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:شروط التسجيل ببنك المعرفة المصري 

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 المصري 

:يمكن الوصول عن طريق الرابط التالي 

WWW.EKB.EG
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http://www.ekb.eg/


:كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 
REGISTER- نضغط على
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:كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 
RESEARCHER PORTAL –نضغط على
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:كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 

ثم الضغط على يتم ملئ البيانات الخاصة بالتسجيل-
SUBMIT:
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:كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 
بك  لخاصيتم تأكيد التسجيل وارسال كلمة المرور الى البريد االلكتروني ا-

وعند الدخول ألول مرة يتم تغيير كلمة المرور
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:كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 
SIGN INللدخول على الحساب بعد اتمام عملية التسجيل بالضغط على -

SIGN INثم وضع البريد االلكتروني وكلمة المرور والضغط على 
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: كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 
لتحديد قاعدة البيانات المراد RESOURCESنضغط على 

 :البحث بها
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:CLINICALKEYنختار قاعدة -
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CLINICALKEYيتم اختيار قاعدة بيانات 

وغيرهم من المهنيين هيئة التمريض األطباء ومحرك بحثى ليساعد 

.في أي وقت الصحيين على اتخاذ قرارات أفضل في أي مكان و

.دورية650كتاب، 1200وهى تشتمل على 

العمل تتكيف مع الجدول الزمني الخاص بك، و تتيح لك األفضل فى سير

ق بيوما تحتاجه من معلومات، مما يجعلها األسهل بالنسبة لك إليجاد وتط

المعرفة ذات الصلة بسرعة

ELSEVIERالناشر الخاص للقاعدة هو
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CLINICALKEY
تظهر الصفحة CLINICALKEYبعد الضغط على كلمة : أوآل •

:التالية 
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CLINICALKEYمزايا البحث فى قاعدة البيانات

يمكن البحث من الصفحة الرئيسية او التصفح للدوريات والكتب•

.يوجد المزيد من مصادر التصفح والبحث•

واعراضه والدواء المناسب له (EX: PEPTIC ULCER)يمكن البحث عن المرض•

و يظهر من جهه اليمين باعطاء الحاالت المشابهة مما يساعد على التشخيص

.ملخص عن المرض

.PROCEDURES CONSULTيوجد بها عمليات جراحية •

لحفظ نتائج االبحاث و (REGISTER)مكن عمل حساب داخل القاعدة عن طريق ي•

.CEMالتعامل مع خاصية 

IMAGEو TEXTو PDFوتتيح عدة مميزات منها حفظ النتائج في صورة •

.PRESENTATIONو

.من الوسائط المتعددةالف فيديو 30مليون صورة و 3يوجد بها •

.حيث انه يتوافق معهطريق الهاتف المحمول يمكن فتح هذه القاعدة عن •
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عن طريق مجموعة من CLINICALKEYالتصفح فى قاعدة بيانات-1

رالمصاد
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مجموعة 

مصادر البحث



تظهر الموضوعات االخرى CLINICALKEYبقاعدة بيانات  كلمات البحثعند وضع -2

البحث اسفل مربع البحثالمتعلقة بكلمة
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الكلمات المتعلقة 

البحث بكلمة

كلمة البحث



فحةبعد ظهور نتائج البحث يمكن تنقيحه من القائمة المنسدلة من يسار الص-3
األدوات المساعدةتوجد مجموعة من -4
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ها نص المطلوبة والدخول عليها ويمكن تحملينتائج البحث يمكن إختيار -5
.كامل 
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حة   عند ظهور نتائج البحث و إستعراض النتيجة يوجد بأعلى الصف-6
CMEة وهى التعليم الطبى المستمر كما يوضح عدد الساعات المعتمد
لألبحاث
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:CMEكيفية إستخدام -7
تقوم بحفظ نتائج البحث داخل الحساب الخاص بك -1. 7
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اراً الموجودة بأعلى النتيجة فيظهر لك رقم يس CMEتضغط على -2. 7
تضغط عليه
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بعد الضغط على الرقم يظهر الشكل التالى-7.3
يار من اليمين فتظهر قائمة منسدلة تقوم بإختCLAIMتختار كلمة-4. 7

.SUBMITالمطلوب ثم تضغط 
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 خاصيةCME



تظهر الصفحة التالية تظهر لك مجموعة من SUBMITبالضغط على -5. 7
عاتااألسئلة تقوم باإلجابة عليها للحصول على الشهادة المعتمدة بعدد الس
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مجموعة األسئلة 

المطروحة لألجابة عليها



بعد اإلجابة على مجموعة األسئلة المطروحة تضغط 6. 7
على كلمة 
SUBMIT
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تظهر الشهادة المعتمدةSUBMITوبعد الضغط على 7.7
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 CLINICALKEYداخل قاعدةالفيديوهات استخدام -8
:البحث داخل الفيديوهات 

نقوم بأختيار المصدر للوسائط المتعددة-1. 8
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بعد وضع كلمات البحث المطلوبة تظهر -2. 8
النتائج بالشكل المبين
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9- يمكن الدخول على قاعدةCLINICALKEY والبحث على ال
MEDLINEمن داخلها
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9 .2 ومن داخل الMEDLINE يتم البحث فى الحاالت
المرضية المشابهة 
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ظهورنتائج البحث 

للحاالت المرضية 

المشابهة للحالة



10– ومن داخل قاعدة بياناتCLINICALKEY يمكن البحث فى
إجراء العمليات الجراحيةطرق 
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10 .1 للعملية المطلوبةتقوم بإختيار كلمة  البحث
تظهر النتيجة فتقوم بالضغط عليها فتظهر الصفحة التالية
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PATIENT EDUCATION: من المصادر المتاحة -11

و يتم البحث فيها بنفس الطرق السابقة
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 PATIENTيمكن البحث أيضآ فى CLINICALKEYمن –1. 11
EDUCATION ( وهى خاصية التثقيف الصحى للفرد عن المرض والعناية

ومجموعة األعراض وعوامل الخطورة التى إن وجدت يجب أن تذهب -المنزلية 
للطبيب
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كمصدر من مصادر CLINICALKEYداخل قاعدة بيانات  األدويةويمكن أيضآ البحث فى -12

المناسب للمرضبوصف الدواء البحث 
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فى مصدر CLINICALKEYداخل قاعدة كما يمكن البحث-13
CLINICAL TRIALS  
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يمكنك عرض النتائج المختارة وتحميل النص الكامل
لبعض من فصول الكتاب للنتيجة المختارة

41



CLINICALKEYداخل قاعدة GUIDE LINESإستخدام –14
تقوم بوضع الكلمات الدالة–( وهى معرفة معلومات عن مرض معين أو دواء معين)

للبحث
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فتظهر لك GUIDE LINESكما يمكنك البحث بإختصارات الكالم داخل  14.1
قائمة منسدلة بكلمات البحث القريبة من الكلمة المختصرة
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إختصارات 

الكالم



داخل قاعدة FIRST CONSULTيمكنك البحث فى -15
CLINICALKEY (وهى رأى الخبراء فى موضوع البحث)
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ل ث داخيمكنك أيضآ إختيار أحدث النتائج بتحديد الفترة الزمنية األحد1–15
FIRST CONSULTنتيجة البحث من 
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تختار مصدر المعلومات : PRESENTATIONكيفية عمل ال –17
MULTIMEDIA– الصور والفيديوهاتتظهر –تضع كلمات البحث
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 E-MAIL)تظهر مجموعة النتائج  ومجموعة األدوات المساعدة 17.1
–PRINT – ADD TO PRESENTATION)
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 SAVEثم تضغط ADD TO PRESENTATIONتقوم بإختيار 2. 17
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رة تقوم بالدخول على الحساب الخاص بك وتضغط على الصو17.3
EXPORT TO POWER POINTالمطلوبة ومنها تختار 
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لإلتصال بالمكتبة الرقمية 

•EMAIL : 

DIGITAL_LIBRARY@SUEZ.EDU.EG

SCU_CENTRALIB220@YAHOO.COM

•TEL : 064 3205162

•FAX : 064 3213318

:قطاع الدراسات العليا والبحوث –يمكنك تحميل هذا الملف من موقع جامعة قناة السويس 

SCUEGYPT.EDU.EG/POSTGRADUATE
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***  يسرنا التعاون معكم***

اإلدارة العامة للمكتبات “
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وشعارنا

طالق حملة  ( معًا ضد الفساد)تبنت جامعة قناة السويس ا 

ليات للقضاء ع
 
شكاله ووضع ا

 
لي رصد حاالت الفساد بكافة ا جراء اوالتي تهدف ا  دارية ليه ومواجهته، وذلك با  صالحات اال  ال 

رساء مبادئ الشفافية والنزاهة ونشر القواعد والمعايير الخاصة بال دوا 
 
اء الجهازين ثواب والعقاب واالرتقاء بمستوى ا

داري وتطوير البنية التحتية للجامعة كاديمي واال 
 
.اال
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