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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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:يمكن الوصول عن طريق الرابط التالي 

www.ekb.eg
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http://www.ekb.eg/
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والباحثين بالرعاية الصحيةوالبحث والتطبيق للعاملين بالتعليم الطبي هى قاعدة تهتم 

دقيق والطالب على مستوى العالم كما تقوم بتوفير معلومات عالية الجودة مع حلول للبحث ال

تعليم وتنظيم سير العمل والعناية في أماكن تقديم الرعاية الصحية لبناء الكفاءات في ال

ول إلى ولتحسين الرعاية الصحية المقدمة كما تركز على تسريع الوصوالممارسة الصحية 

ائبة في المعرفة المتعلقة بالرعاية الصحية على مستوى العالم للمساعدة في اتخاذ قرارات ص

اسية ، والتعلم في مراحله المختلفة و تقدم الكتب الدررعاية المرضى واألبحاث الطبية

ه ويمثل ما مقدار. وحلول قطاع التعليم والحلول المرجعية للممارسين في القطاع الصحي

منتجاتها % 45من منتجات منتجات القاعدة للتعليم، بينما يمثل الجزء المتبقي % 55حوالي 

ين في لممارسة الرعاية الصحية من قبل المختصين في القطاع الصحي حيث الطالب والممارس

دة ويوجد لدي القاعالطب والتمريض والصيدلة والعلوم الطبية المساندة قطاعات 

 (LWW)واحدة من أقوى العالمات التجارية في مجال النشر في الرعاية الصحية

زيد عن فقد نالت المصادر العلمية للقاعدة التي ت. حيث صداها الواسع والمتوافق مع الممرضين

مستوى العالمكتاب الثقة واالحترام على 600مجلة وما يزيد عن ال 280ال 
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 يمكن البحث عن الدورية بإسمهاex. (circulation)

وب يمكن إستعراض جميع المجلدات واإلعداد والمقاالت بالدورية المطل
للبحث

 يمكن تحديد نتائج البحث عن طريق  :

By Title

By subject

My favorite journal 
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:وتتفرع من هذة القاعدة مجموعة من قواعد البيانات الفرعية 
◦ LWW Online Total access journals including NEJM

◦ Acland Anatomy and Physiology Platform

◦ CAB Abstracts 1973 to Present

◦ FSTA

فى الواجهة الرئيسية ( Ovid)تتفق القواعد الفرعية داخل القاعدة األم  

فيما عدا  قاعدةوفى المصادر وطرق البحث 
Acland Anatomy and Physiology Platform
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impact factorدورية فى مجال الطب لها295تشتمل على 
anesthesiaو منها دوريات احتلت المركز األول و منها مجلة

ه فى وضع المقاالت بالدوريات بنسبهيئة طبية علمية 60يشترك 
94%

صفحة من المستوى العلمى كاملة نص كاملالف 192
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القاعده الفرعيه 
االولى



يمكن عمل

حساب من

الصفحة 
الرئيسة
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طرق البحث

http://mplb.ekb.eg/EKBResearchers?url=http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=ovft
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 Basic search

 Advanced search 

وأهم ميزة فى القاعدة هى وجود محددات البحث فى كل من البحث البسيط و 
:المتقدم  

ومنها تحديد النص الكامل

تحديد النسخة األصلية للمقالة

تحديد الفترة الزمنية

تحديد استخدام الوسائط المتعددة
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محددات 
البحث
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الضغط عليها ب

تظهر كل 

االختيارات المتاحه 
لعملية البحث
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Acland Anatomy and Physiology Platform
نقوم بالدخول على القاعدة من الصفحة الرئيسية للقاعدة األم :

ت و من الصفحة الرئيسية نجد الفيديوهات كما نجد مجموعة من االختبارا
القواميس وقائمة مرتبة ابجدى

 الجراء عملية البحث نضغط على كلمة(about)
 داخل العناوين المقسمة للفيديو معناها وجود محتوى + وجود عالمة

(شرح كالم للفيديو)للفيديو 
 ووجود كلمة(action)داخل الفيديو لبيان حركة العضو
وجود كلمة (about)ر داخل الفيديو معناها تفصيل كامل لكيفية تصوي

الفيديو الخاص بالتعليم
 وجود كلمة(user guide) معناها استخدام كامل عن كيفية استخدام

الفيديو

30
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القاعدة القرعية 
الثانبة

http://mplb.ekb.eg/EKBGeneral?url=http://aclandanatomy.com//
http://mplb.ekb.eg/EKBGeneral?url=http://aclandanatomy.com//


 The upper extremity    

 The lower extremity     

 The truck    

 The head and neck

 The internal organs
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مات تتم عملية البحث كما فى القاعدة السابقة بنفس مصادر المعلو
المتاحة وطريقة البحث مع وجود اهم ما يميزها

اهم ما يميز هذة القاعدة هو تبويب(multimedia) حيث يمكن البحث

فى الفيديوهات بالصوتيات بجانب النص

من الممكن عند ظهور النتائج عمل تنقيح لنتائج البحث باالقرب
(star ranking)موضوعآ، وباللغة، وبالنتائج األكثر حصوآل على 

 وجود كلمة(cabi codes) اسفل نتيجة البحث معناها وجود
تخصصات علمية معينة حيث يعطى الكود الخاص لكل علم 
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القاعدة 
ةالفرعية الثالث
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 ومن األدوات المساعدة:

عمل األسستشهادات الخاصة بالمقالة

حفظها على الحساب الخاص بى بالقاعدة

عرض الروابط الببليوجرافية الخاصة بالمقالة

إتاحة البحث فى مصادر المعلومات المتعلقة بموضوع البحث على
online
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استخدام CAB Abstractsومن المزايا الموجوده ايضاً بقاعدة -3

(Find Citation)

وهى إمكانية عمل االستشهادات المرجعيه للمقاالت بالبيانات األساسية للدوريه

http://mplb.ekb.eg/EKBGeneral?url=http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=caba
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التصفح 

داخل 

الوسائط 

المتعددة



رفة وهى قاعدة يمكن البحث فيها لوجودها كقاعدة رئيسية ببنك المع
قاعدة فرعية ك Ovidأوإدراجها فى

 وهي مصدر للرصد المستمر اهم مصادر العلوم الغذائية وهي من
لغذاء العلوم الغذائية وتكنولوجيا اومتابعة التطورات البحثية في 

تغطي قاعدة بيانات . والتغذية من المزرعة إلي المائدة وخارجها
سلسلة بالمستخلصات علوم الغذاء والتكنولوجيا كل األجزاء المتعلقة 

فة إلي بما في ذلك جميع السلع الرئيسية الغذائية باإلضاالغذائية 
عبئة وسالمة الغذاء واإلضافات والتغذية والتالتكنولوجيا الحيوية 

زيد عن تقدم قاعدة البيانات ماي. والتغليف وأغذية الحيوانات األليفة 
وبراءات اإلختراع مليون ملخص وافي لألبحاث من المقاالت 

قبل والتي تستخدم منوالمعايير والمراجعات والمؤتمرات والتقارير
. األكاديميين والمتخصصين في جميع أنحاء العالم 
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القاعدة 

الفرعية 
الرابعة



نضغط على القاعدة من الصفحة الرئيسية فتظهر الصفحة التالية–1
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يمكن عمل تقليل 

وتنقيح لنتائج 

البحث



Email : 
Digital_Library@suez.edu.eg
scu_centralib220@yahoo.com
Tel : 064 3205162
Fax : 064 3213318
 يمكنك تحميل هذا الملف من موقع جامعة قناة السويس

قطاع الدراسات العليا والبحوث– :

Scuegypt.edu.eg/postgraduate 
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اإلدارة العامة للمكتبات “
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طالق حملة  ( معًا ضد الفساد)تبنت جامعة قناة السويس ا 

ليات للقضاء عليه ومواجهته،
 
شكاله ووضع ا

 
لي رصد حاالت الفساد بكافة ا وذلك والتي تهدف ا 

رساء مبادئ الشفافية والنزاهة ونشر القواعد والمعايير الخاص دارية وا  صالحات اال  جراء اال  ة با 
داري وتطوير البنية التح كاديمي واال 

 
داء الجهازين اال

 
تية بالثواب والعقاب واالرتقاء بمستوى ا

.للجامعة

52


