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موقع اتحاد مكتبات الجامعات المصریة مكانا واحدا یتیح جمیع مصادر المعرفة للباحث المصري،سواء رسائل ماجیستیر  یعتبر 

 .ودكتوراه، أو قواعد البیانات العالمیة، وذلك من خالل البحث المتخصص في كل جامعة أو البحث في الجامعات كلھا

  ة واإلنجلیزیة والفرنسیةالموقع متاح باللغة العربیة واإلیطالی

مقتنیات مكتبات الجامعات المصریة، رسائل الماجستیر و الدكتوراه للباحثین المصریین، الرسائل قید الدراسة «ویمكن للزائر معرفة 
بالجامعات المصریة، أبحاث أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات المصریة، المجالت العلمیة التي تصدرھا الجامعات المصریة، 

مقتنیات اإللكترونیة التي تملكھا الجامعات المصریة، البث األرشیفي للمحاضرات اإللكترونیةال ». 

كما یمكن التواصل مع كبرى المكتبات العالمیة لمعرفة أحدث الكتب، التواصل مع كبرى قواعد البیانات العالمیة المشترك بھا المجلس 
ألف دوریة وتحمیل  ٢٥على مستوي العالم باإلضافة إلى االطالع على أكثر من  األعلى للجامعات للتعرف على أحدث األبحاث العلمیة

 .النص الكامل

منھا  موقع واحد يتیح جمیع مصادر المعرفة للباحث المصري  مقتنیات مكتبات الجامعات المصرية 
رسائل الماجستیر و الدكتوراه للباحثین المصريین-١  

 2-الرسائل قید الدراسة بالجامعات المصرية

أبحاث أعضاء ھیئة التدريس بالجامعات المصرية- ٣  

المجالت العلمیة التي تصدرھا الجامعات المصرية- ٤  

المقتنیات اإللكترونیة التي تملكھا الجامعات المصرية - ٥  

البث األرشیفي للمحاضرات اإللكترونیة- ٦  

التواصل مع كبرى المكتبات العالمیة لمعرفة أحدث الكتب- ٧  

رى قواعد البیانات العالمیة المشترك بھا المجلس األعلى للجامعات للتعرف على أحدث التواصل مع كب - ٨
  ألف دورية وتحمیل النص الكامل ٢٥األبحاث العلمیة على مستوي العالم باإلضافة إلى االطالع على أكثر من 

  له 
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  خطوات الدخول إلى موقع إتحاد المكتبات المصریة
  
  

 Googlموقع  فتح  -١
موقع إتحاد المكتبات الجامعات المصریة كتابة  -٢

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx 
 

 تظھر نافذة لموقع -٣
3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspxhttp://srv  

 

  
 یتم إختیار نافذة حسابي ثم تظھر نافذة جدیدة -٤
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یتم كتابة الكود الخاص بعضو ھیئة التدریس أو الطالب ثم أختیار كلمة  -٥
 مستخدم

 
من خالل موقع اإلتحاد المكتبات الجامعات المصریة یمكن لعضوء ھیئة  -٦

 الب اإلطالع علي مقتنیات المكتبة  من أو الباحث أو الطالتدریس 
  والكتب)  - ( الرسائل واألبحاث

وإیضا اإلطالع علي مقتنیات المكتبات الجامعات األخرى المشتركة في 
  الموقع .

  

 


