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�

تزامنًا مع بدء المسيرة البرلمانية في الكويت عام ١٩٦٣م، جاء افتتاح مكتبة 
المجال  في  المتخصصة  النوعية  المكتبات  من  كواحدة  األمة،  مجلس 

القانوني والدستوري.

ومع توالي الفصول التشريعية، باتت مكتبة مجلس األمة منارة يحتذى بها 
من  العديد  خطاها  على  سارت  حتى  واآلسيوي،  العربي  المستويين  على 

مكتبات المؤسسات التشريعية الحديثة.

وبعد ما يقارب من الستة عقود على تأسيسها، فإن المكتبة التي واكبت 
مسيرة الحياة البرلمانية بكافة مراحلها، باتت اليوم تضم ما يزيد عن ٢٣ ألف 
واالقتصادية  والقانونية  الدستورية  المجاالت  شتى  في  ومرجع  كتاب 
الرقمية والوسائل السمعية والبصرية،  المصادر  إلى  باإلضافة  والسياسية، 
والرسائل الجامعية والبحوث والدراسات الصادرة عن األمانة العامة لمجلس 
البرلماني،  المجتمع  تستهدف  التي  المجاالت  كافة  تغطي  التي  األمة، 

والباحثون والزوار.

أحدث  تمتلك  األمة  مجلس  مكتبة  فإن  التكنولوجية،  التطورات  ولمواكبة 
األنظمة اآللية (نظام سيمفوني)، التي تعد األكثر استخدامًا في المكتبات 
العالمية، وعبر هذا النظام يتم توفير أفضل الخدمات الذاتية للمستفيدين، 
لخدمة  المكتبة  مقتنيات  لكافة  البيليوغرافي  البحث  عمليات  وإتاحة 

الباحثين والمختصين والمهتمين.

المقدمة



�

١-توفير الوقت والجهد المبذول للعمليات اليدويـة في البحـث عن المصادر.

٢-إتــاحــة الفهـــــرس اآللــي ألكبــر عــدد مـــن البـحثيـــــن والمستفيـــديـن  
على مدار الوقـــت وعن بـعد مع إمكانية اإلستعــالم عن حالة المصدر (اإلعارة، 

التزويد).

٣-تسهيل وتوسيع طرق البحث عن طريق إتــاحة مداخـــل متعــددة ومتنوعة 
في محرك البحث الخــاص بالفهــرس اآللي وذلك لضمـــان الدقةــ والسرعـــة 

للمستفيدين

٤-تحقيـــق الفعـــاليـة فـي الحفـــاظ على التسجـيـالت البيليوغرافيــة وبنــاء 
قاعدة بيانات وصيانتها.

٥-مواكبة التطور والتقدم العلمي وتوفيـر أرضية مشتركة للعمــل والتعــاون 
مع نظم المكتبات األخرى. 

الهدف من البحث في الفهرس اآللي

لمكتبة مجلس االمه 



�

وفقًا للتعميم رقم (٣٦) لسنه ٢٠١٩ فقد تقرر اتبــاع االجراءات التاليـه لالستعازة : 
١- تقتصــــر االستعــرة على أعضــاء مجلـس األمــة والمستشــاريــن والخـبـراء 
والمـوظفيـن المدنييـن والعسكرييـن العامليـــن باألمانــة العــامــة لمجـــلس 

األمة.

٢- في حالة تفويض العضو للسكرتير باالستعارة يجب تعبئــة نمــوذج التفويض 
من قبل السيد العضو للسكرتير.

٣- ال يسمح باالستعارة لسكرتـاريا األعضــاء المنتـدبين أو المستعان بخدماتهم.

٤- ال تكــون االستعــــارة إال بحضـــور الشخـص المستعيــر فيمــا عدا أعضــــــاء 
مجلس األمة.

٥- ال يجوز في أي وقت من األوقــات أن تزيد عدد الكتب المستعارة على خمسة 
للشخص الواحد في المرة الواحدة.

٦- مدة االستعارة إسبوعين قابلة للتجديد، ويكون التجديد فيما يلي:
     أ - بحضور المستعير شخصيًا للمكتبة للقيــام بعمليــة التجـديد.
.libraray@kna.kw ب- ارسال طلب تجديد على البريد اإللكتروني     

      ج- باالتصــــــــال على األرقــــام التاليـــــة ٢٢٠٠٤٨٣١ – ٢٢٠٠٤٨٦٢.

٧- يجب أن تتضمن استمارة االستعـارة إقـرار المـوظف بالموافقــة على خصم 
قيمة الكتاب مباشرة من راتبه حال:

       أ- عدم رده خالل شهر من تاريخ االستعارة.
       ب- تلف الكتاب وعدم إحضار نسخة بديلة.

       ج- على كل من يلزم بتنفيذ ما جاء في أحكام هذا التعميم.

إجراءات االستعارة من مكتبة المجلس



 أوًال : تشغيل النظام

١) الدخول على موقع المجلس 

 الذهاب مباشرة إلى الرابط. 

الضغط على مكتبة مجلس األمة

www.kna.kw

library.kna.kw

�

  أو



 ٢) اضـغـط علــى    فـهــــرس     فــي القائمــة الــــرئــيسيـــة للوصـــول الى
الفهرس اآللي للمكتبـة

�



�

يعتبر الفهرس اآللي للمكتبة متعدد اللغــات بحيث يسمــح للمستخدمين من 
تحويل الواجهة الى اللغــة اإلنجليزية  بجانب اللغة العربية في عمليــه البحـث 

عن الكتب اإلنجليزية . 



٧



١) مربع البحث البسيط

تكون  ان  ويجب  بنا  الخاصه  البحث  استراتيجية  صياغة  يمكننا  خالله  من 
عملية  في  ومفيدة  مرجوه  بحث  نتائج  على  نحصل  كي  مقننه  الكلمات 

البحث عن المعلومات . 

  ثانيا: آليه البحث

 حقــول البحث تتكــون من حقــول نصيــة يمكنك إستخدامهـــا للبحث 
والوصول إلى الكتب بإحدى الطرق :

• كلمات أو جمل : بحث بأي كلمة أو جملة بالبيانات الببليوغرافيه للكتاب .
• المؤلف : بحث باسم مؤلف الكتاب.

• عنـــوان : بحث بعنــوان الكتـاب.
• موضوع : البحث بالمواضيع المتعلقه والمذكوره بالكتاب.

• سلسلة :البحث بعنوان السلسله.
• عنوان الدوريه : البحث بعنوان الدوريه.

�



�



٢) البحث المتقدم:

لتقييد نتيجة البحث الخاصة بك، يمكنك استخدام البحث المتقــدم بالحصول 
على أكثر من اختيارين. فيمكنك تحديد العنوان والمكتبة واللغــة والعنصــر

��

حقول البحث تتكون من حقول نصية يمكنك إستخدامها 
للبحث والوصول إلى الكتب بطريقة سهلة :

• اللغة : وهي لغة الكتاب المطلوب. 
• نوع : نوع الوعاء المراد البحث عنه. 

• موقع : الموقع او المكان  الموجود فيه الوعاء حاليا .
• تاريخ النشر: التاريخ الخاص بنشر الكتاب. 

• الفرز ب : خيارات ترتيب نتائج البحث.



��



البحث الرسيع: -٣

�كن أن يتم البحث عىل أساس الرموز الرسومية.

هنا تحصل عىل صور بناًء عىل موضوعك.

يمكن أن يتم البحث على أساس الرموز الرسومية(دليل البحث المصور).

��

٣) البحث المصور :

هنا تحصل على صور بناًء على موضوعك.



 
<رقم التصنيف> 

وهو عبارة عن حروف متبوعة بأرقام تقوم بتدوينها والتوجه مباشره الى الرف 
المخصص لهذا الحرف

أو يمكنك االستعانة بالموظف المسؤول بالمكتبة للوصول للرف 

ثالثًا : نتائج البحث

رقم الطلب 

��



عند النقر على أحد نتائج البحث ستظهر لنا معلومات المصدر 

��



معلومات المصدر

��



٢) الضغط على طباعة او ارسال التسجيالت
 المحتفظ بها

��

١) تضليل النتيجة المطلوبة

لحفظ نتائج البحث أو ارسالها عبر البريد 



��

٣) ملء البيانات 

٤) ادخال عنوان البريد األلكتروني



األمانة العامة لمجلس األمة

قطاع المعلومات

إدارة التوثيق و المعلومات

مكتبة مجلس االمه 

library.kna.kw
Email: library@kna.kw

Tel:��������

 



مطبعة المجلس ٢٠٢١


