
 لرسالة ماجيستير او دكتوراه او عمل بحث؟كيف تجمع المادة العلمية 
 
 scienceفي  تنشر كالتيمجاالت قوية موثوق فيها  يجب اختيار علمية تشمل ابحاث )والمادة ال

direct  اوElsevier .)وغيرهم( ورسائل علمية وكتب )اذا احتاجت له 

 
 Papersاوال : االبحاث 

 
 Acrylمثال موضوع رسالتي عن  يجب أن تدرك وتفهم تماما ما هو موضوع الرسالة بداية الفي 

amide 
 

 اوال مواقع العلمية التي نبحث فيها :
1. https://scholar.google.com.eg / 

لكي احصل علي كل الملفات من  Acrylamide.pdfوهو الباحث العلمي لجوجل فبكتب اوال كلمه 
( ثم ابحث عن باقي عناوين محتويات موضوع مثال عن طرق تحليله او 1كما في صورة ) pdfنوع 

 اكتبتاثيره وهكذا 
Method of determination of acryl amide وبعدين عنوان اخر 

Effects of acryl amide وهكذا 
 عنها في موضوعك.د النقاط التي تبحث يتحد يجب أوال 

 
تم هو عباره عن بحث مجمع لكل االبحاث الي و  review article تجميع هو  األمر الثاني المهم 

يفيدك في انه س ايضاو كي معتال reviewسنة نشر الى  هفي موضوع االكريالميد من بدايت اجراءها 
يحتوي علي ) ماهو  review وستجد مثال موضوع رسالتك عن عنوان شامل  اكثر من يحتوي علي 

ايضا ( وهره علي صحة االنسان وكيف تم عالجوما تاثي هالميد وكيف اكتشف وكيف يتم تقديراالكري
 جها في نقطة معينة.اتوصل لالبحاث شاملة كل معلومات تحتفي التفيدك سمراجع الريفيو 

 
2. http://www.sciencedirect.com/ 

 الى تمويل وفي هذه الحالة تحتاج مقفولة  امفتوحة وابحاث اابحاث ستجدمواقع وطبعا الوهو من افضل 
 للمواقع في البوست السابق وتحمل البحث بكل سهولة. ستعود

 
3. www.google.com 

 Google scholarوهو بينطبق عليه نفس طرق البحث في 

 
4. http://search.ndltd.org 

 هو موقع جديد لكن به محتوى جيد
 (2في صورة )كما  Acrylamide.pptيفيدك في عمل السمينار فنكتب سحاول تجمع بوربوبينت  ايضا

 (3كما في صورة )Acrylamide review.pdfكتب ستوللبحث عن الريفيو 
 ومن الممكن ان تجد  عملكعن فيديوهات تساعدك في  YouTubeفي  ويمكنك البحث ايضا 

  فيديو بطريقة بسيطة أي ل يتحم في بحثك ،  ويمكن  يساعدك يقوم بشرحه احد الباحثين قد بوربوبينت 
كما في صورة  www.ss بحيث تكونو ss. هتضع wwwبعد كلمه  أعلى الرابط من  دعن كالتالي : 

كما في صورة  downloadيظهر لنا كلمة سو enterنضغط ثم  الرابط  ومن ثم باقي أحرف ( 4)
 ويتم تحميل الفيديو في جهازك .  (5)

 

https://scholar.google.com.eg/
http://www.sciencedirect.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&h=rAQGrYI6_AQHE0XY9Dpd4rGQ15NuQrTt-SEHrdAXSt4jXGA&enc=AZOfEZpKu1q1cF5-asd9-jBTU-hLSGncDPE8n978X6Fi9pmzfDUAUfRazQj1khpQ5lx60k6i3Uix4--ks9k2Toyayz_t61ObI6lanFcWanDJvgqNGf3R0keZ04m96AUJ8y_e-xftAXPkAtAkTFy1z0LuFnBQLwjug9T5YCQuI1iKFQ&s=1
http://search.ndltd.org/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1041407395915407&set=pcb.942040132546949&type=3
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