
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

بسكرة -جامعة حممد حيدر   
 املكتبة املركزية 

ملكتبة الرقمية(اقرا)  لديوان املطبوعات اجلامعية   تذكري خبصوص التسجيل 
اجلامعية وذلك ديوان املطبوعات  قرأ) لإلطالع على منشوراتندعو الطلبة واألساتذة لالشرتاك يف املكتبة الرقمية (ا      

لتسجيل األويل ( ملكتبة املركزية  فتح حساب  شخصي) لقيام  عرب موقع املكتبة الرقمية غري انه جيب  تفعيل احلساب 
لنسبة للطلبة  أو البطاقة املهنية.أو شهادة التوظيف  لنسبة لألساتذة   ستظهار بطاقة الطالب أو شهادة التسجيل 

ئق  والربيد االلكرتوين ألعوان املكتبة املركزية  حضور أو عرب الربيد االلكرتوين  مع إرفاق صورة واضحة لتلك الو
ملكتبة االلكرتونية  .  املستخدم للتسجيل  

.                                               http://www.iqraa.opu.dz/iqraa        رابط التسجيلانقر على للتسجيل األويل  -
   

      https://apk.fun/com.opu.iqraa.html     لتثبيت التطبيق على اهلواتف النقالة انقر على قوقل بالي - 
http://univ-biskra.dz/images/crsi2020/doc2020/guide%20bib.docx   توضيح  نصي  لكيفية   -

التسجيل و استخدام  املكتبة         
https://www.youtube.com/watch?v=sFLnetUoxQE  لفيديو  لكيفية  التسجيل و -  توضيح 

 استخدام  املكتبة   
ضة  ميكنكم االتصال  ٬العلوم الدقيقة  ٬االقتصاد ٬لتفعيل حساب أساتذة وطلبة كلية اآلداب - التكنولوجيا وقسم الر

 مبسؤولية مصلحة التوجيه عرب الربيد االلكرتوين 
b.machouche@univ-biskra.dz    أو مبدير املكتبة عرب الربيد االلكرتوين  buc.orientation@univ-

biskra.dz    
abdelouahab.rais@univ-biskra.dz    -   لتفعيل حساب أساتذة وطلبة كلية العلوم اإلنسانية واحلقوق

 مبسئول املكتبة املركزية قطب شتمة عرب الربيد االلكرتوين
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
العايل والبحث العلمي وزارة التعليم  

 جامعة حممد خيدر بسكرة 
 املكتبة املركزية 

 كيفية االشرتاك تثبيت التطبيق والبحث يف الفهرس
 موقع املكتبة االلكرتونية

 

 تثبيت التطبيق على اهلاتف النقال

 

 



 

 االشرتاك وانشاء احلساب االويل 

 

 

 
ملكتبة (تفعيل)كيد املركزية  التسجيل   

كيد التسجيل  ستظهار يتم  او شهادة  .املهنية البطاقة  او  للطلبة لنسبة التسجيل شهادة أو الطالب  بطاقةملكتبة املركزية 
لنسبة لألساتذة سم  التوظيف   ذه البوابة الفادتكم     .املستخدم والكلمة املفتاحيةوالربيد االلكرتوين الذي مت به فتح احلساب 

ضة  ميكنكم االتصال ٬ العلوم الدقيقة ٬االقتصاد ٬يل حساب أساتذة وطلبة كلية اآلدابعلتف -  مصلحة التوجيه  ةمبسؤوليالتكنولوجيا وقسم الر
buc.orientation@univ-biskra.dzعرب الربيد االلكرتوين  

b.machouche@univ-biskra.dz    أو مبدير املكتبة عرب الربيد االلكرتوين     
abdelouahab.rais@univ-biskra.dz      -  املكتبة املركزية  مبسئولواحلقوق  اإلنسانيةلتفعيل حساب أساتذة وطلبة كلية العلوم  



 

صفح فهرس املكتبةت  

 
ئق حتصفالبحث يف الفهرس و  الو  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sFLnetUoxQE      لفيديو  -ملعرفة كيفية التسجيل واالستخدام انقر على رابط . توضيح 

buc.orientation@univ-biskra.dz                      لالستفسار  حول  كيفية التسجيل واالستخدام  اتصلوا  مب صلحة التوجيه عري  الربيد االلكرتوين- 
b.machouche@univ‐biskra.dz                 لالستفسار حول كل ما خيص التوثيق او املكتبة اجلامعية اتصلوا مبدير املكتبة عرب الربيد االلكرتوين -  


