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قاعدة بياناتCAB  

انات تعد أكبر قاعدة بي,هي قاعدة البيانات األكثر شمولا  ( Abstracts)للمستخلصات CABقاعدة بيانات

ا للتغطية الدولية للعلوم الزراعية وعلوم الغابات والتخصصات المرتبطة ل .علوم الحياة متخصصة مهنيا

:للعلوم اآلتيةمليون تسجيلة 8تحتوي قاعدة البيانات علي أكثر من 

.العلوم الزراعية بمختلف التخصصات •
.علم الحيوان والعلوم البيطرية بمختلف التخصصات •
.العلوم البيئية بمختلف التخصصات •
.العلوم الصحية المتعلقة بالغذاء والتغذية واألمراض المعدية •
.العلوم الخاصة بالترفيه والسياحة وعالقتها بالعلوم الزراعية •
.علوم األحياء الدقيقة والطفيليات •
.علوم النبات بمختلف التخصصات •

م 2003تضم اآللف من النصوص الكاملة من سنة ,حتى اآلن مع قائمة م1973تغطي الفترة الزمنية من 

ا ما يقرب من ( ألف نص كامل40أكثر من ) لمقالت الدوريات والتقارير ة كاملوصنص10تزيد سنويا
.يصعب الحصول عليها والمؤتمرات التي



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 موقع. 4

.بنك المعرفة

شروط التسجيل ببنك المعرفة المصري
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:يمكن الوصول عن طريق الرابط التالي 

www.ekb.eg
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 كيفية الوصول الى بنك المعرفة المصري

http://www.ekb.eg/
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كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري
Registerنضغط على -1
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كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري

 Researcher Portalنضغط على -2



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

المرور لتغيير كلمة وبريد الكتروني باسم المستخدم ارسال وتأكيد التسجيل -4

كلمة المرور
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 للحساب بعد اتمام عملية التسجيل نضغط على لدخولSign In  البريد و كتابة

المرور كلمة وااللكتروني 
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 على كلمة مصادرنا يتم الضغط(Resources) التي تحتوي على جميع قواعد

المعرفة المصري مع وصف لكل مصدر من بنكالبيانات المتاحة من خالل 
مصادر المعلومات
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دىسنتناول الشرح التفصيلي للبحث فى كل منهم على ح

عليها يمكنك بالضغط 

انشاء حساب على 
القاعدة 

عليها يمكنك الضغط ب

البحث فى الدوريات 
المتاحة

بالضغط عليها يمكنك 

االستعانة بالفيديوهات و 
الصور المتعلقة بالبحث

قاعدةو اختيارعند الضغطCAB  تظهر الصفحة التالية:
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 في الصفحة الرئيسية عند الضغط على -:اوالsearch يعطي اكثر من ميزة و

-:طريقة للبحث و منها

Basic search-1 
Find citation-2
Search tools-3 
Search field-4 

Advanced search-5 
Multi-field search-6
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وفيما يلي سيتم الشرح لكيفية 
البحث عن طريق كال منهما



Basic searchالبحث باستخدام                         -1
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يتم كتابة موضوع البحث  Includeثم يتم اختيار 
Related Terms  لتدعم

البحث

الضافة محددات بحث اكثر يمكنك

 Editاالختيار بالضغط على 
Limits

Searchيمكنك قبل الضغط على 
و يتم تحديد محددات Limitsتضغط على 

ر بحيث يتم اختيار اكثر من عنصالبحث

يظهر نتائجه في عملية البحث

Ex:- Abstract, English 
Language, Full text, 
Publication year.....

1

2

3

4

Search



م بالضغط عليها يت

عرض النتائج 
االكثر ارتباطا  

البحث تظهر معها عوامل مساعدة يمكن للباحث عند ظهور نتائج

Print / Email/ Export/ Add to my projectsاستخدامها 

عند الضغط على كلمةSearch   تظهر نتائج البحث كما يلي:

تم باالختيار منها ي

تعديل طرق البحث 

,الموضوع,بالسنوات
...المؤلف
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اء بالضغط عليها يتم انش

ث ملف يخزن به نتائج البح

بك علىالخاصعلي الحساب 

القاعدة

بالضغط عليها يظهر مراجع الملخص 

ر وبيانات الناشر و المولفين و سنه النش
وجميع البيانات الخاصة بالمقالة

بالضغط عليها

يظهر محتوي 

المقالة االصلي

بالضغط عليها يظهر ملخص 
 abstractالمقالة

Search1



Find Citationالبحث باستخدام                       -2
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:ةيتم البحث بكتاب

عنوان المقالة

 اسم المجلة

اسم المؤلف

سنه النشر

الناشر

ية الكلمات المفتاح

Search2



Search toolsالبحث باستخدام                         -3

19

Search3



Search Fieldالبحث باستخدام       -4
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يها  ثم تحديد الحقول المراد البحث ف

ثوالتى تظهر فى نتائج البح

ثيتم كتابة كلمة او جملة البح

searchثم الضغط 

Search4

3

2

1



Advanced Searchعند الضغط على                 -5
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,  ثيتم كتابة كلمة او جملة البح

و فى حالة أذا كانت الكلمة 

موجودة يعطي مقترحات لها

يمكنك البحث بالكلمات 

المفتاحية او بأسم المؤلف او

عنوان المقالة او اسم المجلة

search3ضغط تثم 

2

1

Search5



                   Multi-field Searchعند الضغط على -6
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وقت يتم من خاللها البحث على مواضيع متعددة فى نفس ال

:بالربط بينها بكلمات 
And:  بتظهر جميع النتائج لكلمات البحث معا

Or :ة بتظهر جميع النتائج لكلمات البحث معا  او كل كلم

على حدة فى البحث
Not  :بتظهر جميع النتائج لموضوع دون االخر

ثالضافة صف جديد للبح

Search6



معلومات تهمك

البحثفي جميع النتائج لجميع طرق المساعدةادوات تظهر 

:وهي

-: Printيمكن من خالله طباعة النص                           
Emailيمكن من خاللها ارسال نتيجة البحث البريد االلكتروني 

Add to my projects:-
بكالملف الخاص البحث الي من خاللها اضافة نتيجة يمكن 

Export:  يمكن من خاللها تصديراالستشهاد لمحتوي البحث

Microsoft word, PDF باكثر من اصدار مثل

:بالضغط علي عند ظهور النتائج 

:Complete reference 
يظهر بها محتويات ملخص المراجع باالضافة الي رؤوس

اكواد , الموضوعات و الملخص وبيانات المقالة 

و يمكن من خاللها معرفة CabiCodesالموضوعات 

اكواد لكل قسم و استخدامها بعد ذلك فى البحث
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  عند الضغط علي-:ثانياJournals

بالضغط علي 

eTOC يعطى كل ما هو جديد

عن الدورية ويتم ارساله على

الحساب الخاص بك داخل 

القاعدة
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نين اثناء البحث يمكنك تق

ة البحث من خالل التصفي

او الخيارات المتاحة

ات اثناء البحث فى الدوري

يمكنك البحث ابجديا  

ان يتم كتابة اسم الدورية في المك

المخصص لها فتظهر النتائج 

المتاحة



 عند البحث فيJournalsتظهرالنتيجة كالصورة التالية:-
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بالضغط عليها يمكنك تحميل

PDF النص كامل

Journals



  علي الضغط عند -:ثالثاMultimedia                             

بالضغط عليها يظهر الملخص

ديوبالضغط عليها يتم تحميل الفي

تظهر بها نتائج البحث 

سابقا  التي تم شرحها 
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بة يتم البحث السريع بكتا

searchالكلمة ثم ضغط 

طةيتم االستعراض بواس

«  الفئات/ الموضوع»

/  المصدر/ نوع الوسائط /

السنوات



لتعامل من خالل العرض السابق تم التعرف على كيفية ا

 CAB Abstractsو البحث في قاعدة
التي يمكن عرض محتوياتها من قاعدة بيانات 

Wolters Kluwerواختيار

CAB Abstracts 1973 to Present
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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    

لإلتصال بالمكتبة الرقمية 
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يسرنا التعاون معكم
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( معا  ضد الفساد)تبنت جامعة قناة السويس إطالق حملة 

والتي تهدف إلي رصد حاالت الفساد بكافة أشكاله و وضع آليات للقضاء عليه و 

مواجهته, و ذلك بإجراء اإلصالحات اإلدارية و إرساء مبادئ الشفافية و النزاهة و 

نشر القواعد و المعايير الخاصة بالثواب و العقاب و االرتقاء بمستوى أداء الجهازين 

.األكاديمي و اإلداري و تطوير البنية التحتية للجامعة

وشعارنا
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