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بنك المعرفة المصري

.دور نشر عالمى26يضم بنك المعرفة أكثر من •

تطوير التعليم واالرتقاء بمنظومة : الهدف من هذا المشروع هو •

ين البحث العلمى عن طريق اتاحة المعلومات وقواعد المعرفة للدارس

العالمى والباحثين مما يكون له اكبر االثر فى تحسين تصنيف مصر

.فى البحث العلمى

تيح من بنك المعرفة المصرى يعد اكبر مكتبة رقمية فى العالم بما ي•

محتوى علمى ومعرفى للعديد من الموسوعات العلمية والمناهج 

التعليمية مجانا لكافة فئات المجتمع المصرى من المواطنين 

.والباحثين والطالب على اختالف اعمارهم
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فةمصادر المعلومات األلكترونية ببنك المعر

وفرها تقوم فكرة بنك المعرفة على مجموعات قواعد البيانات التى ي•

ات وسائط رقمية متنوعة تحتوى على دوري) الناشرين الدوليين 

لجامعى وكتب الكترونية، ومناهج دراسية للتعليم االساسى وا,علمية 

(.وروقواعد بيانات ومحركات ابحاث ومكتبات رقمية للفيديو والص

، نصوص كاملة–وهذه الوسائط الرقمية يمكن تحمليها فى شكل •

مع–صور–مستخلصات، ببليوجرافيات، إستشهادات مرجعية 

.on lineمباشرتآ الفيديوهاتإمكانية تشغيل 
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:شروط التسجيل ببنك المعرفة المصري 

.التسجيل كباحث للمرة االولي من داخل الجامعة مباشرة1.

.يمكن التسجيل علي باقي البوابات من المنزل مباشرة2.

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

.الجامعة

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

.المعرفة 
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خطوات التسجيل فى بنك المعرفة  

ملحوظات هامة

.يتم التسجيل عن طريق الرابط –1•

•http://www.ekb.eg
–القارىء العام –صغار السن  ) هناك أربعة بوابات خاصة بكل فرد –2•

(.الطالب–الباحث 

.بالنسبة للباحث يكون التسجيل للمرة األولى من الحرم الجامعى–3•

.ميمكن لصغار السن إضافة حسابهم على حساب الباحث أو القارىء العا–4•
.يمكن عمل ترقى لحساب الفرد من مستوى أقل لمستوى الباحثين–5•
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:كيفية الوصول الى بنك المعرفة المصري 

:يمكن الوصول عن طريق الرابط التالي 

www.ekb.eg
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:كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 

-نضغط على - Registerفى اللغة العربية]تسجيل أو[
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:نقوم بإختيار البوابة المناسبة 

Researcher Portal-نضغط على 
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تظهر صفحة البيانات المطلوبة

ثم الضغط على يتم ملئ البيانات الخاصة بالتسجيل-

submit:

ةالبيانات الشخصي

بيانات المؤسسة 

التعليمية

شروط القبول
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:كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 

خاص بك  يتم تأكيد التسجيل وارسال كلمة المرور الى البريد االلكتروني ال-

لوعند الدخول ألول مرة يتم تغيير كلمة المرور التى تم إرسالها من قب
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:كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 
من فوقsign inللدخول على الحساب بعد اتمام عملية التسجيل بالضغط على -

عمالها ثم وضع البريد االلكتروني وكلمة المرور الجديدة التى يتم إختيارها إلست

من أسفلsign inبصفة مستمرة والضغط على 
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: كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 

 :لتحديد قاعدة البيانات المراد البحث بهاResourcesنضغط على 
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من مجموعة قواعد –Sageنقوم بإختيار قاعدة بيانات -

البيانات المتاحة
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مميزات قاعدة 

Sage

.مع الكتب والدوريات اإللكترونيةSageتتعامل قاعدة بيانات -•

وريات معظم الدوريات فى مجال اإلنسانيات ولكنها بدأت حديثآ بالد-•

.الطبية، والهندسية

%.60وإستشهادات بنسبة High Rankingمعظم الدوريات لها -•

.كتاب4525تجميع الكتب ذات القيمة العالية يوجد بها -•

تب ك)اهم ميزة فى البحث هو الجمع بين مصادر المعلومات المتاحة -•
.فى نفس الوقت( دوريات–

ج البد من عمل حساب خاص داخل القاعده لحفظ واستعراض نتائ-•

البحث
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SAGEالبحث فى قاعده: اواًل 
(ومتقدم-بسيط )

كلمات 

البحث

محددات 
البحث

1
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تظهر نتائج البحث وتتضمن 

محددات البحث–مصادر المعلومات 

1.

1

مصادر 
المعلومات

اجراء البحث  

داخل النتائج
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باختيار إحدى النتائج المطلوبه 

تظهر الصفحه التاليه

2.1

استعراض

الوثيقه
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Sageمن ( 1)القاعدة الفرعية : ثانيًا
Adam Mathew Confidential Africa 1834 – 1966

.ق األوسطوهى تتعامل فى مجال القانون ، والتاريخ ووثائق الخرائط الخاصة بأفريقيا والشر
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تظهر الصفحة التاليةproductsبالضغط على  1.1

اختيار 

موضوع 
البحث
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تظهر الصفحه التاليه

ا يمكن كم–إلختيار مجموعة الوثائق المطلوبة بالمكان والفترة الزمنية والموضوع 

تنقيح عملية اإلختيار

1.2
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يظهر موضوع البحث ومجموعة طرق البحث
موضوع 3.1

البحث

طرق 

البحث
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طرق عرض نتيجة البحث
4.1
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طريقة عرض البحث بالفيديو
5.1
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  TRIALSكيفية استخدام ال
صيه عن طريق األتصال بفريق عمل القاعده بملىء نموذج للبيانات يشتمل على البيانات الشخ

وموضوع البحث حتى يتم إعدادة وإرسالة مرة أخرى للباحث

2
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نموذج ملىء البيانات2.2

34



المساعده فى كيفية استخدام الخدمات Supportخاصية •

:والمصادر المتاحه للقاعده لكل من 

م اخصائى المكتبات فى توافر المجموعات التى ته–1•

المستفيد فى عمليات البحث

احه اعضاء هيئة التدريس  فى اكتشاف المجموعات المت–2•

المساعده فى عملية التدريس

3
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Supportخاصية كيفية استخدام 103

36



مجموعة الخدمات المتاحه ألخصائى المكتبات

مجموعة

الخدمات 

المتاحه

2.3

37



مجموعة الخدمات المتاحه لعضو هيئة التدريس 

الخدمات 

المتاحه

3.3
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كيفية استخدام خاصية الفيديو

البحث فى مجموعات الفيديو بالعنوان

4

1.4
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تظهر الصفحه التاليه ألختيار الفيديو المطلوب 2.4
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TUTORIALSكيفية استخدام البحث فى خاصية 
من مجموعة الفيديوهات المتاحه

304
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على هيئة فيديوtutorialsتظهر خدمة البحث من 

وكذلك باقى الخدمات االخرى

4.4
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خاصية عرض الندوات عبر االنترنت 5.4
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وبالضغط على الفيديو المطلوب مشاهدته 

عبر االنترنت تظهر الصفحه التاليه
6.4
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مجموعة الفيديوهات الوثائقيه المتاحه من 

Adam Matthewخالل قاعدة بيانات 
7.4
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ABOUT USخاصية إستخدام   5
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التواصل والدعم الفنى من خالل فريق عمل

Adam Matthew
1.5

خدمات

فريق

العمل
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تصفح األخبار الخاصه بقاعدة

Adam Matthew
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(2)القاعده الفرعيه : ثانيًا 
Middle East Confidential 1839- 1969
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http://mplb.ekb.eg/EKBGeneral?url=http://www.amdigital.co.uk/m-collections/collection/confidential-print-middle-east-1839-1969/


بالضغط على القاعده الفرعيه 

االوسط تظهر الصفحه التاليه وهى مجموعه من الوثائق التاريخيه للشرق

1969-1839من 

1
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مجموعة الوثائق التاريخيه المتاحه بالقاعده 1.1

مجموعة

الوثائق

51



خاصية البحث فى 

Interactive World Map

2

مجموعة 

الوثائق 

المتاحه
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البحث داخل قاعدة 

Middle East Confidential 1839- 1969
تطابق طرق البحث فى القاعده مع القاعده الفرعيه االولى

3
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IMAGESخاصية البحث فى  1.3

اضغط هنا
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KEYDTATبالضغط على 
تظهر الصفحة التاليةIMAGESثم الضغط على 

2.3

مجموعة 

الملفات 

المتاحة
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إستعراض نتائج البحث

األدوات 

المساعدة 

ثلنتائج البح

3.3
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خاصية البحث داخل 

DETAILED INFORMATION
4.3
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خاصية إستعراض الوثاثق ذات

الصلة بموضوع البحث
5.3

طباعة 

الصفحة
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