
 قطاع الدراسات العليا والبحوث

 اإلدارة العامة للمكتبات

 

 

 

 

 

 

 دليل خدمات المكتبة الرقمية

 ”Emeraldدليل إستخدام قاعدة” 



 قطاع الدراسات العليا والبحوث
 اإلدارة العامة للمكتبات

:تحت إشراف   

ممدوح مصطفى غراب. د.أ   

رئيس جامعة قناة السويس        

 

 

ماجدة محمد هجرس. د.أ    

نائب رئيس الجامعة                                    

 للدراسات العليا والبحوث         
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 قطاع الدراسات العليا والبحوث
 اإلدارة العامة للمكتبات

 

 :                                             تنفيذ •

 لمياء يوسف عبدالعزيز. أ

 أخصائي مكتبات ومسئول ضبط الجودة

 بالمجلس االعلى للجامعات 
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:فهرس المحتويات   

 

 

 

 م الموضوع الصفحة

 1 كيفية الوصول الى بنك المعرفة   5

 2 شروط التسجيل ببنك المعرفة  6

 3 كيفية التسجيل ببنك المعرفة  7–12

 Emerald 4بيانات   اختيارقاعدة 13

 5 تعريف بالقاعدة 14

16-15  Emerald 6  قاعدة بيانات 

19-17  Emerald 7عمل حساب على قاعدة  

 Emerald 8طرق البحث داخل قاعدة  20

25-21  simple search   9البحث البسيط   

28-26  Advanced search 10البحث المتقدم   
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 :المعرفة المصري كيفية الوصول الى بنك  

 

 :يمكن الوصول عن طريق الرابط التالي 

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


 :شروط التسجيل ببنك المعرفة المصري  

 

التسجيل كباحث من خالل البريد االلكتروني الخاص 1.

 .بالجامعة

 .يمكن التسجيل من المنزل2.

يجب الدخول على الحساب مرة على االقل كل عام من 3.

  .تاريخ التسجيل من داخل الجامعة

للتسجيل كباحث بعد الدخول على موقع بنك المعرفة تظهر 4.

 :الشاشة التالية 
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 :كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري  

  Registerنضغط على  -1 
 

 

 

7 



:كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري    

 : Researcher Portal  2– نضغط على  
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   :كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 

 : submitثم الضغط على   يتم ملئ البيانات الخاصة بالتسجيل -3
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 :كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 

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

 :بالجامعة وعند الدخول ألول مرة يتم تغيير كلمة المرور 
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 :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 
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 :  كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصري 
 لتحديد قاعدة البيانات المراد البحث بها sourcesنضغط على  -6
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 :  Emeraldنختار قاعدة  -
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 : Emeraldمقدمة عن قاعدة بيانات 

•Emerald   متخصصة في نشر الدوريات والكتب في مجال األعمال

واإلدارة مع تواجد قوي في تخصصات تشمل العلوم االجتماعية ، 

والهندسة ، وعلم اللغويات ، وعلم السمعيات والرعاية الصحية 

والرعاية االجتماعية و علم الجريمة ، وعلم النفس ، والتعليم 

 .واإلعاقات الفكرية ، والصحة النفسية 
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 :ستظهر الصفحة التالية وبها قائمة المنتجات  -

بالضغط  نقوم

 على أي منها
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 : Emerald ستظهر الصفحة الرئيسية لقاعدة بيانات  -
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  Emeraldلعمل حساب على قاعدة بيانات  -
 :أعلى الصفحة   Registerالضغط على  – 1
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 :  submitيتم ملئ البيانات المطلوبة ثم الضغط على  -
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 :  ستظهر الصفحة التالية  -

يتم اختيار 

التخصص 

المطلوب 

 والضغط عليه
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بالضغط على التخصص المطلوب تظهرمصادر المعلومات : طرق البحث  -

 المتاحة به

 
يمكن 

استعراض 

النتائج 

بالعنوان او 
  بالموضوع

العالمة 

الخضراء 

تشير الى 

ان المصدر 

متاح 

 بالكامل 
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 :  Emeraldطرق البحث داخل قاعدة 

 -: simple search: البحث البسيط : اوالً 

يتم كتابة موضوع 

البحث ثم الضغط 

  searchعلى 
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   -: simple search: البحث البسيط : اوالً 

 : تظهر جميع النتائج التي تشتمل على موضوع البحث  -1

يمكن 

تنقيح 

البحث 

من خالل 

المحددات 
 اآلتية
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  -: simple search: البحث البسيط : اوالً 

 :يمكن حفظ البحث المطلوب على البريد االلكتروني داخل القاعدة  – 2
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   -: simple search: البحث البسيط : اوالً 

 :تظهر الصفحة التي بها نتائج البحث التي تم حفظها  -3
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  -: simple search: البحث البسيط : اوالً 

 :يوجد أكثر من ميزة عند تحديد موضوع البحث  – 4

 

بالضغط 

عليها 

يظهر 

 الملخص

يمكن 

الحصول على 

النص الكامل 
 بصيغ مختلفة

يمكن اضافة 

البحث الى 

قائمة داخل 

القاعدة او 

إرساله للبريد 

االلكتروني 

أو تحميل 

االستشهادات 

 المرجعية
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 :Advanced search البحث المتقدم : ثانياً 

 :يمكن تضييق نطاق البحث  – 1

 

يمكن 

تضييق 

نطاق 

 البحث 

يمكن 

إضافة 

حقول 

بالضغط 

على  هذه 
 العالمة
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 :Advanced search البحث المتقدم : ثانياً 

 :استخدام ادوات الربط في البحث  – 2

يمكن استخدام ادوات الربط بين 
:الكلمات   

 And   : تظهر كلمات نتائج

 البحث معا  

Or   : تظهر نتائج البحث معا  او

 كل كلمة على حدة

Not   : تظهر جميع النتائج

 لموضوع دون اآلخر
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 :Advanced search البحث المتقدم : ثانياً 

 :االستفادة ببعض العالمات الموجودة عند البحث  – 3

العالمات اآلتية 

:تشير الى   
نتيجة البحث متاحة -

 كليا

نتيجة البحث متاحة -

 جزئيا  

 نتائج البحث االقدم -

 االستشهادات الحديثة-

 المستخلص فقط-
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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 –   

 
29 



 *** يسرنا التعاون معكم ***
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