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 فهارس المكتبات•

ما هى المعلومات التى نحصل عليها عند البحث فى فهارس •

 .المكتبات

 نماذج لفهارس المكتبات•

الفهرس الموحد للمكتبات الجامعية •

  www.eulc.edu.egالمصرية

 /http://lis.cl.cu.edu.egفهرس مكتبة جامعة القاهرة •

 فهرس مكتبة اإلسكندرية •

 فهرس دار الكتب والمصرية•

 استخدام املكتبات التقليدية



 البحث العام عن نوعية محددة من مصادر المعلومات 1.

 

 البحث عن كتاب أو رسالة بعنوان معين أو مؤلف معين2.

 

 البحث الشامل بإستخدام الكلمات المفتاحية3.

 

 البحث فى فهارس املكتبات
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دوريدة يدت تصصصداظ ن د   160تشتمل على النصوص الكاملة لعددد  

الفضدداو والسااددواظ ون دد  ا تصددادظ عددال وعددد وم ددادظ ال نداددة ال ويددة  

وا ضاية إلى م ادظ ال اقة واات الك ال اقدة وييرادا مدال م دادظ ال ندادة 

 . ا لكترونية

http://ieeexplore.ieee.org/ 
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 المعرية م ادظ  كاية يت للدورياظ  أااايا أكاديميا مر عا تعد 

 مكشفة دورية 10,000 سوالى تشمل األال  ستى 1975 عا  منذ الوشرية

 إلى وا ضاية مَسكمة  لم الظ ماتصلصاظ تقد  دورية 7000 سوالى من  

 .علمية دورية 5500 لسوالى الكاملة النصوص

 

web.ebscohost.com 
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 ال امعية للراائل وماتصلصاظ   كاملة   نصوصا   ProQuestوياناظ قاعدة تتضمال 

 العالمية ال امعاظ مال م موعة أ ازت ا التى علمية راالة مليوال 2.4 مال ألكثر العالمية

 .(الخ..... األوروية الكندية  األمريكية )

proquest.umi.com/pqdweb?RQT=302&cfc=1 
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 تصد  علمية دورية 1000 مال أكثر على يشتمل الكترونت أرشيف واى

 .أاااية وصفة اد تماعية والعلو  ا ناانياظ تصصصاظ

www.jstor.org 
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 3 مال أكثر على تستوي م انية وياناظ قاعدة•

 يريدة وم موعة الووليو رايية الا الظ مال مالييال

 63 يت  كامل نص  200000 على يزيد وما الوثائق مال

 العثور يمكال د التت الوثائق مال العديد ذلك يت وما لغة 

 قاعدة أكور يمثل INIS .آصر مكاال أي يت وا ولة علي ا

 قائمة تض  والتقنية العلمية المؤلفاظ مال العال  يت وياناظ

 ال نداة يت الموضوعاظ مال وااعة

 والزراعة الصسة م ادظ يت وت ويقات ا  النووية

 .والصناعة

INIS 



 





 



 



 ت  .الزراعية والتكنولو يا للعلو  الدولت المعلوماظ ن ا  •

 التاوعة والزراعة األيذية من مة قول مال إنشاؤه

 توادل لتا يل   1974 عا  يت (الفاو) المتسدة لألم 

  ميع مع والتعامل العالمت األدب ويال وال مع المعلوماظ

 .اآلال ستى الزراعة  وانب

 مليون 2.3 أكثرمن على اآلن تحتوي بإستمرار تحديثها يتم•

 .ببليوجرافي مرجع

AGRIS  



 



 



 



 



استخدام قواعد 
 البيانات من املنـازل





Remote Log in 

 يت سالة السصول على إا  ماتفيد وكلمة مرور يت  تا يل الدصول

 يت سالة التا يل كماتفيد  ديد يت  ملئ النموذج التالت



 



 



 



 



 



 



  الدعم الفني  

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

 :خالل

 

EUL_support@eun.eg 

  

 
 
 

eulsupport@eulc.scu.eg 

 
  

 333داخلي 35704194  :اهلاتف 
 

 333داخلي 35704194 : الفاكس



Thank you for your attention 


