
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 إستخالص

 .والمناهج األدوات على التعرف

 نصائح للباحث عن املعلومات



 البوابة اإللكرتونية: أولا 
www.eul.edu.eg 



استخدام قواعد 
 البيانات من املنـازل



Remote Log in 

 في حالة الحصول على إسم مستفيد وكلمة مرور يتم تسجيل الدخول

 في حالة التسجيل كمستفيد جديد يتم ملئ النموذج التالي
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EUL_admin@eun.eg 
 
  

 333داخلي 35704194  :اهلاتف 
 

 333داخلي 35704194 : الفاكس
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مصادر املعلومات اإللكرتونية: ثانياا   

 الكتب اإللكرتونية              قواعد البيانات العاملية 

 قواعد بيانات النص الكامل                           قواعد بيانات املستخلصات
والستشهادات 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  – 50  

2- SPRINGER  – 26,500  

3- LWW Medical Book collection – 383  

  

 الكتب األلكرتونية
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 عرض لقواعد البيانات العاملية



 قواعد بيانات الستشهادات 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
 

www.isiwebofknowledge.com 
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 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

 .اآلن 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

www.sciencedirect.com 

 

 

 

Science Direct 













HTML page  











HUB 

73 

ScienceDirect 

Web/Third Party Content 

Scopus 
AP

P 

AP

P AP

P 

AP

P 

AP

P AP

P 

AP

P 

AP

P 

AP

P AP

P 

AP

P AP

P 

10 MILLION  

FULL TEXT 

ARTICLES 

15 THOUSAND 

E-BOOKS 

41 MILLION 

ABSTRACTS 

PAGES 

WRITTEN BY 

SCIENTIFIC 

EXPERTS ONLY 

18 INSTITUTIONS 

INSTIT. 

REPOSITORY 

23 MILLION 

PATENT FILES 

300 MILLION 

WEB PAGES 

13 SOURCES 

SOCIETY 

SHARE  

YOUR 

KNOWLEDGE 

AND LEARN 

FROM OTHERS 





 





Wiley Blackwell 

 



Wiley Black well 

 

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

 .واآلداب واإلنسانيات االجتماعية والعلوم والهندسة والطب

 

www3.interscience.wiley.com 
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SpringerLink 



 الفكرى االنتاج على تشتمل بحيث البيانات قواعد أكبر من تعتبر 

 الكاملة النصوص وتغطى والتكنولوجيا، العلوم مجاالت فى المتخصص

 26,500 من أكثر إلى باإلضافة متخصصة، علمية دورية 1,622 لعدد

  .العلمية المجاالت مختلف في إلكتروني كتاب

www.springerlink.com 

 

Springer 
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Searching on SpringerLink  |  

Advanced Search 

إلظهار صندوق 

 البحث المتقدم

 

 للبحث عن إستشهاد مرجعي معين

 إلختيار طريقة ترتيب النتائج
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 قواعد بيانات العلوم الجتماعية 
STM 



Sage 



  التجارة مجاالت فى دورية 520 لحوالى الكامل النص على تشتمل 

  والطب والتكنولوجيا والعلوم واإلنسانيات اإلجتماعية والعلوم

http://online.sagepub.com 

Sage 











PDF View 



HTML 

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

 

Emerald 









HTML 





 قواعد بيانات العلوم الطبية والزراعية



OVID 

 



CAB Abstracts &Global Health 
 

 إلى باإلضافة علمى مؤتمر 440 و دورية 220 من ألكثر الكاملة النصوص تتضمن 

 الطبية المجاالت من العديد في دورية 14500 لعدد ببليوجرافية وبيانات مستخلصات

  .اآلن حتى 1973 عام منذ الحيوية والعلوم والبيولوجية والزراعية

 

 

 

 

OVID 
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Medline plus Full Text Open Access Links to over 400 journals  

 

دورية علمية فى المجاالت الطبية باإلضافة الى  4800تغطى مستخلصات ألكثر من  

 .دورية طبية متاحة مجانًا على اإلنترنت 400النصوص الكاملة لعدد 

 

 

Medline 
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The Lippincott Williams & 

Wilkins (LWW) Journal  

Collections 



 

The Lippincott Williams & Wilkins (LWW) Journal Archive 

Collection  

عنوان في شكل نصوص كاملة وترجع تغطيتها  200تتضمن مواد أرشيفية لعدد  

 .2003حتى عام  1992إلى عام 

The Lippincott Williams & Wilkins (LWW) Current Journal  

Collections 

دورية  في المجال الطبي ترجع تغطيتها إلى 184تتضمن النصوص الكاملة  لعدد  

 . حتى اآلن 1993

LWW 
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IEEE 
 



دوريدة فدي تخصصدات ن دم      150تشتمل على النصوص الكاملة لعددد   

الفضدداء والحاسددبات ون ددم اإلتصدداالت عددن بعددد ومجدداالت الهندسددة الطبيددة،         

باإلضافة إلى مجاالت الطاقة واستهالك الطاقدة وييرهدا مدن مجداالت الهندسدة      

 .  اإللكترونية

http://ieeexplore.ieee.org/ 

 

 

 

 

IEEE 

http://ieeexplore.ieee.org/


























PDF Preview 



EBASCO.ASC 

 



 المعرفة مجاالت  كافة في للدوريات  أساسيا أكاديميا مرجعا تعد 

 مكشفة دورية 10,000 حوالى تشمل األن، حتى 1975 عام منذ البشرية

 إلى باإلضافة مَحكمة، لمجالت مستخلصات تقدم دورية 7000 حوالى منهم

 .علمية دورية 5500 لحوالى الكاملة النصوص

 

web.ebscohost.com 

 

 

EBSCO.ASC 
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ProQuest 
 



ProQuest 
 
 

 الجامعية للرسائل ومستخلصاٍت كاملًة نصوصًا ProQuestبيانات قاعدة تتضمن 

 العالمية الجامعات من مجموعة أجازتها التى علمية رسالة مليون 2.4 من ألكثر العالمية

 .(الخ..... األوربية الكندية، األمريكية،)

proquest.umi.com/pqdweb?RQT=302&cfc=1 
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Jstor 
 



  تخدم علمية دورية 1000 من أكثر على يشتمل الكتروني أرشيف وهى

 .أساسية بصفة االجتماعية والعلوم اإلنسانيات تخصصات

www.jstor.org 
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 3 من أكثر على تحتوي مجانية بيانات قاعدة•

 فريدة ومجموعة الببليوجرافية السجالت من ماليين

 63 في  كامل نص  200000 على يزيد وما الوثائق من

 العثور يمكن ال التي الوثائق من العديد ذلك في بما لغة،

 قاعدة أكبر يمثل INIS .آخر مكان أي في بسهولة عليها

 قائمة تضم والتقنية العلمية المؤلفات من العالم في بيانات

 الهندسة في الموضوعات من واسعة

 والزراعة الصحة مجاالت في وتطبيقاتها  النووية

 .والصناعة

INIS 



 



 



 



 



  تم .الزراعية والتكنولوجيا للعلوم الدولي المعلومات ن ام •

 التابعة والزراعة األيذية من مة قبل من إنشاؤه

 تبادل لتسهيل ، 1974 عام في (الفاو) المتحدة لألمم

 جميع مع والتعامل العالمي األدب بين والجمع المعلومات

 .اآلن حتى الزراعة جوانب

  مليون 2.3 أكثرمن على اآلن تحتوي بإستمرار تحديثها يتم•

 .ببليوجرافي مرجع

AGRIS  



 



 



 



 



 



استخدام قواعد 
 البيانات من املنـازل



أدوات تعظيم اإلفادة من قواعد 
 البيانات



 اإلفادة من قواعد البيانات

1- Socialization 

    RSS Feed 

2- Summarization, categoriazation 

   Per topic or year etc. 

3- Generalization 

   Affiliation search 

4- Citation , auto citation 

    Download citation export citation cited by 

5- Translation & pronunciation  

 

 

 أدوات تعظيم اإلفادة من قواعد البيانات



 أدوات اإلستشهاد املرجعى



EndNote 

































Available for Windows and Mac 



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 



Thank you for your attention 


