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 توصیف البرنامج

  

  الھدف العام:

المراجع  لغرض استخدامھ في تنظیم وتبویب Mendeleyتلبیة احتیاج المتدربین في التعرف على برنامج 
  العلمیة والتعرف على نسخة البرنامج المتاحة من خالل شبكة اإلنترنت.

  

  األھداف التفصیلیة:

  التعرف على برنامجmendeley . لغرض تنظیم وتبویب المراجع العلمیة 
  إنشاء مكتبة المراجع بإستخدام برنامجmendeley. 
  إستخدام برنامجmendeley میة لغرض إنشاء قائمة المراجع العلbibliography. 
  التعرف على اسلوب استخدام برنامجmendeley  لغرض إنشاء قائمة المراجع العلمیة

bibliography. 
  التعرف على آلیة التوافق مابین برنامج التبویبmendeley  وبرنامج تحریر النصوصMS 

Word. 
 خدمات الموقع   التعرف علىMendeley.com  لتوفیر امكانیة انشاء مكتبة رقمیة خاصة بالباحث

 على شبكة االنترنت.
  إستخدام موقعMendeley.com  لغرض المشاركة في المراجع العلمیة وخلق التواصل بین

 الباحثین.
  التعرف على اسلوب تزامن الوثائق والمعلوماتsynch  بین برنامجmendeley  ومكتبة الباحث

 .Mendeley.comالمستضافة في الموقع 

 

 

  

  

 

 

 



 موضوعات البرنامج
  .دور تقنیة المعلومات في إثراء أوعیة المعلومات1)

مصادر المعلومات الرقمیة.  
البرمجیات المتاحة لتبویب المراجع وبرامج التشغیل الداعمة لھا.  

 

  .Mendeleyبرنامج الـ  بإستخداموإدارة المراجع تنظیم 2)
إنشاء مكتبة المراجع وإضافة المراجع العلمیة.  
معلومات المراجع العلمیة إستیراد.  
إنشاء وطباعة قائمة المراجع العلمیة.  
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 تكملة - موضوعات البرنامج 
  .EndNoteوالـ  Wordالتكامل بین برنامجي الـ 3)

 قائمة الـEndNote وتبویب المراجع أثناء كتابة البحوث إلقتباس.  
أثناء الكتابة  اإلقتباسcite while you write.  
 والمراجع اإلقتباساتالتحكم في نمط.  
تنسیق قائمة المراجع.  

  .شبكة الویب إلدارة المراجع العلمیة4)
 والتبویب  اإلقتباسمن مواقع تقدیم خدمات  اإلستفادةأسالیب

  .للمراجع العلمیة
 اإلستضافةمواقع  بإستخدامأسالیب إدارة قائمة المراجع العلمیة 

  .الخاصة بإدارة المراجع العلمیة المتوفرة على الویب
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 :الجلسة األولى
دور تقنیة المعلومات في إثراء أوعیة 

 .المعلومات
مصادر المعلومات الرقمیة.  
 البرمجیات المتاحة لتبویب المراجع وبرامج التشغیل

  .الداعمة لھا
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 أھمیة مصادر المعلومات

المستلزمات من المعلومات مصادر تعتبر 
   .والدراسات البحوث إلنجاز الضروریة

 

مرحلة أثناء السابقة الدراسات على اإلطالع 
 .البحث موضوع تحدید

  

المصادر بتلك اإلستشھاد 
 Literature Review.  
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 مصادر المعلومات التقلیدیة
أھم أوعیة المعلومات التقلیدیة: 

 الدوریاتPeriodicals. 
 المجالت العلمیةJournals. 
 وقائع المؤتمراتConference Proceedings. 
 الرسائل الجامعیةThesis / Dissertations. 
 الكتبBooks. 
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 ePublishingالنشر اإللكتروني 
 أدى إلى ظھور وفرة ھائلة في مصادر المعلومات  

 :الرقمیة على النحو التالي
 الدوریات اإللكترونیة electronic periodicals  
 الكتب اإللكترونیةelectronic books  
 الرسائل الجامعیة اإللكترونیة  electronic 

dissertations  
 وقائع المؤتمرات بشكلھا اإللكترونيelectronic 

conference proceedings  
 الموسوعات اإللكترونیةelectronic encyclopedias  
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 ePublishingالنشر اإللكتروني 
 حفظ المصادر بتنسیقPDF  وحفظھا في قواعد

 .معلومات متاحة على اإلنترنت
 
 تنظیم عملیة ترقیم الوثائق لتسھیل عملیة

 .DOIالوصول إلیھا 
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 unique identification for any file on the 
Internet, permanently available. 

 A DOI identifies an individual article (like 
a serial number) such that a permanent 
URL can be created. 

 The DOI System is an ISO International 
Standard. 

DOI: digital object identifier:   
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A Digital Object Identifier (DOI) is a 
unique identifier to a published work, 
similar in concept to an ISBN. 

Where a journal source has a DOI, it is 
good practice to use it, in the same way as 
it is good practice to use ISBN references 
for book sources. 
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From the article page in a database 

تحتوي ھذه : مالحظة
والتي قد تظھر بعد (الصفحة 

تنفیذ عملیة بحث في قاعدة 
على معلومات ) المعلومات

المرجع فقط ولیس المرجع 
 !نفسھ

 

 



 :الجلسة األولى
دور تقنیة المعلومات في إثراء أوعیة 

 .المعلومات
مصادر المعلومات الرقمیة.  
 البرمجیات المتاحة لتبویب المراجع وبرامج التشغیل

  .الداعمة لھا
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إستخدام نمط التبویب المحدد من قبل الباحث.  
 تحدیث قائمة المراجع بشكل تلقائي عند وقوع أي

  .تغییرات على متن النص المحتوي على اإلقتباسات
العلمیة بشكل دائم مما  المراجعمعلومات  حفظ

  .یسھل من عملیة إعادة إستخدام المرجع
  

  نظرة عامھ :برمجیات إدارة المراجع
العلمیة، المصادر وتوثیق قتباساإل من  الباحث نیمكت  

  المراجع  تلك  معلومات  إضافةب البرنامج یقوم  أن  على
  .تلقائي بشكل  الببلیوغرافي  جزءال  إلى
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 كیف تعمل تلك البرمجیات؟
 إنشاء سجل خاص لكل مرجع بحیث یحتوي على

حقول مماثلة للحقول المستخدمة لتمثیل بیانات 
 ).والتي تعتمد بشكل كبیر على نوعھ(المرجع 

 بإسمقاعدة بیانات خاصة بالباحث، أو كما تعرف 
 .reference libraryمكتبة المراجع 

.برمجیات كتابة وتبویب المراجع العلمیة  41 
 

 

 

.برمجیات كتابة وتبویب المراجع العلمیة  42 
 



 

.برمجیات كتابة وتبویب المراجع العلمیة  43 
 

 

.برمجیات كتابة وتبویب المراجع العلمیة  44 
 



 

.برمجیات كتابة وتبویب المراجع العلمیة  45 
 

 

Importing References 
 من الممكن إستیراد معلومات المرجع مباشرة

من قواعد المعلومات بعد الوصول إلى المرجع، 
 !وحفظھا في برنامج التبویب
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 العدید من مواقع البحث عن
)  قواعد المعلومات(المراجع 

  :توفر الخدمتین
 عرض معلومات المرجع

  .بالتنسیق المطلوب
 تصدیر معلومات المرجع

بتنسیق یتوافق مع برنامج 
  .  التبویب

What is an 
RIS 

format!!??  

format for 
expressing 

bibliographic 
citations. 

 

 

RIS is a standardized tag 
format developed by Research 
Information Systems, to enable citation 
programs to exchange data. 

Supported by a number of reference 
managers, like EndNote 

Many digital libraries, like IEEE 
Xplore, ScienceDirect,and SpringerLink
, can export citations in this format. 
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 :الجلسة األولى
برنامج الـ  بإستخدامتنظیم وإدارة المراجع العلمیة 

Mendley.  

إنشاء مكتبة مراجع جدیدة.  
إضافة مراجع علمیة إلى المكتبة عن طریق:  

  .وإنشاء مرجع بشكل تلقائي PDFإضافة ملف 1.
  .manual data entryإدخال بیانات المرجع 2.
  .direct exportالمباشر   اإلستیراد3.

 

 

 

 
Bibliographies made easy 

 تسھیل عملیة تبویب المراجع

من أحد أھم  Mendleyیعتبر برنامج الـ 
 bibliographicبرمجیات تبویب المراجع 

software  اإلحتفاظحیث یوفر إمكانیة 
بمعلومات المراجع العلمیة المھمة بالنسبة 

 .للباحث، بأسلوب سھل ودقیق
 

 



 

  مكتبة المراجع

 

 

 

 

 

 



 مكتبة المراجع
 تحتوي على قائمة بالمراجع العلمیة التي تمت

 اضافتھا للمكتبة
 من الممكن إضافة ملفPDF  مع المرجع لیتم

 من خالل البرنامج نفسھ إستعراضھ
 یتم حفظ محتویات المكتبة في السحابةcloud 

بحیث یتمكن المستخدم من الوصول إلى قائمة  
 .مراجعھ العلمیة من أي جھاز متصل باإلنترنت
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 إمكانیة تنظیم المراجع في مجلدات
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 وإستعراضھا PDFكما یمكن إضافة نسخة 
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األبحاث من خالل قارئ  إستعراض
PDF المتضمن في البرنامج 
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 )1(آلیة إضافة المراجع الى المكتبة 
سحب المراجع وإلقائھا، ینتج عنھ استخراج 1)

 .تلقائي لبیانات المرجع وحفظھا
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 )2(إضافة المراجع إلى المكتبة 
المراجع بشكل مباشر من مواقع  إستیراد2)

قواعد البیانات العلمیة، في حال توفر خیار 
save to Mendley. 

 Webحفظ المراجع في المكتبة من خالل الـ 3)
Importer. 

 .مكتبات ذات تنسیقات مختلفة إستیراد4)
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 خدمة البحث في محتویات المكتبة
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 Mendleyإمكانیة البحث في مكتبة 
 )الباحثیینتضافر جھود (العامة 
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A bibliographic Software 
 برنامج تنظیم المعلومات الببلوغرافیة 

 یمكنك البرنامج من اإلحتفاظ بمعلومات مراجعك
 your referenceالعلمیة داخل مكتبة المراجع 

library )قاعدة بیانات.( 
 كما یتیح إمكانیة اإلقتباس من تلك المراجع التي

تمت إضافتھا إلى المكتبة، من داخل برنامج الـ 
Word. 
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كما یقوم البرنامج 
بإنشاء قائمة المراجع 

 !بشكل تلقائي
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كما یمكنك من التحكم 
في نمط التبویب ،، 
وتغییره في أي وقت 

 !تشاء
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یتم تنصیب تلك القائمة من خالل 
 نفسھ Mendleyبرنامج 
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  أمر التنصیب

  نتیجة التنصیب

 



 

في  Mendleyنتیجة تنفیذ أمر تنصیب 
 Wordبرنامج 

It’s a Word plug-in! 
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A plug-in is a set of 
software component 

that adds specific 
abilities to a large 

software application. 

 

 

 :الجلسة األولى
برنامج الـ  بإستخدامتنظیم وإدارة المراجع العلمیة 

Mendley.  

إنشاء مكتبة مراجع جدیدة  
إضافة مراجع علمیة إلى المكتبة عن طریق:  

  .manual data entryإدخال البیانات 1.

  .direct exportالمباشر   اإلستیراد2.
 إضافة ملفPDF  وربطھ مع المرجع المعني في

  .المكتبة

 



 

How do we add references to 
the new library? 

 Three ways: 
 Adding PDF Files 
 Manual Data Entry 
 Direct Export 

 

 

Adding PDF files 
یتم ذلك بأحد األسلوبین: 

1 ( سحب ملف العملPDF  ،وإلقائھ داخل المكتبة
 .البیانات بشكل تلقائي إستخراجوھنا سیتم 

2 ( األمر  إختیارمن خاللAdd Files  الظاھر
 في شریط الخدمات
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 :الجلسة األولى
برنامج الـ  بإستخدامتنظیم وإدارة المراجع العلمیة 

Mendley.  

إنشاء مكتبة مراجع جدیدة.  
إضافة مراجع علمیة إلى المكتبة عن طریق:  

 إضافة ملفPDF وإنشاء مرجع بشكل تلقائي.  
  .manual data entryإدخال بیانات المرجع 2.
  .direct exportالمباشر   اإلستیراد3.

 

 

Manual Data Entry 
إضافة بیانات المرجع من قبل الباحث نفسھ. 

  

 یتوفر ھذا األمر لمساعدة الباحث في إضافة
یدوي في حال عدم  باسلوببیانات المراجع 

، حیث یقوم بإدخال عنوان PDFتوفر ملف 
 البحث، اسم المؤلف، عام النشر،،، الخ

  

 یتم اختیار األمرAdd Entry Manually 
 ).Fileمن قائمة (الغرض والمخصص لھذا 
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 وتكون نقطة البدء في
ھذه الحالة ھي تحدید 

 نوع العمل، 

.برمجیات كتابة وتبویب المراجع العلمیة  77 

Journal  
Article  

Is default   

 

 

 تبویب المراجع العلمیة 
 بشكل عموم، فإنھ یجب اإلشارة إلى العناصر التالیة لكل

 :مرجع یتم إستخدامھ
 إسم المؤلف  
عنوان العمل  
 سنة النشر  
 اسم الناشر، رقم النسخة، العدد، عدد (معلومات النشر

  ).الصفحات، الخ
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معلومات المرجع األساسیة والتي یجب 
توافرھا بغض النظر عن نوع المرجع 

  )كتاب، مقال، ورقة عمل،،، الخ(

تشترك : مالحظة! تعتمد على نوع المرجع
  .جمیع المراجع في حقل اسم الناشر

 



 تطبیق عملي
قومي بإضافة مرجع جدید إلى مكتبة المراجع 

 :على النحو التالي
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تأكدي من أن نوع المرجع ھو عبارة عن مقالة 1.
 .Journal Articleفي مجلة علمیة 

  بناء على نوع المرجع یتم تحدید الحقول
 !المطلوب تعبئتھا في النموذج

  بناء على نوع المرجع، یتم صیاغة تبویب
كما (المرجع بشكل دقیق حسب التنسیق المطلوب 

 ً  ).سنرى الحقا
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، قومي بإدخال authorفي خانة المؤلف 2.
 :معلومات المؤلف األول على النحو التالي

 األخیر_اإلسم األب_إسم األول_اإلسم
Lee A. Turner 

 

:بالتنسیق التالي اإلسمالحظي أنھ من الممكن كتابة   
األخیر_اإلسم األول_اإلسم ،األخیر_اإلسم  

Turner, Lee A. 
 
 

سیفرق البرنامج بین الحالتین بناء على : مالحظة
!وجود الفاصلة من عدمھا  
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بعد .  نقوم اآلن بإدخال معلومات المؤلف الثاني3.
من إدخال بیانات المؤلف األول، قومي  اإلنتھاء

بحیث ینتقل  enterبالضغط على زر اإلدخال 
نكتب .  مؤشر اإلدخال النصي إلى سطر جدید

 :  المؤلف الثاني إسم
Ilham Nasser   

ومن ثم ننتقل إلى الحقل الذي یلیھ من خالل   
 .tabالضغط على زر التنقل   
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، yearفي حقل السنة  2002ندخل القیمة 4.
حقل السنة یجب أن یتألف من : مالحظة

 tabنضغط على زر    .أربع خانات رقمیة
 !titleلإلنتقال إلى حقل العنوان 
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 :  ، ندخل عنوان المرجعtitleفي حقل العنوان 5.
Policy-making and moral reasoning: why 
the CIHR guidelines on pluripotent stem 
cell research are inadequate. 

 : مالحظة
حالة الحروف الصغیرة عند كتابة  إستخدامیجب -

العنوان عدا للكلمة األولى وكذلك الحال ألي كلمة 
والتي ترمز إلى بدایة عنوان    :تظھر بعد عالمة 

 .فرعي جدید
 !عدم إدخال النقطة الظاھرة في نھایة العنوانیجب -

 84 
 



 

المجلة العلمیة التي یظھر  إسمنقوم اآلن بإدخال 6.
وندخل  Journal ننتقل إلى حقل .  فیھا المقال

 :التالي اإلسم
Policy Options / Options Politiques. 

 :مالحظات
 .اإلسمیجب عدم كتابة النقطة الظاھرة في اخر -
حالة  بإستخدامالمجلة العلمیة  إسمیجب كتابة -

 .حروف كبیرة في بدایة الكلمة
ً كتابة - ً دون أي  اإلسمیجب دائما ، إختصاراتكامال

 !حیث سیقوم البرنامج بذلك عند اللزوم
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 .23، أدخلي القیمة  volumeفي حقل العدد 6.
 

 .8، أدخلي القیمة  issueفي حقل الرقم 7.
 

 ، أدخلي القیمةPagesفي حقل الصفحات 8.
   41 – 44. 

 
، أدخلي القیمة  Dateفي حقل التاریخ 9.

November. 
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من إدخال بیانات المرجع، نقوم  اإلنتھاءبعد 11.
بإغالق شاشة النموذج بالضغط على عالمة الـ 

x  الظاھرة في أعلى النموذج من جھة الیمین
 ).دون الحاجة للقیام بعملیة حفظ(
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 تطبیق عملي
قومي بإضافة مرجع جدید إلى مكتبة المراجع 

 :على النحو التالي
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Author 
Brown, John Seely 
Duguid, Paul 
Year  
2002 
Title  
The social life of information 
Place Published 
Boston 
Publisher 
Harvard School of Business 
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Book  

 

 

 

 تطبیق عملي
 إلى مكتبة  عربيقومي بإضافة مرجعMy 

Research على النحو التالي: 
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تحلیل محتوى صفحات المكتبات : ورقة العمل عنوان
الخلیجیة على شبكة التواصل االجتماعي  األكادیمییة

  "الفیس بوك"
  الشیاديعلي الھادي و عبدهللا ناصر  نھاد: المؤلف

جمعیة المكتبات المتخصصة فرع الخلیج : الجھة المنظمة
  العربي

كسر الحواجز التقلیدیة : مستقبل المھنة : عنوان المؤتمر
لمھنة المكتبات والمعلومات والتحول نحو مستقبل البیئة 

  المھنیة الرقمیة
  ، أبوظبي 2013ابریل : اإلنعقاد تاریخ ومكان
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  مؤتمر

 

 

 

 نشاطات إضافیة
 ،ستحتوي مكتبتك اآلن على ستة مراجع

 :المطلوب منك ھو
،طباعة قائمة بتلك المصادر 
 تحریر قائمة المصادر من خالل أي محرر

 !نصوص
إحفظي المكتبة ومن ثم إغلقیھا. 
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 :الجلسة الثانیة
برنامج الـ  بإستخدامتنظیم وإدارة المراجع العلمیة 

Mendley.  

إنشاء مكتبة مراجع جدیدة.  
إضافة مراجع علمیة إلى المكتبة عن طریق:  

 إضافة ملفPDF وإنشاء مرجع بشكل تلقائي.  
 إدخال بیانات المرجعmanual data entry.  
  .direct exportالمباشر   اإلستیراد3.

 

 

 

Direct Export: finding references 
on the web. 

 



 Select the reference you need. 

 

 

 

 With a click of a button, the references are 
automatically imported into your library. 

Direct 
Export  

 



Exercise 
 Using the ERIC database, add 3 references 

into your library. 

  (ERIC) قاعدة معلومات المصادر التربویة والتعلیمیة 
Education Resource Information Center  

http://search.ebscohost.com  
  s6592361: اسم المستخدم
  Password: كلمة المرور

 

 

 

Exercise (4) 
Export 2 references from Google 

Scholar into your library. 

10/04/1435 
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