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منصة المنهلمرحبا بكم في دليل مستخدم
Welcome to Al Manhal platform user guide

لتبدأقليلةخطوات
Few steps to get you started



Step 1

1. Conduct a search using simple or
advanced search tool, by keyword, full-
text, publisher, author, and more. View
results ranked by book or chapter.

وأالبسيطالبحثباستخدامالبحثاجراءات1.

ة،المفتاحيالكلمةطريقعنالمتقدم،البحث

وأكثرالمؤلف،أوالكامل،النصأوالناشر،أو

حسبمصنفةالنتائجسُتعرض.ذلكمن

.الفصلأوالكتاب

الخطوة األولى



2. Open a book by clicking on the title name
or jacket. No downloads or installations
are required.

من خالل النقر فتح الكتابا2.

.فالكتاب أو الغالعلى عنوان

Step 2 الثانيةالخطوة 



.

3. View Table of 

Contents by 
clicking on Table
of contents.

عرض قائمة 3.

من خالل المحتويات

قائمة النقر على 

.المحتويات

Step 3 الثالثةالخطوة 



باستخدام شريط استعرض الكتاب4.

بحث داخل المستند، وتنقل بينااألدوات، و

.الفصول والصفحات

4.Explore the document by navigating to
search terms, searching for key words,
jumping to relevant chapters, and flipping
through pages

يةالتالالصفحة

نتيجة البحث 

التالي

Step 4 الرابعةالخطوة 



بحثااستعرض الكتاب باستخدام شريط األدوات، و4.

.، وتنقل بين الفصول والصفحاتداخل المستند

4. Explore the document by navigating to
search terms, searching for key words,
jumping to relevant chapters, and flipping
through pages.

Step 4 الرابعةالخطوة 



5. a. Highlight: to select a single word: single click on 
the word itself.
5.b.Take notes, and 
5.c Transform text into hyperlinks to other online 
resources.
Highlight with or without notes attached in multiple colors. 
Create a personal bookshelf (if needed) to save and 
organize your research.

a.5نفسهاعلى الكلمةنقرة واحدةانقر:النصتضليل ل.

b.5 المالحظاتتدوين

c.5 لمصادر أخرى على النص الى ارتباط تشعبيتحويل

.االنترنت

شاءإن. تضليل النص مع أو بدون تدوين مالحظات بألوان متعددة

لحفظ وتنظيم البحوث ( عند الحاجة)بك ةخاصالللكتب رف

.بكالخاصة

Step 5 الخامسةالخطوة 



To highlight or select one line or multiple lines: 
Click and hold cursor on the top right corner of 
the sentence then drag cursor to the other end of 
the sentence and release. 

اضغط مطوالً على المؤشر في الزاوية: الختيار سطر واحد أو أكثر

اليمنى العليا من الجملة وحرك المؤشر إلى الطرف اآلخر من

.الجملة ثم اترك المؤشر

Step 6 السادسةالخطوة 



Step 6 السادسةالخطوة 

6. Copy and paste text, print 

pages and chapters with 

automatic citations that include 

URLs back to the source.

وطباعةنسخ ولصق النص، 6.

، والبحث في والفصولالصفحات 

الملفات، والبحث في الويب، والمزيد من 

.الخيارات المثيرة لالهتمام



7.  Manage and share your research

by dragging books, highlights and notes into 
bookshelf folders, which can be emailed to peers 
or shared via URL.

ادارة وتبادل البحوث من خالل سحب الكتب الى7.

بك الخاصة والمالحظات، التضليل المجلد الخاص بك

الخاص بك، وبامكانكرف الكتب متوفرة ومتاحة داخل 

ارسالها عبر البريد االلكتروني أو مشاركتها من خالل

URL.

Step 7 السابعةالخطوة 



Step 8 الثامنةالخطوة 

8. If your institution offers 

ebrary’s Unity Reader, 

which provides added 

functionality, launch it by 

clicking on the ebrary 

Reader button.

خيار القراءة من استخدم .8

ebrary Reader الضافة المزيد

.المختلفةمن الخيارات والمزايا 



9

Step 9 التاسعةالخطوة 

9. Use InfoTools to link to other 
online resources. Simply select 
words of interest in a document.

مع مصادر للربط  InfoToolsاستخدام . 9

أخرى على االنترنت، يكفي أن تختار 

الكلمات ذات األهمية بالنسبة لك داخل 

حها الوثيقة، واستخدام الخيارات التي تتي

InfoTools.



شكرا  
THANK YOU

For support or training contact

sales@almanhal.com
info@almanhal.com

mailto:sales@almanhal.com
mailto:info@almanhal.com

