
 (Google Scholar) العلمً الباحث

 إلٌها ٌحتاج التً واألكادٌمٌة العلمٌة بالمؤلفات خاص بحث محرك هو

 من العدٌد عبر لبحثا المستخدم ٌمكن اذ .والدارسون الباحثون

 وملخصات وكتب علمٌة ورسائل المعلومات ومصادر العلمٌة المجاالت

 جمع ومراكز متخصصة وجمعٌات أكادٌمٌٌن ناشرٌن من ومقاالت
 العلمً البحث مؤسسات من ذلك وغٌر طباعتها قبل المعلومات



 (Google Scholar) العلمً الباحث

 بمجال صلة ذات العلمٌة األبحاث أكثر على التعرف على ٌساعد

 حسب مرتبة البحث نتائج بعرض ٌقوم ألنه ،الباحث تخص التً البحوث

 ٌتٌح وبالتالً معٌن، تخصص مجال فً العلمً واألثر والتارٌخ األهمٌة

 بسهولة علٌه واالطالع تخصصنا مجال فً نشره تم ما ألهم التوصل لنا

 .وٌسر
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 Google scholar))مميزات الباحث العلمي 

تقتصر نتائج البحث على وثائق أكادٌمٌة وعلمٌة ٌمكن االعتماد علٌها كمراجع لألبحاث 

باستخدام معاٌٌر بحث خاصة بالمكتبات، مثل اسم الكاتب وتارٌخ النشربحث ال 

 ال ٌمكن بأي حال من األحوال أن تظهر ضمن نتائج البحث المنتدٌات صفحات 



 

 (Google Scholar)اهمية الباحث العلمي 

رابط ضمن الواحدة المقالة نسخ كل جوجل من العلمً الباحث ٌجمع 

 قد المٌزة هذه .المعلومات على الحصول عملٌة وٌنظم ٌسهل مما واحد

 حسابال خالل من للمقالة مجانٌة نسخة على بالحصول مثال تسمح
 .النشر دار موقع فً مجانٌة غٌر أنها مع لكاتبها الشخصً

على له شخصٌة صفحة ٌنشئ أن باحث لكل ٌمكن Google 
Scholar، والفكري، العلمً إنتاجه ونشر حصر على تساعده بحٌث 

 .لها ٌتبع التً العلمٌة مؤسسته تصنٌف ترفع كما
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 Thanks for listening   


