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 قطاع الدراسات العليا والبحوث

 االدارة العامة للمكتبات

:تحت إشراف   

ممدوح مصطفى غراب. د.أ   
 رئيس جامعة قناة السويس

 

 

ناهد مصطفى . د.أ  

 نائب رئيس الجامعة 

 للدراسات العليا والبحوث
 

 



 قطاع الدراسات العليا والبحوث

 االدارة العامة للمكتبات

فريق عمل المكتبة الرقمية بجامعة قناة السويس : إعداد   

(المكتبة المركزية)  

فاتن عبدالحميد محمد. أ  

 مدير عام المكتبات

لمياء يوسف عبد العزيز. أ: تنفيذ   

 أخصائي وثائق مكتبات

 وعضو فريق ضبط الجودة 

 بالمجلس االعلى للجامعات



 قطاع الدراسات العليا والبحوث

 االدارة العامة للمكتبات

 إلى السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 

 إلى السادة طالب الدراسات العليا. 

 على المقدمة الخدمات من اإلستفادة تعظيم على منا حرصا   
 هذا إليكم نقدم المصرية، الجامعات مكتبات إتحاد موقع
 الدخول كيفية مبسطة، خطوات في يشرح الذي الدليل

 .العالمية البيانات قواعد واستخدام

ناهد مصطفى. د.أ   

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

 



 

 

:يمكن الوصول عن طريق الرابط التالي   

 

www.eul.edu.eg 

 

http://www.eul.edu.eg/


:ستظهر الصفحة التالية   



:كيفية الدخول   

الدخول من الجامعة مباشرة بدون اسم مستخدم وكلمة  – 1

 مرور

(   E-Mail)الدخول من المنزل يحتاج الى اسم مستخدم  – 2

 (  p.s)وكلمة مرور

  



:الخدمات الموجودة على الصفحة الرئيسة   

تحويل الصفحة من اللغة االنجليزية الى اللغة العربية بشرح : اوالً •

قواعد البيانات المشترك فيها المجلس االعلى والتخصصات العلمية 

 التي تخدمها هذه القواعد





 اضافة الشخص لنفسه كمستخدم على : ثانياً 

EUL  : 

 Request remot access:وذلك عن طريق اختيار كلمة •

 من الصفحة الرئيسية وارسالها للمنسق ليقوم بتفعيل الحساب





خدمة االتصال بوحدة المكتبة الرقمية بالمجلس االعلى : ثالثاً 

 :للجامعات لالستفسار عن شئ ما 



خدمة الدوريات العلمية المشترك بها المجلس االعلى : رابعاً 

 :للجامعات مع الناشرين الدوليين 

 :ويمكن االستفادة من هذه الخدمة بالبحث بثالث طرق •

 :A-Zعرض كل الدوريات العلمية بالترتيب االبجدي المطلق –أ 

 (Find):   البحث عن دورية معينة بأسمها –ب 

البحث عن موضوع معين داخل الدوريات المختلفة  –ج 

(Subject) 





خدمة الكتب االلكترونية المشترك بها المجلس االعلى : خامساً 

 :للجامعات مع الناشرين الدوليين 

 :ويمكن البحث بثالث طرق •

  A – Z: عرض جميع الكتب  –أ 

  Find: البحث بعنوان كتاب  –ب 

  Subject: البحث في موضوع معين  –ج 





 :خدمة توصيل الوثائق : سادساً 

لالستفادة في حالة عدم توافر بحث معين من اشتراكات •

 (   document delivery)المجلس االعلى للجامعات 

وهي عبارة عن صفحة بيانات يقوم الباحث بملئ البيانات 
 المطلوبة الخاصة بالبحث





 :خدمة قواعد البيانات العالمية : سابعاً 

وهي مجموعة قواعد البيانات التي تخدم كل التخصصات •

 :العلمية المختلفة على سبيل المثال 

 اجتماعية –زراعية  –طبية  

 :ويتم البحث في قواعد البيانات بطريقتين 

  Basic search: البحث الغير مقيد  –أ 

 Advanced search:البحث المتقدم بالمحددات  –ب 







 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 –   

 



***   يسرنا التعاون معكم***  
 

 اإلدارة العامة للمكتبات “

 



 وشعارنا

 

( معًا ضد الفساد)تبنت جامعة قناة السويس إطالق حملة   
ليات للقضاء عليه 

 
شكاله ووضع ا

 
والتي تهدف إلي رصد حاالت الفساد بكافة ا

ومواجهته، وذلك بإجراء اإلصالحات اإلدارية وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة 
داء الجهازين 

 
ونشر القواعد والمعايير الخاصة بالثواب والعقاب واالرتقاء بمستوى ا

كاديمي واإلداري وتطوير البنية التحتية للجامعة
 
.اال  

 


