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 أدوات الوصول إلى المعلومات•

طرق وأساليب البحث عن المعلومات فى البيئة •
 اإللكترونية

 نصائح للباحث عن المعلومات•

 اتحاد المكتبات الجامعية المصرية•

 المكتبة الرقمية للجامعات المصرية•

 البوابة اإللكترونية –

 قواعد البيانات العالمية–
 قواعد بيانات المستخلصات واإلستشهادات•

 قواعد بيانات النصوص الكاملة•

 

 

 األجندة



 أدوات تعظيم اإلفادة من قواعد البيانات•

 Citationإستخدام أدوات االستشهاد المرجعى•

Tools 

–Endnote Web 

–Endnote Word 

 الفهرس الموحد•

 المستودع الرقمى•

 

 األجندة



أدوات الوصول إىل 
 املعلومات



 إستخدام أدوات الوصول على الويب1.

 فهارس المكتبات2.

 إستخدام المكتبات الرقمية3.

 

 أدوات الوصول إىل املعلومات



 إستخدام أدوات الوصول على الويب -1

 Google, AltaVista, Allthewebمحركات البحث –

 Googlescholar, Google Booksمحركات البحث العلمية –

  Dogpile, Vivisimo, Kartooما وراء المحركات –

 Focused Crawlerالزواحف المتخصصة –

– Still Research Based 

 أدوات الوصول إىل املعلومات



 محركات البحث•

 :   مميزاتها

 .المرونة في إستخدام اللغة الطبيعية1.

 .سرعة الحصول على المعلومات2.

 .مجانية ال تحتاج لتكلفة إضافية3.

 :عيوبها

 .غير موثوق في دقة المعلومات التي نحصل عليها1.

 .ئج المسترجعةكثرة النتا2.

تعرض النتائج مرتبة تبعاً لسياستها الخاصة بدالً من عرضها 3.
 .حسب صلتها بموضوع البحث

 أدوات الوصول إىل املعلومات



 فهارس المكتبات -2

 .تقدم بيانات ببليوجرافية فقط عن أماكن تواجد مصادر المعلومات•

 فهرس - المصرية الجامعية للمكتبات الموحد الفهرس أمثلتها من

 مكتبة فهرس - االسكندرية مكتبة فهرس – العامة مصر مكتبة

 الكونجرس

 أدوات الوصول إىل املعلومات



 نماذج لفهارس المكتبات



 الفهرس الموحد للمكتبات الجامعية 

 المصرية

Http://www.eulc.edu.eg 



www.EULC.edu.eg 









 مكتبة مصر العامة

 

http://www.mpl.org.eg/ 











 مكتبة اإلسكندرية

 

http://www.bibalex.org/ho

me/default_ar.aspx 









 إستخدام المكتبات الرقمية -3

تقدم بيانات تفصيلية ودقيقة عن مصادر المعلومات ، كما تتيح الوصول 

إلى النصوص الكاملة لتلك المصادر من مقاالت دوريات وكتب 

.ورسائل جامعية إلكترونية  

 أدوات الوصول إىل املعلومات



 نماذج للمكتبات الرقمية



California Institute of Technology  

 

http://library.caltech.edu/ 

http://library.caltech.edu/
http://library.caltech.edu/


 



Harvard Libraries 

 

 http://e-

research.lib.harvard.edu/V?func=q

uick-1 

http://e-research.lib.harvard.edu/V?func=quick-1
http://e-research.lib.harvard.edu/V?func=quick-1
http://e-research.lib.harvard.edu/V?func=quick-1
http://e-research.lib.harvard.edu/V?func=quick-1
http://e-research.lib.harvard.edu/V?func=quick-1
http://e-research.lib.harvard.edu/V?func=quick-1
http://e-research.lib.harvard.edu/V?func=quick-1
http://library.caltech.edu/


 



 دورة الالمتناهية للمعرفة 

 البيانات الوصفية

Bib… Data 

 المستخلص

Abstract  

 النص الكامل

Article 
 االستشهاد المرجعي

Citation  



Steps for Search Strategy 

TOPIC 

Identify Concepts 

Expand Concepts 

Identify Terms 

Term Relations

Database Selection 

SEARCH

Results Display 

Output Delivery 



أساليب البحث عن 
 املعلومات



 .بكلمة واحد او جملة: البحث البسيط 1.

 

 Libraies: مثال 

 

 Academic Libraries in USA: مثال 

 أساليب البحث عن املعلومات



 (:البوليني)البحث المركب . 2

.AAND : الرابط يؤدي AND، حرف بالعربية يقابل الذي 

 في نتيجته لتنحصر البحث نطاق تضييق إلى ،"و" العطف

 موضوع المفتاحية الكلمات سائر على تحتوي التي النتائج

 البحث

 

 أساليب البحث عن املعلومات



B. OR : الرابط استخدام يؤدي OR، العربية في يقابل الذي 

 النتائج لتشمل البحث، نطاق توسيع إلى ،"أو" العطف حرف

  .للبحث المفتاحية الكلمات من أياً  تحتوي التي

 أساليب البحث عن املعلومات



C. NOT: الرابط يستخدم NOT، ال" بالعربية يقابل الذي" 

 على تحتوي التي النتائج باستبعاده البحث، نطاق تضييق في

 .معينة عبارة أو كلمة

 

 أساليب البحث عن املعلومات



 البحث المعقد. 3

Fields 

 أو العنوان كان سواء فيه للبحث محدد حقل اختيار وهو

   .وهكذا الموضوع أو المؤلف

Options 

 الكامل النص إختيار مثل البحث خيارات بتضييق وذلك

 .مثلً  للبيانات معين مصدر إختيار أو

 

 

 أساليب البحث عن املعلومات



للباحث عن  نصائح
 املعلومات

 



 نصائح للباحث عن المعلومات

 للبحث األساسية المفاهيم تحديد1.

 عام إطار فى المفاهيم وضع .2

 األدوات إستخدام) المفاهيم على الدالة المصطلحات تحديد -3

 (المساعدة

 المصطلحات بين الربط -4

 .And- or- not البولينى البحث أدوات مثل 

 المفاهيم بأهم عام بحث إجراء -5

   المسترجعة النتائج على بناء توسعته او البحث نطاق تضييق -6

 نصائح للباحث عن املعلومات



 والهدف األداة حسب النتائج عرض -7
   : األداة

   والمستخلصات المرجعية اإلستشهادات بيانات قواعد حالة فى

 الخاصة والمستخلصات مقال بكل اإلستشهادات عدد على التعرف يتم
 .بها

 .الكاملة النصوص بيانات قواعد حالة فى

 للمصادر الكاملة النصوص على الحصول يمكن حيث

 : الهدف

 .السابقة الدراسات وإستعراض العلمية المراجعات كتابة

 .النتائج ومقارنة إستخلص

 .والمناهج األدوات على التعرف

 نصائح للباحث عن املعلومات



 

 Endnote برنامج مثل اإلستشهادات معالجة أدوات إستخدام -8

  مثل األدوات باستخدام العلمية الكتابة أثناء اإلستشهادات كتابة -9

Cite while you write 

 .المصادر خواتم معالجة -10

 نصائح للباحث عن املعلومات



رابعًا احتاد املكتبات اجلامعية       
 املصرية

Egyptian University Libraries 

Consortium 





 
اجمللس مظلة حتت مصرية جامعة 23 االحتاد يف يشارك 

 .للجامعات األعلى
 
واخلاصة األجنبية اجلامعات من جمموعة . 
 
وغريها واملعاهد البحوث مراكز. 

املؤسسات املشاركة        



 

إتاحة البحث فى عدد من قواعد البيانات العالمية النصوص الكاملة •
 .والمستخلصات

 مشروع املكتبة الرقمية

 

 .بناء فهرس موحد لمصادر المعلومات المتاحة بالمكتبات الجامعية المصرية•
مشروع ميكنة مكتبات 

 اجلامعات املصرية 
قاعدة بيانات مستخلصات للرسائل الجامعية التى أجازتها الجامعات •

 .المصرية

النصوص الكاملة لبعض الرسائل الجامعية التى أجازتها الجامعات •
 .المصرية

مشروع املستودع الرقمى 
 للرسائل اجلامعية

نشر الدوريات العلمية الصادرة عن الجامعات المصرية بشكل •
 .إلكتروني

 .تكشيف مقاالت الدوريات الصادرة عن الجامعات المصرية•

مشروع النشر اإللكرتوني وتكشيف 
الدوريات العلمية الصادرة عن اجلامعات 

 املصرية
 

تطوير النظام وفقاً ألحدث المعاايير العالمياة وأكثرهاا تلبياة إلحتياجاات •
 .المكتبات الجامعية المصرية

 مشروع تطوير نظام املستقبل إلدارة املكتبات

 أنشطة وحدة املكتبة الرقمية



 للمستخلصات بيانات قاعدة 15 من أكثر على الرقمية المكتبة تشتمل•

 والدوريات للكتب الكاملة والنصوص المرجعية واالستشهادات

 .العالمية الجامعية والرسائل
 

 إلكترونية دورية ألف 19 من أكثر إلى الوصول الرقمية المكتبة تتيح•

 علمية رسالة مليون من أكثر إلى باإلضافة كتاب ألف 27 وحوالى

 .وأوربا أمريكا فى العالمية الجامعات أجازتها

 املكتبة الرقمية للجامعات املصرية



 مكونات املكتبة الرقمية

مصادر املعلومات اإللكرتونية: ثانياً   

البوابة اإللكرتونية: أوالً   



 البوابة اإللكرتونية: أوالً 
www.eul.edu.eg 



www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 

www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 



www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 

www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 



www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 

www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 



www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 

www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 



www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 

www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 



www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 

www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 



www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 

www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 



www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 

www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 





مصادر املعلومات اإللكرتونية: ثانياً   

 الكتب اإللكرتونية              قواعد البيانات العاملية 

 قواعد بيانات النص الكامل                           قواعد بيانات املستخلصات
واالستشهادات املرجعية                                                                   



 الكتب اإللكرتونية



 الكتب من كبير لعدد الكاملة النصوص الرقمية المكتبة تتيح •

 من مجموعة خالل من مختلفة معرفية مجاالت في اإللكترونية 

 .العالمى المستوى على اإللكترونية الكتب ناشرى 

 :بين ما الرقمية المكتبة خالل من المتاحة اإللكترونية الكتب وتتنوع
 

  الدراسية المقررات من متميزة مجموعة تتضمن دراسية كتب -1

 األمريكية الجامعات أكبر من مجموعة في تدريسها يتم التي

 .واألوربية

 .الكتب سالسل حقائق، كتب موسوعات، تشمل مرجعية مواد -2

 .الطبية العلوم مجال فى متخصصة كتب -3
1- Science Direct  – 16  

2- SPRINGER  – 26,186  

3- LWW Medical Book collection – 374  
  

 الكتب األلكرتونية



www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 

www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 





www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 









 عرض لقواعد البيانات العاملية



 قواعد بيانات االستشهادات املرجعية



ISI web of knowledge 

 



ISI Web of Knowledge 
 

 

 جانب إلى دورية، 23,000 من ألكثر مستخلصات بيانات قاعدة هى 

 خالل من المختلفة العلمية المجاالت فى العلمية الدوريات تأثير قياس معامالت

 . Journal Citation Report بالدوريات اإلستشهادات تقرير

 لإلطالع على شرح فيديو لقاعدة البيانات

http://thomsonreuters.com/products_services/science/tr

aining/wok/ 

http://thomsonreuters.com/products_services/science/training/wok/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/training/wok/


www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 

www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 



 تعدد خيارات البحث

 البحث عن الموضوع في فترة زمنية معينة 



 

































Scopus 
 



Scoups 
 
 

 العلمية الدوريات فى المنشور الفكري اإلنتاج حول مرجعية وإستشهادات مستخلصات تتضمن 

 فى المنشور الفكري اإلنتاج على التعرف في  تساعد كما .البشرية المعرفة مجاالت جميع فى الويب ومصادر

 دورية 12850 من أكثر على تشتمل كما ناشر، 4000 من أكثر لدى متاح عنوان ألف 15 من أكثر

 مليون 28 علمي، مؤتمر 700 وإستشهادات ملخصات الويب، على منشورة دورية 500 أكاديمية،

 .الخ...اختراع براءة مليون 13 مرجعي، استشهاد مليون 245 مستخلص،

http://www.scopus.com/scopus/home.url 

 

 

 

 









قواعد البيانات العامة فى كل 
 التخصصات



ScienceDirect 

 



 علمية دورية 2000 من ألكثر الكاملة النصوص تتضمن 

 للباحثين الكامل النص ويتاح .العلمية المجاالت مختلف في متخصصة

 .2013 حتى 1997 عام منذ المصرية الجامعات في والطالب

 قيد األبحاث إلى الوصول إمكانية بإتاحة القاعدة تلك تمتاز كما 

 .المطبوع الشكل في بعد نشرها يتم لم التي   Article In Pressالنشر

 لإلطالع على شرح فيديو لقاعدة البيانات

10phttp://www.youtube.com/watch?v=YCdgSQdd 

 

 

Science Direct 

http://www.youtube.com/watch?v=YCdgSQddp10
http://www.youtube.com/watch?v=YCdgSQddp10
http://www.youtube.com/watch?v=YCdgSQddp10








PDF Preview 



HTML page  

 

HTML 

Preview 



 









Sage 



 التجارة مجاالت فى دورية620 لحوالى الكامل النص على تشتمل 

 .والطب والتكنولوجيا والعلوم واإلنسانيات اإلجتماعية والعلوم

 لإلطالع على األدوات المساعدة لقاعدة البيانات

http://online.sagepub.com.dlib.eul.edu.eg/site/

sphelp 

Sage 

http://online.sagepub.com.dlib.eul.edu.eg/site/sphelp
http://online.sagepub.com.dlib.eul.edu.eg/site/sphelp










PDF View 









Emerald 



 وترجع إلكترونية دورية 200 من ألكثر الكاملة النصوص تقدم 

 وتركز التخصصات، جميع فى اآلن وحتى 1994 لعام تغطيتها

 وتكنولوجيا واإلقتصاد العامة اإلدارة مجاالت على أساسية بصفة

 .الهندسة إلى باإلضافة اإلجتماعية والعلوم المعلومات

 لإلطالع على شرح اكثر تفصيالً لقاعدة البيانات

1=user+guide&ct=stp&ec=1http://www.emeraldinsight.com.dlib.eul.edu.eg/search.htm?st

1&bf= 

Emerald 

http://www.emeraldinsight.com.dlib.eul.edu.eg/search.htm?st1=user+guide&ct=stp&ec=1&bf=1
http://www.emeraldinsight.com.dlib.eul.edu.eg/search.htm?st1=user+guide&ct=stp&ec=1&bf=1
http://www.emeraldinsight.com.dlib.eul.edu.eg/search.htm?st1=user+guide&ct=stp&ec=1&bf=1
http://www.emeraldinsight.com.dlib.eul.edu.eg/search.htm?st1=user+guide&ct=stp&ec=1&bf=1
http://www.emeraldinsight.com.dlib.eul.edu.eg/search.htm?st1=user+guide&ct=stp&ec=1&bf=1
http://www.emeraldinsight.com.dlib.eul.edu.eg/search.htm?st1=user+guide&ct=stp&ec=1&bf=1








HTML 





Wiley Blackwell 

 



Wiley Black well 

 

 العلوم في دورية1400 لحوالي علمية مقالة مليون 3 من أكثر على تحتوي

 .واآلداب واإلنسانيات االجتماعية والعلوم والهندسة والطب

 لإلطالع على شرح فيديو لقاعدة البيانات

 

http://olabout.wiley.com.dlib.eul.edu.eg/WileyCDA/Secti

.html#WOL397512-on/id 

http://olabout.wiley.com.dlib.eul.edu.eg/WileyCDA/Section/id-397512.html
http://olabout.wiley.com.dlib.eul.edu.eg/WileyCDA/Section/id-397512.html
http://olabout.wiley.com.dlib.eul.edu.eg/WileyCDA/Section/id-397512.html
http://olabout.wiley.com.dlib.eul.edu.eg/WileyCDA/Section/id-397512.html
http://olabout.wiley.com.dlib.eul.edu.eg/WileyCDA/Section/id-397512.html


www.eul.edu.eg يمكنك الوصول لهذه الخدمات عن طريق موقع البوابة اإللكترونية 
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SpringerLink 



 الفكرى االنتاج على تشتمل بحيث البيانات قواعد أكبر من تعتبر 

 الكاملة النصوص وتغطى والتكنولوجيا، العلوم مجاالت فى المتخصص

 26,186 من أكثر إلى باإلضافة متخصصة، علمية دورية 1,622 لعدد

   .العلمية المجاالت مختلف في إلكتروني كتاب 

 البيانات لقاعدة فيديو شرح على لإلطالع

RxHczHg&feature=related5http://www.youtube.com/watch?v=lyR 

 

Springer 

http://www.youtube.com/watch?v=lyR5RxHczHg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lyR5RxHczHg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lyR5RxHczHg&feature=related
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Direct connexion to your  

Endnote Web account 

Insert references in your article directly from  

your online library and in multiple formats 

Endnote Web toolbar 



The reference is automatically cited 

with the right style and the right count 



Remote Log in 

 في حالة الحصول على إسم مستفيد وكلمة مرور يتم تسجيل الدخول

 في حالة التسجيل كمستفيد جديد يتم ملئ النموذج التالي



 



 



 



 



 



  الدعم الفني  

في حالة وجود أي عطل أو مشكلة في استخدام البوابة •
الرقمية الخاصة بالجامعات المصرية يرجى االتصال من 

 :خالل

 

EUL_support@eun.eg 
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 333داخلي 35704194  :اهلاتف 
 

 333داخلي 35704194 : الفاكس
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