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دوريات علمية

 

الهندسة

 

(Library Digital ACM) المكتبة الرقمية إيه سي إم

هي قاعدة البيانات األكثر شموالً في العالم للمقاالت ذات النصوص الكاملة واألدبيات الببليوغرافية التي تغطي
الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. تتضمن قاعدة البيانات هذه مجموعة كاملة من منشورات ACM باإلضافة إلى

قاعدة بيانات ببليوغرافية موسعة لألعمال األساسية في الحوسبة من ناشرين أكاديميين.

Access: Restricted

فيديو اقرأ المزيد

(ETHW) ويكي تاريخ الهندسة والتكنولوجيا

أحد المواقع الرائدة في العالم لتوثيق وتحليل وشرح تاريخ التكنولوجيا ؛ العلماء والمهندسين ورجال األعمال الذين صنعوا
هذه التقنيات ؛ وعن تاريخ المنظمات التي ينتمي إليها هؤالء الرجال والنساء.

Access: Open

اقرأ المزيد

 (ASPP) IEEE آي إي إي إي

تحتوي هذه القاعدة ما يزيد عن 174 مجلة متخصصة في الهندسة.

Access: Restricted

http://dl.acm.org
https://www.youtube.com/watch?v=ES889JitVx8
http://ethw.org/


فيديو اقرأ المزيد

 (Math Zentralblatt Mathematics) رياضيات زنترالبالت

يوفر تغطية شاملة ألدبيات البحوث الرياضية الدولية. تشمل التغطية مراجعات لمقاالت من أكثر من 2300 مجلة
وسلسلة ، باإلضافة إلى الكتب ووقائع المؤتمرات.

Access: Open

اقرأ المزيد

 (System Data Astrophysics Nasa) نظام بيانات الفيزياء الفلكية من ناسا

تحتوي على أنظمة بيانات الفيزياء الفلكية (ADS) من أربع قواعد بيانات قابلة للبحث من 4 ماليين سجل: علم الفلك
والفيزياء الفلكية ، واألجهزة ، والفيزياء والجيوفيزياء ، والمطبوعات المسبقة في علم الفلك. بامكانك تضمين روابط
للصور الممسوحة ضوئيًا ألكثر من 40000 مقالة في المجالت تظهر في المجالت الرئيسية في علم الفلك والفيزياء

الفلكية.

Access: Open

اقرأ المزيد

 (International ASTM) الجمعية األمريكية الختبار المواد

هي منظمة معايير دولية تقوم بتطوير ونشر معايير فنية واسعة من المواد والمنتجات واألنظمة والخدمات.

Access: Restricted

اقرأ المزيد

صيدلة

 

(AnatLine) عنات الين

قاعدة بيانات للصور التشريحية يمكن البحث عنها أو تصفحها عبر الفهرس اإللكتروني.

Access:Open

https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=XUrOSVZXah0
http://zbmath.org/
http://adswww.harvard.edu/
https://compass.astm.org


 اقرأ المزيد

 (Bank Image ASH) الجمعية األمريكية ألمراض الدم

هذه القاعدة من إنتاج الجمعية األمريكية ألمراض الدم ليكون بمثابة مرجع شامل وأداة تعليمية. يتم تقديم الصور
بتنسيق رقمي قائم على الحالة يسمح بالبحث عن الصور والنص ، والمراجع التبادلية ، والربط التشعبي بالحاالت األخرى

 باإلضافة إلى المصادر التعليمية األخرى.

Access: Open 

اقرأ المزيد

(Central BioMed) مركز بيوميد

تنشر هذا المركز أبحاثا محكمة في جميع مجاالت البحوث الطبية الحيوية مع وصول فوري وخالي من العوائق للجميع.

Access: Open

اقرأ المزيد

(online map gene Cancer) خريطة جينات السرطان اونالين

Charles توفر هذه القاعدة التحليل الشامل لبيانات المصفوفات الدقيقة أداة لتوليد فرضيات للسرطان بواسطة
Q. Choi. ألبحاث وايتهيد معهد ومركز ميكرواري ستانفورد بيانات قاعدة من المشروع معلومات استخالص تم

الجينوم. 

Access: Open

اقرأ المزيد

(database guidelines prevention CDC) قاعدة بيانات إرشادات الوقاية من مركز السيطرة على األمراض

توفر الوصول إلى أكثر من 400 إرشادات والتوصيات الصادرة عن مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها للوقاية
من األمراض واإلصابات واإلعاقات. تتراوح الموضوعات من اإليدز إلى النطاقي.

Access: Open

اقرأ المزيد

http://www.freebookcentre.net/medical_books_download/NLM-AnatLine.html
http://imagebank.hematology.org/
http://www.biomedcentral.com/
http://robotics.stanford.edu/~erans/cancer/
http://wonder.cdc.gov/wonder/prevguid/prevguid.html


(search database-cross Entrez) البحث عبر قاعدة بيانات انتريز

هذا نظام استرجاع للبحث في العديد من قواعد البيانات المرتبطة. يوفر الوصول إلى األدب الطبي الحيوي؛ قاعدة بيانات
تسلسل النوكليوتيدات ؛ قاعدة بيانات تسلسل البروتين ؛ الهياكل الجزيئية ثالثية األبعاد. تجميعات الجينوم الكاملة

؛ مجموعات بيانات الدراسة السكانية ؛ الكائنات الحية ؛ الوراثة المندلية في اإلنسان .

Access: Open

اقرأ المزيد

(comp-Lexi) ليكسي كوم

تعتبر قاعدة بيانات رائدة لمعلومات األدوية والمحتوى السريري. توفر األدوات الالزمة للمساعدة في تحسين سالمة
المرضى ، وضمان االمتثال ، ورفع جودة الرعاية التي يتلقاها المرضى.

Access: Restricted

فيديو اقرأ المزيد

(Plus MEDLINE) ميدالين بلس

تحتوي على معلومات موثوقة من المعاهد الوطنية للصحة والوكاالت الحكومية األخرى والمنظمات ذات الصلة بالصحة.
يتضمن عمليات بحث المعدة مسبقًا وتوفر وصوالً سهالً إلى مقاالت المجالت الطبية. وتحتويs أيضًا على معلومات

شاملة حول األدوية وموسوعة طبية مصورة ودروس تعليمية تفاعلية للمرضى وآخر األخبار الصحية.

Access: Open 

اقرأ المزيد

(OMIM) أوميم

تعتبر قاعدة بيانات للجينات البشرية واالضطرابات الوراثية وتحتوي على معلومات نصية وصور وتسلسل ومعلومات
مرجعية.

Access: Open

اقرأ المزيد

(SciFinder) ساي فايندر

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/
http://online.lexi.com/lco/action/home
https://www.youtube.com/watch?v=kpBo0eFzFcY
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim


هي بوابة المهلومات في الكيمياء والمعلومات ذات الصلة توفر وصوالً سهالً إلى المجموعة األكثر موثوقية من المواد
الكيميائية والتفاعالت والمراجع األدبية.

Access: Restricted

فيديو اقرأ المزيد

(WHOمنظمة الصحة العالمية (

تحتوي على فهرس موضوعات صحية وتقارير صحية ومنشورات عن السفر والصحة ومعلومات تتعلق بمشاريعها
وبرامجها في جميع أنحاء العالم ومعلومات إحصائية.

Access: Open

 اقرأ المزيد

(Toxnet) توكسنت

هي مجموعة من قواعد البيانات الواقعية والببليوغرافية عن علم األكسجة والمواد الكيميائية الخطرة والمجاالت ذات
الصلة.

Access: Open 

اقرأ المزيد

قانون 

 

 

(Watch Rights Human)هيومن رايتس ووتش

هيومن رايتس وتش منظمة مستقلة رائدة مكرسة للدفاع عن حقوق اإلنسان وحمايتها. تنشر تقارير هيومن رايتس
وتش السنوية ، فضالً عن تقارير عن مناطق وموضوعات وقضايا حقوقية محددة.

Access: Open

اقرأ المزيد

https://scifinder-n.cas.org
https://www.youtube.com/watch?v=5QeziYNRpq4
http://www.who.int/en/
http://www.tandfonline.com/%20
https://www.nlm.nih.gov/toxnet/index.html
http://www.hrw.org/


التربية وعلوم اإلنسانية واإلجتماعية

(ESTC) كتالوج العناوين اإلنجليزية القصيرة

هي قاعدة بيانات ضخمة مصممة تشمل سجل ببليوغرافي مع مقتنيات من كل نسخة المطبوعة المنتجة في بريطانيا
أو أي من تبعياتها ، بأي لغة ، في جميع أنحاء العالم ، من 1473 إلى 1800.

Access: Open

اقرأ المزيد

 (ERIC) إيريك

يوفر الوصول إلى المؤلفات التعليمية والمقاالت البحثية بما في ذلك المجالت الموجودة في الفهرس الحالي للمجالت
في التعليم والمصادر في فهرس التعليم.

Access: Open

اقرأ المزيد

 (Digests Eric) إريك دايجستس

يوفر النص الكامل للتقارير القصيرة (1500-1000 كلمة) حول الموضوعات ذات االهتمام الرئيسي حاليًا بالتعليم.
تستهدف الملخصات على وجه التحديد المعلمين واإلداريين وواضعي السياسات ومتدربين اآلخرين.

Access: Open

اقرأ المزيد

 (Index Population) مؤشر السكان

يوفر مقاالت المجالت والمنشورات التسلسلية وأوراق العمل وغيرها من المواد حول الموضوعات السكانية.

Access: Open

اقرأ المزيد

 (Network Research Science Social)شبكة أبحاث العلوم االجتماعية

http://estc.bl.uk/F/?func=file&file_name=login-bl-estc
http://eric.ed.gov/
http://www.ericdigests.org/
http://popindex.princeton.edu/


يوفر شبكات بحثية متخصصة في العلوم االجتماعية. يحتوي على معلومات حول أكثر من 70,100 ورقة عمل علمية
وأوراق قادمة.

Access: Open

اقرأ المزيد

 (Francis & Taylor) تايلور وفرانسيس

يحتوي على إصدارات حالية ألكثر من 1500 مجلة أكاديمية رائدة في العلوم االجتماعية واإلنسانية.

Access: Restricted

فيديو اقرأ المزيد

األعمال

 

(Search AgEcon) أجيكون بحث

قاعدة بيانات قابلة للبحث للنصوص الكاملة لتقارير البحث العلمي في مجال االقتصاد الزراعي والتطبيقي.

Access: Open

اقرأ المزيد

(Business One ProQuest) بروكويست ون بيزنس

تحتوي على كتب ومجالت علمية ووقائع مؤتمرات وأطروحات ورسائل جامعية ومجالت وفيديو وصوت وما إلى ذلك.

Access: Restricted

فيديو اقرأ المزيد

 (Database Statistics UN)قاعدة بيانات إحصاءات األمم المتحدة

تسمح قاعدة بيانات األمم المتحدة بتنزيل مجموعة متنوعة من الموارد اإلحصائية وسلسلة البيانات من قواعد البيانات
اإلحصائية التي توفرها منظومة األمم المتحدة مثل التعليم والتوظيف والطاقة والبيئة واألغذية والزراعة والصحة

http://www.ssrn.com/en/
https://www.tandfonline.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vuexWNZeZGg
http://ageconsearch.umn.edu/
http://proquest.umi.com/login%20
https://www.youtube.com/watch?v=4lQjT9VnlBE


والتنمية البشرية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحسابات القومية والسكان والالجئون والتجارة
والسياحة.

Access: Open

اقرأ المزيد

(ODS) نظام الوثائق الرسمية لألمم المتحدة

نظام الوثائق الرسمية هو المستودع اإللكتروني للوثائق الرسمية التي تنشرها األمم المتحدة. يمكن الوصول إلى النص
الكامل للوثائق PDF أو معالجة الكلمات بجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة - العربية والصينية واإلنجليزية

والفرنسية والروسية واإلسبانية.

Access: Open

اقرأ المزيد

(Unstats) احصائيات االمم المتحدة

يوفر الوصول إلى مئات السالسل اإلحصائية لجميع دول ومناطق العالم ، مع وصف للمصادر واألساليب الدولية
المستخدمة في تجميع البيانات. يمكن الوصول إلى السلسلة أبجديًا ، حسب المصادر أو حسب الموضوعات. لكل

سلسلة ترد مصادر دولية وتعريفات للمصطلحات.

Access: Open

اقرأ المزيد

االتصال واإلعالم

 

 (Network Research Science Social) شبكة أبحاث العلوم االجتماعية

يوفر شبكات بحثية متخصصة في العلوم االجتماعية. يحتوي على معلومات حول أكثر من 70,100 ورقة عمل علمية
وأوراق قادمة.

Access: Open

اقرأ المزيد

http://data.un.org/
http://documents.un.org/
http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://www.ssrn.com/en/


 (Francis & Taylor) تايلور وفرانسيس

يحتوي على إصدارات حالية ألكثر من 1500 مجلة أكاديمية رائدة في العلوم االجتماعية واإلنسانية.

Access: Open

اقرأ المزيد

 (Business One ProQuest)بروكويست ون بيزنس

تحتوي على كتب ومجالت علمية ووقائع مؤتمرات وأطروحات ورسائل جامعية ومجالت وفيديو وصوت وما إلى ذلك.

Access: Open

اقرأ المزيد

Others

 

مكتبة المنهل 

توفر المنهل مئات اآلالف من المنشورات ذات النصوص الكاملة القابلة للبحث (الكتب والمجالت والدراسات
اإلستراتيجية واألطروحات األكاديمية ومقاطع الفيديو التعليمية) من الناشرين الرائدين في العالم العربي عبر مجموعة

متنوعة من الموضوعات ، مع إضافة المزيد كل أسبوع .

Access: Restricted

اقرأ المزيد

( International ASTM) الجمعية األمريكية الختبار المواد

هي منظمة معايير دولية تقوم بتطوير ونشر معايير فنية إجماع طوعية لمجموعة واسعة من المواد والمنتجات واألنظمة
والخدمات

Access: Restricted

اقرأ المزيد

https://www.tandfonline.com/
http://proquest.umi.com/login%20
https://platform.almanhal.com/
https://compass.astm.org


(Bartleby) بارتلبي

مكتبة مراجع عامة شاملة تحتوي على قاعدة بيانات قابلة للبحث من المراجع والشعر واألدب الكالسيكي.

Access: Open

اقرأ المزيد

(CARIS) كاريس 

معلومات حول المشاريع البحثية العالمية الحالية والسابقة للبلدان النامية في الزراعة والمواضيع ذات الصلة.

Access: Open

اقرأ المزيد

(DFAJ) دليل دوريات العربية المجانية

تحتوي على أكثر من 300 مجلة علمية مفتوحة الوصول منشورة في الدول العربية.

Access: Open

اقرأ المزيد

 (DOAJ) دليل المجالت المفتوحة الوصول

تغطي جميع المجالت العلمية واألكاديمية التي تستخدم نظام مراقبة الجودة لضمان الوصول إلى المحتوى.

Access: Open

اقرأ المزيد

(Dubai Hub Knowledge Digital )مركز المعرفة الرقمية دبي

تحتوي على كتب ودوريات عربية ، وأعمال مترجمة إلى العربية ، ودوريات دولية ، وقواميس ، وسير ذاتية ، وصور
فوتوغرافية ، وخرائط ، إلخ.

Access: Open

http://www.bartleby.com/
http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://www.dfaj.net/index.php?r=home/index
http://www.doaj.org/


اقرأ المزيد

(Scholar Google )جوجل العلمي

يوفر جوجل العلمي طريقة بسيطة للبحث على نطاق واسع عن المؤلفات العلمية ، بما في ذلك أبحاث المحكمة
واألطروحات والكتب والملخصات والمقاالت من الناشرين األكاديميين والجمعيات المهنية ومستودعات ما قبل الطباعة

والجامعات والمنظمات العلمية األخرى.

Access: Open

اقرأ المزيد

 (Statistics Council Cooperation Gulf) إحصاءات دول مجلس التعاون الخليجي

يحتوي على تقارير ومنشورات إحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي.

Access: Open

اقرأ المزيد

 (Magazine UAE@Innovation) مجلة اإلبتكار@اإلمارات

مجلة اإلبتكار@اإلمارات ، وهي دورية ربع سنوية ثنائية اللغة تركز على األبحاث من معاهد التعليم العالي في الدولة.

Access: Open

اقرأ المزيد

 (Dictionary Collegiate s'Webster-Merriam) قاموس كوليج ميريام وبستر

يحتوي هذا قاموس على أكثر من 75000 تعريف ، بما في ذلك أدلة النطق وتاريخ الكلمات ، وهو القاموس الرائد على
اإلنترنت.

Access: Open

اقرأ المزيد

(Gutenberg Project) مشروع جوتنبرج

https://ddl.ae/
https://scholar.google.com/
https://gccstat.org/en/
https://issuu.com/moeuae/docs/explorer_6384_research_magazine_en_final_dps
https://www.merriam-webster.com/


يحتوي على كتب كالسيكية من بداية هذا القرن والقرون السابقة ، وأعمال أخرى غير محفوظة بموجب حقوق النشر.

Access: Open

اقرأ المزيد

(Scopus) سكوبس

قاعدة بيانات تحتوي على ملخصات وتوثيقات تغطي أكثر من 20,500 عناوين المجالت من أكثر من 5000 ناشر في
جميع أنحاء العالم.

Access: Restricted

اقرأ المزيد

(Turnitin) تورنيتين

يتم استخدامه لتحقق البحث و منع االنتحال و تعزيز التفكير النقدي ومساعدة الطالب على تحديد المشكالت
وتصحيحها من خالل إعادة صياغتها واستشهاداتهم.

Access: Restricted

اقرأ المزيد

عرض الصفحة
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