
العلياقطاع الدراسات   

 دورة المعرفه الحديثه 

والتى توضح العالقه التكامليه بين كل من 

Science Direct, Scopus, 
Mendeley 



 دورة المعرفه الحديثه



Scopus, Science Direct  
and Mendeley 



 نبذه مختصره 
 30أكثر من  Elsevierمن أكبر دور النشر العالمية وتخدم شركة  ”Elsevier“ تعتبر شركة •

مليون عميل علي مستوي العالم ، بإعتبارها شركة النشر الرائدة للمعلومات المعنية بالعلوم 

والتكنولوجيا والصحة ، حيث يساعد المحتوي واألدوات المبتكره ذات الجودة العالمية العلماء 

ومتخصصي المعلومات وكبار المسؤولين األكاديميين وغيرهم علي تحسين أدائهم ، مما يؤدي 

 .بدوره إلي تحسين اإلنتاجية وإتخاذ قرارات أكثر حكمة وتحسين نتائج األبحاث

 :قائمة المنتجات •

–Science Direct Journals Freedom Collection Journals & Cell Press Collection 

–Textbooks-Elsevier E 

–Scopus Database 

–Clinical Key 

–for Journals BackFilesElsevier  

–Compendex - Ei 

–Databasase GeoFacets 
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   من خالل Elsevier للتواصل مع جروب
facebook  واالستفسار عن اى تساؤل 



لمعرفة المزيد عن كل منتج من مكونات دورة المعرفه 

 الخاص بها web siteالحديثه من خالل ال 



يمكن   Elsevier Publishing  Campusمن خالل الدخول على 

 التى  يمكن الحصول عليها مجانا    e-coursesالتعرف على 

E-courses 



Elsevier Publishing  Campus  أقسام 



يمكن الدخول Coursesكل قسم متوافر فيه مجموعه من ال 

 عليها والحصول عليها مجانا  والحصول على شهاده 



 ماذا تعنى دورة المعرفه



 (Scopus, Science Direct and Mendeley) دورة المعرفة الحديثة 

1 

2 4 

3 



 دورة المعرفه الحديثه

            Discoverالبدايه من خالل •

 نبنى قائمة المراجع التى ( Science Direct) ومن خالل ال•

 .سنقوم باالعتماد عليها    

لقائمة المراجع السابق    (Citation)لعمل  (MENDELEY)ثم نستخدم  •

 .اختيارها

للعناوين اوالموضوعات التى تم اختيارها ( Authoring)ثم نقوم بكتابة اوعمل •

(Articles) . 

 (Science Direct)او ( (Scopusعلى ( Articles) عند نشر ال•

 .المختاره مسبقا  ( Articles)لل ( Citation)نقوم بالحصول على معدل    

 .  ثم نبتدى  دورة معرفه جديده وهكذا •

 

 

 



 نالحظ اآلتى

بصفه أساسيه فى مرحلة   ((Scopusإستخدام •

(Discover) 

بصفه أساسيه فى مرحلة ( Science Direct)إستخدام •

 إختيار المراجع

بصفه أساسيه فى مرحلة عمل ( MENDELEY)إستخدام •

(Citation)  وكتابة المقاالت(Articles) 

بصفه أساسيه ( Science Direct)و (Scopus)إستخدام •

 .أعلى( Citation)فى مرحلة النشر وذلك للحصول على 

 



Scopus 
 هى قاعدة بيانات ترصد حركة االبحاث على مستوى العالم   •

 فقط  And (Citation) (Abstract)هى  عباره •

 (Full Text)التحتوى على •
 يمكن البحث بكل ثقه فى•

علوم الحياه 

علوم الصحه 

العلوم الفيزيائيه 

التكنولوجيا 

العلوم االجتماعيه 

الفنون والعلوم االنسانيه 
 

 



Science Direct 
من (Science Direct)تعد قاعدة البيانات •

أهم المنافذ إلى عالم المعرفة في العالم أغنى و

 كله

 .القاعدة ربع المعرفة البشرية تغطي•
 للسيفير فقط  Full Text ) )تحتوى على  •

 مجله خاصه بالسيفير(  22.000) تحتوى على •

 حتى اآلن 1880منذ عام •
 



MENDELEY 
 الجزء الثالث •

 (Research Data)للباحث   (MENDELEY)يعطى    
 حول البحث الخاص بى   (Data Inside)باالضافه الى 

 فمثال  لو قمت بعمل بحث عن الناشرين ألكثر من موضوع    

 بترتيب الموضوعات حسب أهميتها ( MENDELEY)يقوم    

 كل موضوع، وعدد المراجعات( Citation)وحساب معدل    

 (معدل االطالع)وعدد القراءات لكل موضوع    



MENDELEY 
 البد من عمل حساب خاص بها•

 عباره عن ثالث اجزاء مهمه ورئيسيه•

 (Reference manger)الجزء االول  •

ترتيب  (MENDELEY)أى انه يعتبر المكتبه التى إعتمد عليها ويتم من خالل       

    المراجع والمصادر التى احتاجها

 (Social Research Network)الجزء الثانى      

 الخاص  (Face book)يساعدنى على  التواصل مع الباحثين فهو يعتبر     

 بالبحث، حيث من الممكن عمل بحث وعمل متابعه للباحثين اآلخرين حول العالم،     

 ومن الممكن تكوين فريق بحث والتعاون فيما بينهم والتواصل فيما بينهم    

واإلشتراك فى قرائتها وعمل مالحظات ( Reading List)من أى مكان  وعمل   

مشتركه وتدوينها ، ومن الممكن عمل حديث صوتى مشترك بين افراد 
 .المجموعه

 



MENDELEY 



1 

Scopus Database 
 





http://www.ekb.eg 
 

للدخول على 

 حسابى الخاص



للدخول  الصفحه 

الرئيسيه من خالل 

 حسابى الخاص



 للدخول على قواعد البيانات



إختيار 

القاعده 

 الرئيسيه



 إختيار قاعدة البيانات الفرعيه المراد البحث فيها



 الدخول على 



 البحث من خالل الحساب الخاص بالباحث



 الدخول على الحساب الخاص وبدأ عملية البحث

 مجال البحث

 الرابط موضوع البحث

 أدوات البحث

 نضغط 



 نتائج البحث



 تحليل نتائج البحث



 تحليل النتائج من خالل استعراض السنوات



تحليل النتائج من خالل اكبر المصادروالمجالت 

 التى تقوم بنشر موضوع البحث



  لمعرفة القيمه العلميه للمجله التى تقوم بنشر موضوع البحث
 وموقعها من المجالت اآلخرى التى تنشر فى نفس الموضوع



 وسائل ومعايير جودة المجالت المنشور بها موضوع البحث



 قياس جودة المجله من خالل معدل االستشهاد بهاخالل العام الواحد



قياس جودة المجله من خالل رتبتها بين المجالت األخرى خالل 

 العام الواحد



 قياس معدل التأثيرحسب ماتم كتابته عن الموضوع خالل العام



 قياس معدل التأثيرحسب اإلستشهادات المرجعيه للموضوع خالل العام



 قياس معدل التأثيرحسب مصدر الوثائق الخاصه بالموضوع خالل العام



 قياس معدل التأثيرحسب النسبه المئويه لمانشر عن الموضوع خالل العام



قياس معدل التأثيرحسب النسبه المئويه للمقاالت 

 الموثقه التى نشرت عن الموضوع خالل العام



 للمزيد 
لمعرفة المزيد بشكل تفصيلى عن جودة المجالت التى •

تقوم بنشر الموضوعات التى نقوم بالبحث عنها علينا 

 الدخول الى 

   web site تى اآل 

 Metrics www.journal   

المقاييس والمعايير والوسائل  وذلك من خالل   

 المستخدمه

http://www.journal/


يمكن التعريف بمقاييس  Metrics www.journalمن خالل الموقع   

 جودة المجالت وكذلك البحث عن اى مجله ومعرفة مدى جودتها 

لمعرفة جودة 
 مجله معينه

http://www.journal/


تحليل النتائج من خالل المؤلفين والناشرين 

 بترتيب اهميتهم وحجم النشر 



تحليل النتائج من خالل الجهه العلميه التى ينتمى اليها 

 الموضوع محل اإلهتمام بترتيب اهميتهم وحجم النشر 



تحليل النتائج من خالل البلد االكثر اهتماما  بالنشر فى 

 الموضوع محل اإلهتمام بترتيب اهميتهم وحجم النشر 

 
 

امريكا اكثر بلد 
 اهتماما  بالموضوع

 



تحليل النتائج من خالل نوع الوثائق محل االهتمام 

 االكبر او التى تحوز على نسبه اكبر فى النشر



تحليل النتائج من خالل حجم ونوع الوثائق التى 

 تنشر عن الموضوع محل االهتمام والبحث



 البحث بالمؤلف

بيانات المؤلف 

 محل البحث



 Affiliation Searchالبحث فى خاصية 

 كلمة البحث



اختياراحدى النتائج ومعرفة تفاصيلها   

 جامعة  قناة السويس



 مجاالت النشر حسب أهمية الموضوع وحجم النشر 

 

 
مجاالت النشر حسب االهميه والنسبه  
 المئويه ويظهر المجال الطبى فى المقدمه

 



 البحث المتقدم
 

 كلمة البحث

 روابط البحث

 رموز حقول البحث



 (Scopus, Science Direct and Mendeley) دورة المعرفة الحديثة 

1 

2 4 
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2 

Science Direct  

 

 



  Science Directبعض  الحقائق عن 



  Science Directبعض  الحقائق عن 

 نص كامل كل ثانيه 65تحميل •

 إتاحة مقالتين كل دقيقه •

 أكثر من بليون مقاله منذ بدايتها •

 مليون نص كامل 12تحتوى على •

 مجله محكمه 2500أكثر من •

 كتاب 20.000إتاحة أكثر من •



 

إختيار قاعدة 

البيانات الفرعيه 
 المراد البحث فيها



 الدخول على القاعده 

عند اسخدام 

خاصية البحث 

المتقدم تظهر 
 الصفحه التاليه



 محددات البحث المتقدم فى القاعده

 Andرابط لبحث 

 الفتره الزمنيه للبحث

 حقول البحث



 البحث المتخصص فى القاعده

 عدد نتائج البحث

 موضوع البحث

 محددات النتائج



 إختيار النتائج المطلوبه

النتائج 

 المختاره



 تحديد النتائج



 النتائج بعد تحديدها



 بالضغط على احدعناوين النتائج تظهر بياناته



 تظهر البيانات المطلوبه عن الموضوع المختار

 تعريف عام عن الموضوع

بالضغط على 

احداها تظهر 

التفاصيل على 

 يمين الصفحه

 فهرس الموضوع

 التوصيات الخاصه بالمقاله

 مستخلص المقاله



 إختيار النتائج المطلوبه 



 تصدير النتائج المختاره

خيارات 

مكان 

تصدير 

 النتائج

 بعداإلختيار نضغط هنا



 محددات ترتيب النتائج



 يمكن االطالع على الصور المتعلقه بالموضوعات  المختاره 



تظهر الصور ويمكن ترتيبها حسب المحددات    

 عدد النتائج



 

لحفظ نتائج البحث البد من عمل حساب 

  Science Directشخصى داخل 

  



 كتابة البيانات المطلوبه لعمل حساب شخصى

 ثم نضغط



 الدخول على الحساب الشخصى



 يظهر الحساب باإلسم الشخصى



 لحفظ النتائج داخل الحساب الشخصى 

1 
2 



 الستدعاء النتائج المحفوظه بالحساب الشخصى

 نضغط هنا



 تظهر النتائج المحفوظه حسب تاريخ حفظها

 بالضغط عليها تظهر النتائج المحفوظه



تظهر النتائج المحفوظه بالحساب 

 الشخصى بالمحددات التى سبق تحديدها

  بالحسابالنتائج االخرى المحفوظه  محددات البحث التى سبق 



 (Scopus, Science Direct and Mendeley) دورة المعرفة الحديثة 
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3 

MENDELEY 
 



https://www.mendeley.com 



  Mendeleyالبد من عمل حساب على 



 الدخول من خالل الحساب الشخصى 



ويظهر الحساب باالسم الشخصى  Mendeley الدخول الى الصفحه الرئيسيه ل 



 لتحميل البرنامج من اسفل الصفحه الرئيسيه

 نضغط هنا للتحميل  



 نختار المتصفح المراد استخدامه بعد تحميل البرنامج

المتصفح 

نضغط هنا  المختار

 للتحميل



 يتم تحميل نسخه الى المتصفح المختار 



 Windowsالمناسب النظمة  Mendeley Desktopلتحميل 

 نضغط هنا

 لألنظمه األخرى



 خطوات تشغيل البرنامج

تنزيل الرنامج – 1  

تحميل البرنامج – 2  

 (P.W – U.N)تشغيل البرنامج  – 3

 أصدار آخر من البرنامج
 



البد من   desktop versionبعد الدخول على 

 ويظهر االسم والصوره الخاصه Sign inعمل ٍ



مكتبتى  التى تحتوى كل 
 ماقمت بحفظه

النشاء مزيد ا  

 من الملفات

 انشاء مجموعات

لحذف كل 

 ماقمت بتحميله



 فلتر المؤلف

 قائمة المؤلفين



 بالضغط على احدى الوثائق تظهر بياناته على اليمين

 كل الوثائق المحفوظه



ات ى حي 
الص ت   مع خ 

ى 
عامرمصطف   

    01229982883                

01003710890 




