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 AIP Publishingهي مجموعة كتب رقمية جديدة تزود الطالب والباحثني
مبعلومات موثوقة وحديثة .توفر الكتب للقراء األدوات التي يحتاجونها لالكتشاف
والبحث والتعلم واستطالع العلوم الطبيعية.

حول الكتب مكتملة ومتضمنة بالكامل ىف ملف املجلة الخاص بنا ،ويتم نرش
الكتب الرقمية كواحدة من أربعة أنواع:
املبادئ:
اكتشف

األساليب:
ابحث

تقدم فكرة شاملة عن موضوع ،وتوفر
مادة تقدميية للمنتسبني الجدد وتغطى
التطورات الحديثة للخرباء.

توفر محتوى الربنامج التعليمي الذي يوثق
األساليب التجريبية أو الربوتوكوالت أو
أفضل املامرسات ،ويوفر أيضً ا التعليامت
ىف مستويات الخربة املختلفة.

املهني:
تعلم

الرؤية املستقبلية:
استطلع

دليل إرشادي موىص به فيام يخص
التدريب والتطوير للمهنيني ومعلمي
الفيزياء.

يقدم تحليل معمق ملوضوع متخصص تم
كتابته بواسطة خرباء ىف املجال.

املوضوعات األساسية:
• املادة املكثفة.
• علم املواد.
• الفيزياء الحيوية والهندسة • .الفيزياء الحسابية
والنظرية.
• البرصيات واالنبعاث
• الفيزياء الكيميائية.
الضويئ.
• تقنية النانو.
• الطاقة.

ميكن الوصول إليه عرب املوقع اإللكرتوين :scitation.org

واملتضمن بالكامل يف املوقع اإللكرتوين  ،scitation.orgوتبقى
الكتب جن ًبا إىل جنب مع ملف املجلة تضمن للمستخدمني:

• الوصول إىل العنوان الرقمي عىل الشبكة والتحقق منه.
• التحميل عىل األجهزة املحمولة.
• البحث عىل مستوى الكلمة املفتاحية عرب املنصة
اإللكرتونية.
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السامت الرئيسية ألمناء املكتبات:

السامت الرئيسية للقراء:

• ال يوجد إدارة للحقوق الرقمية.

• قارئ األرقام – استطلع البيانات والجداول والصور بالتفصيل.

• ال محدود – وصول فورى للعديد من املستخدمني.

• املقاييس – تعقب وصول وأثر كل فصل ىف كل كتاب.

• يسمح بربط املراجع الرتافقية عىل قوائم املراجع.

• مناذج متعددة – لغة ترميز النص التشعبي  HTMLوالنرش
اإللكرتوين ePub .والطباعة ونسق املستند املنقول .PDF

• الفهرسة ومعرفات رقمية عىل مستوى الفصل وروابط تشعبية ملحتوى
املراجع.

• االستخدام األمثل للمحمول – ميكن الوصول إليه أثناء العمل.

• خيارات طباعة بسعر أقل لقرائكم.

• مفهرس – ميكن البحث عنه عىل .scitation.org

• تحليالت حاسوبية لتعقب االستخدام.

• التحقق من العنوان الرقمي عىل الشبكة – تسجيل الدخول الفردي غري
مطلوب.
• الرشوحات التى تم تحميلها واقتباسها – للنقل السهل والطباعة والحفظ.

قدم أفكار جديدة
هل باحثيكم أو أعضاء كليتكم لديهم أفكار للكتاب أو مقرتحات أو مخطوطات
جاهزة للنرش؟
هل سيكونون مهتمني مبراجعة مقرتحات الكتاب؟

أخربونا!
فريقنا املفوض سيكون سعي ًدا ليناقش
معكم كيف ميكن لباحثي مؤسستكم
أن يكونوا جز ًءا من برنامج
الكتاب لدينا.

تواصلوا مع
فريقنا اليوم!
books@aip.org
publishing.aip.org/books
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تعرف أكرث عىل مجموعة الكتب وخيارات الرشاء لدى AIP Publishing

يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين

publishing.aip.org/books

تواصل مع مدير املبيعات يف منطقتك
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AIP PUBLISHING

SALES@AIP.ORG

1305 WALT WHITMAN RD. SUITE 300

+1 516 576 2270

MELVILLE, NY 11747

+1 800 344 6902

الهاتف املجاين داخل الواليات املتحدة
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