
     

 Academic Search Premierآيف تستخدم 
توفر  من أآبر المصادر ذات المجاالت المتعددة حيث Academic Search Premierتعتبر قاعدة معلومات : تعريف

وتتيح المجال للبحث . 1975 يعود بعضها إلى إصدار عام  دورية محكمة، 8000النص الكامل للمقاالت في أآثر من 
  . تذيل آل مقال ويتم تحديث محتوياتها بصورة يومية في قائمة المراجع التي 

   htm.index/en/bh.edu.uob.libwebserver://httpمن موقع مكتبة جامعة البحرين 
  .Resources اختر قاعدة المعلومات من قائمة 

  
 Academic Search Premier  معلوماتةدقاع المؤشر فوق الرابط لـاضغط -1

مصطلح  البحث ستنتقل إلى صفحة البحث حيث يمكنك إدخال  :  Basic Search البحث البسيط -2
  Enter أو Search  ثم اضغط Findفي المربع عند آلمة 

  

 : Advanced Search البحث المتقدمفي  
 .Term(s) الكلمة أو المصطلح في مربعأدخل   - أ
 . Default Fieldsي تريده بالضغط عند حدد الحقل الذ  - ب
 .  Enter أو Searchاضغط   - ت

  
 :النتائج والرموز -3

  تكون مقتصرة على الشكل التالي يوضح آيفية تحديد النتائج بحيث  
 أو الكتب Newspapers أو الصحف  Magazinesأو المجالت Academic Journalsالدوريات المحكمة

  Books Monographs والدراسات
  

 

 

 .HTMLعلى هيئة الرابط بالنص الكامل للمقال يتصل 

 .PDF يتصل الرابط بالنص الكامل على هيئة 

  . لملف الخياراتط على الرابط إلضافة المقال 
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 .يحتوي المقاالت التي تم اخترتها  

اضغط الرابط لمعرفة ما إذا آان المقال أو المصدر متوفر بمكتبة جامعة  
 .البحرين

 :   إضافية آما يلي Limiters بضوابط تسمى هذا المفتاح تحديد نتائج البحث يتيح  

  
  

  Publicationsقاعدة المعلومات من خالل عنوان يتيح البحث عن الدوريات في:  الدوريات 
وآل رابط ينتقل الصدارات سنوية تتدرج بالتسلسل السنوي والرقمي لألعداد الصادرة من . الدورية أو الموضوع

  .الدورية
 

 :الموضوعات  
o   عند مصطلح البحث في أدخلBrowse for اضغط  ثم  في الشكل التالي،هو مبينBrowse. 
o  اختر المصطلح باإلشارة داخل المربع قرب الكلمة . 
o  اضغطSearch.  

  

 من أعلى الشاشة وأدخل آلمة الصورة المطلوب  Imagesاختر مفتاح : للبحث عن الصور 
 . Enter أو   Search ثم اضغط Findعرضها عند 
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  Cited References :راسات تتيح التعرف على أسماء المؤلفين أو الد
 .ومصادرها التي تظهر في قائمة المراجع لكل دراسة

o  واضغط ) لقب المؤلف مثال( أدخل المصطلح في المربع المناسبSearch .  
 

  
o  المربعقم باإلشارة للمقال أو المقاالت التي تريدها داخل . 
o  اضغط مفتاحFind Citing Articles ) .وأردت أن ، في دورية إذا قمت بنشر مقال أو دراسة : مثال 

  ).Search  ثم اضغط Cited Authorأدخل لقبك عند  آمرجع ،دراستكتعرف من استخدم 
  

  
 

 Indexes الفهارس: 
o  اضغط داخل مربعBrowse an Indexواختر الحقل  . 
o  أدخل المصطلح المراد بحثه في موقع Browse for آما هو مبين في الشكل  . 
o  اضغط Browse.المرتبطة بكلمة البحثستظهر قائمة المصطلحات  . 
o اختر المصطلح  باإلشارة في المربع على يسار الكلمة  . 
o    اضغط مفتاحSearch. 
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