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   َظاو انًكرثحَظاو انًكرثحَظاو انًكرثحدنٍم دنٍم دنٍم - ذطثٍماخ انٌٕة - ذطثٍماخ انٌٕة - ذطثٍماخ انٌٕة 

WWWeeebbb   AAAppppppllliiicccaaatttiiiooonnn   ---   LLLiiibbbrrraaarrryyy   SSSyyysssttteeemmm   GGGuuuiiidddeee   

   

   
 

السشفح يظادس  (يسهً أٔ ػانًً)ْٕ ذطثٍك ٌٔة ًٌكٍ ذُظٍثّ ػهى خادو 

 ًٌٔكٍ نضٔاس انًٕلغ يٍ االطالع أ انثسث أ  إَاع انًظادسانًكرثح زغة ذثٌٕثاخ
 .عٕاء يظذس تانهغح انؼشتٍح أ االَكهٍضي  pdfذُضٌم انًظذس كًهف 

 
 

   LLLiiibbbrrraaarrryyy   SSSyyysssttteeemmm   FFFeeeaaatttuuurrreeesssمميزاث نظام المكتبت            مميزاث نظام المكتبت            مميزاث نظام المكتبت            
 

ٔانرً ًٌكٍ َششْا ػهى انشثكح انؼانًٍح تاعرخذاو نغح  طفساخ َظاو انًكرثح يٍ َٕع ٌٔة: أال 

يًا ٌؼطٍكى ايكاٍَح ٔضؼّ  . MySQLيغ انرؼايم تماػذج تٍاَاخ يركايهح يٍ َٕع  PHPانثشيدح 

شثكح انؼانًٍح  )َرشَد أعرضافح ػهى االأ ػهى يٕلغ  (LANشثكح يسهٍح )تشثكح اَرشاٍَد 
 .دػى كثٍش يٍ خالل انرٕاطم ػٍ تؼذ انُظاو ٌؼطً ٔتٓزا  ( wwwانؼُكثٕذٍح 

 

 ٔتٓزا ٌؼطً لذسج ػهى اعرخذاو الكثش يٍ  ٌغًر ترؼذد انًغرخذيٍٍَظاو انًكرثح : ثاٍَا 

طانة فً َفظ انٕلد يؼرًذا ػهى ػذد انساعثاخ انطشفٍح أ انًشذثطح تاالَرشٍَد زغة َٕع 

. انشثكح 
 

 يٍ خالل ذشفٍش خذٔل االشخاص انًخٕنٍٍٍ ػهى َظاو اداسج انًكرثح  آيٍُح تٍاَاخ ػانٍح : ثانثا
ٔػذو انغًاذ تانذخٕل انى اداسج انًكرثح اال يٍ خالل كهًاخ يشٔس خاطح نكم يغرخذو ٔضًٍ 

طالزٍاخ ٌسذدْا يذٌش آيٍُح انُظاو أي تااليكاٌ ادخال انًؼهٕياخ يٍ لثم اكثش يٍ شخض يخٕل 
. يٍ لثهكى يغ ذسذٌذ انظـــالزٍح تاالدخال ضًٍ يٕدٌٕالخ اداسج انًكرثح 
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:  يٍ خالل انسمٕل انرانٍح  دلح ػانٍح فً أظٓاس انُرائح انثسثٍح نهطانة : ساتؼا
  يٕضٕع انًظذس ... ْٕٔCombo Box ػهى ...  ٌؼشع يٕاضٍغ يظادس انًكرثح يثم

انخ يغ انمذسج ػهى ... انشثكاخ , نغاخ انثشيدح , ُْذعح انثشايدٍاخ , انرشفٍش 
انرسكى تٓا يٍ تٕاعطح يٕدٌٕل يُفظم ٔػثش يخٕنً اداسج انًكرثح فً االضافح أ 

. انرؼذٌم أ انسزف 
  سيض انًظذس ... ْٕٔText Box سيض انًظذس اٌ ذٕفش  ٌمٕو انطانة أ انثازث تكراتح

 .نذٌّ 
 نف ؤأعى انى ... ْٕٔText Box ٌمٕو انطانة أ انثازث تكراتح اعى انًؤنف أ خضء 

. يٍ االعى 
  أعى انًظذس ... ْٕٔText Box (كراب) ٌمٕو انطانة أ انثازث تكراتح اعى انًظذس 

. أ خضء يٍ االعى 
  كهًاخ تسثٍح ... ْٕٔText Box ٌمٕو انطانة أ انثازث تكراتح كهًح ضًٍ يٕاضٍغ 

 .انكراب 

  خٓح انُشش ... ْٕٔText Box ٌمٕو انطانة أ انثازث تكراتح اعى خٓح انُشش أ خضء 
 .يٍ االعى 

  عُح انُشش ... ْٕٔText Boxعُح انُشش  ٌمٕو انطانة أ انثازث تكراتح  
كًا ًٌكٍ نهثازث اعرخذو زمم ٔازذ أ اكثش يٍ انسمٕل انًشاس انٍٓا اػالِ نٍؼشع نّ 

لائًح تانًظادس انًرازح ضًٍ طهثّ يٍ لاػذج تٍاَاخ انًكرثح ٔتٓزا عركٌٕ انُرائح تشكم 
لائًح تانًظادس ًٌكٍ نهطانة اخرٍاس انًظذس يٍ خالل انُمش ػهى تٍاَاخ انُرائح نٍرًكٍ 

 . ج انًظذس ٔلشاءPDFانثازث يٍ االطالع ػهى يهف 
 

عٕاء تخٍاساذّ انًًٍضج أ فً ادخال تٍاَاخ   عٕٓنح فً انرؼايم يغ انُظاو : خايغا
انًظادس انًكرثح زٍث ٌرى االدخال يٍ لٕائى يُغذنح نردُة االخطاء ٔعشػح فً انٕطٕل ػثش 

. انثسث ٔاالدخال 
 

فً ٔاخٓاخ انًغرخذو أ َٕػٍح انثٍاَاخ  عٕاء  ٔاالَكهٍضي دػى كايم نهغح انؼشتٍح : عادعا 

 .انًذخهح كًظادس أٔ ٔاخٓاخ نٕزح اداسج انرسكى تانُظاو 
 

   SSSyyysssttteeemmm   MMMaaannnaaagggeeemmmeeennnttt   MMMoooddduuullleeesssموديوالث أدارة النظام          موديوالث أدارة النظام          موديوالث أدارة النظام          
 

:  يٍ انًٕدٌالخ انرانٍح جأداسج انًكرةَظاو ٌركٌٕ 

يٕدٌٕل يٕاضٍغ انًظذس  1
يخٕنٍٍٍ  يغرخذيً االداسج اليٕدٌٕل 2
 يٕدٌٕل ذشكٍم انُظاو 3

 يٕدٌٕل انمايٕط 4
يٕدٌٕل انًكرثح  5

 سيض انًظذس 

 اعى انًظذس 

 َٕع انًظذس 
 أعى انًؤنف 

  خٓح انُشش
  عُح انُشش

 ػذد انُغخ 

 كهًاخ تسثٍح 
  ذسًٍم يهفPDF 
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      IIIcccooonnnsss   SSSyyysssttteeemmmأيقوناث النظام               أيقوناث النظام               أيقوناث النظام               
 

 االيقونت التوضيح ث

  الضافح لٍذ خذٌذ انى انًٕدٌٕل 1

  نرسذٌث أ انرؼذٌم ػهى انمٍذ 2

  نهشخٕع انى لائًح انمٍٕد االعاعٍح  3

  نسزف انمٍذ يٍ انًٕدٌٕل 4

  نهزْاب انى انظفسح انشئٍغٍح فً نٕزح انرسكى 5

 انساعثح انرً ذى يٍ خالنٓا  IPنؼشع اعى انًغرخذو ٔذاسٌخ ٔ 6
 ادخال انمٍذ

 

  الغالق انُافزج 7

  نهشخٕع انى انظفسح انغاتمح 8

  الظٓاس َافزج انثسث فً لٍٕد انًٕدٌٕل 9

 الَضال أ ذسًٍم انًهف يٍ انًٕلغ انى زاعثح انًغرخذو 10
 

   فً انمٕائى انًُغذنحDefaultنٕضغ لًٍح انمٍذ كخٍاس ذهمائً  11

   فً انمٕائى انًُغذنحDefaultنؼذو خؼم لًٍح انمٍذ كخٍاس ذهمائً  12

  نهغًاذ نهمٍذ تظٕٓسِ فً طفساخ انًٕلغ نهضائشٌٍ 13

  نؼذو انغًاذ نهمٍذ تُششِ فً طفساخ انًٕلغ نهضائشٌٍ 14

  ندؼم نغح ٔاخٓح انشعٕيٍح نهًٕدٌٕل تاالَكهٍضي 15

  ندؼم نغح ٔاخٓح انشعٕيٍح نهًٕدٌٕل تانؼشتً 16

  نطثاػح انظفسح انسانٍح 17

 
 

      IIIcccooonnnsss   MMMoooddduuullleeesssأيقوناث الموديوالث             أيقوناث الموديوالث             أيقوناث الموديوالث             
 

 االيقونت التوضيح ث

  انظفسح انشئٍغٍح الداسج انًٕلغ  1

  يٕدٌٕل ذشكٍم انًٕلغ 2

  يٕدٌٕل انُغخ االزرٍاطً نماػذج تٍاَاخ انًٕلغ 3

  الضافح يغرخذو يخٕل خذٌذ انى اداسج نٕزح انرسكى 4

  نهرؼذٌم ػهى طالزٍاخ انًغرخذيٍٍ انًخٕنٍٍ تاالداسج 5

  نهرؼذٌم ػهى انًهف انشخظً نهًغرخذو انسانً 6

  يٕدٌٕل لايٕط انكهًاخ انًغرخذيح فً االداسج انًٕلغ 7

  يٕدٌٕل إَاع انًظادس 8

  يٕدٌٕل انًظادس انًكرثح 9
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      CCClllaaassssssiiifffiiicccaaatttiiiooonnn   LLLiiibbbrrraaarrryyy   RRReeesssooouuurrrccceeesssتصنيف مصادر المكتبت        تصنيف مصادر المكتبت        تصنيف مصادر المكتبت        
 

ٌرى ادخال اطُاف انًظادس لثم انثذء تادخال اعًاء انًظادس ٔرنك نٍرى ذغٍٓم ػًهٍح 
ٔػهٍّ ٌرٕخة انزْاب انى خٍاس إَاع انًظادس فً انمائًح انشئٍغٍح الداسج  ... انثسث نهًغرخذيٍٍ

 :انُظاو ٔكًا فً انٕاخٓح ادَاِ 
 

 
 

زٍث ًٌكٍ انرؼذٌم ػهى انمٍٕد انًرٕفشج ٔانرً ذًثم ذظٍُفاخ يظادس انًكرثح ػثش انُمش ػهى 

 ٔنكً َضٍف لٍذ أ  أ ززف انرظٍُف يٍ خالل انُمش ػهى اٌمَٕح انسزف اٌمَٕح انرسذٌث 

 انًرٕفشج فً اػهى طفسح ٔػهٍّ عرظٓش انٕاخٓح انرانٍح طُف خذٌذ َخراس  اٌمَٕح االضافح 
 :ادَاِ 

 

 
 

      AAAdddddd   SSSooouuurrrccceeesss   أدخال المصادر         أدخال المصادر         أدخال المصادر         
 

ٌرى عشد أ ادخال يظادس انًكرثح يٍ خالل نٕزح ذسكى تاداسج انُظاو ٔتانرسذٌذ َخراس اخرٍاس 
 :انًكرثح فً انمائًح انشئٍغٍح نٕزح انرسكى نرظٓش نُا انٕاخٓح ادَاِ 
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زٍث ًٌكٍ انرؼذٌم ػهى انمٍٕد انًرٕفشج ٔانرً ذًثم يظادس انًكرثح ػثش انُمش ػهى اٌمَٕح 

 كًا ًٌكٍ ادخال يظذس خذٌذ  أ ززف انًظذس يٍ خالل انُمش ػهى اٌمَٕح انسزف انرسذٌث 

 : نرظٓش نُا انٕاخٓح ادَاِ نُظاو انًكرثح يٍ خالل انُمش ػهى اٌمَٕح االضافح 
 

 
 

اعى , اعى انًظذس, َٕٔػّ أ ذظٍُفّ, زٍث ٌرى ادخال تٍاَاخ انًظذس ٔانرً ذرًثم تشيض انًظذس
 PDFٔاخٍشا يهف انــ , يٕاضٍغ أ انكهًاخ انًفرازٍح نهًظذس, عُح انُشش, خٓح انُشش, انًؤنف

 .يغ االخز تُظش االػرثاس نغح انًظذس عٕاء ػشتً أ اَكهٍضي ... نغشع سفؼّ نهُظاو 
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      SSSeeeaaarrrccchhh   SSSooouuurrrccceeesssالبحث في المصادر            البحث في المصادر            البحث في المصادر            
 

ًٌكٍ نًغرخذيً انُظاو انرؼايم يغ ٔاخٓح تسث انرً ذًكُٓى يٍ ادخال اي يؼهٕيح ٔكًا فً 
 :انشكم ادَاِ 

 

 

                                                                                                 
يثم سيض  )زٍث ًٌكٍ انثسث ػٍ طشٌك اعى انًظذس أ خضء يٍ اعى انًظذس أ تٍٍ اكثش يٍ زمم 

نضٌادج انذلح  (كهًاخ يفرازٍٍح , عُح انُشش, خٓح انُشش, اعى انًؤنف, طُف انًظذس, انًظذس
كًا ًٌكٍ انثسث ػٍ يظادس انًكرثح تانهغح االَكهٍضٌح يٍ خالل ... ٔانسظٕل ػهى َرائح الم ػذدا 

 :انُمش ػهى اٌمَٕح انؼهى االَكهٍضي نرظٓش نُا انٕاخٓح ادَاِ 
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ٔػُذ انُمش ػهى صس انثسث عٕف َسظم ػهى َرٍدح انثسث تٕاخٓح خذٌذج يُفظهح ٔكًا فً 
 :انشكم ادَاِ 

 

 
 

 ايا اٌ كاَد اٌمَٕح انرسًٍم PDFنًشاْذج يهف انــ ُْٔا ًٌكٍ انُمش ػهى اٌمَٕح انرسًٍم 

 كًا ًٌكٍ فرر أ ذسًٍم اكثش يٍ PDF فاٌ رنك ٌؼًُ ذؼزس ذٕفش انًهف انــ نهًظذس تاْرّ 
كًا ًٌكٍ ذسًٍم َفظ انًهف الكثش يٍ يغرخذو فً َفظ ... يظذس ٔازذ نُفظ انًغرخذو 

 .انٕلد 
 
 
 
 

 PPPrrriiiccceeesss                                                               االسعاراالسعاراالسعار
 

 دٔالس ايشٌكً نهُغخح 500تانُغثح نهششكاخ االْهٍح أ انمطاع انخاص فاٌ عؼش انرطثٍك 
تذٌٔ كهفح االعرضافح ٔزدض  )انٕازذج شايم انرذسٌة ٔانًٕائًح يغ يرطهثاخ ٔعٍالاخ انششكح 

.  ) انذٔيٍٍ
 

 دٔالس ايشٌكً نهُغخح انٕازذج 1000أيا نهذٔائش انسكٕيٍح انشعًٍح فاٌ عؼش انرطثٍك 
 . ) تذٌٔ كهفح االعرضافح ٔزدض انذٔيٍٍ )شايم انرذسٌة ٔانًٕائًح يغ يرطهثاخ ٔعٍالاخ انذائشج 

 
 

 
 

 اللغاث المستخذمت في التطبيقاللغاث المستخذمت في التطبيقاللغاث المستخذمت في التطبيق
 

PHP Language, Ajax and HTML with MySQL Database 
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 من نحنمن نحنمن نحن

 
اًَ يطٕس ذطثٍماخ انٌٕة نٍث خؼفش َاخً يٍ عكُح يُطمح انذٔسج تثغذاد زاطم ػهى 

 عُح خاسج انمطش ٔزظهد ػهى خائضج 11ياخغرٍش فً ذطثٍماخ انساعثاخ ٔيغرشب اكثش يٍ 
  .2008-2007افضم يطٕس ذطثٍماخ فً يظش ػاو 

Website : www.2iraq.com 

E-Mail : Laith@2iraq.com   Laith.2iraq@gmail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/Laith.Jaffar.Naji  

Mobile or Viber or WhatsApp : 009647903781816  

Skype Account : LJN_LSK 
ال ذرشدد فً اي اعرفغاس أ انهماء يٍ اخم انًضٌذ يٍ انرفاطٍم أ زرى انسظٕل ػهى َغخح 

  .Demoذدشٌثٍح 
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