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قنوات األخبار – األخبار
احلالية من New York
 Timesو.BBC

( Browseاستعراض) –
• االستعراض حسب املوضوع أو أبجديًا
• االستعراض حسب املوضوع أو أبجديًا
•البحث عن السير الذاتية حسب املوضوع و/أو احلقبة
و/أو اجلنسية و/أو النوع و/أو األهمية
• العثور على مقاالت بواسطة مساهمني محددين
• استعراض الكتب اإللكترونية واملصادر الرئيسية
• استكشاف مجموعة الوسائط واالقتباسات

( Research Toolsأدوات البحث) – إليك بعض
الروابط السريعة للميزات الرائعة مثل...
• ( Compare Countriesمقارنة الدول)
• ( This Day in Historyفي مثل هذا اليوم)
• ( Timelinesاجلداول الزمنية)
• ( World Atlasأطلس العالم)
• ( World Data Analystمحلل البيانات العاملية)
• ( Omega Sourcesمصادر أوميجا)

( World Data Analystمحلل
البيانات العاملية)

يوفر ( World Data Analystمحلل البيانات العاملية) إحصائيات تاريخية وحالية من معلومات إحصائية حول العالم.
قم بإنشاء جداول ومخططات من خالل
مقارنة إحصائيات متعددة عبر الدول.
اعثر على اإلحصائيات احلالية أو تعرف
على كيفية تغيرها مبرور الوقت.

ابحث عن معلومات مفصلة
وحديثة حول دولة معينة .ترد
النتائج في صيغة .PDF

استخدم جداول  Britannicaمسبقة
اإلنشاء لترتيب الدول من األعلى إلى
األدنى حسب عدد من الفئات اإلحصائية.
أيضا على جداول للميزات والسمات
اعثر ً
البارزة للعالم.
قم بحفظ أو تصدير
صور اخملططات إلضفاء
الوضوح على تقاريرك
ومشاريعك.

( Omega Sourcesمصادر أوميجا)

( Omega Sourcesمصادر أوميجا) عبارة عن مجموعة كبيرة توفر املصادر األصلية للتطور
االجتماعي والسياسي والقانوني والديني للجنس البشري .ستجد هنا املصادر األصلية مبا في ذلك
الكتب الكالسيكية ووثائق املصادر األصلية واملواد املرجعية العامة.
بحث يسير بالكلمات األساسية؛
أيضا استعراض بعض
ميكنك
ً
املوضوعات األخرى مبا في
ذلك تاريخ العالم ،والعلوم
والرياضيات ،والعلوم السياسية
والقانون ،واألدب.

صفحة نتائج البحث
حرك املاوس فوق كل موضوع
ملعاينة مقدمة عن املقال قبل
الدخول إلى صفحة املقال.

ميكنك هنا االطالع على نتائج البحث في

® Encyclopædia Britannicaومقاالت Year

( in Reviewاستعراض عام مضى) ،باإلضافة

إلى قاموس Merriam-Webster® Collegiate
ومعجم املترادفات.

اعثر بسهولة على اسم
املؤلف وتاريخ النشر.

مربع ( Navigateالتصفح)
املنسدل عبارة عن جدول
محتويات يربطك باألجزاء األخرى
من النص.

يتيح لك  ePUBتنزيل أي نص كما
ميكنك طباعة الوثيقة .ينقلك
سهمي التصفح إلى الصفحة
التالية في النص.

انقر فوق «»See more
(مشاهدة املزيد) للتوجه
مباشرة إلى املقال أو
استخدام الرابط التشعبي
في نتائج البحث.

يتاح لك كذلك سهولة الوصول إلى
نتائج البحث في الصحف واجملالت
والكتب اإللكترونية واملصادر الرئيسية

على  .EBSCOميكنك استخدام خاصية
البحث عبر اإلنترنت ملساعدتك على
العثور على أفضل املوارد على اإلنترنت.

صفحة املقال

أدوات التصفح هذه جتعل من
السهل القيام بالتالي:
• ( Editحترير)
• ( Saveحفظ)
• ( Printطباعة)
• ( E-mailالبريد اإللكتروني)
• زيادة حجم اخلط
• تقليل حجم اخلط

حرك املاوس
فوق أي كلمة
لرؤية الترجمة
العربية لها.

( Workspaceمساحة العمل)

يفتح ( Table of Contentsجدول احملتويات) في
سريعا إلى
مربع منسدل؛ من هنا ميكنك االنتقال
ً
سريعا
أيضا االنتقال
أي عنوان عبر املقال .ميكنك ً
ً
إلى أداة االقتباس السهل في املقال وستظهر
قائمة بالعناوين املقترحة للقراءة اإلضافية.

روابط سريعة إلى:
•( Video, Image & Audioالفيديو والصور والصوت)  -عرض محتوى الوسائط ذات الصلة
•( Related Articles, Ebooks & moreاملقاالت والكتب اإللكترونية ذات الصلة واملزيد) – عرض
مراجع متنوعة ،وأشخاص وأماكن وأشياء ذات صلة ،ومصادر رئيسية وصحف
•( Web Linksروابط املواقع اإللكترونية) – تعطيك قائمة بالروابط ذات الصلة احملددة من
 Britannicaمن اإلنترنت
•( Article historyتاريخ املقال) – يعرض التحديثات التي متت على املقال وبواسطة أي من
املساهمني
•( Contributorsاملساهمون) – اعرف املزيد حول املساهمني في املقال
مزدوجا فوق أي كلمة
•( Dictionary & Thesaurusالقاموس ومعجم املترادفات) – انقر نقرًا
ً
لرؤية تعريف أو اكتبها في شريط البحث بعالمة التبويب هذه

تساعدك ( Workspaceمساحة العمل) من  Britannicaعلى حفظ وتنظيم بحثك أينما كنت .قم بحفظ
املقاالت وأجزاء من املقاالت والصور ومقاطع الفيديو والكتب اإللكترونية واملصادر الرئيسية والصحف وحتى
الروابط .قم باحلفظ في أي مكان ترى فيه هذا الرمز:
قم بإنشاء مشروعات جديدة
أو مشاركة املشروعات أو إعادة
تسميتها أو حذفها أو تصديرها
أو استيرادها.

قم بتحميل الوثائق اخلاصة بك
والصور ومقاطع الفيديو ومقاطع
الصوت وحتى الروابط.

استخدم ( Projectsاملشروعات)
لتنظيم بحث  Britannicaاحملفوظ
اخلاص بك .تتيح لك القائمة
املنسدلة الوصول بسرعة إلى
أي مشروع.

مبجرد تسجيل دخولك ،قم بالوصول
إلى مساحة العمل اخلاصة بك من
داخل أي مقال أو من الزاوية العلوية
اليمنى من أي صفحة .Britannica

لمزيد من المعلومات ،الرجاء
زيارة موقعنا اإللكتروني.
britannica.co.uk/egypt_info
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