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باستخدام برنامج وتوثيقها العلمية المراجع إدارة 

MENDELEY

إعداد

الدكتور نبيل أبو كف

كلية الزراعة–قسم وقاية النبات 

جامعة تشرين



الورشةهدف 

ما هو برنامج مندلي؟

.تنظيم مكتبتك العلمية

.تبادل األبحاث العلمية ومشاركتها

.اكتشاف األبحاث ذات االهتمام ومتابعتها



سطح المكتب 

Desktop
إنترنت 

Web  موبايل

Mobile 

برمجية أكاديمية مجانية

(Win/Mac/Linux/Mobile)برمجية عابرة ألنظمة عديدة 

كل المتصفحات الرئيسية

؟Mendeleyما هو برنامج 
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؟Mendeleyكيف يساعد برنامج 



نظرة عامة 

الستخدام البرنامج 
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إبدء

mendeley.comإنشاء حساب مجاني  

http://mendeley.com


Mendeley Desktop



Mendeley Web



هدف الورشة

ما هو برنامج مندلي؟

.تنظيم مكتبتك العلمية

.تبادل أبحاثك العلمية ومشاركتها

.اكتشاف األبحاث ذات االهتمام ومتابعتها



تنظيم
مكتبةإنشاء 



إضافة الوثائق

إلضافته ملف أو مجلد تحديد 

جهاز الكمبيوتر الخاص بكمن 

مجلد مراقبة

إضافة مرجع 

دويبشكل يتفاصيل بإدخال 

إدارة مرجعية أخرى، من االستيراد 

BibTeXأو 



تنظيم
إدارة مكتبتك



إدارة مكتبتك 

استخدم رأس 

العمود لترتيب 

مراجعك

علّم المدخل بمقروء

أو غير مقروء

المدخالت مع ملف 

PDFح يمكن أن يفت

PDFمع قارئ 

العناصر مع النجمة

ةلتعليمها كمفضل

كل العناصر في 

مكتبتك الشخصية

العناصر المضافة

في األسبوعين 

الماضيين

الوصول إلى عناصر

قراءتك الحالية

كل العناصر التي 

وضعت عليها نجمة 

في مكتبتك

اج العناصر التي تحت

إلى تدقيق
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إنشاء واستخدام مجلداتك

هر المراجع غير المضافة إلى مجلد ستظ

«unsorted»في 

. ستظهر مجلداتك على شكل قائمة
.أسحب وأسقط المجلدات إلعادة ترتيبها

إلدخال « Create Folder»استخدم 

اسم مجلد جديد



البحث في وثائقك 

أدخل كلمة البحث في الحقل بحث

سية سيتم تصفية العرض الرئي

وفقاً لذلك

انقر على مجلد معين للبحث داخله

«  clear»تنظيف زر استخدم 
البحثعامل تصفية إلزالة 

سوف Mendeleyبحث أداة 

metadataتبحث في 
ستبحث ، ولكن المرجعية

النص الكامل داخل أيضاً 

.PDFلألبحاث 



وثائقكالبحث في 
تك األبحاث في مكتبإلى أضف عالمات 

التي تشترك في موضوع مشترك

ض قائمة تصفية لتصفية عراستخدام 

مة فقط لبنود الموسوامكتبتك التي تشمل 

ف، يمكنك أيضاً التصفية حسب المؤل

الكلمات المفتاحية للمؤلف والناشر



التكرارالتحقق من 



Sync تزامن 



PDF Viewer
المستندات والتعليق عليهاتسليط الضوء على 



The PDF Viewer



Highlighting and Annotating
والتعليقتسليط الضوء 



Citeاقتباس

Mendeleyباستخدام  Citation Plug-In



تثبيت مساعد االقتباس

Install the Citation Plug-in



Wordتوليد اقتباس ضمن النص في برنامج 

Generate In-Text Citations in Word



إدراج المراجع الخاصة بك

Inserting Your Bibliography



إيجاد نمط االقتباس المناسب

Finding a Citation Style



هدف الورشة

ما هو برنامج مندلي؟

.تنظيم مكتبتك العلمية

.تبادل األبحاث العلمية ومشاركتها

.اكتشاف األبحاث ذات االهتمام ومتابعتها



التعاون

Collaborate
لمشاركة المراجعمجموعات االتصال وإنشاء 

Join and Create Groups to Share References



إنشاء مجموعات

Create Groups

أنظر إلى المجموعات التي

إليها أنضممتأنشأتها أو 

.أو تتابعها

أضف وثائق إلى مجموعة 

بوساطة السحب واإلسقاط



مجموعات خاصة

Private Groups

تعاون مع فريقك البحثي

امل شارك وثائق بالنص الك

مع أعضاء مجموعتك 

الخاصة

شارك بتسليط الضوء 

والمالحظات 

كل عضو في مجموعة يمكن أن يتميز بلون مختلف بتسليط الضوء



استعرض و انضم إلى المجموعات العامة

Browse & Join Public Groups

أبحث حسب الموضوع أو المجال 

لتكتشف المجموعات الجديدة



تعريفك كباحثإنشاء ملف 

Create your research profile

مع االتصال 

الزمالء واالنضمام 

إلى مجتمعات 

جديدة

ن مع باحثيشارك عملك 

آخرين

تعزيز عملك 

واهتماماتك 

لجمهورك العالمي

تلقي االحصائيات 

ة الشخصية على كيفي

استخدام عملك



عرض المنشورات

Showcase Your Publications

إضافة منشوراتك الخاصة. 1

ويضيف . 2Mendeleyملفات الـPDF  إلى

قاعدة البيانات العامة

عرضهم . على ملفك الشخصي3



هدف الورشة

ما هو برنامج مندلي؟

.تنظيم مكتبتك العلمية

.تبادل األبحاث العلمية ومشاركتها

.اكتشاف األبحاث ذات االهتمام ومتابعتها



اكتشف

Discover

، واألثربحث جديد، توصيات

New Research, Recommendations, and Impact



إيجاد بحث جديد 

Mendeley Web Importer

Mendeleyمستورد  Web 

Mendeley Research Catalog

Mendeleyكتالوج بحوث 



أضف بحثاً جدياً بسرعة

Quickly Add New Research

ني، إذا كان البحث متاحاً بشكل مجا

اصة يمكن إضافته إلى مكتبتك الخ

بنقرة واحدة

للوصول Open URLأو استخدم 

إلى النص الكامل



أحصل على اإلحصاءات

Get Statistics

إحصاءات االجتماعية التساعدك 

ين بالمعرفة حول المستخدمين اآلخر

(البحث)لهذه الورقة 



الوثائق ذات الصلة

Related Documents

اختر موضوعان أو أكثر. 1

أنقر على . ’Related Documents‘«وثائق ذات صلة»2

استلم مقترحات خاصة بك. 3



الورشةهدف 

ماذا تعلمنا اليوم؟
ما هو برنامج مندلي؟

.تنظيم مكتبتك العلمية

.تبادل األبحاث العلمية ومشاركتها

.اكتشاف األبحاث ذات االهتمام ومتابعتها
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!شكراً لحضوركم

Thanks for coming!


