
     

 Business Source Premierآيف تستخدم 
تعتبر من أآبر قواعد المعلومات استخداما في مجال اإلدارة العامة والشؤون التجارية واالستراتيجية نظرا لشموليتها واحتوائها على 

مات بصورة يومية ويتم تحديث المعلو.  دورية محكمة8800النصوص الكاملة للمقاالت للدراسات والبحوث المنشورة في ما يزيد عن 
  . للمعلوماتEBSCOhostعن طريق مؤسسة 

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

  
  Business Source Premierة معلومات دإضغط المؤشر فوق الرابط لـقاع -1

ستنتقل إلى صفحة البحث حيث يمكنك إدخال مصطلح أو  :  Basic Search البحث البسيط -2
 .Search  ثم اضغط Findالبحث في المربع عند مصطلحات 

  

 : Advanced Search البحث المتقدمفي  -3
 .Term(s الكلمة أو المصطلح في مربعأدخل  - أ
 . Default Fieldsده بالضغط عند حدد الحقل الذي تري  - ب
 .  Enter أو Searchاضغط   - ت

   
 :النتائج والرموز -4

 أو المجالت Academic Journalsالدوريات المحكمةفي حدود   نطاق البحث لحصرالرابط فوق اضغط 
Magazines أو الصحف Newspapersأو الكتب والدراسات  Books Monographs  آما مبين

 :بالشكل
  
 

 

 .HTMLالرابط بالنص الكامل للمقال على هيئة يتصل 

 .PDF يتصل الرابط بالنص الكامل على هيئة 

 .ملف الخياراتط على الرابط إلضافة المقال لاضغ
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المكتبات وخدما



     

 . ملف الخيارات يحتوي المقاالت التي اخترتها   

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

 :   إضافية آما يلي Limitersيح هذا المفتاح تحديد نتائج البحث بضوابط تسمى  يت 

  
  
  

  Publicationsيتيح البحث عن الدوريات في قاعدة المعلومات من خالل عنوان :  الدوريات
  على أن تختار Browse واضغط Browse Publications عند خل عنوان الدورية أد. الدورية أو الموضوع

Alphabetical  .  

  

 Company Profile معلومات حول الشرآات: 
o عند أدخل اسم الشرآة Browse forثم اضغط  Browse   
o  اضغط Datamonitor Report  ويتيح هذا البحث التعرف على إنتاج الشرآة وأهم صناعاتها ومنافسيها

  . SWOT ANALYSISتقريرالالقوة في أدائها من خالل في السوق مع تحليل لنقاط الضعف و

Libraries & Information Services  2        المكتبات وخدمات المعلومات



     

 
  

 Thesaurus  المكنز : 
o  بشكل  المكنز هو عبارة عن قائمة بمصطلحات علم ما أو مجموعة من العلوم تحلل هذه المصطلحات

 .يوفر المعنى مرادفات المصطلح : المصطلحات اإلدارية وهذا مكنز. هرمي
o   أدخل الكلمة عندBrowse forغط   واضBrowse . 
o باإلشارة في المربع يسار الكلمة من القائمة اختر المصطلح المناسب . 
o  ثم اضغطSearch.  

  

  Indexesتتيح البحث في الحقول بإدخال الكلمة الخاصة بالحقل :   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.ستظهر قائمة المصطلحات المرتبطة بكلمة البحث . 
o اختر المصطلح  باإلشارة في المربع يسار الكلمة  . 
o  ثم اضغطSearch.  

  

  Cited References : تتيح التعرف على أسماء المؤلفين أو الدراسات
 .ةومصادرها التي تظهر في قائمة المراجع لكل دراس

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

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

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