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IEEEمقدمة عن قاعدة بٌانات  *

     

مصدراً قوٌاً الكتشاف والوصول الى المحتوى  IEEEتعد المكتبة الرقمٌة ل  •

وشركائه فً ( معهد مهندسً الكهرباء واإللكترونٌات)العلمً والتقنً الذي ٌنشر 

.الهندسة الكهربائٌة وعلوم الحاسب اآللً واإللكترونٌاتالنشر فً مجال 
:   IEEEتنشر  •

.دورٌة علمٌة 170 -                  

.وقائع مؤتمر 1400 -                  

.معاٌٌر فنٌة 5100 -                  

.كتاب 2000ما ٌقرب من  -                  

.دورة تعلٌمٌة 400 -                  
.شهرٌاً  IEEEوثٌقة جدٌدة ل  20.000ٌتم إضافة ما ٌقرب من  •
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.التسجٌل كباحث للمرة االولً من داخل الجامعة1.

.ٌمكن التسجٌل علً باقً البوابات من المنزل2.

شهور من  3ٌجب الدخول على الحساب مرة على االقل كل 3.

  .داخل الجامعة

للتسجٌل من داخل الجامعة كباحث بعد الدخول على موقع 4.

.بنك المعرفة

شروط التسجٌل ببنك المعرفة المصري
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كٌفٌة الوصول الى بنك المعرفة المصري   

:ٌمكن الوصول عن طرٌق الرابط التالً 

www.ekb.eg
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كٌفٌة التسجٌل ببنك المعرفة المصري  

Register نضغط على  -1 
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كٌفٌة التسجٌل ببنك المعرفة المصري  

Researcher Portal نضغط على  -2 
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كٌفٌة التسجٌل ببنك المعرفة المصري  

ملئ البٌانات الخاصة بالتسجٌل ألول مرة -3
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كٌفٌة التسجٌل ببنك المعرفة المصري  

تأكٌد التسجٌل وارسال برٌد الكترونً باسم المستخدم وكلمة المرور لتغٌٌر كلمة المرور -4

11



وكتابة البرٌد االلكترونً  Sign Inللدخول للحساب بعد اتمام عملٌة التسجٌل نضغط على 

وكلمة المرور 
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لتحدٌد قاعدة البٌانات المراد البحث بها  Resourcesنضغط على   
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IEEEنختار قاعدة بٌانات  
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   Proceedings of the IEEEتظهر الصفحة التالٌة نضغط   
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IEEEالصفحة الرئٌسٌة لقاعدة بٌانات 
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IEEEعمل حساب على قاعدة بٌانات : أوالً 

Creat Accountنضغط على  -1 
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IEEEعمل حساب على قاعدة بٌانات : أوالً  

Creat Accountنضغط على  -2

لتسجٌل 

الدخول 

بعد عمل 

الحساب
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 IEEEعمل حساب على قاعدة بٌانات : أوالً 
Creat Accountاستكمال البٌانات المطلوبة والضغط على  -3
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Basic Search   البحث البسٌط  : ثانٌاً  
كتابة كلمات البحث واختٌار موضوع البحث -1
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Basic Search   البحث البسٌط  : ثانٌاً  
استعراض نتائج البحث وتنقٌح النتائج  -2
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Advanced Searchالبحث المتقدم     : ثالثاً  
كتابة كلمات البحث واختٌار الحقول المراد البحث بها -1

ٌتم من خاللها البحث على مواضٌع متعددة فى نفس الوقت بالربط بٌنها باي 

:من الكلمات التالٌة 

And :   بتظهر جمٌع النتائج لكلمات البحث معا

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

Not : بتظهر جمٌع النتائج لموضوع دون االخر

لتقدٌم حقل على 

حقل من حقول 

البحث او الغاء 

احد الحقول
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Advanced Searchالبحث المتقدم     : ثالثاً  
تضٌٌق نطاق البحث  -2
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Advanced Searchالبحث المتقدم     : ثالثاً  
استعراض نتائج البحث وتنقٌح النتائج  -3
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استعراض المجالت والدورٌات العلمٌة : رابعاً 

Journal & Magazinesثم  Browseالضغط على  -1

26



استعراض المجالت والدورٌات العلمٌة : رابعاً 

بالعنوان Journal & Magazinesاستعراض  -2
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استعراض المجالت والدورٌات العلمٌة : رابعاً 

بالموضوع Journal & Magazinesاستعراض  -3
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استعراض المجالت والدورٌات العلمٌة : رابعاً 

اختٌار اسم الدورٌة -3
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استعراض المجالت والدورٌات العلمٌة : رابعاً 

اختٌار المجلد والعدد  -4

30



استعراض المجالت والدورٌات العلمٌة : رابعاً 

او كصفحة انترنت PDFاستعراض المقاالت المتاحة بالعدد فً صورة  -5

المقالة متاحة 

ضمن االشتراك 

الخاص ببنك 

المعرفة
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استعراض المجالت والدورٌات العلمٌة : رابعاً 

الخاص بالمقالة وحفظه او طباعته PDFاستعراض ال -6
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استعراض المؤتمرات العلمٌة: خامساً 

استعراض المؤتمرات بالعنوان -1
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استعراض المؤتمرات العلمٌة: خامساً 

استعراض المؤتمرات بالموضوع -2
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استعراض الدورات العلمٌة: سادساً 

Coursesثم  Browseالضغط على  -1
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استعراض الدورات العلمٌة: سادساً 

الضغط على الدورة المراد مشاهدتها او الحصول علٌها -2
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استعراض الدورات العلمٌة: سادساً 

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

الضغط على بدء الدورة -4
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استعراض الدورات العلمٌة: سادساً 

مشاهدة الدورة -4
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استعراض المواصفات الفنٌة: سابعاً 

Standardsثم  Browseالضغط على  -1
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استعراض المواصفات الفنٌة: سابعاً 

اختٌار الموضوع المراد استعراض المواصفات الخاصة به -2
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استعراض المواصفات الفنٌة: سابعاً 

استعراض المواصفات الفنٌة لموضوع البحث -3
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لإلتصال بالمكتبة المركزٌة

• Email : 

• Digital_Library@suez.edu.eg

• scu_centralib220@yahoo.com

• Tel : 064 3205162

• Fax : 064 3213318

ٌمكنك تحمٌل هذا الملف من موقع جامعة قناة 

.قطاع الدراسات العلٌا والبحوث–السوٌس 

43



***  ٌسرنا التعاون معكم***

اإلدارة العامة للمكتبات “
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ماتتتامالق شتتتة )تبنتتتامعة قتتت ملنتتتةإمالقشتتتة سم  تتت  م   تتت م (م قتتتةد
ق تةتم

ت
اتاةقوموواتلمال

ك
والقتيمتهافم قيمرصام ةالتمالق شتة مكاةةت مال

ق قضةءمع  ومو ةالعهتو،موذقكمكإعرالءمالإلص  ةتمالإل الر  مو رصةءم
 بة ئمالقش ةة  موالقنزاله مونشرمالققةالعاموالق قة  رمالقخةص مكةقثةالبم
رتتتة   يموالإل الر م

ك
 الءمالقأهتتتةز ومالال

ك
والقققتتتةبموالالرتقتتتةءمك شتتتتةلمال
م.وتطة رمالقبن  مالقتحت  مق أة ق 
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