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قطاع الدراسات العليا والبحوث
االدارة العامة للمكتبات

وتغطيالعربيالوطنمستوىعلىعلميةمعلوماتقواعدأكبرالمنظومةدارتدير•
:االتيةالتخصصات

(علم االجتماع-الخدمة االجتماعية -علم النفس -التربية والتعليم )-

(السياسة -التخطيط -االقتصاد -المحاسبة -ادارة االعمال -التسويق -االدارة ) -

(الشعر-النقد -البالغة -األدب -علم الداللة -اللسانيات -النحو والصرف -اللغة )-

(القانون المدني والجنائي-القضاء -الحديث -العقيدة والمذاهب -العبادات -الفقة ) -

(الفلسفة-العلوم -الفنون -اآلثار -المكتبات -الجغرافيا -التاريخ -العلوم اإلنسانية )-

(االبحاث التكميلية فى جميع التخصصات-الرسائل الجامعية )-
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:شروط التسجيل ببنك املعرفة املصري 
التسجيل كباحث للمرة االولي من داخل الجامعة مباشرة. 1.

يمكن التسجيل علي باقي البوابات من المنزل مباشرة. 2.

البد الدخول على الحساب مرة على االقل كل . شهور من داخل 33

.الجامعة

للتسجيل من داخل الجامعة كباحث بعد الدخول على موقع بنك . 4

المعرفة 
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كيفية الوصول الى بنك المعرفة المصرى

:يمكن الوصول عن طريق الرابط التالي 

www.ekb.eg
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http://www.ekb.eg/


:كيفية التسجيل ببنك املعرفة املصري 
نضغط على تسجيل الدخول-1

9
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:كيفية التسجيل ببنك املعرفة املصري 
اختيار بوابة الباحثني-2
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:كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 

.يمكن تحويل الصفحة من اللغة االنجليزية الى اللغة العربية-3

الضغط هنا يتم 

انات لتسجيل البي

االساسية للمرة
االولي
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:  كيفية التسجيل ببنك املعرفة املصري 
:يتم ملئ البيانات الخاصة بالتسجيل ثم الضغط على إرسال-4
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:كيفية التسجيل ببنك املعرفة املصري 
بك  وعند يتم تأكيد التسجيل وارسال كلمة املرور اىل الربيد االلكرتوين اخلاص-5

الدخول ألول مرة يتم تغيري كلمة املرور
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:كيفية التسجيل ببنك املعرفة املصري 
تسجيل الدخولللدخول على احلساب بعد امتام عملية التسجيل بالضغط على -6

دخولثم وضع البريد االلكتروني وكلمة المرور والضغط على 
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عرض مجيع قواعد بعد الدخول بالربيد االلكرتوين وكلمة املرور يتم الضغط على كلمة مصادرنا ل-
:البيانات املتاحة 
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:ة بعد الضغط على مصادرنا تظهر مجيع القواعد ونقوم بالضغط على قاعدة دار املنظوم-
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Edusearch Arabic Database القاعدة االوىل –1
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Ecolink Arabic DatabaseHG الثانية القاعدة-2
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HumanIndex القاعدة الرابعة -4
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AraBase القاعدة اخلامسة -5
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Dissertations القاعدة السادسة -6
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طريقة البحث على دار املنظومة
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عند الضغط على اي قاعدة تظهر الصفحة التالية
ويوجد هبا مجيع قواعد دار املنظومة وختصصاهتا
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البحث البسيط: اوال 
:كتابة كلمة البحث –1
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البحث البسيط
: تظهر نتائج البحث-2
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البحث البسيط
من هنا نقوم بتنقيح البحث عن طريق القائمة املنسدلة-3
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البحث البسيط
يتم عرض النصوص الكاملة لالحباث والدراسات ىف ثالث اشكال-4

( هى نسخة مصورة من االصل املطبوع)  pdf
هى نسخة مت اعادة طباعتها كنص ) )      pdf

هى عبارة عن نص املقال كامال مت حتويلة اىل صفحة ويب ال حتتاج اىل حتميل ) ) HTML
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البحث البسيط
بعد الضغط على احدى نتائج البحث تظهر الصفحة التالية-5

(ارساهلا لسلة النتائج–اضافة مرجع –ارسلها باالميل –تصدير النتائج )ميكن من خالهلا 
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البحث البسيط
ته الذى ميكن قراءته وحفظ بيانا(الباركود )من املميزات املوجودة أيضآ ىف عرض النتائج نظام -6

.بواسطة أجهزة احملمول
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البحث البسيط 
:افتها اىل سلة النتائج فيتم حتديد كل النتائج مث يتم اض( أخرت الصفحة) ميكن إختيار النتائج كلها من خالل كلمة -7
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البحث البسيط 
يسارا  (سلة النتائج)لعرض حمتويات سلة النتائج نضغط على أيقونة -8
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البحث البسيط
سلة النتائج إىل كما تقدم دار املنظومة للباحثني خدمة إعداد قوائم املراجع اخلاصة ببحوثهم وحتويل النتائج داخل-9

أساليب اإلستشهادات املرجعية 
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:البحث البسيط
ميكن البحث بعنوان دورية معينة او مؤمتر-10
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البحث املتقدم: ثانيا  

:حيث يمكن الباحث من التحكم فى نتائج البحث عن طريق 

 (مؤلف–عنوان )الحقول المحددة

  استخدام عوامل الروابط المنطقية(and – or – not)

 (الموضوع العلمى)البحث بالمجموعات

 (رسالة–دورية –مؤتمر –كتاب )تحديد مصدر المعلومات

 (2016–2005)تحديد سنة النشر

البحث بالبتر

بحث من خالل مرادفات نفس الكلمة

البحث بالتنصيص
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عملية البحث املتقدم 
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: البحث المتقدم 

البحث من خالل الحقول المحددة–1
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: البحث املتقدم 
(ليس–و –او ) عوامل الربط املنطقية -2

.تستخدم للربط بني كلمتني اوأكثر/ و-
.للبحث عن املرتادفات او صيغة اخرى لشكل الكلمة/ او-
.تستخدم عندما نريد استبعاد كلمات أو مصطلحات من نتائج البحث/ ليس-
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:البحث املتقدم 
(البحث باجلمل املركبة/ البحث بالعبارة / البحث املفرد ) البحث باجملموعات وبذلك يتم البحث بثالث أشكال -3
البحث بنوع املادة املسرتجعة-4
حتديد سنة النشر-5

3

4

5
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:البحث املتقدم 
*(املعل)استخدام البرت ىف البحث ميكن -6
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:البحث املتقدم 
نتائج البحث بالبرت-
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:  البحث املتقدم 
.الكلمة يوجد هناك ميزة ىف عملية البحث حيث ميكن ان يتم البحث من خالل مرادفات لنفس-7
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: البحث المتقدم 

تظهر مرادفات البحث -
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:البحث املتقدم 
(” ” ) البحث بإستخدام عالمات التنصيص -8
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طريقة التصفح الرسائل و الدوريات: ثالثا  
ختيار اجلامعة حيث ميكن تصفح الدوريات وأعدادها، واملؤمترات والرسائل اجلامعية والبحث بداخلها وميكن ا-1

:والكلية والقسم اخلاص بالرسائل 
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يتم تصفح الرسائل حسب الدول وبالضغط عليها تظهر اجلامعات التابعة هلا-2
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بالضغط على الدولة تظهر اجلامعة اخلاصة هبا-3
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تظهر النتائج بأمساء الكليات املشرتكة بالقاعدة-4
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بالضغط على الكلية تظهر كل الرسائل العلمية الىت توجد داخلها-5

48



***  يسرنا التعاون معكم***
اإلدارة العامة للمكتبات “
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لإلتصال باملكتبة الرقمية 
Email : 

Digital_Library@suez.edu.eg

scu_centralib220@yahoo.com

Tel : 01284023208

Fax : 064 3213318
يمكنك تحميل هذا الملف من موقع جامعة قناة السويس

:قطاع الدراسات العليا والبحوث  -

Scuegypt.edu.eg/postgraduate
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وشعارنا
طالق حملة  ( معًا ضد الفساد)تبنت جامعة قناة السويس ا 

ليات للقضاء عليه ومواجهته، وذل
 
شكاله ووضع ا

 
لي رصد حاالت الفساد بكافة ا ك والتي تهدف ا 

رساء مبادئ الشفافية والنزاهة ونشر القواعد والمعايير الخاصة  دارية وا  صالحات اال  جراء اال  با 
داري وتطوير البنية التحتي كاديمي واال 

 
داء الجهازين اال

 
ة بالثواب والعقاب واالرتقاء بمستوى ا

.للجامعة
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