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اسبوعية-:

الطب الباطني  ،أمراض القلب  ،طب الطوارئ  ،طب الغدد الصماء  ،أمراض الجهاز الهضمي
أمـــــراض الدم  ،األورام والمناعة  ،الحساسية واالمــــــــراض المعدية  ،أمـــــــراض الكلي
أمراض االعصاب  ،جراحة المخ واالعصاب والرئة والروماتيزم
الموقع  http://libraryhub.nejm.org -:أو www.nejm.org
اسم المستخدم وكلمة المرور-:
Username: mohandei@yahoo.com
password: password123

صفحة التحقيق
رقم التحقيق verification number



يمكن ان يرسل عبر البريد االلكتروني او رقم هاتف يجب علي المستخدم اختيار طريقة ارساله.
من االفضل اختيار طريقة ارساله عبر الهاتف
في حالة اخيار ارساله عبر الهاتف ترسل رسالة ()sms
تررسل الرسالة من الرقم +1862256488 -:
مثال ارسل لك رقم التحقيق عبر رسالة (341644 : )sms
يتم كتابته في صفحة التحقيق هذا الرقم قابل للتعديل اذا لم يحفظ واذا حفظ يمكن ان يعدل بعد
شهر ويحفظ مرة اخري ولكن يحبذ ان ينزل ويحفظ شهريا

خطوات الدخول-:
 -1أضغط علي الرابط التالي-:
http://libraryhub.nejm.org

تظهر الصفحة الرئسية

 -2اسفل الصفحة الرئيسية تجد  log inوتجدها علي الشكل ادناه أضغط علي log in

 -3ادخل البريد االلكتروني و كلمة المرور
Username: mohandei@yahoo.com
password: password123

ومن ثم أضغط علي  sign inاسفل الصفحة

-4رقم التحقيق
للمستخدم الول مرة تظهر له صفحة تحقيق تتطلب منك ان تطلب رقم يسمي  verification numberهذا
ال رقم يمكنن ان يرسنل عبنر البريند االلكترونني ولكنن منن االيانل اختينار ان يرسنل عبنر المبااينل و لنك ااختينار
ارساله عبر المباايل اعد اختيار اسم السبدان وكتااة رقم المباايل ويي خالل ثنباني يرسنل لنك رقنم التحقينق عبنر
رسالة  SMSهذا الرقم اعد انزاله يمكن االحتفاظ اه لمدة  30يبم علي الجهاز وهذا الرقم يجب ان ينزل كل شنهر
ويمكن ان يطلب ا ا يقد.

 -5بعد كتابة رقم التحقيق تفتح الصفحة التالية

أسفل هذه الصفحة تجد الخيارات التالية

اختار المجال الذي تريد البحث ييه
مثال  -:ااختيار research
تظهر صفحة البحبث

 -6صفحة البحبث اها مجمبعة من البحبث يمكن اختيار المادة المطلباة و لك االبحث عن طريق الكلمات
المفتاحية أو اختيار مبضبع معين

مثال يمكنك اختار مبضبع معين -:

Intravenous Iron in Patients Undergoing
Maintenance Hemodialysis
يمكنك االطالع علي هذا المبضبع عبر النايذة التالية

-: لكل المادة من النايذة ادناهpdf او انزال ال

-:مثال
Intravenous Iron in Patients Undergoing
Maintenance Hemodialysis
Effects of n−3 Fatty Acid Supplements
in Diabetes Mellitus

