
 

   
    
     
    
     
    
    

  

 

support.ebsco.com 

للمكتبات  EBSCOhost البحث األساسي في

 األكاديمية

 

 برنامج تعلٌمً

 EBSCOمرحًبا بك في البرنامج التعليمي الخاص بالبحث األساسي للمكتبات األكاديمية في 

Publishing، وهو دليل مختصر ألشهر ميزات EBSCOhost  بما في ذلك نصائح ،

  .حول كيفية تحقيق أقصى استفادة منها في بيئة المكتبات األكاديمية



 

،  ةحسوف تظهر امامك هذه الصف http://search.ebscohost.comعند فتح صفحة البحث 

 الرجاء ادخال اسم المعرف و كلمة المرور من اجل الوصول الى قواعد البيانات

 

http://search.ebscohost.com/


التً ترٌد البحث فٌها( او القواعد)الرجاء اختٌار القاعدة , بعد الدخول ستظهر امامك هذه الشاشة  



 اكتب مفتاح البحث و من ثم اضغط على البحث. سنبدأ بإجراء عملٌة بحث أساسً عن االحتباس الحراري

 



 يمكنك الضغط على عنوان النتيجة من اجل الوصول الى النص الكامل .ستظهر قائمة النتائج مباشرة

 



 

 اضغط علىPDF Full Text   او الـHTML Full Text  من اجل الحصول على النص الكامل 



وٌتم ضبط قائمة النتائج بصورة افتراضٌة لعرض كافة . أساسٌة, فستقترح وظٌفة المدقق اإلمالئً بدائل للهجاء( كلمات)إذا أخطأت فً هجاء كلمة 

األعمال الدراسٌة, باستخدام /النتائج وٌمكن تصفٌتها لعرض النتائج حسب نوع مستند معٌن, مثل مجالت أكادٌمٌة أو مجالت أو كتب

 .االرتباطات الموجودة أعلى القائمة

 



 

 ٌمكنك عرض المحددات
 . خيارات البحث والموسعات المتاحة بالنقر فوق



ٌمكنك االختٌار من أحد أسالٌب البحث المتاحة وتبًعا لقواعد البٌانات التً اخترتها, ربما . , ٌسهل تحدٌد أو توسٌع نتائج بحثكخيارات البحث من

ثقافٌة أو منشورة معٌنة تقوم ( محكمة من قبل متخصصٌن)ٌتاح لك القدرة على تحدٌد عملٌة البحث حسب مقاالت النص الكامل أو مجالت 

 .  بإدخالها فً الحقل الموجود



أي وق ٌمكنك طباعة نتٌجة واحدة أو إرسالها بالبرٌد اإللكترونً أو حفظها أو االستشهاد بها أو تصدٌرها من العرض المفصل عند قٌامك بالنقر ف

لطباعة عدة نتائج أو إرسالها بالبرٌد اإللكترونً أو حفظها أو االستشهاد بها أو تصدٌرها, قم بإضافتها إلى المجلد, ثم انقر . ارتباط عنوان

وٌمكن كذلك حفظ محتوٌات المجلد بالنقر فوق . داخل المجلد تصديرأو  حفظ أو استشهادأو  إرسال بالبريد اإللكترونيأو  طباعة فوق رمز

  .مخصص بدون أٌة تكلفة( خاصتً (EBSCOhost خاصتً, ثم إعداد حساب مجلد EBSCOhostتسجيل الدخول إلى ارتباط 

 

 



كافة . لعرض نظام التعلٌمات الكامل عبر اإلنترنت التعليماتفً أي وقت خالل جلستك, ٌمكنك النقر فوق ارتباط : التعليمات

ٌمكنك أًٌضا زٌارة موقع دعم . الموضوعات الموجودة على الٌسار هً ارتباطات نشطة وٌمكن طباعتها فً صورة بٌانات

EBSCO  علىsupport.ebsco.com  الستعراض قاعدة المعارفKnowledge Base   الخاصة بنا لألسئلة المتداولة

أو تنزٌل جداول التعلٌمات أو أدلة المستخدم أو عرض البرامج التعلٌمٌة اإلضافٌة أو التعرف على كل ما هو جدٌد فً أفضل 

 .  وبذلك ٌنتهً البرنامج التعلٌمً للبحث األساسً للمكتبات األكادٌمٌة. القصص لدٌنا

 


