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االهـــداف

-:تهدف ورشة العمل إلى 

.العلميةالبحثمحركاتعلىالتعرف1.

Endnoteبرنامجباستخدامالمراجعمكتبةتكوينكيفيةمعرفة2.

.اليهاالمراجعوإضافة

.الخاصةاألنماطتحديدكيفيةمعرفة3.

.Wordمستنداليالمراجعاستيرادكيفيةمعرفة4.

.قوقلكتبمنالكتبتنزيلكيفيةمعرفة5.



برامج إدارة المراجع 
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Google Scholarالباحث العلمي مزايا 

تحديد نطاق البحث-1

.ق الزمنيتحديد النطا, اسم كتاب أو عنوان مجلة تحديد , تحديد المؤلف , تحديد كلمات البحث 



Google Scholarالباحث العلمي مزايا 

إنشاء اإلشعارات-2
اإلشعارات تسمح لك بتتبع أحدث اإلصدارات والمنشورات في مجال اهتمامك من

.سهولةخالل إنشاء تنبيه أو إشعار بكل 



Endnoteبرنامج إدارة المراجع 
-:Endnoteبرنامجمزايا

.بالمرجعالمتعلقةالمعلوماتكافةكتابةعناءالباحثعلىيوفر•

.المراجعStyles))انماطإنشاءسهولة•

الذيللنمـطفقا  والمراجعقوائمبةوكتاتلقائيا  صنالفيتباساياالقتإضافةسهولة•

.الباحثيختاره

Endnote Web:-

اليهاالوصولوبكالخاصةالمراجعمكتبةتخزينخاللهمنيمكنكمجانيبرنامج

.المراجعمشاركةخاللهمنويمكنكاالنترنتطريقعن

http://www.myendnoteweb.com/

http://www.myendnoteweb.com/


EndNote X7



مراجعانشاء مكتبة

-:انشاء مكتبة مراجع 

.البرامجقائمةمنEndnoteبرنامجافتح•

NewثمFileاختر•

.تخزينهامكانواخترانشاءهاتريدالتيالمراجعمكتبةاسماكتب•

-:مالحظة 

فيenlكتابةيمكنكتخزينهامكاناوالمراجعمكتبةالسمنسيانكحالةفي

.جهازكفيالموجودةالمراجعمكتباتجميعلعرضويندوزبحث



إضافة مرجع الي مكتبة مراجع
-:العلمية البحث االستيراد من محركات .  1

.عالمرجبياناتعلىيحتويملفتنزيليتمCiteأوExportعلىالضغطعند•

Google Scholar scholar (x).enw

WorldCatWorldCat_x.ris

.(التنزيالتمجلدفيموجود)تنزيلهتمالذيالملفعلىاضغط•

-:مالحظة

راخفيالمرجعإضافةوالبرنامجفتحسيتممغلقEndNoteبرنامجكاناذا•

فيالمرجعسيضافواالEndNoteبرنامجفيمفتوحةكانتمراجعمكتبة

.حالياالمفتوحةالمكتبة



عتاب-إضافة مرجع الي مكتبة مراجع

-:اليدويةالكتابة.2ا•

-:التاليةالحاالتفيEndNoteبرنامجفييدويامرجعبياناتادخاليمكنك•

.العلميةالبحثمحركاتنتائجضمنعنهتبحثالذيالمرجعتجدلماذا•

.باستيرادهقمتالذيالمرجعبياناتفيخطاوجود•

.باستيرادهقمتالذيالمرجعبياناتفينقصوجود•



Google Scholarمن االستيراد
(Settings)اإلعدادات خالل من Google ScholarمعEndnoteربط يجب 

https://scholar.google.com



االقتباس

يخ تحديد التار

Google Scholarاالستيراد من 



Worldcatاالستيراد من 
https://www.worldcat.org

Cite/Export

عرض كامل 

النص



Google Booksاالستيراد من 

(2)

https://books.google.com



 Google Booksاالستيراد من

االقتباس



إضافة مرجع يدويا
-:إلضافة مرجع جديد

.Referencesمن New Referenceاختر •



 (New Style)انشاء نمط جديد
-:إلنشاء نمط جديد

.مكتبة المراجعاختر •

New Styleثم Output Stylesثم Editاختر تكوين نمط جديد عن طريق  •

اذا كنت تستخدم الهوامش السفلية  قم . Bibliographyو Citationsقم بتعديل •

.فقطBibliographyبتعديل 

االقتباس 

البيبلوغرافي



(Bibliography)البيبلوغرافي

.المراجع المختلفةنوع من أنواع البيبلوغرافي لكل يمكنك تحديد 

(Book, journal article, newspaper article, web page)



:- (Templates)  1-قوالب

.الختيار نوع المرجعReference Typesاضغط على زر •

.  لقوسينفمثال يمكن  إضافة ا. اضف الرموز التي تريد اظهارها في البيبلوغرافي•

العنوان, المؤلف )إلضافة الحقل الذي تريد اظهاره  Insert Fieldاضغط على زر•

(.الخ.....التاريخ,

.أضف فاصلة  للفصل بين الحقول التي تريد اظهارها•

.الحقللتحديد شكل ظهور ( تحته خط, غامق, مائل)على اضغط •

(Bibliography)البيبلوغرافي



-:مالحظات

ليتم عرض يجب ان تكون لغة لوحة المفاتيح اإلنجليزية عند اضافة الرموز مثل القوسين•

.البيبلوغرافي بشكل صحيح

. كبيريبدا اسم الحقل  بحرف بكتابة اسم الحقول فيجب ان اذا قمت •

-:مثال 

Book :Author.Title,| ترجمةTranslator|, |ط Edition|,Place Published,Publisher,|Year|.

Journal Article :Author, ( Title ), Journal,Volume,Date

(Bibliography)البيبلوغرافي



-: (Sort Order)  2-الترتيب

(Bibliography)البيبلوغرافي



-:(Author Lists)قوائم المؤلفين -3

.  مسافة وحرف  الواو للفصل بين اسم المؤلف األول و اسم المؤلف الثانيأضف •

لفينالمؤعددحالةفيفقطاألولالمؤلفاسمبذكرلالكتفاء.واخرونومسافةأضف•

.ثالثةمناكثر

(Bibliography)البيبلوغرافي



-(:Author Name)المؤلف اسم -4

(Bibliography)البيبلوغرافي



-:(Editor Lists)قوائم المحررين -4

(Author Lists)المؤلفين قوائم تستخدم لتنسيق اسماء المترجمين وتكون بنفس طريقة 

(Bibliography)البيبلوغرافي

-( :Editor Name)اسم المحرر -5

(Author Name)اسم المؤلف وتكون بنفس طريقة اسم المترجم لتنسيق تستخدم 



حفظ النمط

-:بحفظه  كتاليبك قم بعد االنتهاء من تكوين النمط الخاص 



نسخ نمط& تعديل نمط 

OutputثمEditعلىبالضغطقمنمطلتعديل• StylesثمOpen style

mangerىعلاضغطالتعديالتلحفظ.تعديلهتريدالذيالنمطاخترثمFile

Save.ثم

تح مجلد ثم قم بفمكتبتك الخاصة بالمراجعالي مكان تخزين لنسخ نمط انتقل •

Styles ثم قم بنسخ النمط المطلوب.



PDFاالحتفاظ بمرجع من نوع 



المراجع بمكتبة Wordربط مستند 

ليكون متوافق مع النمط الموجود في مكتبة Wordيجب ضبط النمط في مستند

.المراجع  المراد االقتباس منها



دإضافة البيبلوغرافي في مستن

-:خطوات إضافة البيبلوغرافي في مستند 

.ضع المؤشر في الحاشية السفلية•

.الموجود في شريط األدواتEndNote X7قم بالضغط على •

EndNote.Go Toقم بالضغط على •

.اختر المرجع المراد اضافته•

.Insert Citationاضغط على •



دإضافة البيبلوغرافي في مستن



ند المستفي النمط تطبيق تعديالت 

Word اوتباساالقفيالتعديلتشملقدالتيوالنمطعلىالتعديالتاجراءبعد

المؤلفاسم,العنوان)المرجعبياناتفيالتعديلاوالبيبلوغرافيالتعديل

راجعالمقائمةوعلىاالقتباساتعلىالتعديالتهذهتطبيقيجب(الخ...

.المستندفيالموجودة

.  الموجود في  شريط األدوات EndNoteعلى اضغط•

 Update Citations and Bibliographyاضغط على •



فالمؤللقبكاناذااالقتباسفيصحيحبشكلالمؤلفاسمظهورعدم•

,الرحمنعبدعامر,محمدبنخالدمثلمسافةبينهماشقينمنمؤلف

.النجاأبوإبراهيم

فيوجودةالمالمسافةبإلغاءوذلكفقطالثالثةوالثانيةالحالةمعالجةيمكن

.(أبوالنجاإبراهيم,عبدالرحمنعامر)اللقب

.فالمؤلاسمحسبعلىوليساللقبحسبعلىابجديامرتبةالمصادر•

-:مثال
ktab,الشجرةهذه.العقادعباس محمود  INC.,2012.

لنّص نحو رؤية منهجيّة في تدريس ا), قبيـــالتمسنـــد نـــزار,العليماتفاطمة محمد 
, (األدبي للناطقين بغير العربيّة

لة مج, (دالالت المكان في رواية سجن السجن لعصمت منصور), جميلة عماد النتشة
,24,الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية

EndNote&  اللغة العربية 



EndNote&  اللغة العربية 
-:لترتيب قائمة المراجع ترتيبا تصاعديا قم بالخطوات التالية

Plain Textتحويل المستند الذي يحتوي على اقتباسات الي  -1



EndNote&  اللغة العربية 

المية مجلة الجامعة اإلس, (دالالت المكان في رواية سجن السجن لعصمت منصور), جميلة عماد النتشة

,24,للبحوث اإلنسانية

ktab,الشجرةهذه.العقادعباس محمود  INC.,2012.

ي للناطقين نحو رؤية منهجيّة في تدريس النّص األدب), قبيـــالتمسنـــد نـــزار,العليماتفاطمة محمد 

`, (بغير العربيّة

Zالى  Aقم بتعليم قائمة المراجع ثم اختر الترتيب من –2



Google Booksمن تنزيل الكتب 
-:من الموقع التالي Google Books Downloaderبرنامج بتنزيلقم -1

http://www.gbooksdownloader.com

http://www.gbooksdownloader.com/


Google Booksمن تنزيل الكتب 
gbooks.exeبالضغط المزدوج بواسطة الزر االيسر على الملف قم -2

.التنزيالتالموجود في 



Google Booksتنزيل الكتب من 
Googleضعه في حقل وبأكمله انسخ عنوان الرابط -3 Book URL 

start.زر بعد تحديد نوع الملف ودرجة الوضوح ومكان التخزين اضغط 



تمنياتي لكم بالتوفيق


