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EndNote Web is a Web-based reference management program designed to 
streamline the process of writing a research paper. With EndNote Web, you 
can : Quickly and easily collect reference information from a wide variety of 
online data sources, Store references in your own passwordprotected 
library, accessible anywhere that you have internet access. 
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 عملية تبسيط الى يهدف االنترنت شبكة على المرجعية االستشهادات إلدارة برنامج هو End note برنامج

 مصادر من كبيرة مجموعة من المرجعية االستشهادات جمع طريك عن البحثية لألوراق العلمية الكتابة

 لكل المرجعية االستشهادات بتلن الخاصة البيانات وتخزين ، االنترنت على المتاحة االلكترونية المعلومات

 .مرور وكلمة مستخدم اسم طريك عن مستفيد
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الدخول لاعدة 

 ISIبيانات 
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ادخل البريد 

االلكترونى 

الخاص بن 

واعد ادخاله 

 مرة اخرى
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يتم هنا ادخال كود 

التفعيل الذى تم ارسالة 

على البريد االلكترونى 

 الخاص بالمستفيد
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يتم استكمال باق 

البيانات ثم الضغط 

 Submitعلى 

يجب تشتمل كلمة المرور 

على حروف وارلام 

 8ورموز وان ال تمل عن 

 تمثيالت
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ادخل اسم 

المستخدم وكلمة 

المرور ثم 

اضغط على 

Sign In 
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ادخل مصطلح البحث المراد عنه ثم 

 Searchإضغط مربع 
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يتم تحديد النتائج المطلوبة 

 ثم الضغط على

Save To Endnote 
Online 



14 

تحديد شكل مستوى البيانات 

الببليوجرافية المطلوبة ثم 

 sendالضغط على 

نالحظ وضع عالمة الـ 

Endnote  على

التسجيالت التى تم 

اختيارها فى الخطوة 

 السابمة
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التسجيالت التى 

تم تصديرها من 

لاعدة بيانات 

ISI 
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تحديد التسجيالت 

المراد وضعها فى 

 مجلد

امكانية إنشاء مجلد جديد للتسجيالت او 

 وضعها فى مجلد سبك إنشاءة
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يتم اختيار فهرس المكتبة المراد البحث بها 

ثم الضغط ( 3)من المائمة الموضحة رلم 

 Connectعلى 
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كتابة مصطلحات 

 البحث
االختيار ما بين استرجاع كافة التسجيالت او 

 Searchتحديد عدد معين ثم الضغط على 
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على )ضرورة تحديد نوع االستشهاد المراد اضافته 

(سبيل المثال كتاب ، رسالة علمية ، مماالت دوريات  
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تحديد النتائج 

 1 المطلوبة

2 

3 
تحميل الملف 

 RISبإمتداد 
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 اختيار الملف المراد تحميله
 اختيار لاعدة البيانات التى تم تحميل الملف منها

 اختيار المجلد المراد ارسال الملف اليه
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 تحميل البرنامج: أوالً 
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 بدأ التحميل
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 نالحظ ظهور لائمة جديد لالندنوت
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يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص 

 ISI Web Of Scienceبماعدة بيانات 
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كتابة مصطلح 

ليتم البحث فى 

التسجيالت 

 المتاحة 
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