
  خطوات  الدخول علي قواعد البیانات العالمیة
  : من داخل الجامعة اوال 

ستظھر لنا  WWW.EULC.EDU.EGكتابة الموقع المكتبة الرقمیة من خالل الرابط  - ١
  :الشاشة اآلتیة

  

  
تا ر التبویب الخاص بقواعد الخاصة بالمستخدم ثم نخ الصفحة إليثم بعد ذلك یتم االنتقال -٢

من خالل الموقع یتم تحدید  المتاحةالشاشة التالیة فتظھر قائمة بقواعد البیانات    البیانات كمافي
القاعدة المراد البحث بداخلھا وذلك من خالل اختیار القاعده المناسبة والمتخصصة في مجال 

یوضح المجاالت المتاحة كل عنوان قاعدة  أسفلالتخصص كل شخص ویوجد توضیح  مختصر 
  بیانات عالمیة  قاعدة ٢٥ویبلغ عدد ھذه القواعد   القاعدةوالتي یمكن االطالع علیھا من خالل 

  
  

 
 

http://www.EULC.EDU.EG


  
 علي ثم الضغط علي قاعدة البیانات المطلوبة وكتابة عنوان البحث واختیار باقي مؤشرات البحث  والضغط- ٣

Search:  



  



   
 abstractاستعراض  أو  pdfمن خالل ملف  ثم یمكن تحمیل النص الكامل للبحث



  :خطوات الدخول علي قواعد البیانات العالمیة من المنزل:ثانیا 
  

تظھ  ر الشاش  ة  WWW.EULC.EDU.EG الموق  ع المكتب  ة الرقمی  ة م  ن خ  الل ال  رابط   تس  جیل  -١
یة ال دخول عل ي قواع د البیان ات العالمی ة م ن المن زل        من خاللھا نختار شرح كیف  للموقع سیةیالرئ

  :كمایلي
  

  
 

ثم نختار كلمة  فتظھر الشاشة التالیة ویتم تطبیق واتباع الخطوات الموجوده بھا لضبط الجھاز   -٢
   :كما موضح بالشاشة التالیة تسجیل الدخول 

  

http://www.EULC.EDU.EG


  
  

من الرسالھ االولي التي تظھر ثم نختار  RNUة بالشاشة ثم نختار االختیار نضغط علي كلمة الرابط الموجود ثم -٣
  :من الرسالھ الثالثة  OKمن الرسالھ الثانیة ثم نختار االختیار  YESاالختیار 



  



نضع  IDاسم المستخدم اورقم ال  ةثم فیھا یتم كتابنختار تسجیل الدخول فتظھر الشاشة التالیة   -٤
م الحصول علیھم من خالل مسئول قواعد البیانات بالجامعھ ثم نحدد یت التي كلمة السر  

   دخول كل ذلك من خالل الجزء الخاص بتسجیل الدخول في الشاشة التالیةونضغط كلمة تسجیل مستعیر
  

  
  

ثم بعد ذلك یتم االنتقال الي الصفحھ الخاصة بالمستخدم ثم نختا ر التبویب الخاص بقواعد البیانات -٥
فتظھر قائمة بقواعد البیانات المتاحھ من خالل الموقع یتم تحدید القاعده شاشة التالیة الفي   كما

كل المراد البحث بداخلھا وذلك من خالل اختیار القاعده المناسبة والمتخصصھ في مجال التخصص 
مختصر اسفل كل عنوان قاعده یوضح المجاالت المتاحھ والتي یمكن  توضیح ویوجد  شخص

  قاعده بیانات عالمیة  ٢٥ویبلغ عدد ھذه القواعد  من خالل القاعده  ااالطالع علیھ
  

  



  
  

  الموجود علي الموقعدیو یلفعدم معرفة الشخص بطریقة البحث علي قواعد البیانات فیتم الدخول علي شرح ا ةوفي حال
  :وذلك كما ھو موضح في الشاشة التالیة  ةالبحث الخاصة بكل قاعد ةومشاھد طریق 



  


