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SCIENCEDIRECT 

 
عضوية،  1800قاعدة تحتوي على أآثر من   عنوانا لمجلة في تشمل موضوعات في علوم األحياء والكيمياء 

 .والتكنولوجيا والطب، الطاقة والبيئة والرياضيات والفيزياء والفلك ، والجيولجيا والزراعة
ال

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

  
1. Quick Searchيمكنك استخدام رمز (أدخل مصطلح البحث في المربع المخصص :  البحث السريع

 . Go ثم اضغط  )بقية أحرف الكلمة  الستبدال النجمة 

  

2.     Basic Searchالبحث البسيط:  :  
 Books-……..-Home-Search-Journals من أعلى القائمة   Search اختر   - أ

 . يمين شاشة البحث Basic اختر   - ب

الحقل عادة يكون اسم  .(withinعند    واختر الحقل Term(s)أدخل الكلمة أو المصطلح عند   - ت

 ) وعالمؤلف، عنوان المجلة، عنوان المقال أو البحث أو الموض

  .And، Or ، Not يمكنك إضافة مزيد من المصطلحات باستخدام األدوات   - ث

 .Search  اضغط   - ج

 
 : ستظهر النتائج آما في الشكل التالي .3

  PDF أو Links+Full Text للحصول على النص الكامل ، اضغط   - أ
 SummaryPlus  لالطالع على الملخص اضغط  - ب
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 .اخل المربع الصغير الختيار المقاالت أثناء المطالعة ، اضغط د .4

 display checked docs" ، اضغط لالطالع على البحوث أو المقاالت المختارة  .5

    "e-mail articles"إلرسال البحوث أو المقاالت بالبريد اإللكتروني ، اضغط 

  Save as واختر Fileلحفظ البحث أو الدراسة اضغط أعلى القائمة  .6

 

 

 

 

 

  

 فإن ذلك يعني أن الرابط للنص الكامل متوفر إلكترونيا، أما إذا SummaryPlus عندما تجد : مالحظة .7

 . فذلك يعني توفر الملخص فقط دون النص الكامل للدراسةAbstract وجدت في مكانها 

  :ScienceDirectمزايا السجالت في   .8

 توفر المقاالت التي اقتبست من السجل الحالي: Cited By  - أ

تنبيه الباحث عن طريق البريد اإللكتروني بأي بحوث جديدة في مجال : Save as Citation Alert  - ب

 .اختصاصه

 .إرسال المقال بالبريد اإللكتروني: Email Article  - ت

 .حفظ المقال أو إنزاله في الديسك لالطالع عليه الحقا:  Export Citation  - ث

9. Advanced Searchالبحث المتقدم  : 
  Advancedاضغط   - أ
 : آالمثال التالي ) AND, OR, NOT(تخدما أي من أدوات الربط أدخل مصطلح البحث مس  - ب
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Depleted uranium AND cancer AND NOT gulf war  
   AND NOT  من النتائج باستخدام gulf war سوف يستثني البحث  

  : المصطلحطرق آتابة على سبيل المثال تتيح البحث بجميع OR استخدام أداة     - ت

sulphuric  acid or sulfuric acid  

   :ScienceDirect لإلطالع على الدوريات ضمن قائمة االشتراك في . 13

   أو أدخل عنوان الدورية في مربع Browse Titleتصفح دورية محددة ، اختر العنوان من يسار الصفحة ت ل-

Journal /book title   

 :Browse by Subject  أما لتصفح الدوريات حسب الموضوع ، فاضغط الموضوع المناسب من قائمة-

      

ر واألصفر   
 

 

يشير المربع األخض
 لوجود النص الكامل
               مكتبات جامعة البحرين                      

 


