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صندوق أدوات البحث العلميصندوق أدوات البحث العلمي

تقدیمتقدیم
ھند بنت سلیمان الخلیفة.د

أستاذ تقنیة المعلومات المشارك
منسقة مجموعة إیوان البحثیة
كلیة علوم الحاسب والمعلومات

تعارف
من أنت؟ ولماذا أنت ھنا؟

من ھذه الورشة؟تتوقعین ماذا 

من الورشةالھدف 
تختصر وقتك  بأداوتلتعریفك تھدف الورشة •

.وجھدك في البحث العلمي
:نتطرق إلى لن•

استخدام األدوات المذكورة في الورشةكیفیة –
كیفیة جمع وتحلیل الدراسات السابقة–
كیفیة كتابة ورقة علمیة–
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الورشةمحاور 
:الورشة تدور حول المحاور التالیة•

إلعداد الدراسات السابقةأداوت البحث –
البحث العلميمساندة في أدوات –
أدوات مساعدة في الكتابة األكادیمیة–

جدول الورشة
الموضوعالمحور

البحث إلعداد الدراسات السابقة

البحثیةإعداد إستراتیجیة البحث، العثور على الكلمة 

)التنبیھات البحثیة(الجدید في مجالك  مواكبة

قواعد البیانات العامة والمكتبة اإللكترونیة

مساندة في البحث أدوات

إدارة األوراق البحثیة

الخرائط الذھنیة

االجتماعیة الشبكات

المفتوحة المقررات اإللكترونیة

القوائم البریدیة

أدوات مساعدة في الكتابة األكادیمیة

صیاغة الجمل

قلب الجمل والتلخیص

نصائح من دور النشر

استراتجیات البحث إلعداد الدراسات السابقة
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إعداد إستراتیجیة البحث
قبل البحث عن أي معلومة، البد أن تكون لدیك •

إستراتیجیة للبحث؟
نصائح لتحسین إستراتجیة البحث•

.التعرف على المفاھیم األساسیة–
.تحدید مصطلحات بدیلة لھذه المفاھیم، إذا لزم األمر–
سوف تختلف االستراتیجیات واألسالیب للبحث وفقا ) ال تنسى(–

.لالختیار الشخصي والمسار المھني

أدوات للكلمات البحثیة

الرابطاسم الموقع
Springer Realtimehttp://realtime.springer.com/ 
Free Keyword Toolhttp://www.wordstream.com/keyw

ords 
Google Trendshttp://www.google.com/trends/ 

Finding Synonyms http://thesaurus.com/ 

محركات وقواعد البیانات
الرابطاسم الموقع

Google Scholar http://scholar.google.com/

Microsoft Academic Searchhttp://academic.research.microsoft.com

Directory of Open Access 
Journals

http://www.doaj.org/

http://ethos.bl.uk/Home.doالجامعیة البریطانیة مكتبة الرسائل

/http://www.openthesis.orgالجامعیة المفتوحة الرسائل
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سكوالر قوقلمحرك 

المكتبة الرقمیة

https://lms.ksu.edu.sa/ 

مقاطع فیدیو تدریبیة الستخدام
Web of Science

science/#live_sessions-of-http://wokinfo.com/training_support/training/web 
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:أنواع التنبیھات•
)Search Alert(تنبیھات البحث –
)Table of Content(تنبیھات جدول المحتویات –
)RSS( الخالصات–
)Citation Alert(االستشھاد تنبیھات –

التنبیھات البحثیة

تنبیھات البحث

http://www.google.com/alerts 

مقاالت أبحاث : تابع كل ما یستجد في تخصصك•
وأخبار وفیدیو

• http://zetoc.mimas.ac.uk

Zetocلشرح استخدام  یوتیوبقناة •

• http://www.youtube.com/user/Mim
asZetoc

 Table of(تنبیھات جدول المحتویات 
Content)
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المجالت العلمیةمواقع •
• http://www.springer.com/alert

• http://www.sciencedirect.com/scien
ce/alerts 

 Table of(تنبیھات جدول المحتویات 
Content)

؟الخالصاتما ھي •
كیف تعمل؟•

)RSS( الخالصات

كیف أتعرف علیھا؟•

برمجیات لجلبھا•

)RSS( الخالصات

FeedDemonhttp://www.feeddemon.com/
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جدول الورشة
الموضوعالمحور

البحث إلعداد الدراسات السابقة

البحثیةإعداد إستراتیجیة البحث، العثور على الكلمة 

)التنبیھات البحثیة(الجدید في مجالك  مواكبة

قواعد البیانات العامة والمكتبة اإللكترونیة

مساندة في البحث أدوات

إدارة األوراق البحثیة

الخرائط الذھنیة

االجتماعیة الشبكات

المفتوحة المقررات اإللكترونیة

القوائم البریدیة

أدوات مساعدة في الكتابة األكادیمیة

صیاغة الجمل

قلب الجمل والتلخیص

نصائح من دور النشر

مساندة في البحثأداوت 

إدارة األوراق البحثیة
فیدیو یشرح كیفیة عمل البرنامج•
•8KzpVvn9http://www.youtube.com/v/kYa

http://www.qiqqa.com/
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الخرائط الذھنیة

http://www.mindmeister.com/39583892/research-tools-by-nader-ale-ebrahim

الذھنیةأداوت الخرائط 
اسم البرنامجالرابط

   http://www.mindmeister.com/ 

http://freemind.sourceforge.net/
wiki/index.php/Main_Page 

)MOOC(المقررات المفتوحة 
الرابطالموقع

https://www.coursera.org/

https://www.edx.org/

https://www.khanacademy.org/  

https://www.futurelearn.com/
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)تویتر(االجتماعیة الشبكات 
متابعة حسابات تغرد بمعلومات مفیدة في البحث •

– جامعات -أشخاص(العملي أو في تخصصك 
والتواصل معھم) الخ -مراكز بحثیة -مكتبات

معین والمشاركة فیھ) ھاشتاق(متابعة وسم •
عن موضوع معین تویترالبحث في •
واالستباناتطرح األسئلة البحثیة •

)تویتر(االجتماعیة الشبكات 

http://t.co/qUC8sjhQTH 

)تویتر(االجتماعیة الشبكات 
تویترحسابات ینصح بمتابعتھا في •

• http://onlinephdprogram.org/twitter-accounts/ 
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القوائم البریدیة
القائمة البریدیة ھي قائمة تحتوي على عدد من •

التي تستقبل جمیعھا نفس المعلومات  اإلیمیالت
.المرسلة مرة واحدة

:فوائدھا•
االطالع على جدید األبحاث والمؤتمرات–
السؤال عن ما یشكل في البحث–
التعرف على المجاالت الجدیدة–

المفضالت البحثیة

http://www.citeulike.org/ 

جدول الورشة
الموضوعالمحور

البحث إلعداد الدراسات السابقة

البحثیةإعداد إستراتیجیة البحث، العثور على الكلمة 

)التنبیھات البحثیة(الجدید في مجالك  مواكبة

قواعد البیانات العامة والمكتبة اإللكترونیة

مساندة في البحث أدوات

إدارة األوراق البحثیة

الخرائط الذھنیة

االجتماعیة الشبكات

المفتوحة المقررات اإللكترونیة

القوائم البریدیة

أدوات مساعدة في الكتابة األكادیمیة

دورات تعلیمیة في الكتابة األكادیمیة

والتلخیص وصیاغة الجملقلب 

نصائح من دور النشر
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أدوات مساعدة في الكتابة األكادیمیة

الكتابة األكادیمیةدورات تعلیمیة في 

https://www.coursera.org/course/sciwrite

دروس في الكتابة األكادیمیة
لمجلة علمیةكیفیة الكتابة •

• http://academy.springer.com/node/2185 
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الجملأداة قلب 
• Contextual Thesaurus

http://labs.microsofttranslator.com/thesaurus/ 

صیاغة الجمل

http://springerexemplar.com/index.aspx 

أداة التلخیص

http://www.tools4noobs.com/summarize/ 
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 ً دور النشر تقدم نصائح أیضا

www.springer.com/authors/author+academy 

 ً دور النشر تقدم نصائح أیضا

http://www.emeraldinsight.com/research/guides/methods/index.htm 
http://www.emeraldinsight.com/research/guides/index.htm 

!!شكرا لحضوركمشكرا لحضوركم

@hend_alkhalifa

http://iwan.ksu.edu.sa
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مراجع
• Research Tools by Nader Ale Ebrahim,

http://www.mindmeister.com/39583892/research-
tools-by-nader-ale-ebrahim

• 100 Useful Tips and Tools to Research the Deep 
Web 
http://www.online-college-blog.com/features/100-
useful-tips-and-tools-to-research-the-deep-web/

مراجع
• Top 30 Web Tools to Search, Download and Review 

Dissertations Online
http://onlinephdinnursing.com/2010/top-30-web-
tools-to-search-download-and-review-
dissertations-online/


