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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



www.EULC.edu.eg 





















IEEE 
 



 وريدة يدت تصصصداظ   د       150تشتمل على النصوص الكاملة لعدد    

الفضدداو والسااددواظ و  دد  ا تصددادظ عددال  عددد وم ددادظ ال نداددة ال و ددة          

 ا ضاية إلى م ادظ ال اقة واات الك ال اقدة وي هادا مدال م دادظ ال ندادة      

 .  ا لكتهو  ة

http://ieeexplore.ieee.org/ 
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PDF Preview 



EBASCO.ASC 

 



 المعهية م ادظ  كاية يت للدورياظ  أااا ا أكا يم ا مهجعا تعد 

 مكشفة  ورية 10,000 حوالى تشمل األن  حتى 1975 عام منذ الوشهية

 إلى  ا ضاية مَسكمة  لم الظ مستصلصاظ تقدم  ورية 7000 حوالى من  

 .علم ة  ورية 5500 لسوالى الكاملة النصوص

 

web.ebscohost.com 

 

 

EBSCO.ASC 
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ProQuest 
 



ProQuest 
 
 

 ال امع ة للهاائل ومستصلصاٍظ كاملًة  صوصًا ProQuest  ا اظ قاعدة تتضمال 

 العالم ة ال امعاظ مال م موعة أجازت ا التى علم ة راالة مل ون 2.4 مال ألكثه العالم ة

 .(الخ..... األور  ة الكندية  األمهيك ة )

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



  تصدم علم ة  ورية 1000 مال أكثه على يشتمل الكتهو ت أرش ف واى

 .أااا ة  صفة ادجتماع ة والعلوم ا  سا  اظ تصصصاظ

www.jstor.org 
 

  

JSTOR 



www.jstor.org 
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 3 مال أكثه على تحتوي مجانية بيانات قاعدة•

 يهيدة وم موعة الوول وجهاي ة الس الظ مال مالي ال

 63 يت  كامل  ص  200000 على يزيد وما الوثائق مال

 العثور يمكال د التت الوثائق مال العديد ذلك يت  ما لغة 

 قاعدة أكوه يمثل INIS .آخه مكان أي يت  س ولة عل  ا

 قائمة تض  والتقن ة العلم ة المؤلفاظ مال العال  يت   ا اظ

 ال نداة يت الموضوعاظ مال وااعة

 والزراعة الصسة م ادظ يت وت و قات ا  النووية

 .والصناعة

INIS 



 



 



 



 



  ت  .الزراع ة والتكنولوج ا للعلوم الدولت المعلوماظ   ام •

 التا عة والزراعة األيذية من مة قول مال إ شاؤه

 توا ل لتس  ل   1974 عام يت (الفاو) المتسدة لألم 

 جم ع مع والتعامل العالمت األ ب   ال وال مع المعلوماظ

 .اآلن حتى الزراعة جوا ب

  مليون 2.3 أكثرمن على اآلن تحتوي بإستمرار تحديثها يتم•

 .ببليوجرافي مرجع

AGRIS  



 



 



 



 



 



استخدام قواعد 
 البيانات من املنـازل





Remote Log in 

 يت حالة السصول على إا  مستف د وكلمة مهور يت  تس  ل الدخول

 يت حالة التس  ل كمستف د جديد يت  ملئ النموذج التالت



 



 



 



 



 



  الدعم الفني  

•

 
EUL_support@eun.eg 

  

 
 

EUL_admin@eun.eg 
 
  

 333داخلي 35704194  :اهلاتف 
 

 333داخلي 35704194 : الفاكس



Thank you for your attention 


