المقرر. والستخدامه ينبغي عليك تعبئة الخانات المطلوبة:

 ( الفصلTerm):  مثالً، إذا كنت تريد األطالع على فصل ربيع

 .201720عليك كتابة الفصل بهذه الطريقة  2017

 ( فئة الكتابBook Category :) مثالً، إذا كنت تريد اإلطالع

على الكتب العربية فقط يمكنك اختياره، لكن إذا كنت تريد 
 اإلطالع على ك الكتب ال ينبغي عليك اختيار إي شيء.

 ( القسمDepartment :) اختار القسم الخاص لتظهر لك فقط

 القائمة الخاصه بكم.
يمكنك إيضاً االستفادة من المرونة النظام للحصول على المعلومات 
بشكل سريع عن طريق استخدام خانة البحث بكتابة إي شيء من 

( Actionمعلومات االعمدة المتوفرة، باالضافة يمكنك الضغط على )

 التالية: الذي يشمل على الخيارات

 ( الفرزFilter :).البحث عن شيء معين 

 لكل صفوف ( صفحةRows Per Page:)  التحكم في عدد

 الصفوف التي ترغب برؤيتها.
 ( الشكلFormat:)  لعمل رسوم بيانية وحسابات رياضية و

 تظليل بااللوان ... وغيرها
 ( االحتفاظ بالتقريرSave Report:)  تحتفظ بالتقرير الذي قمت

 عليها والعودة إليها عند الحاجة.بالعمل 
 ( إعادة تعيينReset:) تقرير كما كان في البداية دون العودة لل

 إي تغييرات.
 ( تحميلDownload:)  استخراج نسخة من التقرير بصيغة

االكسل، أو إرسالها عبر البريداإللكتروني إلي شخص 
 ...وغيرها من الصيغ اآلخرى. 

 (:All Requestsكل طلبات ) .2
يفيد في معرفة كل الكتب التي تم طلبها خالل السنة اإلكاديمية 

التحقق ومتابعة الطلبات التي قمت بدقديمها، حيث يمكنك 
وحساب الميزانية التقديرية للكتب التي طلبتها، والتأكد من صحة 

( موجودة كما Actionخيارات ) ربط الكتب بالمقرر الصحيح.

 ذكر مسبقاً.
 (: Book Searchالبحث عن الكتب ) .3

يفيد في معرفة الكتب المتاحة حسب العنوان، سنة الطبع، رقم 
الطبعة، الناشر أو المورد، الرقم التسلسلي، القسم، منصة الكتب 

خيارات  .اإللكترونية، عدد الكميات المتوفرة من الكتاب. 

(Action.ًموجودة كما ذكر مسبقا ) 


