
WEB OF SCIENCE™

 أصبح باإلمكان تصفحها فورياً من نوافذ 
 GOOGLE SCHOLAR البحث يف

بإمكان الباحث� اآلن إ�ام البحوث رسيعاً عرب الروابط الجديدة املُقدمة 
Google Scholarاألساسية و WEB OF SCIENCE™ من باقة

 Citing Articles Summary Page هذه هي

 (صفحة ملخص اقتباسات املقاالت) من 

 Web of Science Core Collection يف الصورة 

التي تُعرض للمستخدم. ك� يوجد رابط �ّكن العودة 

. Google Scholar  إىل نتائج

للمستخدم¦ الغ© مشرتك¦ يف الWeb of Science يصلون عىل قا¤ة محدودة باملقاالت املُقتَبسة عىل صفحة ملخص 

اقتباسات املقاالت. وسوف يستعرض املستخدمون نسخة ثابتة لسجل كامل ولنتائج االقتباس بناًء عىل اشرتاكهم.

ك� سوف يساعد تضم¦ روابط Google Scholar يف Web of Science Core Collection املكتبات ومستخدميها 

عىل االستفادة من العدد الكب© للوثائق العالية الجودة املتاحة بنصوصها الكاملة ويساعد أيضاً املؤسسات املشاركة يف 

برامج الروابط املكتبية بـ Google Scholar عىل الوصول إىل نصوص املقاالت الكاملة يف أرشيف املكتبات.

ك� �كن الحصول عىل عدد Times Cited (مرات 

 Web of Science االقتباس) وروابط مبارشة إىل

.Google Scholar  داخل نتائج البحث يف

يعرض   Google Scholar وبشكل تلقا¿ روابط 

املقاالت الكاملة يف املؤسسة التي ينتمي إليها املستخدم 

.IP استناداً إىل عنوان -

 Web of Science من Áانسيابية الحركة ب¦ الويب املفتوح وب¦ الجيل الثا Google Scholar يُسّهل التعاون الجديدمع

ومحتواها املوثوق من خالل االقتباسات. أصبح بإمكان الباحث الوصول إىل روابط االقتباس من حيث بدأ بحثه.

تبسيط عملية التصفح• 

وصول أسهل اآلن إىل املقاالت الكاملة• 

توف© الوقت• 

 Web of Scienceإضغط عىل مفتاح

.Google Scholarلتبدأ البحث عىل
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 أسئلة شائعة
WEB OF SCIENCE من Google Scholar عن إمكانية الدخول عىل

ملاذا أرى روابط Web of Science عىل النتائج التي تظهر يل من Google Scholar والعكس؟

يسعدنا يف تومسون رويرتز بتعاوننا مع  Google Scholar أن نقدم روابط ب¦ باقة Web of Science األساسية و Google Scholar. وذلك حيث أن 

الدخول السهل عىل Web of Science من الويب املفتوح (Open Web) يُبّسط عملية االستكشاف ويوفر وقت الباحث¦.

وغالباً ما يُجري الباحثون بحثاً أرسع عىل Google Scholar قبل االنتقال إىل Web of Science للحصول عىل رؤية شاملة عن مدى تأث© مقال أو صحيفة 

أو كاتب بعينه يف عاá البحث العلمي. ولهذا يجعل الربط من Google Scholar إىل Web of Science هذه العلمية أسهل وأرسع.

ملاذا تتعاون تومسون رويرتز مع Google Scholar؟

 Web of Science Core Collection آخذ يف  أن يشكل بنسبة كب©ة نقطة البداية للباحث¦. تبقى Google Scholar تدفق العمل البحثي يتطور ك� أن

قة التي بها يتأكد للباحث¦ أنهم يصلون إىل أفضل ما يقدمه العلم يف العاá. ومن خالل الربط ب¦ املصدرين، نكون قد جعلنا  مجموعة æينة من املحتويات املُنسَّ

محتويات املكتبات يف مكان واحد فقط الذي تبدأ فيه بحثك.

هل سيتوفر بنتائج البحث عىل Google.com روابط إىل Web of Science؟

كال، سوف تظهر الروابط فقط يف نتائج Google Scholar وهي لعمالء Web of Science Core Collection فقط.

هل سوف ينتج عن كل بحث عىل Google Scholar روابط إىل Web of Science؟

كال، هذه الخدمة تقترص عىل املشرتك¦ يف Web of Science Core Collection فقط. لè تظهر روابط Web of Science يف Google Scholar، فإنه 

 .AHCI أو SSCI أو SCI الخاص باملؤسسة ويتع¦ أن تكون هذه املؤسسة مشرتكة يف فهارس IP من نطاق Google Scholar يجب عىل الباحث أن يدخل عىل

 .Web of Science أما إذا كان السجل الذي تحاول عرضه خارج تغطية اإلشرتاك، فسوف تحولك الروابط إىل إحدى صفحات عرض اقتباسات مقاالت 

ال يتوافر املحتوى املميز لغ© املشرتك¦.

ملاذا توجد يف بعض األحيان اختالفات ب� عدد االقتباسات الظاهر عىل Google Scholar وWeb of Science؟

قة للمحتويات  املصدر الرئييس لالختالف هو الطريقة التي ُجمع بها املحتوى. فتعتمد أعداد Web of Science Core Collection عىل قاعدة بيانات ُمنسَّ

املنشورة الخاضعة ملراجعة النظراء والتي يتم اختيارها وفق املعاي³ املتاحة للجميع. أما أعداد Google Scholar فهي تعتمد عىل مجموعة متنوعة من 

لة تُسّمى روبوت بحث. املصادر îا فيها محتويات أولية ومحتويات á تخضع ملراجعة النظراء يتم جمعها بواسطة خوارزمية ُمسجَّ

ما هي تكلفة االشرتاك للمؤسسة؟

ال يشء! إنها خدمة مجانية تقدمها تومسون رويرتز للعمالء.

ماذا لو أتيح يل الدخول عىل قواعد بيانات أخرى عىل Web of Science؟ فكيف ستتأثر؟

باقة Web of Science األساسية هي الباقة الوحيدة الداخلة يف هذا الربنامج للروابط املتباَدلة يف الوقت الراهن.

www.facebook.com/webofscience.thomsonreuters  

www.twitter.com/webofscience

wokinfo.com


