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IEEEمقدمة عن قاعدة بيانات  *

مصدراً قوياً الكتشاف والوصول الى المحتوىIEEEتعد المكتبة الرقمية ل •

ركائه في وش( معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات)العلمي والتقني الذي ينشر 

.الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسب اآللي واإللكترونياتالنشر في مجال 
:  IEEEتنشر •

.دورية علمية170-

.وقائع مؤتمر1400-

.معايير فنية5100-

.كتاب2000ما يقرب من -

.دورة تعليمية400-
ً IEEEوثيقة جديدة ل 20.000يتم إضافة ما يقرب من • .شهريا
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التسجيل كباحث للمرة االولي من داخل الجامعة. 1.

يمكن التسجيل علي باقي البوابات من المنزل. 2.

يجب الدخول على الحساب مرة على االقل كل . شهور من 33

.داخل الجامعة

للتسجيل من داخل الجامعة كباحث بعد الدخول على موق. ع 4

.بنك المعرفة

شروط التسجيل ببنك المعرفة المصري
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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 -1
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كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري

Researcher Portal نضغط على -2
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كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري

ملئ البيانات الخاصة بالتسجيل ألول مرة-3
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كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري

تأكيد التسجيل وارسال بريد الكتروني باسم المستخدم وكلمة المرور لتغيير كلمة المرور-4
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وكتابة البريد االلكتروني  Sign Inللدخول للحساب بعد اتمام عملية التسجيل نضغط على 

وكلمة المرور 
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ها لتحديد قاعدة البيانات المراد البحث بResourcesنضغط على 
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IEEEنختار قاعدة بيانات 
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Proceedings of the IEEEتظهر الصفحة التالية نضغط 
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IEEEالصفحة الرئيسية لقاعدة بيانات 
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IEEEعمل حساب على قاعدة بيانات : أوالً 

Creatنضغط على -1 Account
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IEEEعمل حساب على قاعدة بيانات : أوالً 

Creatنضغط على -2 Account

لتسجيل 

الدخول 

بعد عمل 

الحساب
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 IEEEعمل حساب على قاعدة بيانات : أوالً 
Creatاستكمال البيانات المطلوبة والضغط على -3 Account
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Basic Searchالبحث البسيط  : ثانياً 
كتابة كلمات البحث واختيار موضوع البحث-1
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Basic Searchالبحث البسيط  : ثانياً 
استعراض نتائج البحث وتنقيح النتائج -2
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Advanced Searchالبحث المتقدم     : ثالثاً 
كتابة كلمات البحث واختيار الحقول المراد البحث بها-1

يتم من خاللها البحث على مواضيع متعددة فى نفس الوقت بالربط بينها باي 

:من الكلمات التالية 

And :   بتظهر جميع النتائج لكلمات البحث معا

Or: بتظهر جميع النتائج لكلمات البحث معا  او كل كلمة على حدة فى البحث

Not : بتظهر جميع النتائج لموضوع دون االخر

لتقديم حقل على 

حقل من حقول 

البحث او الغاء 

احد الحقول
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Advanced Searchالبحث المتقدم     : ثالثاً 
تضييق نطاق البحث -2
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Advanced Searchالبحث المتقدم     : ثالثاً 
استعراض نتائج البحث وتنقيح النتائج -3
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Advanced Searchالبحث المتقدم     : ثالثاً 
وتحميل النص الكامل او طباعته او ارساله بالبريد االلكتروني PDFفتح ملف ال -4
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استعراض المجالت والدوريات العلمية : رابعاً 

Journal & Magazinesثم Browseالضغط على -1
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استعراض المجالت والدوريات العلمية : رابعاً 

بالعنوانJournal & Magazinesاستعراض -2
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استعراض المجالت والدوريات العلمية : رابعاً 

بالموضوعJournal & Magazinesاستعراض -3
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استعراض المجالت والدوريات العلمية : رابعاً 

اختيار اسم الدورية-3
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استعراض المجالت والدوريات العلمية : رابعاً 

اختيار المجلد والعدد -4
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استعراض المجالت والدوريات العلمية : رابعاً 

او كصفحة انترنتPDFاستعراض المقاالت المتاحة بالعدد في صورة -5

المقالة متاحة 

ضمن االشتراك 

الخاص ببنك 

المعرفة
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استعراض المجالت والدوريات العلمية : رابعاً 

الخاص بالمقالة وحفظه او طباعتهPDFاستعراض ال-6
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استعراض المؤتمرات العلمية: خامساً 

استعراض المؤتمرات بالعنوان-1
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استعراض المؤتمرات العلمية: خامساً 

استعراض المؤتمرات بالموضوع-2
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استعراض الدورات العلمية: سادساً 

Coursesثم Browseالضغط على -1
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استعراض الدورات العلمية: سادساً 

الضغط على الدورة المراد مشاهدتها او الحصول عليها-2
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استعراض الدورات العلمية: سادساً 

الضغط على مستوى الدورة المراد مشاهدته-3
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استعراض الدورات العلمية: سادساً 

الضغط على بدء الدورة-4
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استعراض الدورات العلمية: سادساً 

مشاهدة الدورة-4

39



استعراض المواصفات الفنية: سابعاً 

Standardsثم Browseالضغط على -1
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استعراض المواصفات الفنية: سابعاً 

اختيار الموضوع المراد استعراض المواصفات الخاصة به-2
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استعراض المواصفات الفنية: سابعاً 

استعراض المواصفات الفنية لموضوع البحث-3
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لإلتصال بالمكتبة المركزية

• 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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*** يسرنا التعاون معكم***

اإلدارة العامة للمكتبات “

44



ماتتت مطال قتتت)تبنتتتامعة قتتت ملنتتتةإمطالقتتتلة مط  تتت  م   تتت م (مةد قتتتةد
كتكةالومووم

ش
اليمرص م ةالتمطال قةدمبكةفت مط الاتةتموطالتيمته فمط 

ل
ات مط
دط صتتتت  ةتمطال  ع طيمطال  رةتتتت مال قضتتتتةيم  اتتتتومو لطعهتتتتتوامواالتتتتامبتتتتة 
رستتتتتةيم بتتتتتةد مطالنتتتتت ةفا موطالنعط تتتتت مو نتتتتت مطالقلط تتتتت موطال قتتتتتةة ا موط 
دطيمطال هتتتت

ش
ةزةنمطالخةصتتتت مبتتتتةالعلطبموطالققتتتتةبموطالرتقتتتتةيمب قتتتتتل مط
دطريموتطلة مطالبنا مطالتحتا مال  ة ق  كةدة يموطال 

ش
.طال
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