
دليل خدمات المكتبة الرقمية
االصدار الرابع

”EndNoteدليل إستخدام ” 



:تحت إشراف 

ممدوح مصطفى غراب. د.أ
رئيس جامعة قناة السويس

ماجدة محمد هجرس. د.أ
نائب رئيس الجامعة 

للدراسات العليا والبحوث



فريق عمل المكتبة الرقمية بجامعة قناة السويس : إعداد 
(المكتبة المركزية)

فاتن عبدالحميد محمد. أ
مدير عام المكتبات

أمنية علي أحمد . أ: تنفيذ 
أخصائي مكتبات

ومنسق مشروع النشر اإللكتروني 



نجالء فتحي إبراهيم. أ
أخصائي مكتبات ومنسق البوابة 

االلكترونية 
لمياء يوسف عبدالعزيز. أ

أخصائي مكتبات ومسئول ضبط الجودة
بالمجلس االعلى للجامعات 
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 ISI Web of Knowledgeالتعريف بقاعدة بيانات  
بيانات قاعدة تعد Web of Scienceالتى العالم فى والرائدة البؤرية األداة 

 وقوية سريعة بأليات والطلبة التدريس وهيئات اإلدارة ورجال الباحثين تزود

 تخصصات فى به موثوق محتوى تقدم وهى .المرجعية االستشهادات لتحليل

 حيث من العالم مستوى على األهم تعد دورية 12,000 من أكثر يغطى متعددة

  من وأكثر الحر الوصول دوريات المجموعة تلك وتتضمن التأثير معامل

 تمتد وراجعة جارية تغطية إيجاد خاللها من ويمكن .مؤتمرات أعمال 150,000

 (الفنون - واإلنسانيات االجتماعية العلوم - العلوم) تخصصات فى 1900 عام إلى

 وموضوعية منهجية وسائل "الدوريات إستشهادات معامل تقرير " يتضمن كما

 وإحصائية كمية معلومات مع العالم مستوى على الرائدة للدوريات النقدى للتقييم

 تأثير قياس فى يساعد التقرير وهذا .المرجعية االستشهادات بيانات إلى تستند

.إليه تنتمى الذى الموضوعى والمجال الدورية مستوى على األبحاث
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  ISI Web of Knowledgeكيفية  الدخول على قاعدة بيانات    

1-   الدخول على موقع

2-   الضــــــغط علــى

3- الدخول على قاعدة
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( الواجهة الرئيسية لقاعدة البيانات)ستظهر الصفحة التالية  
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:الخدمات المتوفرة في قاعدة البيانات  

التسجيل 

البحث 

EndNote Online   وتحميلEndNote Desktop    

االستشهادات المرجعية للمجالت العلمية

8



خطوات التسجيل على قاعدة البيانات : أواًل 
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بداية التسجيل بكتابة البريد اإللكتروني -1 
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تأكيد تسجيل البريد اإللكتروني برمز يتم ارساله عليه -2 
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إستكمال البيانات المطلوبة والضغط على تسجيل  -3 

12



اتمام التسجيل والتأكد من كتابة اإلسم أعلى الصفحة -4 
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البحث : ثانياً 
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:تظهر نتائج البحث 
:نقوم بتنقيح البحث  -أ  
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sendثم نضغط على  save to endnoteنضغط على–ب 
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:بجانب النتائج المختارة  ENنجد ظهور –ج 
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ستحفظ نتائج البحث :من نفس الصفحة   endnote TMنختار –د  
: group unfiledعلى 
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تظهر نتائج البحث بعد تحديدها :  unfiled groupنقوم بالضغط على –ه  
: new groupثم add to groupونقوم بحفظها بالضغط على 
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ثم   new groupبعد الضغط على  groupنقوم بتسمية –و 
:  okنضغط 
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EndNote:ثالثاً  Online   وحتميلEndNote Desktop    
من اعلى الصفحة ستظهر الصفحة التالية وبها  EndNoteنقوم بالضغط على  -1

:االمراجع التي تم حفظها من قبل 
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:تظهر الصفحة التالية  Collectبالضغط على -2
:  Online Search–أ   

تتيح البحث 

داخل 

المكتبات 

العالمية مثال 

مكتبة : 

الكونجرس
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:تظهر الصفحة التالية  Collectبالضغط على  -2
: New Refernce–ب  

إلضافة 

مرجع جديد 

غير متاح 

كمصدر 

الكتروني
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:تظهر الصفحة التالية  Collectبالضغط على -2
: Import Refernce–ج 

إلستدعاء ملف 

من جهاز ( مرجع)

الحاسب الى احدى 

المجموعات داخل 

EndNote
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EndNoteلتحميل  - Desktop  منImport Refernce :

نختار من اسفل  - 1

Download Installer
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:  Runثم  Download Windowsنختار  -
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Nextمث  Nextمث  Modifyنضغط  
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Finishنضغط  
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Direct connexion to your 

Endnote Web account

Insert references in your article directly from 

your online library and in multiple formats

Endnote Web toolbar

:توثيق البحث اثناء الكتابة  -
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The reference is automatically cited 

with the right style and the right count
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EndNoteتوثيق مصدر من - Desktop :
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:االستشهادات المرجعية للمجالت العلمية  :رابعاً  
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:للبحث عن االستشهادات المرجعية لدورية ما  -
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لإلتصال باملكتبة املركزية
Email : 

Digital_Library@suez.edu.eg

scu_centralib220@yahoo.com

Tel : 064 3205162

Fax : 064 3213318

يمكنك تحميل هذا الملف من موقع جامعة قناة السويس 
.قطاع الدراسات العليا والبحوث–
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***  يسرنا التعاون معكم***

اإلدارة العامة للمكتبات “
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علتتتت عحم شتتتت  )نبنتتتتمعة قنتتتتلعونتتتت قعحمشتتتت  سع  تتتت  ع   تتتتلع ( قنتتتت  
م تت كع

 
يتت  م عوولتت عح

ل
وحمهتتتعنفتت يع متتتعالتتت ع تت بكعحم شتت  عه  وتتلعح

م قض ءعع   عوق حةفه ،عوذمكعهإةرحءعحإلت   كعحإل حال لعو الص ءع
قب  ئعحمش  و لعوحمنزحهلعونشرعحمق حع عوحم ن   رعحمخ تتلعهت ما ح ع
 تتتت    تعوحإل حال ع

ل
 حءعحمدفتتتت إل اعحب

ل
وحمنقتتتت  عوحبالنقتتتت ءعه شتتتته اعح
 .ونط  رعحمبن لعحمهحه لعم د قنل
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