
     

   ERIC آيف تستخدم 
 المنشورة في الدوريات لمعلومات التي تعني بجمع وتصنيف الدراسات والمقاالت من أآبر قواعد اERICتعتبر 

 1.2 يفوق  ت حتى اآلن فهرسة ما و تم. التربية والتعليمفي جميع فروع  المتخصصة وآذلك ملخصات المؤتمرات
املة النص ع. مليون بحثا آ  . دراسة110000ن ويزيد عدد الدراسات 

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

  
 ERICة معلومات د المؤشر فوق الرابط لـقاعاضغط -1

  ثم اضغط Find أدخل مصطلح البحث في المربع حيث  : Basic Search البحث البسيط -2
Search   أو Enter  

  

 : Advanced Search البحث المتقدمفي   -3
a. الكلمة أو المصطلح في أدخل Term(s). 
b.  حدد الحقل الذي تريده بالضغط عندDefault Fields . 
c.  اضغطSearch أو Enter . 

   
 
 :النتائج والرموز -4

 .HTML بالنص الكامل للمقال على هيئة يتصل الرابط 

 .PDF يتصل الرابط بالنص الكامل على هيئة  

 .ملف الخياراتفي    الرابط إلضافة المقال  

 .ملف الخيارات يحتوي المقاالت التي اخترتها   

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

  

   :  Limiters نتائج البحث بضوابط تسمى تضييقتاح  يتيح هذا المف 
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  Publicationsوالرابط . خالل عنوان الدورية أو الموضوعمن يتيح البحث :  الدوريات
 .متسلسلة حسب سنة اإلصدار الصدارات سنوية ينقلك 

o  أدخل المصطلح في المربعBrowse for ثم اضغط  Browse. 
o اختر عنوان الدورية باإلشارة في المربع المحاذي لها. 
o  اضغط Search.  

  
 

  Imagesاختر مفتاح : للبحث عن الصورImages  الكلمة للصورة التي  من أعلى الشاشة وأدخل
 . Enter أو   Search ثم اضغط Find عند تريدها

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

o  أدخل الكلمة عندBrowse for واضغط  Browse . 
o  اضغط باإلشارة في المربع المحاذي الكلمة Search  . 
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   Indexesالفهارس : 
o   اضغط داخل مربعBrowse an Indexواختر الحقل  . 
o ل المصطلح المراد بحثه في موقع  أدخBrowse for آما هو مبين في الشكل  . 
o  اضغط Browse.ستظهر قائمة المصطلحات المرتبطة بكلمة البحث . 
o الكلمة المحاذي اختر المصطلح  باإلشارة في المربع  . 
o  اضغط   Search 
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