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 جامعة كفر الشيخ      

 قطاع الدراسات العليا والبحوث 

 االدارة العامة للمكتبات     

 
 
 
 
 
 

 دليل استخدام 
 الفهرس املوحد ملكتبات اجلامعات املصرية 

www.eulc.edu.eg   
 
 
 
 

  اعداد 
 

 وفاء محمد عبد السالم                                                                              السعيد مبروك ابراهيم
 

 المكتبة المركزيةمدير ادارة                                                                             مدير عام المكتبات    

  
 
 
 

 تحت اشراف

 رشدي أبوالنصر مرعيد/ 
 الفهرس الموحد مدير مشروع استكمال

 

http://www.eulc.edu.eg/
http://www.eulc.edu.eg/
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 مقدمة
portal

فإنه بدال من أن تذهب إلى المكتبة، فإن المكتبة هي "  

  زمان الذي ترغبهالتي ستأتي إليك في المكان وال
 www.eulc.edu.eg بوابة احتاد املكتبات اجلامعية املصرية

 أوال: كيفية الدخول إىل موقع احتاد املكتبات اجلامعية املصرية 

 http:\\www.eulc.edu.eg 

 http:\\www.kfs.edu.eg

 من خالل البحث على احملركات البحثية :  - 2

- 

- Egyptian university library consortium  

- (EULC) 

 ثانيا : حتليل موقع احتاد املكتبات اجلامعية املصرية 

ICTP

Egyptian Universities Libraries Consortium ( EULC) 

Future 

Library System(FLS)

http://www.eulc.edu.eg/
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 البداية: 
http:\\www.eulc.edu.eg

 البحث فى الفهرس املوحد ملكتبات االحتاد .  -
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 الدخول للنظام : 

 البحث املتقدم :
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 التصفح باملوضوعات : 

 البحث على اإلنرتنت :



                                                                                   لجامعية المصريةدليل استخدام الفهرس الموحد للمكتبات ا
www.eulc.edu.eg 

 

         
االدارة                                                                                         جامعة كفر الشيخ                                                   

     العامة للمكتبات                                                                            

 :من داخل اجلامعة قواعد البيانات العاملية 

 

  -ارج الجامعة :الدخول علي قواعد البيانات العالمية من خ

tools

internet Options  Connectionssettings       

Use Proxy   address

db.eulc.edu.egport: 80
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 رابط الوصول للرسائل العلمية :

 رابط خدمات توصيل الوثائق :
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 خدمات املستعريين:

 

 رابط الوصول لألحباث العلمية :
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 االتصال خبدمات الدعم الفىن للبوابة :


