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أدوات الوصول إلى المعلومات•
أساليب البحث عن المعلومات فى البيئة اإللكترونية•
اتحاد المكتبات الجامعية المصرية•
المكتبة الرقمية للجامعات المصرية•

البوابة اإللكترونية –
قواعد البيانات العالمية–
قواعد بيانات النصوص الكاملة•
قواعد البيانات المستخلصات واإلستشھادات•

 الموضوعات



 
ً
دوات الوصول إلى المعلومات-:اوال

ٔ
ا

 الموضوع



إستخدام أدوات الوصول على الويب١.

فھارس المكتبات٢.

إستخدام المكتبات الرقمية٣.

دوات الوصول إلى المعلومات
ٔ
 ا



إستخدام أدوات الوصول على الويب -١

Google, AltaVista, Allthewebمحركات البحث –

Google scholar, Google Booksمحركات البحث العلمية –

دوات الوصول إلى المعلومات
ٔ
 ا



محركات البحث•
:  مميزاتھا

.المرونة في إستخدام اللغة الطبيعية١.

.سرعة الحصول على المعلومات٢.

.مجانية ال تحتاج لتكلفة إضافية٣.
:عيوبھا

.غير موثوق في دقة المعلومات التي نحصل عليھا١.

.ئج المسترجعةكثرة النتا٢.

تعرض النتائج مرتبة تبعاً لسياستھا الخاصة بدالً من عرضھا ٣.
.حسب صلتھا بموضوع البحث

دوات الوصول إلى المعلومات
ٔ
 ا



فھارس المكتبات -٢

.تقدم بيانات ببليوجرافية فقط عن أماكن تواجد مصادر المعلومات•

.التفصيلية البيانات تتناول وال األوعية عن عامة بيانات تقدم•

 فھرس المصرية الجامعية للمكتبات الموحد الفھرس أمثلتھا من

 مكتبة فھرس - االسكندرية مكتبة فھرس –العامة مصر مكتبة

الكونجرس

دوات الوصول إلى المعلومات
ٔ
 ا



استخدام المكـتبات الرقمية -٣

تقدم بيانات تفصيلية ودقيقة عن مصادر المعلومات ، كما تتيح

الوصول إلى النصوص الكاملة لتلك المصادر من مقاالت 

.دوريات وكتب ورسائل جامعية إلكترونية

دوات الوصول إلى المعلومات
ٔ
 ا



 
ً
ساليب البحث عن المعلومات -:ثانيا

ٔ
ا

الموضوع



.بكلمة واحد او جملة: البحث البسيط ١.

 Libraries: مثال 

Academic Libraries in USA: مثال 

ساليب البحث عن المعلومات
ٔ
ا



):البوليني(البحث المركب . ٢
AND : 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

ساليب البحث عن المعلومات
ٔ
ا



OR :الرابط استخدام يؤدي OR،العربية في يقابل الذي 
 النتائج لتشمل البحث، نطاق توسيع إلى ،"أو" العطف حرف
ً  تحتوي التي   .للبحث المفتاحية الكلمات من أيا

ساليب البحث عن المعلومات
ٔ
ا



NOT: الرابط يستخدم NOT،في "ال" بالعربية يقابل الذي 
 كلمة على تحتوي التي النتائج باستبعاده البحث، نطاق تضييق

.معينة عبارة أو

ساليب البحث عن المعلومات
ٔ
ا



البحث المعقد. ٣
Fields

 أو العنوان كان سواء فيه للبحث محدد حقل اختيار وھو
 .وھكذا الموضوع أو المؤلف

Options
 الكامل النص إختيار مثل البحث خيارات بتضييق وذلك
.مثالً  للبيانات معين مصدر إختيار أو

Adjust

ساليب البحث عن المعلومات
ٔ
ا



 

 

 
ً
 اتحاد المكـتبات الجامعية المصرية -:ثالتا

الموضوع



على المجلس مظلة تحت مصرية جامعة ١٩ االتحاد في يشارك
ٔ
 .للجامعات اال

 

جنبية الجامعات من مجموعة
ٔ
 . والخاصة اال

 

وغيرها والمعاهد البحوث مراكز. 

 المؤسسات المشاركة وفى اتحاد 

 الجامعات المصرية



 
ً
المكـتبة الرقمية للجامعات المصرية -:رابعا

 الموضوع



 للمستخلصات بيانات قاعدة 15 من أكثر على الرقمية المكتبة تشتمل•

 والرسائل والدوريات للكتب الكاملة والنصوص المرجعية واالستشھاد

.العالمية الجامعية

 إلكترونية دورية ألف ١٩ من أكثر إلى الوصول الرقمية المكتبةتتيح•

 علمية رسالة مليون من أكثر إلى باإلضافة كتاب ألف ٢٧ وحوالى

.وأوربا أمريكا فى العالمية الجامعات أجازتھا

 المكـتبة الرقمية للجامعات المصرية



عدد من قواعد البيانات العالمية  فىإتاحة البحث •
مشروع المكـتبة الرقمية.النصوص الكاملة والمستخلصات

بناء فھرس موحد لمصادر المعلومات المتاحة •
.بالمكتبات الجامعية المصرية

مشروع ميكنة مكـتبات الجامعات 
المصرية 

قاعدة بيانات مستخلصات للرسائل الجامعية •
أجازتھا الجامعات  التىوالنصوص الكاملة 

.المصرية
مشروع المستودع الرقمى للرسائل الجامعية

مقاالت الدوريات العلمية الصادرة  وتكشيفنشر •
.عن الجامعات المصرية بشكل إلكتروني

مشروع النشر اإللكـتروني وتكشيف الدوريات العلمية الصادرة عن 
الجامعات المصرية

مشروع تطوير نظام المستقبل إلدارة المكـتباتتطوير النظام وفقاً ألحدث المعايير العالمية•

نشطة وحدة المكـتبة الرقمية
ٔ
ا



 مكونات المكـتبة الرقمية

 
ً
 مصادر المعلومات اإللكـترونية: ثانيا

 قواعد البيانات العالمية          الكـتب اإللكـترونية

 
ً
وال

ٔ
 البوابة اإللكـترونية: ا



www.eul.edu.eg

 
ً
وال

ٔ
البوابة اإللكـترونية: ا
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ً
 مصادر المعلومات اإللكـترونية: ثانيا

 الكـتب اإللكـترونية              قواعد البيانات العالمية 

 قواعد بيانات النص الكامل                           قواعد بيانات المستخلصات

 واالستشهادات المرجعية                                                                 



تتيح المكتبة الرقمية النصوص الكاملة لعدد كبير من الكتب •
اإللكترونية في مجاالت معرفية مختلفة من خالل مجموعة من   

.ناشري الكتب اإللكترونية على المستوى العالمي
:وتتنوع الكتب اإللكترونية المتاحة من خالل المكتبة الرقمية ما بين

كتب دراسية تتضمن مجموعة متميزة من المقررات الدراسية   -١
التي يتم تدريسھا في مجموعة من أكبر الجامعات األمريكية 

.واألوربية
.مواد مرجعية تشمل موسوعات، كتب حقائق، سالسل الكتب -٢
.كتب متخصصة فى مجال العلوم الطبية -٣

لكـترونية
ٔ
 الكـتب اال
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عرض لقواعد البيانات العالمية



عرض لقواعد البيانات العالمية



 علمية دورية ٢٠٠٠ من ألكثر الكاملة النصوص تتضمن

 للباحثين الكامل النص ويتاح .العلمية المجاالت مختلف في متخصصة

.اآلن حتى ١٩٩٧ عام منذ المصرية الجامعات في والطالب

 قيد األبحاث إلى الوصول إمكانية بإتاحة القاعدة تلك تمتاز كما

Articleالنشر In Press المطبوع الشكل في بعد نشرھا يتم لم التي.

www.sciencedirect.com

Science Direct 



















   ٣٣٣٠ لعدد وملخص مجلة ٤٧٠٠ لعدد الكاملة النصوص تتضمن

اإلجتماعية والعلوم والتكنولوجيا العلوم مجاالت في متخصصين مجلة

www.ebsco.com

EBSCO 













 على تحتوي وھي العلمية الرسائل في متخصصة بيانات قاعدة ھي

  بمعدل العلمية الرسائل نشر في األشھر وتعتبر مدخل مليون ٢.٤ من أكثر

ً  رسالة ٦٥,٠٠٠  في رسالة ٩٣٠,٠٠٠ من أكثر على تحتوي وھي سنويا

PDF صيغة

www.porQuest.com

porQuest 















IEEE Explore

مجلة في  ١٣٣تشتمل علي النصوص الكاملة لعدد 
تخصصات نظم الفضاء والحاسبات ونظم 

االتصاالت عن بعد ومجاالت الھندسة الطبية 
باإلضافة إلي مجاالت الطاقة واستھالك الطاقة 

وغيرھا من مجاالت الھندسة االلكترونية 















Medline plus Full Text Open Access Links to over 400 journals 

دورية علمية فى المجاالت الطبية باإلضافة الى  ٤٨٠٠تغطى مستخلصات ألكثر من 

.دورية طبية متاحة مجاناً على اإلنترنت ٤٠٠النصوص الكاملة لعدد 

Medline 
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The Lippincott Williams 
& Wilkins (LWW) 

Journal  Collections 

OVID



The Lippincott Williams & Wilkins (LWW) Journal Archive 

Collection 

عنوان في شكل نصوص كاملة وترجع تغطيتھا إلى عام  ٢٠٠تتضمن مواد أرشيفية لعدد 

.  ٢٠٠٣حتى عام  ١٩٩٢

Lippincott Williams & 
Wilkins LWW 
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ISI Web of Knowledge 

قواعد بيانات االستشهادات المرجعية

 معامالت جانب إلى دورية، ٢٣,٠٠٠ من ألكثر مستخلصات بيانات قاعدة ھى

  تقرير خالل من المختلفة العلمية المجاالت فى العلمية الدوريات تأثير قياس

Journal بالدوريات اإلستشھادات Citation Report .

www.isiwebofknowledge.com



ISI Web of Knowledge
االستشھاد المرجعي عنصر مھم وأساسي في عملية البحث العلمي وكتابة البحوث 

في إتباع  بھاوالرسائل الجامعية، حتى أن بعض الجامعات لھا أسلوبھا الخاص 
واالستشھاد المرجعي له أھمية كبرى . نشر أبحاثھا أو رسائلھا في مجالتھا العلمية

-:لألسباب التالية
.توثيق المعلومات والبيانات التي اعتمد عليھا الباحث نفسه -
.دعم وتأكيد واالستشھاد بما كتبه الباحث أو انتقاد لما كتبه باحث آخر -
حفظ حق المؤلفين اآلخرين في المعلومات التي استقى منھا الباحث ھذه  -

.المعلومات، وھذا قانون أساسي في أخالقيات البحث العلمي
.بيان وتعريف بالمطبوعات والمؤلفات األصلية التي اخذ منھا الباحث -
إرجاع القارئ إلى المصدر الذي استفاد منه الباحث وذلك من اجل تشجيع  -

.القارئ على التأكد أو االستفادة في المعلومات
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 المصرية للجامعات بالوثائق اإلمداد خدمة

ھيئة أعضاء يطلبھا التي المصادر توفير إلى الجامعية المكتبات اتحاد يسعى 
من عليھا الحصول اليمكن والتي  المصرية الجامعات في والباحثين التدريس
عالمية مستودعات علي االعتماد طريق عن الرقمية والمكتبة المحلية المصادر
للوثائق ومحلية

خدمة اإلمداد بالوثائق



استخدام قواعد البيانات من 

 المنـازل





Remote Log in

في حالة الحصول على إسم مستفيد وكلمة مرور يتم تسجيل الدخول
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البوابة اإللكـترونية 



شرح كيفية الدخول على قواعد البيانات العالمية
 Mozilla Firefoxمن المنزل 



شرح كيفية الدخول على قواعد البيانات العالمية 
من المنزل

0



شرح كيفية الدخول على قواعد البيانات العالمية 
من المنزل

0



شرح كيفية الدخول على قواعد البيانات العالمية 
 Internet Explorerمن المنزل

0



شرح كيفية الدخول على قواعد البيانات العالمية 
 Internet Explorerمن المنزل

0
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الدعم الفني 

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

:خالل

Digitallibrary2010@yahoo.com

0882423062الهاتف 2530داخلي  :

2530داخلي 0882357800: الفاكس


