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 اليسعني بعد شكر اهلل ا تعالى اال ان اقدم خالص شكري وتقديري  الى  
التربيةعميد كلية علوم    

االستاذ  الدكتور صباح عبود عاتي     
الدورةلجهوده المبذولة في اق امة هذه     

الى  بجزيل الشكر والتقدير  كما واتقدم    
غازي رشيدلدكتور  هيف اء  االستاذ      

ان الوف اء يلزمني باالمتنان الى مدير التعليم المستمر  كما    
 االستاذ المساعد منتهى عبد الزهرة



  

 محاور الدورة
 

 .المراجع دار ال ٌاتبرامجال أهم
 .ممٌزاته أهمو EndNote برنامج

 .EndNote لا برنامج وتنصٌب تحمٌل

 .المكتبات انشاء

 .البٌانات وقواعد البحث محركات من المراجع بٌانات استٌراد

 . ٌدوي المراجع بٌانات اضافة
 .المرجع بٌانات مع pdf ملفات ارفاق

 المجلة أو الجامعة متطلبات حسب (style) النمط تعدٌل

 .المجموعات انشاء
 



 :المراجع  لتبويب  المتاحة  البرامجيات
  

 المراجع وتخزٌن وتنسٌق لتبوٌب المتاحة التوثٌقٌة البرامجٌات من العدٌد هناك

 والبعض االنترنٌت على مجانً بشكل متاحة البرامج هذه بعض البحوث كتابة اثناء

 برنامج 30 من اكثر ٌوجد حٌث  علٌها الحصول مقابل رسوم دفع ٌتطلب االخر

 : البرامج هذه أهم ومن
   

 . LaTexالمكمل لنظام اعداد  BeTexأدا  

 .mendeleyبرنامج 

 .  Zoteroبرنامج 

 EndNote.برنامج 
 

 



 :EndNote برنامج
  

 أنصح شخصٌا أنا و المراجع وتبوٌب إدار  فً المفٌد  و الشهٌر  البرامج أحد هو

 مصادر على ٌشتمل بحث اي على ٌعمل باحث ألي له الشبٌهة البرامج أحدب أو به

 إلى ذلك إلى أضف رخٌص، سعره أن إال مجانً غٌرال البرامج من البرنامج .عدٌد 

   برنامج من نسخة توفر ما غالبا العراق خارج  الجامعات من العدٌد أن

EndNote  للطالب.   
 



 EndNote : المميزات المفيدة لبرنامج أهم
  

تنسٌق المراجع من االمور المهمة لكنها متعبة بالرجوع الى الطرٌقة التقلٌدٌة بالكتابة   

 .Wordالمباشر  بال 

 .المختلفةالمتعدد  و الملفاتإنشاء مراجع جدٌد  و استخدامها فً سهولة 

 .الووردإنشاء تلقائً لقائمة المراجع فً نهاٌة ملف 

 .غٌرهاو مفتاحٌةكلمات وإعطاءها إنشاء مجموعات و أكثر من مكتبة للمراجع و تصنٌفها 

 .سهولة اتباع قوانٌن التنسٌق المطلوبة عند القٌام بانشاء قائمة المراجع

توفر امكانٌة كتابة المالحظات من قبل الباحث لكل مرجع من تلك المراجع وتقوم باالحتفاظ 

 .بتلك المالحظات

وتعتبررقم واحد فً برامج  EndNoteمعظم قواعد البٌانات متوافقة مع برنامج 

فً ادار  المراجع وهذه ( المراجعمدٌر قوائم ( )Bibliography manager)الببلٌوكرافً

 .مٌز  كبٌر  فٌة

 



 EndNote:تنظيم وادارة المراجع باستخدام برنامج  
 

على الحاسبة سٌظهر شرٌط االدوات فً برنامج  EndNoteتنصٌب برنامج عن 

 كما فً الشكل ادناه لٌسهل عملٌة االقتباس Wordل محرر النصوص ا

 



 Microsoft برامج باغالق قم االندنوت برنامج تنصٌب أثناء :هامة مالحظة
Office 

 



 من هذه نختار نوع التنسٌق المطلوب

لوب من مكتبة طمن هذه نختار المصدر الم

EndNote( المصدر الذي تم االستشهاد بة

 (اثناء كتابة البحث



  End Noteلفتح برنامج ( 1

اضغط على قائمة أبدا من 

 الحاسبة الخاصة بك

اضغط على االٌقونة ( 2

 End Noteالخاصة ببرنامج 

 لفتح البرنامج

 :الول مرة EndNoteتشغيل برنامج   
ثم الذهاب يثداء اما من قائمة اتداء  EndNoteفحح ترنامج   

تالضغط تالمىاس على ايقىنث الثرنامج سيظهر للثرنامج او 

 تالشكل الحالي

 



 اختر ملف ثم جدٌد  انشاء مكتبة مراجع جدٌد 



 :Build Libraries المكتبات  انشاء
  

اسم ومكان تخزٌن المكتبة وٌفضل أن بعد ذلك نحدد 

عدا القرص فً جهازك ٌكون على أي قرص صلب 
ال تفقد مكتبتك اذا اضطررت لحذف حتى   Cالرئٌس 

 القرص الرئٌسملفاتك من 





 محر البحث الذي من خاللة ممكن البحث عن اي مجلد ضمن المجلدات التً تم ادخالها للبرنامج 



 EndNoteأٌقونة المساعد  والتً بها كافة تعالٌم التشغٌل الخاصة ببرنامج 



 مزامنة المكتبة مع أجهز  أخرى أو مكتبنك على االنترنٌت



 :EndNoteل للخروج من مكتبة ا
 

 Exit. ثم File زر على نضغط EndNote لا برنامج من للخروج



1 

2 



 :للحفظ مكتبة المراجع  
 

 Compressed ثم File زر على نضغط EndNote لا برنامج من المراجع مكتبة لحفظ
Library  



1 

2 



3 

 كالتً تماما االعدادات نضبط خاللها ومن التالٌة الشاشة لنا ستظهر ثالثة وخطو  ذلك بعد
 .Next نضغط ثم التالٌة الشاشة فً



 :مالحظات مهمة
 

 لا لمكتبة enl. أمتداد تلقائٌا ٌعطً EndNote ببرنامج الخاصة المكتبة ملف أسم

EndNote. 

 ملفات صورومجموعات ٌحتوي للبٌانات ومجلد enl. أمتداد من ملف لدٌها مكتبة كل

 المجلد نفس فً وٌخزن مكتبة بكل ٌرتبط والذي البٌانات مجرد داخل مخزنة أخرى

 .المكتبة داخل رئٌس كملف

 العملٌة بنفس تقوم ان الملفات بعض تسمٌة اعاد  او اونسخ تحرٌك عند  الضروري من
 .EndNote لا لبرنامج تبةكم لكل وذلك المقابل فً البٌانات ومجلد enl. لا ملف فً



 :لعرض خانة االسترجاع Google scholarاعداد خانة متصفح  
  

 كتابة عناء عنك توفر والتً المكتبات من المراجع بٌانات الستجالب الطرق واسرع اهم من

 نذهب لذلك العلمً الباحث اعداد أوال علٌك ٌجب ولكن االستخدام سهلة وهً ٌدوٌا المراجع

 باللغة   scholar Google او العربً باللغة  العلمً الباحث بالبحث ونكتب المتصفح الى

 :االتً بالشكل العلمً الباحث واجهة لنا سٌظهر االنكلٌزٌة
 



 نضغط على ضبط





 حوار مربع لك فٌظهر ( EndNoteالى استٌراد) على بالضغط قم معٌن مرجع عن البحث بعد 

 .EndNote لا فً مباشر  وحفظها المرجع بٌانات فتح









دائما مع كل ورقة علمٌة وصلة البٌانات ستجد عندما تبحث فً المكتبات الرقمٌة وقواعد : مالحظة
 Citationهذه الوصلة تسمى ، EndNoteإدار  المراجع مثل فً برامج إلدراج صٌغة المصدر 

معروف لدٌك ولٌكن سطح مكان  أيالضغط علٌها ستحصل على ملف افتحه أو خزنه فً عند 

 EndNote.تخزٌن بٌانات المرجع فً سٌتم  تفتحهالمكتب مثال وبعد أن 





 باضغط نقوم EndNote لا برنامج الى المرجع ولتصدٌر التالٌة الشاشة سٌظهر ذلك وبعد

 نختار موجود EndNote لا برنامج ٌكن لم وأن EndNote ثم ومن   Open Withعلى

Other ثم EndNote ثم Ok. 
 



   EndNote لا برنامج الى مباشر  سٌنتقل السابقة الخطو  عمل بعد
 









 الى اضافته ٌمكنك فانه االنترنت على البٌانات قواعد فً بٌاناته تجد ولم مرجع لدٌك كان اذا

 اضف ثم (الخ.... بحثٌة ورقة أو كتاب من فصل أو كتاب) المرجع نوع بتحدٌد وذلك ٌدوٌا المكتبة

 .لدٌك المتوفر  المعلومات

 أوال : اضغط على هذا الزر



أضف معلومات المرجع : ثانٌا
 بعد تحدٌد نوعه

 أغلق هذه النافذ : ثالثا

 أحفظ التغٌرات: أخٌرا



 من هنا أختر نمط كتابة بٌانات حسب متطلبات المجلة



 اخترته من هناالذي ( style)الترتٌب ٌمكنك إجراء تعدٌل على 

 ثم الضغط هنا

 وتختار النمط الخاص بك وتعدل علٌه كما تشاء ولكن
 احفظ التعدٌالت باسم جدٌد



 :EndNoteل  و اWordل التكامل بين برنامجي ا
 

 لا قائمة EndNote الرسالة او الثحىخ الكحاتة اثناء المراجع وجثىية القحثاس. 

الكحاتة اثناء االقحثاس. 

المراجع وقائمة االقحثاسات نمط في الححكم. 

المراجع قائمة جنسيق. 

 : المستندفً (  citation)استشهادتوجد عد  طرق الدراج 

الحظ الطرٌقة باالشكال ) الوورد ملفاضافة استشهاد من مكتبة االندنوت الى ٌتم  1 .

 (التالٌة



 EndNoteل نحدد المصدر المراد االستشهاد بة من نافذ  ا: أوال

نضع المؤشر : ثانٌا
 فً المكان المناسب

نضغط على زر ادراج : ثالثا

استشهاد ثم نختار ادراج 

(  االستشهاد المحدد 
insert selected 

citation) 



 

 
  على زر ادراج استشهاد ثم نضغط داخل مستند الوورد نضع المؤشر فً المكان المناسب من  2 .

insert citation  نكتب اسم المرجع أو المؤلف ونختار المرجع المناسب ثم ادراجثم 



نضغط على زر : ثانٌا
 insert)ادراج استشهاد 

citation ) 

نضع المؤشر : أوال
 فً المكان المناسب

ثم نكتب اسم المرجع أو المؤلف : ثالثا
 ادراجونختار المرجع المناسب ثم 



  EndNoteالى برنامج نذهب  ثممن داخل مستند الوورد نضع المؤشر فً المكان المناسب  3 .

ثم  كلها(  تحدٌدها)ونقوم بتحدٌده (  الٌها)المراد االشار  الٌه  )المراجع(أو ونبحث عن المرجع 

 ((insert citationنضغط على زر ادراج استشهاد 



 EndNoteل نحدد المصدر المراد االستشهاد بة من نافذ  ا :ثانٌا

نضع المؤشر : أوال
 فً المكان المناسب

ثم نضغط على زر : ثالثا
 insert)ادراج استشهاد 

citation) 



فً االشار  للمراجع حسب متطلبات المستخدم (  style)الحظ أنه بضغطة زر ٌمكنك تغٌٌر النمط 

 :النشر بها كما هو موضع فً الصور التالٌةالمجلة المراد الجامعة أو 



 النمط المستخدم هنا
 Harvardهو نظام 
 ومن هذه األٌقونة

 نستطٌع اختٌار أنماط
 أخرى حسب الحاجة



 Numberedنظام هو  هناالنمط المستخدم 
 أنماطاختٌار نستطٌع  األٌقونةهذه ومن 

 حسب الحاجةأخرى 





 التوصيات
 

 نسخة محدثة ومجانٌة لطلبة الدراسات العلٌا والبحثٌة توفٌر  1. 

 لتسهٌل التواصل وسهولة نقل البٌانات من محركات البحث  website تفعٌل    4.

واالصدارت دورات تدرٌبة بشكل دوري لطلبة الدراسات  العلٌا والخرٌجٌن لمواكبة  البرامج نشاء  أ2. 

 الحدٌثة 

 EndNoteأنشاء دلٌل تعرٌفً الستخدام برنامج  3.




