
دليل إستخدام قاعدة بيانات” 
ProQuest”



:تحت إشراف 

ممدوح مصطفى غراب. د.أ
رئيس جامعة قناة السويس   

ماجدة محمد هجرس. د.أ
نائب رئيس الجامعة      

للدراسات العليا والبحوث  



: تنفيذ 
أمنية علي أحمد . أ -1

أخصائي مكتبات      
ومنسق مشروع النشر اإللكتروني 



s Title Page

1 ProQuest Introduction 6

2 Conditions of  Registration 7

3 EKB URL 8

4 Registration 9-11

5 Sing In 12

6 Sources 13

7 ProQuest 14-16

8 Creat Account on ProQuest 17-19

9 Basic Search 20-22

10 Advanced Search 23-26

11 Browse by Subject 27

12 Browse by  Location 28

Index

4



ProQuestالتعريف بقاعدة بيانات  

بٌانات قاعدة تتضمنProQuest  ومستخلصات   كاملة   نصوصا 

 التى علمٌة رسالة ملٌون 2.1 من ألكثر العالمٌة الجامعٌة للرسائل

.العالم أنحاء مختلف من العالمٌة الجامعات من مجموعة أجازتها
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.التسجٌل كباحث للمرة االولً من داخل الجامعة1.

.ٌمكن التسجٌل علً باقً البوابات من المنزل2.

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

.الجامعة

شروط التسجيل ببنك املعرفة املصري

6



كٌفٌة الوصول الى بنك المعرفة المصري   

:ٌمكن الوصول عن طرٌق الرابط التالً 

www.ekb.eg
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http://www.ekb.eg/


كٌفٌة التسجٌل ببنك المعرفة المصري  
Register نضغط على  -1 
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كٌفٌة التسجٌل ببنك المعرفة المصري  
Researcher Portal على  نضغط -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
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وكتابة الربيد  Sign Inللدخول للحساب بعد امتام عملية التسجيل نضغط على 
االلكرتوين وكلمة املرور 
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لتحديد قاعدة البيانات املراد البحث هبا  Sourcesنضغط على  -   
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ProQuestخنتار  - 
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(  الواجهة الرئيسية لقاعدة البيانات)ستظهر الصفحة التالية  
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:الخدمات المتوفرة في قاعدة البيانات  

التسجٌل 

البحث العادي

البحث المتخصص

  استعراض الرسائل العلمٌة
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خطوات التسجيل على قاعدة البيانات : أواًل 
My Rsearchنضغط على  -1 and Language Selection
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خطوات التسجيل على قاعدة البيانات : أواًل 
Sign into my Researchنضغط على  -2
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خطوات التسجيل على قاعدة البيانات : أواًل 
إستكمال البيانات المطلوبة والضغط على تسجيل  -3
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البحث العادي : ثانياً 
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:تظهر نتائج البحث 
:  نقوم بتنقيح البحث  -أ  
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:تظهر نتائج البحث 
:  الخاص بالرسالة  PDFاستعراض النتائج وتحميل ال –ب  
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البحث المتقدم : ثانياً 

ٌ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
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البحث المتقدم : ثانياً 
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:تظهر نتائج البحث 
:  نقوم بتنقيح البحث  -أ  
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:تظهر نتائج البحث 
:  الخاص بالرسالة  PDFاستعراض النتائج وتحميل ال –ب  
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إستعراض الرسائل الموجودة بالقاعدة: ثالثاً 
استعراض بالموضوع -1
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إستعراض الرسائل الموجودة بالقاعدة: ثالثاً 
استعراض بالموقع -2
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لإلتصال باملكتبة املركزية
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–
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***  ٌسرنا التعاون معكم***

اإلدارة العامة للمكتبات “
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