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 Web of Science™ دليلمرجعيسريعالمجموعةاألساسيةلـ

ما هي المجموعة األساسية لـ Web of Science؟
ابحثفيأكثرمن55مليونسجلمنأهمالجرائدوإجراءاتالمؤتمراتوالكتبفيمجاالتالعلوم،والعلوماالجتماعيةوالفنون
والعلوماإلنسانيةللحصولعلىاألبحاثعاليةالجودةذاتالصلةاألكبربمجالاهتمامك.ومنخاللاستخدامالمراجعالمقتبسة

المرتبطة،استكشفالمواضيعالمترابطةبينالمقاالتالتيأنشأهاباحثونخبراءيعملونفيمجالك.

بحث عام

عوامل تشغيل البحث 
استخدمandللعثورعلىسجالتتحتويعلىكل

المصطلحات

استخدمoRللعثورعلىسجالتتحتويعلىأيمن
المصطلحات

استخدمnotالستثناءسجالتتحتويعلىبعض
الكلماتمنبحثك

استخدمn /neaRللعثورعلىسجالتتحتويعلى
كلالمصطلحاتضمنعددمحددمنالكلمات)n(لكل

مصطلح)stress NEAR/3 sleep(

استخدمSaMeفيالبحثعنعنوانللعثورعلى
 Tulane SAME(مصطلحاتفيخطالعنواننفسه

Chem(

أحرف البدل 
استخدماالقتطاعللتمتعبمزيدمنالتحكمبالكلماتفي
صيغةالجمعأوبالكلماتالتيتكتببأكثرمنطريقة

إمالئيةواحدة

*=منصفرأحرفإلىالكثيرمناألحرف

?=حرفواحد

$=صفرأحرفأوحرفواحد

البحث عن جملة 

للبحثعنجملمحددةعندالبحثعنموضوعأو
عنوان،ضعالجملةبينعالماتاقتباس.علىسبيل

 energy"المثال،سيعثراالستعالمعنعبارة
conservation"علىسجالتتتضمنجملة

energy conservationبالتحديد.

اسم الكاتب 
أدخلاسمالعائلةأوالً،تتبعهمسافة،ثمأدخلحتى5 

أحرفمناألحرفاألولى.

استخدماالقتطاعللبحثعنبديلإمالئيللعثورعلى
األشكالالمتعددةلالسم:

 DriscollوDriscoll CيعثرعلىDriscoll C
CMوDriscoll Charlesوهلمجرا.

Driscollيعثرعلىجميعالكّتابالذينلديهماسم
 Driscollالعائلة

*fCruzlaDeأوDelacruz f*يعثرعلى
Delacruz FMوDe La Cruz FMوهلمجرا.

بحث 
يمكنكجمعالكلماتوالعبارات
للبحثفيسجالتالمصدرفي

 Web ofالمجموعةاألساسيةلـ
.Science™ 

أِضفمجالبحثآخر. تحديد مجال بحثك
استخدمالقائمةالمنسدلةلتحديدمجالبحثك.
يمكنكالبحثبحسبTopic)الموضوع(أو

 Publication)الكاتب(أوAuthor
 Funding)اسمالمنشور(أوName

Agency)الوكالةالممّولة(أو
Organization-Enhanced)المؤسسة

 AuthorIdentifierالمعززة(أو
Number)رقممعّرفالكاتب(

استخدم"My Tools")أدواتي(لالنتقالإلى
أبحاثكالمحفوظةأوحسابEndNoteعبر

اإلنترنتأوهويةالباحث.

استخدمالقائمةالمنسدلةللبحثعن
 Web ofمحتوىآخرتمتعيينهعلى

.Science

حّدد بحثك
غّيرحدودالبحثأوضعحًداللفهارسالتيتريدالبحثفيها.
انقرفوق"More Settings")مزيدمناإلعدادات(لرؤية
قائمةبكلالفهارسالمضّمنةفياشتراكالمجموعةاألساسيةلـ

 .Web of Science

انقرفوقالسهمالختيارخياربحث
آخر:

 Basic)أساسي(	
 Advanced)متقدم(	
 	 Cited Reference

Search)بحثفيالمراجع
المقتبسة(

 Author Search)بحثعن	
الكّتاب(

بحث عام



2

 Web of Science™ دليلمرجعيسريعالمجموعةاألساسيةلـ

نتائج البحث

انقرفوق"More")المزيد(
لعرضبيانالبحثالكامل.

انقرفوق"Create Alert"
)إنشاءتنبيه(لحفظبيانالبحث

هذاكتنبيهبحث.

تنقية نتائجك
 RefineResultsاستخدم
)تنقيةالنتائج(لتحديدمجموعة

النتائجالكاملةالخاصةبك
للعثورعلىأفضل100من
فئاتالمواضيعأوعناوين

المصادرأوسنواتالنشرأو
الكّتابأوالوكاالتالممّولة.

إنشاء تقرير اقتباس
 Create Citationانقرفوق

Report)إنشاءتقريراقتباس(لرؤية
لمحةعامةعناقتباساتأيمجموعةمن

النتائجذاتعددسجالتأقلمن
.10000

نتائج بحث اإلخراج 
صّدرالسجالتإلىأدواتاإلدارةالببليوغرافية
مثل ®EndNote،ثماحفظهاكنصأوبريد
إلكتروني،أوأضفمايصلإلى5000سجل
إلىMarked List)الالئحةالمعلّمة(المؤقتة.

انقرفوقFull Text)النص
الكامل(لرؤيةخياراتالنص

الكامل.

 View Abstractانقرفوق
)عرضالتلخيص(لفتح

التلخيصعلىهذهالصفحة.

انقرفوقعنوانالمقاللالنتقالإلى
السجلالكامل.يمكنأنتتوفر

االرتباطاتإلىالنصوصالكاملةأيًضا
)االشتراكمطلوب(.

فرز النتائج  
بحسبPublication Date)تاريخالنشر(

)افتراضي(أوTimes Cited)أوقاتاالقتباس(
أوSource)المصدر(أوFirst Author)اسم

الكاتباألول(.
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نتائج البحث

أسماء الكّتاب

تمتفهرسةجميعالكّتاب.ابحثباستخدام
 garfieldاسمالعائلةواألحرفاألولى)مثالً

.)e*

رابطإلىالنصالكاملو/أومعلومات
عنموجوداتالمكتبة.

العناوين وأسماء المؤسسات المعززة

تمإدراجكلعناوينالكّتابفيالفهرسوهي
قابلةللبحث.يتمإدراجطبعةمعادةعن

عناوينالبريداإللكترونيللكّتابعندتوفرها.
يتماستخدامأسماءالمنظماتللمساعدةفي

تحديدالمؤسساتذاتاألسماءالمعّقدةأوتلك
التيطرأالكثيرمنالتغيراتعلىعنوانها.

المجاالت في البحث عن موضوع

العنوان

تمإدراجكلالعناوينفيالفهرسكماتم
نشرها.

التلخيص 

تمإدراجكلالتلخيصاتفيالفهرسكماتم
ذكرهافيالجريدة)منذعام1991حتى

يومناهذا(.

الكلمات األساسية المتعلقة بالكّتاب والكلمات 
األساسية اإلضافية 

تمتفهرسةالكلماتاألساسيةالمتعلقة
بالكّتابوهيقابلةللبحث.وتدّلالكلمات

األساسيةاإلضافيةعلىالكلماتوالعبارات
التييتمالحصولعليهامنعناوينالمقاالت

المقتبسة.انقرفوقKeyword)الكلمة
األساسية(أوPhrase)العبارة(إلجراء

بحثعنالمصطلحات.

معّرفات الكّتاب

 ORCIDهوياتالباحثينوهويات
قابلةللبحثويتمعرضهاعندتوّفرها.
ويتمالحصولعلىهوياتالباحثينمن

 ملفاتالتعريفالعامةعلىالموقع
 .www.researcherid.com

معلومات التمويل 

الوكالةالممّولةوأعدادالهباتونصاإلقرار
بالتمويلكلهاقابلةللبحث)منذعام2008 

وحتىيومناهذا(. 

تمتفهرسةكلالمراجعالمقتبسةوهي
 Cited Referenceقابلةللبحثعبر
Search)البحثفيالمراجعالمقتبسة(.

 Cited"انقرفوقارتباط
References")المراجعالمقتبسة(في
Citation Network)شبكةاالقتباس(

لالنتقالإلىعرضالمرجعالمقتبس.

citation network )شبكة 
االقتباس( 

 Cited References)المراجع	
المقتبسة(

 Times Cited Counts)عدد	
مراتاالقتباس(

 Citation Mapping)تعيين	
االقتباس(

 	 Related Record Search
)البحثعنسجالتذاتصلة(

 Citation Alerts)تنبيهات	
االقتباس(

يتمعرضعددمراتاالقتباسمن
 Web ofالمجموعةاألساسيةلـ

 Web ofوالنظاماألساسيلـScience
 Web of)بمافيذلكScience
 Science Core Collection
 Web ofالمجموعةاألساسيةلـ(

 Biosis Citationو)Science
Index)فهرساقتباساتالعلوم

 Chinese Scienceاإلحيائية(و
Citation Database)قاعدةبيانات

 Dataاقتباساتالعلومالصينية(و
Citation Index)فهرساقتباسات
البيانات(وSciELO(علىكلسجل.

يعكسالعددكلاالقتباساتالصحيحةوال
يحّدهاشتراكك.
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بحث في المراجع المقتبسة
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Copyright ©2014 Thomson Reutersكلالحقوقمحفوظة.

Science المكاتب الرئيسية لـ

 األمريكيتان
 +1 800 336 4474 فيالدلفيا
+1 215 386 0100  

 أوروبا، والشرق األوسط وأفريقيا
 +44 20 7433 4000 لندن

 آسيا والمحيط الهادئ
 +65 6775 5088 سنغافورة

 +81 3 4589 3100 طوكيو

 للحصولعلىقائمةكاملةبكلالمكاتب،يرجىزيارة:
ip-science.thomsonreuter.com/contact

الحصول على المساعدة
انقرفوقزرHelp)التعليمات(علىأيصفحةللحصولعلىمساعدةمفّصلةبشأنالميزاتباإلضافةإلىتلميحات

 wokinfo.comعلىالموقع:Web of Scienceوأمثالمفّصلةعنالبحث.ابَقعلىاطالعدائمعلى

 اتصلبمكتبالدعمالفنيالخاصبمنطقتكعلى:
ip-science.thomsonreuters.com/support/ 

 اتصلبفريقالثقافةعلى:
ip-science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/ 

 لالستمتاعبتدريباتمباشرةومسّجلةعلىالويببشكلمستمر:
wokinfo.com/training_support/training/ 

الخطوة األولى 

 استخدمسهمالقائمةالمنسدلةلالنتقالإلىCited Reference Search)البحثفيالمراجعالمقتبسة(.	
 	 Cited Workالكاتبالمقتبس(أو(Cited Authorأو))العنوانالمقتبسCited Titleابحثبحسب

 Pageاإلصدار(أو(Issueأو)المجلد(Volumeأو)العامالمقتبس(Cited Yearأو)العملالمقتبس(
)الصفحة(.

 استخدمJournal Abbreviations List)قائمةاختصاراتالجرائد(للحصولعلىمساعدةفي	
االختصارات.

 cited RefeRence تلميحات عن
SeaRch )البحث في المراجع المقتبسة(: 

 	 Citedاستخدمأحرفالبدل)انظرالصفحة1(على
Authors)الكتابالمقتبسين(وCited Work)العمل

المقتبس(.
 ابحثعنالمتغيرات)أحياًنايتماقتباساألبحاثبطريقة	

غيرصحيحة(قبلاالنتهاءمنالبحث.
 يعكسعدد"Citing Articles")مقاالتاالقتباس(	

االقتباساتمنكلاألعواموكلطبعاتالمجموعة
األساسيةلـWeb of Science،حتىاألعوام

والطبعاتالتيالتشتركفيها.
 تمتفهرسةكلالمراجعالمقتبسةوهيقابلةللبحث،بما	

فيذلكمراجعللكتبوبراءاتاالختراعوالمستندات
الحكوميةإلخ.كذلك،يمكنكالبحثتلقائًياعبركل

سجالتالمصدرفيWeb of Scienceعنالكّتاب
الثانويينالمقتبسين،وعناوينالمصادربالكاملباإلضافة
إلىاختصاراتالمصادرغيرالقياسية.تذّكردائًماأن
بحًثامنهذاالنوعقديعودعليكبنتائججزئيةفقط.

 منذعام2012،تمتفهرسةكلمراجعالعناصر"من	
دونمصدر")كالكتبوالصحفوإلخ.(بالكامل)الئحة

كاملةبالكّتابوالعناوينالكاملةإلخ.(تماًماكماتمنشرها.
انقرفوق"Show Expanded Titles")إظهار
العناوينالموسعة(لرؤيةمعلوماتالمراجعالكاملة.

الخطوة الثانية 

حددالمراجع،بمافيذلكالمتغيرات،لتضمينها
فيبحثك،ثمانقرفوق"Finish Search"

)إنهاءالبحث(لعرضنتائجالبحث.

ملف تعريف Web of Science الخاص بك
 حفظالملفاتفيEndNoteعبراإلنترنت	

 تكاملمعهويةالباحث	
 حفظمحفوظاتالبحث	

 إنشاءتنبيهاتالبحث	
 إنشاءتنبيهاتاالقتباس	
 حفظإعداداتالبحثالمخصصة	


