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Brown University Library Orientation Video  
“Getting Help from the Library Website” 
 

  ترجمة اللغة العربیة
 "الحصول على المساعدة من موقع المكتبة"

 
 
 هذا التسجیل التعلیمي تم تصمیمه لیعطیكم فكرة عن الدعم الذي توفره مكتبة الجامعة للبحث العلمي، وعن الموارد العلمیة التي تضعها في

library.brown.edu خدمة مستخدمیها. عنوان المكتبة على االنترنت هو  
 

 أهم أدوات الموقع هو شریط البحث الذي تجدونه في منتصف الصفحة. یمكن استخدام هذا الصندوق لالستعالم عن مختلف المصادر
 الموجودة في فهرس الجامعة كالكتب بنسخها الورقیة واإللكترونیة، والمقاالت، والوثائق األرشیفیة، وتسجیالت التشغیل المباشر، وحتى

  القطع الموسیقیة المدونة.
  كما یمكن استخدام كلمات مفتاحیة كاسم الكاتب أو عنوان المؤلف أو الموضوع.

 
  لننتقل اآلن إلى روابط الولوج المباشر التي یحفل بها الموقع.

 
 یستخدم  "مخزن المراجع"  (course reserves) من قبل األساتذة لتحمیل مختلف المواد التعلیمیة التي یودون مشاركتها مع الطالب
  المسجلین في دروسهم. الرابط الموجود في أسفله یسمح باستعراض المقاالت و قواعد البیانات والمجالت المتاحة عبر مكتبة الجامعة.

 
 تشكل مكتبة الجامعة مصدر معلومات ال یقدر بثمن لكن من الوارد جدا أن یشعر المستخدم باالرتباك أمام كثرة المراجع التي یحویها
 الفهرس. فعلى سبیل المثال، من الممكن أن تحتاجون إلى مساعدة في كیفیة استخدام قاعدة بیانات، أو اختیار أكثر المراجع الموجودة
 مالئمة لموضوع بحثكم، أو بكل بساطة یمكن أن یكون لدیكم استفسار سریع حول طریقة االطالع على الكتب الرقمیة. ال داع للقلق،

  فلدیكم وسائل عدیدة تتیح لكم طلب المساعدة حین تحتاجونها.
 
 

لقد قمنا بتصمیم أدلة المستخدمین بهدف المساعدة على المباشرة باألبحاث. یمكنكم النقر على رابط  المساعدة البحثیة للطالب  (
Research support for students) كي تحصلوا على نصائح حول البحث العلمي عموما، والرابط  دلیل المصادر  (

 Resources guide) للوصول إلى الصفحات المكرسة لكافة التخصصات التي تقدمها جامعة براون. كما تجدر اإلشارة إلى أن في
 المكتبة مكتبیین متخصصین في كافة الفروع التي تدرس في الجامعة. ال تترددوا في االتصال بنا إن كان لدیكم أي سؤال أو إن رغبتم في

  تحدید موعد للحصول على استشارة حول موضوع البحث الخاص بكم.
 

 باالنتقال إلى أسفل الصفحة، ستجدون في القسم المعنون  احصل على مساعدة  (get help)، رابط یمكنكم من تصفح أكثر األسئلة تكرارا.
 كما بإمكانكم طرح أسئلتكم على المكتبیین من أي مكان كنتم في العالم وذلك بالنقر على الرابط  اسأل مكتبي  (Ask a librarian) والذي
  سینتقل بكم إلى غرفة دردشة مباشرة. ال تترددوا في االستفادة من هذه المیزة لطرح أي سؤال یخطر لكم حول الخدمات المقدمة من قبلنا.

 



 
 تجدون الساعات التي تكون فیها خدمة الدردشة مفعلة في أعلى یمین الصفحة. یسمح لكم النقر على اآلمر  دردش  chat بالوصول إلى

  األسئلة المكررة والتواصل المباشر مع أحد المكتبیین.
 

 ستجدون بأن الكثیر من المراجع كالمجالت العلمیة والصحف والمقاالت متوفرة أیضا بنسخها الرقمیة، فإن كنتم بعیدین عن الحرم
off-campus access  الجامعي وواجهتكم صعوبة في الوصول إلى هذه المصادر، حاولوا استخدام میزة  االتصال من خارج الحرم 

  الموجودة في الشریط األفقي في أعلى الصفحة.
 

 موقع مكتبة جامعة براون على االنترنت هو البوابة التي تتیح لكم الحصول على كافة المراجع العلمیة التي تحتاجون. هذه المكتبة مكتبتكم
  ونحن نتطلع قدما للعمل معكم وخدمتكم.


