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تجدون موارد التكوين عىل الخط عىل املوقع

link.springer.com

الصفحة الرئيسية للكتاب

١ نزل الكتاب

ابحث يف هذا الكتاب  ٢

٣ جدول املحتويات مع فصول الكتاب

٤ أنظر يف الداخل (مخترص)

٥ حول هذا الكتاب

PDF ١ نزل بصيغة

HTML ٢ تصفح املقالة بصيغة

٣ أنظر اىل الداخل (مخترص) 

٤ ملخص

٥ مقاالت ذات صلة

٦ وثائق تكميلية

٧ مراجع

٨ حول هذه املقالة

٩ اإلبحار يف هذه املقالة

١٠  تصدير اإلستشهاد

يف أسفل غالف املجلة أو الكتاب يوجد رابط الكرتوº يسمح بتصدير االستشهادات. ·كن تصدير االستشهادات يف الصيغ 

التالية:

•  ProCite (RIS)
•  Reference Manager (RIS)
•  Ref Works (RIS)
•  BookEnds (RIS)
•  EndNote (RIS)
•  PubMed (TXT)
•  Text only (TXT)
•  BibTeX (BIB)

SpringerLink
دليل مرجعي رسيع

بزيارتنا
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تجدون موارد التكوين عىل الخط عىل املوقع

البحث / خيارات البحث

١ link.springer.com: أدخل لتصبح مستخدم معرتف به 

٢ إخرت اللغة

الصفحة الرئيسية تنقسم إىل ثالثة أجزاء

٣ محتوى متوفر حسب النوع

٤ البحث املبسط مع اقرتاحات مربمجة مثل محرك البحث قوقل

٥ البحث املتقدم و املساعدة متوفران بالنقر عىل أيقونة 

٦ تصفح عرب قاÞة املواضيع

٧ هنا يطلعون عىل أحدث تنزيالت مؤسستكم

١ تصفح املحتوى حسب املوضوع. انقر عىل موضوع من اختيارك و سوف تتحصل عىل

صفحة نتائج البحث و بها جميع الوثائق التي تتعلق بهذا املوضوع  

٢ ·كنك أيضا التصفح حسب نوع املحتوى:

•  (املجلة) مقاالت  

•  فصول و سلسالت (الكتاب)  

•  كتب املراجع ، بروتوكوالت  

٣ احذف املربع األصفر ان كنت تفضل أن ال تحصل إال عىل املحتوى املتاح ملؤسستكم.

افرتاضيا كل النتائج يتم عرضها، أي املحتوى املتاح و كذلك املحتوى الذي ·نحك عرض مخترص

٤ عىل يسارك قاÞة إبحار توفر لك البحث حسب الخيارات التالية: 

نوع املحتوى  •

املوضوع  •

املوضوع الفرعي  •

تاريخ النرش  •

اللغة  •

اإلبحار حسب قا�ة املواضيع / نوع املحتوى
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صفحة نتائج البحث / وثائق ذات صلة

الصفحة الرئيسية للمجلة

١ نوع املحتوى

PDF ٢ نزل بصيغة

HTML ٣ تصفح بصيغة

 تصفح نتائج البحث / عنارص القا�ة

ابحث يف هذه املجلة  .١

تصفح املجلدات و األعداد  .٢

قاÞة أحدث املقاالت  .٣

أنظر يف الداخل ) مخترص  .٤

حول هذه املجلة  .٥

1

4

5

3

2 5

link.springer.comQuick user guide link.springer.com


