
قطاع الدراسات العليا والبحوث 

االدارة العامة للمكتبات

دليل خدمات بنك المعرفة

قاعدة بيانات 

ROYAL SOCIETY of CHEMISTRY

(8)رقم إصدار 

2016يونيو 



قطاع الدراسات العليا والبحوث

االدارة العامة للمكتبات

:تحت إشراف 

ممدوح مصطفى غراب. د.أ
رئيس جامعة قناة السويس

ناهد محمد مصطفى علي. د.أ
نائب رئيس الجامعة 

للدراسات العليا والبحوث



قطاع الدراسات العليا والبحوث

االدارة العامة للمكتبات

:بإشراف 

فاتن عبدالحميد محمد. أ

مدير عام المكتبات

:إعداد 

لمياء يوسف عبد العزيز                                          . أ

اخصائي وثائق ومكتبات

وعضو فريق ضبط الجودة 

بالمجلس االعلى للجامعات



فهرس المحتويات

1

الصفحة الموضوع م

5 شروط التسجيل ببنك المعرفة 1

6 كيفية الوصول الى بنك المعرفة 2

7-12 كيفية التسجيل ببنك المعرفة 3

13 Royal society of chemistryبيانات قاعدة 4

14 تعريف بالقاعدة 5

15-20 Learn Chemistryقاعدة بيانات 6

21-24 RSC Publishing 7قاعدة بيانات 

25 Marin Lit Data Baseقاعدة بيانات   8

26-30 ChemSpider 9قاعدة 



:شروط التسجيل ببنك المعرفة المصري 

1

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 الجامعة33

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

5



:كيفية الوصول الى بنك المعرفة المصري 

1

:يمكن الوصول عن طريق الرابط التالي 

www.ekb.eg

6

http://www.ekb.eg/


:كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 

Register نضغط على -1

1
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:كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 

: Researcher Portal 2–نضغط على

1
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:كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 

:submitثم الضغط على يتم ملئ البيانات الخاصة بالتسجيل-3

1
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:كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 

يتم تأكيد التسجيل وارسال كلمة المرور الى البريد االلكتروني الخاص بك  -4

:وعند الدخول ألول مرة يتم تغيير كلمة المرور 

110



:كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 

sign inللدخول على الحساب بعد اتمام عملية التسجيل بالضغط على -5

sign inثم وضع البريد االلكتروني وكلمة المرور والضغط على 

1
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:  كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 

 :لتحديد قاعدة البيانات المراد البحث بهاResourcesنضغط على -6

1
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:ROYAL SOCIETY of CHEMISTRYنختار قاعدة -

1
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ر • بإصدا تقوم  ة  ي ئ ا مي كي ارة عن جمعية  دورية فى 150هي عب

اء كيمي ل ا ل  .  مجا

كثر من • ا ثير% 85ان  أ ت ها عامل  ل ات  دوري ل ا كثر من  IFمن  3ا

ً من خ• ءا ا د ت ب ا ر  االعما لجميع  ء  ا مي كي ل ا م  ي ل ع ت ل مج  برا بها  مس يوجد 

سنوات

مثل • ات  ن ا ي ب ل ا قواعد  منها مجموعة من  تفرع  :ي

1 – RSC PUBLISHING

2 – MARIN LIT DATA BASE

3 – CHEMSPIDER

4 – LEARN CHEMISTRY 

: ROYAL SOCIETY of CHEMISTRY 
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http://mplb.ekb.eg/MuseProxyID=1104/MuseSessionID=081099oc1/MuseProtocol=http/MuseHost=pubs.rsc.org/MusePath
http://mplb.ekb.eg/MuseProxyID=1104/MuseSessionID=081099od4/MuseProtocol=http/MuseHost=pubs.rsc.org/MusePath/marinlit
http://0811i9odv.1104.y.http.www.chemspider.com.mplb.ekb.eg/
http://mplb.ekb.eg/MuseProxyID=1104/MuseSessionID=081099oe1/MuseProtocol=http/MuseHost=www.rsc.org/MusePath/learn-chemistry


:Learn Chemistryقاعدة بيانات: اوالً 

:  تفيد االطفال من سن خمس سنوات في تعلم الكيمياء واجراء التجارب -1
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: Learn Chemistryقاعدة بيانات

يمكن التصفح بالمصادر او بالمجموعات السنية او بالموضوعات واختيار الجمهور -2

( :طالب –مدرس )
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: Learn Chemistryقاعدة بيانات

بالضغط عليها تظهر الصفحة periodic tableيوجد بالصفحة الرئيسية –3

:التالية 
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Learn Chemistryقاعدة بيانات

:بالوقوف بالمؤشر على أي عنصر تظهر مجموعة بيانات عن هذا العنصر -4
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: Learn Chemistryقاعدة بيانات
: on this day in chemistryيوجد ايضاً بالصفحة الرئيسية –5

بالضغط عليها يظهر أي حدث كيميائي حدث في هذا اليوم-

19



: Learn Chemistryقاعدة بيانات
:experimentation hubيوجد بالصفحة الرئيسية –6

:وهي مسابقة في إجراء التجارب الكيميائية لألطفال 
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:  RSC Publishingقاعدة بيانات : ثانياً 
- :عند الضغط على اسم القاعدة تظهر الصفحة التالية  1

2

1



:  RSC Publishingقاعدة بيانات 
ريات دو)يتم وضع كلمة البحث فتظهر النتائج المتاحة بكل مصدر من مصادر المعلومات –2

( :مستخلصات –كتب –
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:  RSC Publishingقاعدة بيانات 
ر تظهر ايضاً محددات للبحث بالمقاالت المتاحة والمؤلفين والتاريخ الزمنى ومصاد–3

:المعلومات والتخصص العلمى 
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:  RSC Publishingقاعدة بيانات 
:يمكن عرض الملخص expandبالضغط على كلمة –4
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:Marin Lit Data Baseقاعدة بيانات  : ثالثاً 
وهى تختص بالمواد الطبيعية التى تم استخالصها من البحار 
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: ChemSpiderقاعدة : رابعاً 

هي قاعدة بيانات التركيب الكيميائي
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:   ChemSpiderقاعدة 
:يمكن عمل حساب داخل القاعدة نفسها –1

يتم ملئ البيانات 

لعمل حساب على 

القاعدة
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:   ChemSpiderقاعدة 
:يمكن البحث داخلها باالسم –2

يمكن مشاهدة 

صورة ثالثية 

االبعاد للمركب
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:   ChemSpiderقاعدة 
ورسم  Structureيمكن البحث بالتركيب الكيميائي بالضغط على كلمة–3

:المركب 
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:   ChemSpiderقاعدة 
:  يوجد بحث متقدم وبه العديد من محددات البحث –4
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لإلتصال بالمكتبة الرقمية

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



***  يسرنا التعاون معكم***

اإلدارة العامة للمكتبات “



وشعارنا

طالق حملة  ( معًا ضد الفساد)تبنت جامعة قناة السويس ا 
جرا ليات للقضاء عليه ومواجهته، وذلك با 

 
شكاله ووضع ا

 
لي رصد حاالت الفساد بكافة ا ء والتي تهدف ا 

رساء مبادئ الشفافية والنزاهة ونشر القواعد والمعايير الخاصة بالثواب والعقاب دارية وا  صالحات اال  اال 
داري وتطوير البنية التحتية للجامعة كاديمي واال 

 
داء الجهازين اال

 
.واالرتقاء بمستوى ا


