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 الرابط الموقع

 للدراسات فيصل الملك مركز قاعدة
 :والبحوث

 :يلي ما وتتيح القاعدة ىذه تتميز
 بالتكشيف الشبكة على القاعدة ىذه تتميز/ 1

 ، والدوريات ، والكتب ، اجلامعية الرسائل عن
 أخذ وميكنك ، ادلرشحة ادلواصفات مع واجملالت

 .زرهتم لو[ برنت]
 ، بادلوضوع البحث إمكانية بوجود تتميز كما/ 2

 ، رسالة أو ، كتاب فكل ، الكلمة مبجرد وليس
 ، تكشيف لو يعمل إدخالو عند مقال أو

 .مرشحة ومواصفات
 باسم أو ، بالكلمة البحث القاعدة تتيح/ 3

 ادلكنز قائمة أو ، بادلوضوع أو ، ادلؤلف
 على ادلوضوع أمام الصغري ادلربع يف ادلوضوعي

 .نقاط ثالث فيو الذي اليسار
 عناوين يف البحث ادلركز يتيح كما/ 4

http://213.150.161.217/kfcris/login.htm 
 
 
 
 

 نبدأ بالنوع األول من التكشيف عن الرسائل الجامعية وىو:
 :التكشيف المبدئي ومن مصادرىا

 التكشيف عن الرسائل نوعان:
 مبدئي ، ونهائي. 

 و ال.يعطيك تصورًا عن الكتابات يف ادلوضوع لتقرر دتضي فيو أفالمبدئي: 
 فائدتو التأكد من عدم تسجيلو حىت ال تتعرض خلطر إلغاء ادلوضوع.والنهائي: 

 

 

http://213.150.161.217/kfcris/login.htm
http://213.150.161.217/kfcris/login.htm
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 قاعدة ضمن بادلوضوع أو ، بالكلمة ادلخطوطات
 أحناء من ُجلبت واليت ، ادلخطوطات من ضخمة

 من نسخة على احلصول وميكنك ، العامل
 .ادلخطوطات

 اخلارج من سلطوطة جلب خدمة يقدمون كما/ 5
 تبادل خدمة خالل من حساهبم على

 .العادلية ادلراكز مع ادلخطوطات
 ، الدوريات يف البحث القاعدة تتيح كما/ 6

 .ادلقاالت آالف يف والعربية ، احمللية واجملالت
 القاعدة يف ادلوجودة ادلوضوعي البحث خدمة]

 ادلهم األخرى، البيانات قواعد يف نادرة خدمة ىي
 .[منها وتستفيد إليها تصل كيف تعرف أن
 بن محمد اإلمام جامعة في المركزية المكتبة

 : اإلسالمية سعود
 والعثور ، دقيقة بصورة البحث لتخصيص -

 الرئيسية الصفحة على افتح ، تريد ما على
 رسائل] الوعاء نوع اخًت مث ، لبحثل

 [ .جامعية
 ، عموًما الكتب عن البحث أردت إذا -

 الوعاء نوع حتدد فال والدوريات ، واجملالت
 ومن النتائج، مجيع يعطيك وسوف ،

 .اجلامعية الرسائل ضمنها
 اجلامعات وأكثر ، اجلامعة مكتبة تعتمد -

 لشركة تابعة مًتمجة بيانات قاعدة على
 يف البحث أتقنت فإذا ومات،للمعل األفق

 .مثلها فاجلميع منها واحدة
 أو ، بادلوضوع البحث العام الكشاف يتيح -

 بالسالسل، أو ، بادلؤلف أو ، العنوان
[  و/  أو]  مبعامل إضافة خيار ويعطيك
 نطاق لتضييق التالية ادلربعات مع لتجمعها
 . البحث

 من بأكثر أو ، واحد مبربع البحث ميكنك -
 ختتار مث ، األربعة ادلتاحة خلياراتا من مربع
 إن اختيار بدون تًتكو أو ، الوعاء نوع

 . البحث نطاق توسيع أردت
 تكتبها أن ادلفتاحية الكلمات يف األفضل -

 أو ، لواصق وبدون ، التعريف[ أل] بدون
 بعدة وجرب أكثر، نتائج ليعطيك لواحق

 

p?sessionhttp://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.js

=GD438004310K6.42319&profile=akfnl&uri=link=3

100020@!375374@!3100006@!3100013&aspect=ba

sic_search&menu=search&ri=1&source=172.16.17.7

5@!kfnl1256&term=%D8%AC%D8%A7%D9%85%

D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D

9%85%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9

A8%D9%86+%D8%B3%D8%85%D8%AF+%D8%
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%D9%85%D9%8A&index=PAUTHOR 
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 .  ادلتوقعة للكلمة اشتقاقات
 النتائج يف ناءاإلستث البحث زلرك يتيح -

 التالية النتائج خترج ال أي[  ليس] مبعامل
 زلركات من كثري يف موجود وىو ، احملددة
 . العادلية البحث

 بعدة البحث ادلتقدم البحث لك يتيح -
 حيفظ كما عليها، التعرف ميكنك خيارات

 عند ذلا للرجوع السابقة البحث نتائج لك
 .احلاجة

 خالل من تطوير إىل البحث زلرك حيتاج -
 وزلرك ، قوي اشتقاقي صريف حبثي زلرك
 بيانات بقاعدة مربوط بادلرادفات حبث

 . العلوم يف ادلتخصصة العربية ادلرادفات
 قوي موضوعي مكنز تطوير إىل حيتاج كما -

 القاعدة حتويها اليت التخصصات مجيع يف
 . دقة أكثر نتائج يعطي

 :سعود الملك جامعة في المركزية المكتبة
 وتكشيف ، عليا دراسات قسم وفيها ، ضخمة مكتبة]

 .[اإلمام جامعة يف الطريقة بنفس اجلامعية الرسائل عن
 ألن ، اإلمام جبامعة شبيهة وآلياتو البحث طريقة]

 اجلامعات أكثر يف ومستعمل واحدة لشركة واحد الربنامج
]. 

 

http://libback.uqu.edu.sa/ipac20/ipac.jsp?session=135

07Y9F31K45.151961&profile=ara&uindex=BAW&t

erm=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%

A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9

%83%20%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&as

pect=advanced&menu=search&source=~!horizon 

 

 :سعود الملك جامعة مطبوعات في للبحث
  

 

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/pu

blications-booklets/Pages/publications-

booklets01.aspx 

 

 البحث سعود الملك مكتبة في يمكنك
 : المصور البحث دليل خالل من بالصور

 

 

http://catalog.library.ksu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi/P4O6t

XteM3/CENTRAL/6206/1/000272245/X/BLASTOF

F  

 

 على اإلطالع يمكنك الرابط ىذا في
 جامعة مخطوطات من بنصها المخطوطة

 : سعود الملك

http://makhtota.ksu.edu.sa/ 

 

 

 الملك جامعة في مخطوطات عن للبحث
 :سعود

0213 http://t.co/h7pfRQ7sRU May 26 

 

 

 

http://libback.uqu.edu.sa/ipac20/ipac.jsp?session=13507Y9F31K45.151961&profile=ara&uindex=BAW&term=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&aspect=advanced&menu=search&source=~!horizon
http://libback.uqu.edu.sa/ipac20/ipac.jsp?session=13507Y9F31K45.151961&profile=ara&uindex=BAW&term=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&aspect=advanced&menu=search&source=~!horizon
http://libback.uqu.edu.sa/ipac20/ipac.jsp?session=13507Y9F31K45.151961&profile=ara&uindex=BAW&term=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&aspect=advanced&menu=search&source=~!horizon
http://libback.uqu.edu.sa/ipac20/ipac.jsp?session=13507Y9F31K45.151961&profile=ara&uindex=BAW&term=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&aspect=advanced&menu=search&source=~!horizon
http://libback.uqu.edu.sa/ipac20/ipac.jsp?session=13507Y9F31K45.151961&profile=ara&uindex=BAW&term=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&aspect=advanced&menu=search&source=~!horizon
http://libback.uqu.edu.sa/ipac20/ipac.jsp?session=13507Y9F31K45.151961&profile=ara&uindex=BAW&term=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&aspect=advanced&menu=search&source=~!horizon
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/publications-booklets/Pages/publications-booklets01.aspx
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/publications-booklets/Pages/publications-booklets01.aspx
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/publications-booklets/Pages/publications-booklets01.aspx
http://catalog.library.ksu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi/P4O6tXteM3/CENTRAL/288070045/1/9026/X/BLASTOFF
http://catalog.library.ksu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi/P4O6tXteM3/CENTRAL/288070045/1/9026/X/BLASTOFF
http://catalog.library.ksu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi/P4O6tXteM3/CENTRAL/288070045/1/9026/X/BLASTOFF
http://makhtota.ksu.edu.sa/
http://t.co/h7pfRQ7sRU%20May%2006
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 الملك جامعة العلمية الرسائل في للبحث
 :سعود

   

0213http://t.co/kcYPaAKKN3 May 26 

 :سعود الملك جامعة مكتبات جميع فهارس
  

 

http://catalog.library.ksu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi/r8e6a

Xv4aH/CENTRAL/288070045/60/502/X 

 

 الملك جامعة في العلمية الرسائل عن للبحث
 :سعود

  

 

http://repository.ksu.edu.sa/jspui/ 

 :سعود الملك مكتبة في للبحث
 

0213http://t.co/AQ4wgRw0L6 May 26 

 الملك جامعة مكتبات جميع في للبحث
 :سعود

 

http://library.ksu.edu.sa/ 

 :سعود الملك جامعة ألبحاث العلمية الحاوية
 ةعلمي وحبوث ملفات على حتتوي متكاملة مكتبة

 حبوثهم رفع اجلامعة منسويب خالذلا من يستطيع للجامعة
 من ليتمكنوا للجميع معروضة لتكون العلمية واوراقهم

 .منها اإلستفادة
 
 

http://ksu.edu.sa/ar/research/repository 

 

http://repository.ksu.edu.sa/jspui/?locale=ar 

 

 التطبيقي للتعليم العامة الهيئة مكتبة فهرس
 :والتدريب
 

0213 http://t.co/00lrSz5jMv May 26 

 

 أم جامعة مكتبة بيانات قاعدة في للبحث
 :القرى

 

0213 http://t.co/P0ZrXuidW5 May 26 

 :واحد مكان في البيانات قواعد من مجموعة
 

 

http://faculty.ksu.edu.sa/yf/Pages/mwaqaresala.aspx 

 

 :غزة جامعة من العلمية الرسائل حمل
  [علمية رسالة عن االستفسار ميكنك كما]
 العربية باللغة علمية رسالة" 692" اآلن حىت بو ادلوقع]

 

http://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx 

 

 

http://catalog.library.ksu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi/r8e6aXv4aH/CENTRAL/288070045/60/502/X
http://catalog.library.ksu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi/r8e6aXv4aH/CENTRAL/288070045/60/502/X
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/
http://library.ksu.edu.sa/
http://ksu.edu.sa/ar/research/repository
http://ksu.edu.sa/ar/research/repository
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/?locale=ar
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/?locale=ar
http://t.co/28lrSz5jMv%20May%2006
http://faculty.ksu.edu.sa/yf/Pages/mwaqaresala.aspx
http://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx
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 غري العربية باللغة أخرى رسالة" 929"و للتحميل قابلة
 ([فقط الرسائل بيانات) للتحميل متاحة

 
 :فيصل الملك جامعة مكتبة بيانات قاعدة

 ادللك جلامعة التابعة ادلكتبات مجيع يف البحث لك تتيح 
 .فيصل

 الملك جامعة في العلمية الرسائل في للبحث
 معلومات قواعد :يف البحث احملرك يتيح كما]:فيصل

 وزلركات فهارس|  علمية رسائل|  وكتب موسوعات| 
 [سلطوطات|  حبث
 

 

http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/Scient

ificLetters.aspx 

 حسب مصنفة العربية الدوريات على للتعرف
 :التخصص
 

 

-http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Paper

based/ArabicPeriodicals/Pages/Home.aspx 

 ، واإلنجليزية ، العربية الدوريات على للتعرف
 :التخصص حسب مصنفة الرقمية والدوريات

 

 

http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Paper-

based/Pages/Home.aspx 

 

 في المرجعية المعلومات مصادر في للبحث
 :فيصل الملك جامعة

 

 

Deans/Library/Pages/bookshttp://www.kfu.edu.sa/ar/

_3.aspx 

 الملك جامعة في المخطوطات عن للبحث
 :فيصل

 

 

http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/Manus

cripts.aspx 

 جامعة في للباحثين متاحة بيانات قواعد
 :فيصل لملكا

 

 

http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/e-

books.aspx 

 

 :التفصيلية الخرائط بيانات قواعد أدق من
 

 

http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/as.ht

m 

 

 :أجنبية وموسوعات كتب
 

 

http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/books

_2.aspx 

 

  :عربية وكتب موسوعات

 

http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/ScientificLetters.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/ScientificLetters.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Paper-based/ArabicPeriodicals/Pages/Home.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Paper-based/ArabicPeriodicals/Pages/Home.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Paper-based/Pages/Home.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Paper-based/Pages/Home.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/books_3.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/books_3.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/Manuscripts.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/Manuscripts.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/e-books.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/e-books.aspx
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/as.htm
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/as.htm
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/books_2.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/books_2.aspx
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 http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/books

_1.aspx 

 :والمعادن البترول جامعة مكتبة في للبحث
 

 

http://library.kfupm.edu.sa/ 

 

 ستفسارلإل المهمة المكتبات من عدد مواقع
  :الكتب عن

 

 

http://www.haydarya.com/service/4-5.htm 

 

 :والمعادن البترول جامعة مكتبة عن معلومات
 

 

http://informatics.gov.sa/old/details.php?id=259 

 

 :القصيم بجامعة المركزية المكتبة
 : القصيم جامعة مكتبة تتيح -

 والدوريات ، اإللكًتونية والكتب ، ادلقاالت يف البحث
 .ادلكتبات وفهارس ، األلكًتونية
 

 

http://www.library.qu.edu.sa/Pages/default.aspx 

 

 متقدًما بحثًا القصيم جامعة مكتبة أيضا وتتيح
 :النتائج قوة في يفيد

 

 

http://lib.qu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi.exe/txxJg0A8rc/1/1

33790008/60/495/X 

 مكتبة في المودعة العلمية الرسائل ئمةقا
 :واإلنجليزي ، بالعربي القصيم جامعة

 

 

http://www.library.qu.edu.sa/qu_thesis/Pages/default.

aspx 

 

 احبث] وعناوينها جامعة أو ، مكتبة عن للبحث
 [:الصفراء فحاتالص يف

 

 

http://www.yellowpages.stc.com.sa/%D8%A7%D8%

A8%D9%87%D8%A7/%D8%AC%D8%A7%D9%8

-5%D8%B9%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83

-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D

-8%A8%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D

0-8%B2%D9%8A%D8%A9 

 

 :خالد الملك جامعة فهارس في للبحث
 

http://www1.kku.edu.sa/Library/Databases/ 

 

http://lib.kku.edu.sa/ 

 

        /http://lis.cl.cu.edu.eg  :القاىرة لجامعة المركزية المكتبة في للبحث

 

 

http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/books_1.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/books_1.aspx
http://library.kfupm.edu.sa/
http://www.haydarya.com/service/4-5.htm
http://informatics.gov.sa/old/details.php?id=259
http://www.library.qu.edu.sa/Pages/default.aspx
http://lib.qu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi.exe/txxJg0A8rc/1/133790008/60/495/X
http://lib.qu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi.exe/txxJg0A8rc/1/133790008/60/495/X
http://www.library.qu.edu.sa/qu_thesis/Pages/default.aspx
http://www.library.qu.edu.sa/qu_thesis/Pages/default.aspx
http://www.yellowpages.stc.com.sa/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-0
http://www.yellowpages.stc.com.sa/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-0
http://www.yellowpages.stc.com.sa/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-0
http://www.yellowpages.stc.com.sa/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-0
http://www.yellowpages.stc.com.sa/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-0
http://www.yellowpages.stc.com.sa/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-0
http://www.yellowpages.stc.com.sa/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-0
http://www.yellowpages.stc.com.sa/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-0
http://www.yellowpages.stc.com.sa/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-0
http://www.yellowpages.stc.com.sa/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-0
http://www1.kku.edu.sa/Library/Databases/
http://lib.kku.edu.sa/
http://lis.cl.cu.edu.eg/
http://lis.cl.cu.edu.eg/
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 :المصرية المكتبات شبكة
 

 

http://www.egyptlib.net.eg/Site/Library/LibraryDetail

s.aspx?LibraryID=2268 

 

 :اإلسكندرية جامعة مكتبة في للبحث
-العلمية الرسائل-العادلية البيانات قواعد:  يف للبحث
-اإللكًتوين النشر-احمللية الدوريات-العلمية األحباث
 اإللكًتونية ادلقتنيات

 

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx 

 جامعة مكتبات جميع في للبحث
 :اإلسكندرية

 [اجلامعية الرسائل يف البحث خيار البحث زلرك يعطيك]
 

 

http://library.alexu.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx

… ?ScopeID=1.7.&fn=SearchInterFace&flag=Thesis 

 جامعة في الجامعية الرسائل في للبحث
 :اإلسكندرية

 

http://library.alexu.edu.eg/eulc_v5

/libraries/start.aspx?ScopeID=1.7

.&fn=SearchInterFace&flag=Thesis 

 

  :مصر في الناشرين دليل
 

 

w.egyptlib.net.eg/Site/Library/LibraryDetailhttp://ww

s.aspx?LibraryID=2268 

 

  :العامة مصر مكتبة فهرس
 

 

http://www.mpl.org.eg/ 

 

 مصر المعلومات مركز بيانات قاعدة
 :باإلنجليزي

  

 

http://library.idsc.gov.eg/site/home.aspx  

 

 الملك جامعة في الجامعة الرسائل عن البحث
  :سعود

 

 

http://library.ksu.edu.sa/ 

 

 :فيصل الملك جامعة في المكتبات فهرس
 

 

http://elibrary.kfu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi.exe/x/x/0/49/ 

 

 

 فيصل الملك جامعة في المكتبات فهرس
 :بالعربي

 

 

http://elibrary.kfu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=HCt

kkLDsdI/MAIN/27820015/111/ARABIC … 

 

 

http://www.egyptlib.net.eg/Site/Library/LibraryDetails.aspx?LibraryID=2268
http://www.egyptlib.net.eg/Site/Library/LibraryDetails.aspx?LibraryID=2268
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx
http://t.co/UgUDVeuSaS
http://t.co/UgUDVeuSaS
http://library.alexu.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.7.&fn=SearchInterFace&flag=Thesis
http://library.alexu.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.7.&fn=SearchInterFace&flag=Thesis
http://library.alexu.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.7.&fn=SearchInterFace&flag=Thesis
http://library.alexu.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.7.&fn=SearchInterFace&flag=Thesis
http://www.egyptlib.net.eg/Site/Library/LibraryDetails.aspx?LibraryID=2268
http://www.egyptlib.net.eg/Site/Library/LibraryDetails.aspx?LibraryID=2268
http://www.mpl.org.eg/
http://t.co/MPMANJ02C0
http://library.ksu.edu.sa/
http://elibrary.kfu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi.exe/x/x/0/49/
http://t.co/yStZE32iAK
http://t.co/yStZE32iAK
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 في المركزية المكتبة في الرسائل عن للبحث
 : عبدالعزيز الملك جامعة

 

 

http://library.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=212&

Lng=AR 

 [:اجلامعية الرسائل دليل] العالي التعليم وزارة موقع
 

 

http://www.mohe.gov.sa/Index/index2.asp 

 

 والدراسات للبحوث فيصل الملك مركز
 :اإلسالمية
 ، نسبًيا قدمية فيو اليت البيانات أن إىل وينتبو -

 حتديث يف معهم األقسام بعض تعاون لعدم
  عما ادلبدئي البحث يف يفيد لكنو البيانات،

 .ادلوضوع حول كتب
 ، والكتب ، الرسائل بتكشيف ويتميز -

 .والدوريات ، واجملالت
 كلمات استخدام يف مهارة إىل وحتتاج -

 .ادلراد على لتحصل وتنويعها البحث
 ادللك مركز قاعدة يف البحث أردت إذا -

 مبجرد وليس ، بادلكانز موضوعًيا حبثًا فيصل
 العنوان أمام الصغري ادلربع فاضغط ، اللفظ

 من واخًت ، نقاط ثالث وفيو ، اليسار من
 .األجبدي على ادلرتبة القائمة

 

 

http://213.150.161.217/kfcris/login.htm 

 

 :القرى أم جامعة
  الرقمية ادلكتبة-البيانات قواعد فهرس-ادلكتبة فهرس
 اجلامعة رسائل من رسالة 19.999 من ألكثر فهرس

 السعودية اجلامعات من رسالة 3999 كاملة بنصوصها
 (البحث وخطة الفهرس) األخرى

 

 

/libhttps://uqu.edu.sa 

 

 

 الرقمية العزيز عبد بن اهلل عبد الملك مكتبة
 :القرى أم جامعة -

https://uqu.edu.sa/lib/digital_library 

 

 

 /http://www.uqu.edu.sa/lib [:القرى أم جامعة] المركزية المكتبة

 

 [:المركزية المكتبة]سعود الملك جامعة
 

 

http://www.ksu.edu.sa/library/ArabicBooksIndex.htm

l 

 

  :الوطنية فهد الملك مكتبة

 

http://library.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=212&Lng=AR
http://library.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=212&Lng=AR
http://213.150.161.217/kfcris/login.htm
https://uqu.edu.sa/lib
https://uqu.edu.sa/lib
https://uqu.edu.sa/lib/digital_library
https://uqu.edu.sa/lib/digital_library
http://www.uqu.edu.sa/lib/
http://www.ksu.edu.sa/library/ArabicBooksIndex.html
http://www.ksu.edu.sa/library/ArabicBooksIndex.html
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 :أىمها مميزات بعدة الوطنية فهد الملك مكتبة تتميز
 ادلملكة يف رسالة لكل نسخة وجود من البد نوأ/ 1

 .الرسالة مناقشة مبجرد اجلامعات مجيع من ادلكتبة  لدى
 يف بالنشر لو يصرح كتاب لكل نسخة من البد/ 2

 ، إيداع كنسخة ادلكتبة لدى ىنا يطبع أو ، ادلملكة
 . وحفظ

 يف فيصل ادللك مركز طريقة نفس تستخدم أهنا/ 3
 ، والدوريات ، ،والرسائل تبللك ادلوضوعي التكشيف

 .وادلخطوطات
 .[اجلامعية الرسائل وعاء اخًت البحث عند: تنبيو]

 

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&

esrc=s&source=web&cd=1&ved=2CB2

QFjAA&url=http%3A%0F%0Fwww.kfnl.org.sa%0

F&ei=arcTVOXhNsTgaKydgKgE&usg=AFQjCNGL

kiJ611PqCYR3xttm0mEf65wWVw 

 

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&

esrc=s&source=web&cd=0&cad=rja&uact=0&ved=2

CCkQFjAB&url=http%3A%0F%0Fecat.kfnl.gov.sa

%3A00%0

Fhipmain&ei=arcTVOXhNsTgaKydgKgE&usg=AF

dwf-QjCNEfEICfwrn2J_p6PSucyigP_A 

 

 بن محمد اإلمام بجامعة المركزية المكتبة
 :اإلسالمية سعود

 

p://212.138.48.184:77/hipres/HIP_Web/index.htmlhtt 

 :اإلدارة معهد مكتبة
 

 

http://webapps.ipa.edu.sa/elibrary/faces/mainSear

state=-chView?_adf.ctrl0cl4gb2jh_3 

 

 :فيصل الملك جامعة في الرسائل قائمة
 رسائل | وكتب موسوعات | معلومات قواعد
 سلطوطات | حبث وزلركات فهارس| علمية

 

http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/Scient

ificLetters.aspx 

 جامعة في التدريس أعضاء بيانات قاعدة
 :طنطا

 

 

http://tdb.tanta.edu.eg/staff_data/default.aspx 

 

 العالم في البحوث مراكز بيانات قاعدة
  :العربي

 

 

http://www.nauss.edu.sa/Ar/Databases/Pages/Researc

hCenters.aspx 

 جامعة في العلمية الرسائل بيانات قاعدة
  :نايف اإلمير

 

 

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Pages/def

ault.aspx 

 جامعة وأبحاث ، منشورات بيانات قاعدة
   :نايف األمير

 

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Pages/def

ault.aspx 

 

  في العلمية واألوراق ، البحوث بيانات قاعدة

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Researche

 

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kfnl.org.sa%2F&ei=arcTVOXhNsTgaKydgKgE&usg=AFQjCNGLkiJ611PqCYR3xttm8mEf95wWVw
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kfnl.org.sa%2F&ei=arcTVOXhNsTgaKydgKgE&usg=AFQjCNGLkiJ611PqCYR3xttm8mEf95wWVw
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kfnl.org.sa%2F&ei=arcTVOXhNsTgaKydgKgE&usg=AFQjCNGLkiJ611PqCYR3xttm8mEf95wWVw
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kfnl.org.sa%2F&ei=arcTVOXhNsTgaKydgKgE&usg=AFQjCNGLkiJ611PqCYR3xttm8mEf95wWVw
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kfnl.org.sa%2F&ei=arcTVOXhNsTgaKydgKgE&usg=AFQjCNGLkiJ611PqCYR3xttm8mEf95wWVw
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fecat.kfnl.gov.sa%3A88%2Fhipmain&ei=arcTVOXhNsTgaKydgKgE&usg=AFQjCNEfEICfwrn-dwf0J_p6PSucyigP_A
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fecat.kfnl.gov.sa%3A88%2Fhipmain&ei=arcTVOXhNsTgaKydgKgE&usg=AFQjCNEfEICfwrn-dwf0J_p6PSucyigP_A
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fecat.kfnl.gov.sa%3A88%2Fhipmain&ei=arcTVOXhNsTgaKydgKgE&usg=AFQjCNEfEICfwrn-dwf0J_p6PSucyigP_A
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fecat.kfnl.gov.sa%3A88%2Fhipmain&ei=arcTVOXhNsTgaKydgKgE&usg=AFQjCNEfEICfwrn-dwf0J_p6PSucyigP_A
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fecat.kfnl.gov.sa%3A88%2Fhipmain&ei=arcTVOXhNsTgaKydgKgE&usg=AFQjCNEfEICfwrn-dwf0J_p6PSucyigP_A
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fecat.kfnl.gov.sa%3A88%2Fhipmain&ei=arcTVOXhNsTgaKydgKgE&usg=AFQjCNEfEICfwrn-dwf0J_p6PSucyigP_A
http://212.138.48.184:77/hipres/HIP_Web/index.html
http://212.138.48.184:77/hipres/HIP_Web/index.html
http://webapps.ipa.edu.sa/elibrary/faces/mainSearchView?_adf.ctrl-state=8cl4gb0jh_3
http://webapps.ipa.edu.sa/elibrary/faces/mainSearchView?_adf.ctrl-state=8cl4gb0jh_3
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/it.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/books.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/ScientificLetters.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/ScientificLetters.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/SearchEnjine.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/Manuscripts.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/ScientificLetters.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/ScientificLetters.aspx
http://tdb.tanta.edu.eg/staff_data/default.aspx
http://www.nauss.edu.sa/Ar/Databases/Pages/ResearchCenters.aspx
http://www.nauss.edu.sa/Ar/Databases/Pages/ResearchCenters.aspx
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Pages/default.aspx
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Pages/default.aspx
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Pages/default.aspx
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Pages/default.aspx
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Researches/Pages/publications.aspx
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 :العلمية الدوريات وبعض نايف األمير جامعة
 

s/Pages/publications.aspx 

  :نايف األمير جامعة في الكتب بيانات قاعدة
 

 

alLibrary/Books/Pahttp://www.nauss.edu.sa/Ar/Digit

ges/Books.aspx 

 :التجارية الغرفة في المعلومــــات مركـــز
 معلومة ألف 13 تضم بيانات قاعدة*

 :متكاملة متخصصة ومكتبة اقتصادية
 

 

ihttp://www.riyadhchamber.com/viewdepts.php?com

d=39 

  :القرى أم جامعة في الكتب بيانات قاعدة
 

 

https://uqu.edu.sa/page/ar/3012 

 

http://uqu.edu.sa/lib/digital_library 

 

 أم جامعة في المخطوطات بيانات قاعدة
  :القرى

 

 

https://uqu.edu.sa/page/ar/3112 

 

 :القرى أم جامعة في العربي الشعر موسوعة
 

 

https://uqu.edu.sa/page/ar/3797 

 

 أم جامعة في الرقمية المكتبة في البحث
 :لقرىا

 

 

https://uqu.edu.sa/lib/digital_library 

 

 المكتبات في الكتب عناوين عن للبحث
 : المغربية

 

 

http://www.aruc.org/morocco.aspx 

 

 المكتبات في الكتب عناوين عن للبحث
 :البحرينية
 

 

http://www.aruc.org/Bahrain.aspx  

 

 المكتبات في الكتب عناوين عن للبحث
 :اإلماراتية
 

http://www.aruc.org/UAE.aspx 

 

http://www.aruc.org/UAEDestiny0.aspx?PrK=406&

Dep=1&lev=0 

 

 المكتبات في الكتب عناوين عن للبحث
 :السودانية

http://www.aruc.org/Sudan.aspx 

 

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Researches/Pages/publications.aspx
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Researches/Pages/publications.aspx
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Books/Pages/Books.aspx
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Books/Pages/Books.aspx
http://www.riyadhchamber.com/viewdepts.php?comid=39
http://www.riyadhchamber.com/viewdepts.php?comid=39
https://uqu.edu.sa/page/ar/3012
http://uqu.edu.sa/lib/digital_library
https://uqu.edu.sa/page/ar/3112
https://uqu.edu.sa/page/ar/3797
https://uqu.edu.sa/lib/digital_library
http://www.aruc.org/morocco.aspx
http://www.aruc.org/morocco.aspx
http://www.aruc.org/UAE.aspx
http://www.aruc.org/UAE.aspx
http://www.aruc.org/UAEDestiny2.aspx?PrK=486&Dep=1&lev=2
http://www.aruc.org/UAEDestiny2.aspx?PrK=486&Dep=1&lev=2
http://www.aruc.org/Sudan.aspx
http://www.aruc.org/Sudan.aspx
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 المكتبات في الكتب عناوين عن للبحث
 :العمانية

 

http://www.aruc.org/Oman.aspx 

 

 

 

 : كتاب عن األردنية المكتبات في للبحث
 

 

http://www.aruc.org/Jordan.aspx  

 

 السعودية العربية المملكة مكتبات في للبحث
 : الموحد العربي الفهرس خالل من كلها

 

 

http://www.aruc.org/SaudiArabia.aspx 

 

 جامعة رسائل من رسالة آالف عشرة من أكثر
  :العرض إمكانية مع القرى أم
 الفهارس أو ، ادلختصر أو ، للرسالة الكامل النص اخًت]
( 19576)  من أكثر ادلختصر ترمجة أو ، الغالف أو ،

 [القرى أم جامعة رسائل من
 

 

https://uqu.edu.sa/lib/digital_library/uqu_msgs_all 

 

 المكتبة في الرقمية الصفحات عدد
 :القرى أم جامعة في اإللكترونية

 ألف ومخسمائة ماليني ستة( 6573959)  عن تزيد 
 :الكًتونية ورقة

 موقع يف العربية و ةالسعودي اجلامعات رسائل عدد بلغ]
 .[وموفق كبري جهد(  3646) القرى أم جامعة

 

 

https://uqu.edu.sa/lib/digital_library 

 

 موقع في والعربية السعودية الجامعات رسائل
 والفهرس المختصر النص مع القرى أم جامعة

 :فوالغال ، والترجمة ،
 

 

https://uqu.edu.sa/lib/digital_library…  

 

 :مخطوطات بيانات قاعدة
 مع القرى أم جامعة موقع يف( 5588) عددىا بلغ] 

  [بالكامل ادلخطوط عرض إمكانية
 
 

 

https://uqu.edu.sa/lib/digital_library/scripts_all/ 

 

 مقاالت من( 787)  من أكثر فهرس
 :القرى أم جامعة موقع في المجالت
 

 

https://uqu.edu.sa/lib/digital_library/magz_all 

 

 

http://www.aruc.org/Oman.aspx
http://www.aruc.org/Oman.aspx
http://www.aruc.org/SaudiArabia.aspx
http://www.aruc.org/SaudiArabia.aspx
https://uqu.edu.sa/lib/digital_library/uqu_msgs_all
https://uqu.edu.sa/lib/digital_library
https://uqu.edu.sa/lib/digital_library/scripts_all/
https://uqu.edu.sa/lib/digital_library/magz_all
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 :القرى أم جامعة في الرقمية المكتبة فهرس
( 3628685) القرى مأ جامعة رسائل صفحات عدد

 .مليون
 العربية و السعودية اجلامعات رسائل صفحات عدد

 .مليون(  1264974)
 (.732256) ادلخطوطات أوراق عدد
 (.37814) اجملالت مقاالت صفحات عدد
 (.645792) األحباث و الكتب صفحات عدد

 (.6398531) اإلمجايل
 

 

http://libback.uqu.edu.sa/ipac20/ipac.jsp?profile=ara-

-2&lang=ara#focus 

 

 استفسارات على للرد إلكترونية مرجعية خدمة
 أم جامعة في اهلل عبد الملك مكتبة من القراء
 :القرى

 

https://uqu.edu.sa/lib/ar/0215 

 

 

 الدراسات لطالب المتاحة البيانات قاعدة
 :فقط القرى أم جامعة داخل العليا

 

 

http://uqu.edu.sa/lib/library_database 

 

 الدراسات لطالب المتاحة المعلومات قواعد
 :القرى أم معةجا من العليا

 

 

-http://www.ac

knowledge.net/uquv3/%D8%A7%D9%84%D8%AF

%D8%AE%D9%88%D9%84/tabid/3832/language/ar

SA/Default.aspx- 

 

 الهندسية التخصصات في اإللكترونية مكتبةال
 : والتطبيقية ،

 

 

https://el.trc.gov.om/xmlui/  

 

 :البحثية والمعدات ، األجهزة بيانات قاعدة
 

 

https://www.trc.gov.om/portal/sec/portal/default/Rese

arch+Equipment+Database 

 :العلمي البحث مجلس
 [والعلمي ، البحثي اإلبتكار يف متخصص]

 

 

-http://home.trc.gov.om/arabic/tabid/553/language/en

US/Default.aspx 

 :قانونية بيانات قاعدة
 
 

 

http://www.euromedaudiovisuel.net/l.aspx?t=legaltex

arts&mid=61&l= 

  :عبدالعزيز الملك جامعة بيانات قاعدة

 

http://libback.uqu.edu.sa/ipac20/ipac.jsp?profile=ara--2&lang=ara#focus
http://libback.uqu.edu.sa/ipac20/ipac.jsp?profile=ara--2&lang=ara#focus
https://uqu.edu.sa/lib/ar/2015
http://uqu.edu.sa/lib/library_database
http://www.ac-knowledge.net/uquv3/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84/tabid/3832/language/ar-SA/Default.aspx
http://www.ac-knowledge.net/uquv3/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84/tabid/3832/language/ar-SA/Default.aspx
http://www.ac-knowledge.net/uquv3/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84/tabid/3832/language/ar-SA/Default.aspx
http://www.ac-knowledge.net/uquv3/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84/tabid/3832/language/ar-SA/Default.aspx
https://t.co/a7eXA1PMlX
https://www.trc.gov.om/portal/sec/portal/default/Research+Equipment+Database
https://www.trc.gov.om/portal/sec/portal/default/Research+Equipment+Database
http://home.trc.gov.om/arabic/tabid/553/language/en-US/Default.aspx
http://home.trc.gov.om/arabic/tabid/553/language/en-US/Default.aspx
http://www.euromedaudiovisuel.net/l.aspx?t=legaltexts&mid=61&l=ar
http://www.euromedaudiovisuel.net/l.aspx?t=legaltexts&mid=61&l=ar
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http://ipac.kapl.org.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=137

--c78H50J871Q.48470&profile=ipa

2&logout=true&startover=true 

  :المرأة حول أبحاث بيانات قاعدة
 

 

http://www.bahethat.com/main/articles.aspx?article_n

o=1 

 

 التي الكتب من كتاب اآلف ستة من أكثر
 :التخصصات بمختلف المرأة عن تحدثت

 

 

http://www.bahethat.com/main/Library.aspx 

 

 :بالمرأة تعتني منظمات بيانات قاعدة
 

 

http://www.bahethat.com/main/articles.aspx?article_n

o=17 

 

 :بالمرأة المعنية األبحاث مراكز
 

http://www.bahethat.com/main/articles.aspx?article_n

o=11 

 

 المكتبات لمصطلحات اليسير بيانات قاعدة
 :والمعلومات

 

 

http://alyaseer.net/products/terms/ 

 

 :اإلسكندرية مكتبة
 وأصبح ، وكتاب ، دورية ألف(  159)  على زادت]

 قواعد سبع منها إلكًتونية بيانات قاعدة(  44)  لديها
 [طبية بيانات

 
 

  

http://www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=111053 

 

http://www.bibalex.org/project/categoryprojects_ar.as

px?CatID=2 

 

 واحد موقع في عنوان ألف مائة من أكثر
 :األغلب في لةكام بنصوصها
 

 

http://www.madinahnet.com/alkotob/ 

 

 :المصورة الكتب جامع
 [عنوان ألف(  62.999)  من أكثر] 

 

 

 b.com/-http://kt 

 :للمخطوطات الكبير الجامع
 

 

-http://kt

b.com/2013/08/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D

-8%A7%D9%85%D8%B9

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D

 

http://ipac.kapl.org.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=13778H50J871Q.48470&profile=ipac--2&logout=true&startover=true
http://ipac.kapl.org.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=13778H50J871Q.48470&profile=ipac--2&logout=true&startover=true
http://ipac.kapl.org.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=13778H50J871Q.48470&profile=ipac--2&logout=true&startover=true
http://ipac.kapl.org.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=13778H50J871Q.48470&profile=ipac--2&logout=true&startover=true
http://www.bahethat.com/main/articles.aspx?article_no=1
http://www.bahethat.com/main/articles.aspx?article_no=1
http://www.bahethat.com/main/Library.aspx
http://www.bahethat.com/main/articles.aspx?article_no=17
http://www.bahethat.com/main/articles.aspx?article_no=17
http://www.bahethat.com/main/articles.aspx?article_no=11
http://www.bahethat.com/main/articles.aspx?article_no=11
http://alyaseer.net/products/terms/
http://www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=111053
http://www.bibalex.org/project/categoryprojects_ar.aspx?CatID=2
http://www.bibalex.org/project/categoryprojects_ar.aspx?CatID=2
http://www.madinahnet.com/alkotob/
http://t.co/WlAQm7uBNC
http://t.co/WlAQm7uBNC
http://kt-b.com/2013/08/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA-443-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88/
http://kt-b.com/2013/08/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA-443-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88/
http://kt-b.com/2013/08/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA-443-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88/
http://kt-b.com/2013/08/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA-443-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88/
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-8%B1

%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D

-443-9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%

%D8%A8%D8%B1%D9%88/-D9%86%D8%A9 

 

  :مصورة علمية رسائل
 

 

-http://kt

6/%D8%A7%D9%84%D8%A3%Db.com/2012/11/0

-8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D

-8%A7%D8%A6%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D

-9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B7%

75/-D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9 

 

 مكان في جامعات أربع في العلمية الرسائل
 :واحد
 ادللك جبامعة ،العزيز عبد ادللك جبامعة العلمية الرسائل
  فيصل ادللك جبامعة ، القرى أم جبامعة ، سعود

 
 

 

http://www.kau.edu.sa/content.aspx?Site_ID=212

… &lng=AR&cid=3524 

 

 :والفرات النيل مكتبة
 ألف مخسني من أكثر بياناهتا قاعدة بلغت جتارية مكتبة]

 [ عنوان
 

 

http://www.neelwafurat.com/books.aspx?search=boo

ks 

 

 :الغامدي محمد. د موقع
 مهم إلكًتوين، كتاب ألف عشر مخسة من أكثر حيوي]

 [العربية اللغة يف للباحثني
  

http://www.mohamedrabeea.com/ 

 

 

 بالجزء األحاديث تخريج في متخصص موقع
 :والصفحة ،

 

 

http://hdith.com/?s=%D8%AA%D8%AE%D9%84%

D9%82%D9%88%D8%A7+%D8%A8%D8%A3%D

… 8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82…  

 

 :طيبة جامعة مكتبة وقعم من اإلستفادة
  

 

-http://www.ac

knowledge.net/taibah/%D0%A7%D6%04%D0%B1

%D0%A6%D6%0A%D0%B3%D6%0A%D0%A6

 

http://kt-b.com/2013/08/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA-443-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88/
http://kt-b.com/2013/08/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA-443-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88/
http://kt-b.com/2013/08/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA-443-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88/
http://kt-b.com/2013/08/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA-443-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88/
http://kt-b.com/2013/08/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA-443-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88/
http://kt-b.com/2013/08/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA-443-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88/
http://kt-b.com/2012/11/06/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-75/
http://kt-b.com/2012/11/06/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-75/
http://kt-b.com/2012/11/06/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-75/
http://kt-b.com/2012/11/06/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-75/
http://kt-b.com/2012/11/06/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-75/
http://kt-b.com/2012/11/06/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-75/
http://kt-b.com/2012/11/06/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-75/
http://kt-b.com/2012/11/06/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-75/
http://kt-b.com/2012/11/06/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-75/
http://kt-b.com/2012/11/06/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-75/
http://t.co/WMnQxAWGDK
http://t.co/WMnQxAWGDK
http://www.neelwafurat.com/books.aspx?search=books
http://www.neelwafurat.com/books.aspx?search=books
http://www.mohamedrabeea.com/
http://www.mohamedrabeea.com/
http://t.co/yzJJnFrlIj
http://t.co/yzJJnFrlIj
http://t.co/yzJJnFrlIj
http://t.co/yzJJnFrlIj
http://www.ac-knowledge.net/taibah/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/tabid/5205/language/ar-EG/Default.aspx
http://www.ac-knowledge.net/taibah/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/tabid/5205/language/ar-EG/Default.aspx
http://www.ac-knowledge.net/taibah/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/tabid/5205/language/ar-EG/Default.aspx
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/tabid/5502EG/Default.aspx-/language/ar 

 

  :الفهرس موقع

 http://dla.taibahu.edu.sa 

 http://twitmail.com/1NZD :األزىر بجامعة الجامعية الرسائل دليل

 

 

 :السعودية الرقمية المكتبة
 

 

http://dr-faisal-library.pub.sa/maktaba.php 

 

http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/Publishers.aspx 

 

 

 :الرقمية المكتبات دليل
 

 

http://dr-faisal-library.pub.sa/page.php?id=69 

 

 ابن اإلسالم شيخ لجامع اإللكترونية المكتبة
 :تيمية

 
 

 

?function=Category&idhttp://taimiah.org/index.aspx

=8&lang=&Tree=True 

 : األبحاث مراكز من مجموعة عناوين
 

 

http://dr-faisal-library.pub.sa/page.php?id=71 

 

 تابعة مكتبة] العالمية الرقمية المكتبة
 [:لليونيسكو

 

http://www.wdl.org/ar/ 

 

 

 والمؤلفات للمراجع الرقمية المكتبة مجالس
 :العربية

 

http://rabat.unesco.org/majaliss/questionnaire.php3 

 

 

 : العربية الرقمية المكتبة
 

http://www.wdl.org/ar 

 

 :الجليس مكتبة الرقمية المكتبة
 
  

http://www.aljlees.com// 

 

http://www.tanta.edu.e 

http://www.assakina.com/book 

 

http://www.ac-knowledge.net/taibah/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/tabid/5205/language/ar-EG/Default.aspx
http://dla.taibahu.edu.sa 
http://dla.taibahu.edu.sa 
http://twitmail.com/1NZD
http://dr-faisal-library.pub.sa/maktaba.php
http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/Publishers.aspx
http://dr-faisal-library.pub.sa/page.php?id=69
http://taimiah.org/index.aspx?function=Category&id=8〈=&Tree=True
http://taimiah.org/index.aspx?function=Category&id=8〈=&Tree=True
http://dr-faisal-library.pub.sa/page.php?id=71
http://www.wdl.org/ar/
http://www.wdl.org/ar/
http://rabat.unesco.org/majaliss/questionnaire.php3
http://rabat.unesco.org/majaliss/questionnaire.php3
http://www.wdl.org/ar
http://www.wdl.org/ar
http://dr-faisal-library.pub.sa/www.wdl.org/ar
http://dr-faisal-library.pub.sa/www.wdl.org/ar
http://www.aljlees.com/
http://www.aljlees.com/
http://www.tanta.edu.eg/unites/library/digital%20lib.html
http://www.assakina.com/book
http://www.assakina.com/book
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g/unites/library/digital 

lib.htmlالمكتبة للحوار السكينة 
 :الرقمية

 
 :العربية البيانات قواعد

 
 

http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/A-ZArabic.aspx 

 

 : األجنبية البيانات قاعد
 

 

http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/A-ZDataBases.aspx 

 

 :ترونيةاإللك الكتب
 

 

http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/A-ZeBooks.aspx 

 

 :الجامعية الرسائل بيانات قاعدة
 

 

http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/A-ZAll.aspx 

 

 الرقمية للمكتبة الموضوعي التصنيف
 :السعودية
 

 

http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/publisher.aspx 

 

 : القرى أم جامعو مكتبة
 
 

 

/digital_libraryhttp://uqu.edu.sa/lib 

  :والخطوط للنقوش الرقمية المكتبة
 

 

http://inscriptionslibrary.bibalex.org/Presentation/Mai

nPage.aspx?lang=ar 

 

 :الرقمية المكتبة بديا كتاب
 

http://www.ketabpedia.com/ 

 

 :العربية المكتبة
 

http://www.kfnl.gov.sa/ar/pages/default.aspx 

 

http://abooks.tipsclub.com/ 

 

 /http://www.fiseb.com :المجانية اإللكترونية المكتبة

 

 

 :الكوفة بجامعة الرقمية المكتبة
 

 

http://www.uokufa.edu.iq/library/ 

 

http://www.tanta.edu.eg/unites/library/digital%20lib.html
http://www.tanta.edu.eg/unites/library/digital%20lib.html
http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/A-ZArabic.aspx
http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/A-ZDataBases.aspx
http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/A-ZeBooks.aspx
http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/A-ZAll.aspx
http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/publisher.aspx
http://uqu.edu.sa/lib/digital_library
http://uqu.edu.sa/lib/digital_library
http://inscriptionslibrary.bibalex.org/Presentation/MainPage.aspx?lang=ar
http://inscriptionslibrary.bibalex.org/Presentation/MainPage.aspx?lang=ar
http://www.ketabpedia.com/
http://www.ketabpedia.com/
http://www.kfnl.gov.sa/ar/pages/default.aspx
http://www.kfnl.gov.sa/ar/pages/default.aspx
http://www.kfnl.gov.sa/
http://www.kfnl.gov.sa/
http://abooks.tipsclub.com/
http://abooks.tipsclub.com/
http://www.fiseb.com/
http://www.fiseb.com/
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 /http://ezproxy.zu.edu.eg :الزقازيق لجامعة الرقمية المكتبة

 

http://www.zu.edu.eg/MSI.aspx 

 

 

  :اإللكترونية الطبية المكتبة

http://www.scfhs.org.sa/education/ResearchAndP

ublish/MedElectLib/Pages/default.aspx 

 

 :تكساس لجامعة اإللكترونية المكتبة
 

http://www.lib.utexas.edu/ 

 

 :سيدني جامعة مكتبة
 

http://www.library.usyd.edu.au/Home.html 

 

 :كمبريدج جامعة مكتبة
 

http://www.lib.cam.ac.uk/ 

 

 : العربية المخطوطات شبكة
 

ttp://www.manuscripts.idsc.gov.eg/Manuscript/h 

 : تركيا في اإلسالمي الطب مخطوطات فهرس
 

-islamic-of-catalogue----------http://www.ircica.org/

-the-in-persian-turkish-arabic-in-manuscripts-medical

turkey/irc-of-libraries613.aspx 

 

 [:ودود مركز]المخطوطات فهرس
 

http://wadod.net/bookshelf/book/172 

 

 

 :المتحدة العربية اإلمارات جامعة مكتبة
 

http://www.library.uaeu.ac.ae/en/ 

 

 

 :عبدالعزيز الملك جامعة الرقمية المكتبة
 

 

-http://elearning.kau.edu.sa/Pages

%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9.as

px 

 

 [:إم سي أي] لجامعة الرقمية المكتبة
 

http://dl.acm.org/ 

 

 :األمريكي الكونغرس مكتبة
 

librarian.com/-http://www.digital 

 

digital.html-http://www.loc.gov/library/libarch 

 

 librarian.com/-http://www.digital : الرقمية المكتبة

 

http://ezproxy.zu.edu.eg/
http://www.zu.edu.eg/MSI.aspx
http://www.zu.edu.eg/MSI.aspx
http://www.scfhs.org.sa/education/ResearchAndPublish/MedElectLib/Pages/default.aspx
http://www.scfhs.org.sa/education/ResearchAndPublish/MedElectLib/Pages/default.aspx
http://www.lib.utexas.edu/
http://www.lib.utexas.edu/
http://www.library.usyd.edu.au/Home.html
http://www.library.usyd.edu.au/Home.html
http://www.lib.cam.ac.uk/
http://www.lib.cam.ac.uk/
http://www.manuscripts.idsc.gov.eg/Manuscript/
http://www.manuscripts.idsc.gov.eg/Manuscript/
http://wadod.net/bookshelf/book/172
http://wadod.net/bookshelf/book/172
http://www.library.uaeu.ac.ae/en/
http://www.library.uaeu.ac.ae/en/
http://elearning.kau.edu.sa/Pages-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9.aspx
http://elearning.kau.edu.sa/Pages-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9.aspx
http://elearning.kau.edu.sa/Pages-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9.aspx
http://elearning.kau.edu.sa/Pages-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9.aspx
http://dl.acm.org/
http://dl.acm.org/
http://www.digital-librarian.com/
http://www.digital-librarian.com/
http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html
http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html
http://www.digital-librarian.com/
http://www.digital-librarian.com/
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 اهلل عبد الملك لجامعة الرقمي األرشيف
 :والتقنية للعلوم

 

http://archive.kaust.edu.sa/kaust/ 

 

 

 

 الوطنية النجاح جامعة بوابة
  [:An-NajahScholars] اإللكترونية

 

http://scholar.najah.edu/ 

 

 

 :قطر لجامعة المؤسسي المستودع
  

http://qspace.qu.edu.qa/ 

 

  :العلمي العزيز عبد الملك جامعة نتاج
 

 

http://graduatestudies.kau.edu.sa/our_research.aspx?L

ng=AR&Site_ID=0 

 

 [:اإلسكندرية جامعة] الرقمية المكتبة
 

 

-22-09-http://www.alexu.edu.eg/index.php/ar/2011

19-00-13-25-09-37/2011-47-07 

 

 :ىاردفارد جامعة مكتبة
 

http://hul.harvard.edu/ois/ldi/ 

 

 العزيز عبد بن اهلل عبد الملك مكتبة
 [:القرى أم جامعة]الرقمية

 

http://staff.uqu.edu.sa/lib/dilib/pages.php?DSP=allms

g 

 التربوية للعلوم القرى أم جامعة مجلة
 :والنفسية
 

du.sa/page/ar/1013http://www.uqu.e 

 للمناىج السعودية العلمية الجمعية مجلة
 [:جسما]التربوي واإلشراف
 

http://www.uqu.edu.sa/page/ar/3663 

 

 [:القرى أم جامعة]العلمية المجالت جميع
 

http://www.uqu.edu.sa/page/ar/518 

 [:القرى أم جامعة]العلمية المصادر
 

http://www.uqu.edu.sa/page/ar/28 

 [:طيبة جامعة]العلمية الرسائل
 

knowledge.net/taibah-http://www.ac/ 

 

 

http://archive.kaust.edu.sa/kaust/
http://scholar.najah.edu/
http://qspace.qu.edu.qa/
http://qspace.qu.edu.qa/
http://graduatestudies.kau.edu.sa/our_research.aspx?Lng=AR&Site_ID=0
http://graduatestudies.kau.edu.sa/our_research.aspx?Lng=AR&Site_ID=0
http://www.alexu.edu.eg/index.php/ar/2011-09-22-07-47-37/2011-09-25-13-00-19
http://www.alexu.edu.eg/index.php/ar/2011-09-22-07-47-37/2011-09-25-13-00-19
http://hul.harvard.edu/ois/ldi/
http://hul.harvard.edu/ois/ldi/
http://staff.uqu.edu.sa/lib/dilib/pages.php?DSP=allmsg
http://staff.uqu.edu.sa/lib/dilib/pages.php?DSP=allmsg
http://www.uqu.edu.sa/page/ar/1013
http://www.uqu.edu.sa/page/ar/1013
http://www.uqu.edu.sa/page/ar/3663
http://www.uqu.edu.sa/page/ar/3663
http://www.uqu.edu.sa/page/ar/518
http://www.uqu.edu.sa/page/ar/518
http://www.uqu.edu.sa/page/ar/28
http://www.uqu.edu.sa/page/ar/28
http://www.ac-knowledge.net/taibah/
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 knowledge.net/taibah-http://www.ac/ 

 الملك جامعة]الرقمية الجامعية الرسائل مكتبة
 [:سعود

 
 

 

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/library/

allibrary/Pages/default.aspxdigit 

 

 الملك جامعة]الرسائل ودليل ملخصات
 [:سعود

 
 

 

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/Pa

ges/abstractsandguides.aspx 

 

 الماجستير رسائل ملخصات
 [:سعود الملك جامعة]والدكتوراة
 
 

 

rad/Pahttp://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/G

ges/NewArabicAbstract.aspx 

 

  [:سعود الملك جامعة]الدورية المجالت
 

http://printpress.ksu.edu.sa/Journals_ar.asp 

 

 الملك بجامعة الجامعية الرسائل مستخلصات
 :العزيز عبد

 

atestudies.kau.edu.sa/content.aspx?Site_Ihttp://gradu

D=306&lng=AR&cid=237424 

 

 :العزيز عبد الملك جامعة مجلة
 

http://www.kau.edu.sa/content.aspx?Site_ID=320&ln

g=AR&cid=2732&URL=www.k 

 

 :العزيز عبد الملك لجامعة العلمي النتاج
 

http://kau.edu.sa/our_research.aspx?lng... kau.edu.sa 

 عبد الملك جامعة]للبنات التربية كلية مكتبة
 [:العزيز

 

 

http://www.kau.edu.sa/content.aspx?Site_ID=362001

&lng=AR&cid=%2045783&UR 

 

 المعلمين) التربية بكلية األبحاث
 [:العزيز عبد لكالم جامعة(]سابًقا

 

http://www.kau.edu.sa/Researches.aspx?s... 

ww.kau.edu.sa 

 التربية كلية]والدراسات البحوث مجلة
 :العزيز عبد الملك بجامعة( سابًقا المعلمين[)
 

http://www.kau.edu.sa/content.aspx?Site... 

au.edu.sa www.k&URL= 

 

http://www.ac-knowledge.net/taibah/
http://printpress.ksu.edu.sa/Journals_ar.asp
http://printpress.ksu.edu.sa/Journals_ar.asp
http://kau.edu.sa/our_research.aspx?lng
http://kau.edu.sa/our_research.aspx?lng
http://www.kau.edu.sa/Researches.aspx?s
http://www.kau.edu.sa/Researches.aspx?s
http://www.kau.edu.sa/content.aspx?Site
http://www.kau.edu.sa/content.aspx?Site
http://www.k/
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 [:فيصل الملك جامعة]العلمية الرسائل
 
 

http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/Scient

ificLetters.aspx 

 

 العربي التربية مكتب]والبحوث تالدراسا
 [:الخليج لدول

  
 

http://www.abegs.org/sites/Research/default.aspx 

 :والدكتوراة الماجستير مكتبة
 
 

http://m1d.maktoobblog.com/1175823/ 

 بالجامعة المركزية بالمكتبة العلمية الرسائل
 :بغزة اإلسالمية

  

http://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx 

 

 

 في العربية األكاديمية ورسائل أطاريح
 :الدنمارك
 

academy.org/letters.html-http://www.ao 

 :الدنمارك في المفتوحة األكاديمية مجلة
 

academy.org/periodics.html-http://www.ao 

[ والتعليم التربية وزارة]المعلوماتية مجلة
 :السعودية

 

http://informatics.gov.sa/index.php 

 [:المنصورة جامعة]اإللكتروني التعليم مجلة
 

http://emag.mans.edu.eg/ 

 

 ةالسوري الجمعية]المعلوماتية مجلة
 [:للمعلوماتية

 

http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarc

hive 

 لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة
 :والدراسات

 

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=206 

 :الوطنية فهد الملك مكتبة مجلة
  [ادلكتبة مطبوعات قائمة من ذلا الوصول ميكن]

 

http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazin

e/Pages/default.aspx 

 

 

http://www.abegs.org/sites/Research/default.aspx
http://www.abegs.org/sites/Research/default.aspx
http://m1d.maktoobblog.com/1175823/
http://m1d.maktoobblog.com/1175823/
http://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx
http://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx
http://www.ao-academy.org/letters.html
http://www.ao-academy.org/letters.html
http://www.ao-academy.org/periodics.html
http://www.ao-academy.org/periodics.html
http://informatics.gov.sa/index.php
http://informatics.gov.sa/index.php
http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarchive
http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarchive
http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=206
http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=206
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 :المعلومات دراسات مجلة
 

http://informationstudies.net/index.php 

 

 :إنسانية علوم مجلة
 

http://www.ulum.nl/7.htm 

 :اإلمارات بجامعة التربية كلية مجلة
 

Issues.htm-http://www.fedu.uaeu.ac.ae/Journal/Back 

 [:للمعلومات العربي النادي]العربية مجلة
 

http://www.arabcin.net/arabiaall/index.html 

 :والنفسية التربوية لومالع مجلة
 

http://www.uob.edu.bh/pages.aspx?module=page

s&id=1556&SID=434 

 

 البحوث و للدراسات تشرين جامعة مجلة
 :العلمية

http://www.tishreen.edu.sy/ar/node/7617 

 :المعرفة مجلة
 

http://www.almarefh.net 

cybrarians journal 
 :والمعلومات للمكتبات العربية البوابة 

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=c

om_content&view=article&id=329&I 

 

 النشر مجلس عن الصادرة المجالت مجموعة
 :[quote] [الكويت جامعة]العلمي

 

http://www.ovpr.kuniv.edu/ar/index.php?option=com

_content&view=article&id=79&Itemid=86 

 

 

 بكافة سعود الملك بجامعة الماجستير رسائل
  :التخصصات

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/Pa

ges/NewArabicAbstract.aspx 

 

 ، العزيز عبد الملك دارة موقع
 [:التاريخية البحوث]

http://www.darah.org.sa/Resources/Research/Researc

h/Pages/default.aspx 

 

 :علمية رسائل
 

http://www.kt-b.com/articles-action-...cles-id-17.htm 

  :العربية والدراسات البحوث معهد
 

http://www.iars.net/ 

 :الرقمية المدينة مكتبة
 

http://raqamiya.mediu.edu.my/ 

 

 http://www.arado.org.eg/homepage/training.aspx?t=L للتنمية العربية المنظمة: الرقمية المكتبة

 

 

http://informationstudies.net/index.php
http://informationstudies.net/index.php
http://www.ulum.nl/7.htm
http://www.ulum.nl/7.htm
http://www.fedu.uaeu.ac.ae/Journal/Back-Issues.htm
http://www.fedu.uaeu.ac.ae/Journal/Back-Issues.htm
http://www.arabcin.net/arabiaall/index.html
http://www.arabcin.net/arabiaall/index.html
http://www.tishreen.edu.sy/ar/node/7617
http://www.tishreen.edu.sy/ar/node/7617
http://www.almarefh.net/
http://www.almarefh.net/
http://www.kt-b.com/articles-action-...cles-id-17.htm
http://www.iars.net/
http://raqamiya.mediu.edu.my/
http://www.arado.org.eg/homepage/training.aspx?t=L


الرسائل الجامعية وقواعد البيانات والمكتبات الرقمية التكشيف عنمواقع   

24 

 

 : اإلدارية
 

 الشؤون وزارة موقع في الرقمية المكتبة
 : اإلسالمية

 

http://www.al-islam.com/portal.aspx?pageid=1290 

 

 : المغربية الرقمية المكتبة
 

http://bnm.bnrm.ma:86/Arabe/ 

 

 [:الزقازيق جامعة] الرقمية المكتبة*
 

http://ezproxy.zu.edu.eg/ 

 

 طنيالو  المركز] الرقمية المكتبة
 [:للقياس

 

http://www.qiyas.sa/InformationCenter/ElectronicLib

rary/Pages/default.aspx 

 

 [:طنطا جامعة] الرقمية المكتبة
 

http://www.tanta.edu.eg/unites/library/digital%20lib.

html 

 

 [:أكسفورد جامعة] الرقمية المكتبة
 

http://www.odl.ox.ac.uk/ 

 

 [:القاىرة جامعة] الرقمية المكتبة
 

http://www.cl.cu.edu.eg/link2/dig_library/def_diglib.

php 

 

 : الرقمية[ برسيوس] مكتبة
 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

 

 [:شمس عين جامعة] الرقمية المكتبة
 

http://www.shams.edu.eg/arabic/article.php?action=s

how&id=241 

 [: بنها جامعة] الرقمية المكتبة
 

http://www.bu.edu.eg/staff/Digital_lib.html 

 

 [:حائل جامعة] الرقمية المكتبة
 

http://www.uoh.edu.sa/ResourcesServices/Pages/Libr

ary.aspx 

 

 [: نيويورك] الرقمية مكتبة
 

http://www.nypl.org/collections 

 

 [:الطائف جامعة] الرقمية المكتبة
 

http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/Publishers.aspx 

 

 /http://lib.bmaq.org [:القدس لجنة] الرقمية المكتبة

 

http://www.al-islam.com/portal.aspx?pageid=1290
http://bnm.bnrm.ma:86/Arabe/
http://ezproxy.zu.edu.eg/
http://www.qiyas.sa/InformationCenter/ElectronicLibrary/Pages/default.aspx
http://www.qiyas.sa/InformationCenter/ElectronicLibrary/Pages/default.aspx
http://www.tanta.edu.eg/unites/library/digital%20lib.html
http://www.tanta.edu.eg/unites/library/digital%20lib.html
http://www.odl.ox.ac.uk/
http://www.cl.cu.edu.eg/link2/dig_library/def_diglib.php
http://www.cl.cu.edu.eg/link2/dig_library/def_diglib.php
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.shams.edu.eg/arabic/article.php?action=show&id=241
http://www.shams.edu.eg/arabic/article.php?action=show&id=241
http://www.bu.edu.eg/staff/Digital_lib.html
http://www.uoh.edu.sa/ResourcesServices/Pages/Library.aspx
http://www.uoh.edu.sa/ResourcesServices/Pages/Library.aspx
http://www.nypl.org/collections
http://lib.bmaq.org/
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 [: IET] الرقمية المكتبة
 

http://digital-library.theiet.org/ 

 

 [: NSDL]الرقمية المكتبة
 

http://nsdl.org/ 

 

 :األوروبية الرقمية المكتبة
 

 

http://www.europeana.eu/ 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/ 

 

 [:دمنهور جامعة] الرقمية المكتبة
 

eg/eulc_v5/libraries/starhttp://library.damanhour.edu.

t.aspx?fn=DrawInterFace&ScopeID=1.111. 

 :والالتينية ، اليونانية الرقمية المكتبة
 

http://www.egyclassics.com/CM/index.php/ar/web-

library 

 

 [: CDL] الرقمية المكتبة
 

http://www.cdlib.org/about/ 

 

 للمرحلتي المسجلة األبحاث
 الثقافة قسم والدكتوراة الماجستير
 :اإلسالمية

 

http://thgafhbhth.wordpress.com/ 

 بالبحث وتريد ، ةمعاصر  فقهية مادة أردت إذا
 بهذا فعليك ، الكلمة بمجرد وليس ، بالفكرة
 : الرائع الفقهي المكنز

 العلمية والرسائل ، العلمية األحباث ادلوقع حيوي] 
 ومواد ، ادلعاصرة النوازل يف وخاصة ، بنصوصها

 [ معاصرة صفحة مليون على تزيد
 

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/Kshaf.aspx 

 

 

 :اإلسالمي فقوال موقع
 ادلعاصرة بالقضايا مهتم فقهي موقع أكرب] 

 وكشافات ، بيانات قاعدة على وحيوي ، الفقهية
 [  فقهية

 

http://www.islamfeqh.com/ 

 

   :المغربية الرقمية المكتبة
 

http://bnm.bnrm.ma:86/Arabe/ 

 

http://www.ketabee.com/webopac/catalog/search.asp :كتاب موقع

x 

 

http://digital-library.theiet.org/
http://nsdl.org/
http://www.europeana.eu/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://library.damanhour.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DrawInterFace&ScopeID=1.111.
http://library.damanhour.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DrawInterFace&ScopeID=1.111.
http://www.egyclassics.com/CM/index.php/ar/web-library
http://www.egyclassics.com/CM/index.php/ar/web-library
http://www.cdlib.org/about/
http://thgafhbhth.wordpress.com/
http://thgafhbhth.wordpress.com/
http://www.islamfeqh.com/
http://bnm.bnrm.ma:86/Arabe/
http://www.ketabee.com/webopac/catalog/search.aspx
http://www.ketabee.com/webopac/catalog/search.aspx
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 :المجمعة جامعة مكتبة
 

http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=11148 

 

 ، العربية للكتب البحث محرك
 [:التجريبية النسخة] واإلسالمية

  

http://www.ketablink.com/         

 :وعالمية محلية مهمة مركزية مكتبات روابط
 

http://portal.bu.edu.sa/web/guest/503 

 

 مليون العليا الدراسات طالب إلى
 :بالمجان متاحة مقالة ونصف

 

http://goo.gl/UqFwq3  

 

 آالف] اإللكترونية المصطفى مكتبة
 [:اإللكترونية الكتب

 

http://www.al-mostafa.com/ 

 

 الموحد العربي الفهرس أعضاء مواقع
  [: الجامعات في المركزية المكتبات]
:  

 http://www.aruc.org/members/ 

 فنون في المخطوطات من كثيراً  حّمل
 [:للمخطوطات ودود مركز] من مختلفة

 

 http://wadod.com/ 

 

 

 القواميس من كبيرة مجموعة حّمل
 :المتخصصة

 

topic-http://manar9.mam9.com/t1439 

 :الوقفية المكتبة
  

 http://www.waqfeya.com 

 :الفقهية للشبكة حصرياً 
 بادلدينة اإلسالمية اجلامعة رسائل فهرس محِّل]

 مع(  ىـ1434)  عام شوال شهر حىت النبوية
 يف علمية رسالة (3736) يف البحث إمكانية

 [:والعربية الشرعية التخصصات مجيع
 

79535395381.pdhttp://feqhweb.com/dan3/uploads/13

f 

 /http://www.iasj.net  العلمية األكاديمية المجالت موقع

 

 

http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11148
http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11148
http://www.ketablink.com/
http://www.ketablink.com/
http://portal.bu.edu.sa/web/guest/503
http://t.co/A7IArQheGE
http://www.al-mostafa.com/
http://t.co/po6Sra9Wxw
http://t.co/po6Sra9Wxw
http://t.co/diGkQd8y7F
http://t.co/diGkQd8y7F
http://manar9.mam9.com/t1439-topic
http://manar9.mam9.com/t1439-topic
http://t.co/rFW3A5AH6S
http://t.co/rFW3A5AH6S
http://feqhweb.com/dan3/uploads/1379535395381.pdf
http://feqhweb.com/dan3/uploads/1379535395381.pdf
http://t.co/idJ74Pftfe
http://t.co/idJ74Pftfe
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 :العراقية
 [جامعة( 43)  من أكادميية رللة(  237) على حيتوي] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قاعدة قبس للبحث عن األجهزة : 
 لوم والتقنية : مدينة ادللك عبدالعزيز للع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعدة الرسائل اجلامعية )قبس(:ق
 مدينة ادللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قاعدة الكتب قبس  :
 مدينة ادللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قاعدة األحباث السعودية :
 مدينة ادللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دلعرفة ادلؤدترات والندوات السعودية  :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مكتبة الغزايل اإللكًتونية 
 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

http://srdb.org.sa/Templates/ApplyEquipment.aspx 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

http://srdb.org.sa/Templates/Researches.aspx?TypeId

=3 … 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://srdb.org.sa/Templates/Researches.aspx?TypeId

=2 … 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://srdb.org.sa/Templates/Researches.aspx?TypeId

=2 … 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://srdb.org.sa/Templates/Researches.aspx?TypeId

=4 … 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://qaraa.blogspot.com/search/label/%D0%A7%D

6%04%D6%06%D0%B0%D0%A7%D6%05%02%

D0%A7%D6%04%D0%B6%D0%A7%D6%04%D6

%05%D6%0A 
  

 

http://srdb.org.sa/Templates/ApplyEquipment.aspx
http://srdb.org.sa/Templates/ApplyEquipment.aspx
http://srdb.org.sa/Templates/Researches.aspx?TypeId=3
http://srdb.org.sa/Templates/Researches.aspx?TypeId=3
http://srdb.org.sa/Templates/Researches.aspx?TypeId=2
http://srdb.org.sa/Templates/Researches.aspx?TypeId=2
http://srdb.org.sa/Templates/Researches.aspx?TypeId=2
http://srdb.org.sa/Templates/Researches.aspx?TypeId=2
http://srdb.org.sa/Templates/Researches.aspx?TypeId=4
http://srdb.org.sa/Templates/Researches.aspx?TypeId=4
http://qaraa.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://qaraa.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://qaraa.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://qaraa.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
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 الشريعة كلية]  اإلمام جامعة
 [:الفقو أصول قسم ،

 

 9112582449الرئيس / 
 9112582985الوكيل / 
 9112582984األمين / 

 [:الفقو قسم] القصيم جامعة
  

 الربيد اإللكًتوين:
    gsmalfgh@gmail.com       

   0163220144السنًتال: 

  

 النوع الثاني من التكشيف عن الرسائل الجامعية:

 ي التخصص ، وىذا يتطلب اإلتصال بها ، ومعرفة أحدث الرسائل في القسم.التكشيف النهائي: وىو التأكد من األقسام العلمية ف

 واإلتصال يتم بعدة طرق: 

 / إما بإرسال فاكس لرئيس القسم والحصول على رد على فاكس المرسل.1

  /وإما باإلتصال الهاتفي.2

  

، بل يحملونك المسؤولية ، ولو تبين أنو  األقسام العلمية ال تلزمك بإحضار خطابات من الجامعات بعدم تسجيل موضوعك لديهم-
مسجل فسوف يلغى الموضوع ، ولذا يمكن للباحث التأكد بأي طريقة شاء ، وليس ملزمًا بالخطابات ، فمن تأكد بعدم تسجيلو فلو 

 .الحق في التقديم مع تحمل المسؤولية

 

 ن منكم ، وىذه الفكرة ىي:وىنا نطرح فكرة تعين على تسهيل التكشيف لديكم ، ولكنها تتطلب التعاو  -

 ، مع تحديد التخصص ، والكلية ، أن نجمع عناوين اإلتصال باألقسام العلمية كلها ىنا 

 ، ونحن ىنا سنقوم بنشرىا ، ليستفيد منها الجميع في التكشيف. والجامعة

 ويضاف لذلك فكرة أفضل أيضا وىي:-

 

mailto:gsmalfgh@gmail.com
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 بنصوصها كثيرة مخطوطات
 :كاملة

 
 

http://wamcp.bibalex.org/ar/viewfull?p_p_id=w

leimageviewer_WAR_WAMCamcpbookmarkab

PViewPortletsportlet_INSTANCE_5

SoO&p_p_lifecycle=0

&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col

-_id=column

2&p_p_col_count=1

&_wamcpbookmarkableimageviewer_WAR_W

AMCPViewPortletsportlet_INSTANCE_5

SoO_RShelfmark=WMS_Arabic_8&wSrchQ=

%20rt=&wSrchSta0&wSrchRows=10

&wSrchOnlyIn=%20&wSrchRlxAR=%20

&wSrchAlphaFld=%20

&wSrchFilters=none&wSrchUrlValsLoaded=tr

ue … 
 

 :التقنية المصطلحات قاموس
 
 

http://www.arabterm.org/index.php?id= 

3&L=3 … 

 :العالمية الرقمية المكتبة
 

http://www.wdl.org/ar / 

 

 :لفرنكوفونيةا الرقمية الشبكة
 

http://www.rfnum.org/pages / 

 

 األوروبي اإلتحاد مكتبة
 :الرقمية

 

http://www.europeana.eu/portal / 

 

 :العربية المخطوطات موقع
 

http://wamcp.bibalex.org/ar/home  
 

 : الفرنسية الرقمية المكتبة
 

http://gallica.bnf.fr / 
 

 : المغرب في المخطوطات
 

//bnm.bnrm.ma:http:06/Arabe/ 
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 الرابط الموقع
 التربوية البيانات قواعد موقع 
 [:ايرك]

 

www.askeric.org  

 :التربوية المراجع موقع 
 

 www.eduref.org  

 البحوث عدقوا موقع 
 :التربوية

 

www.scholer.google.com  

 الملف بيانات قواعد موقع 
 :األوحد

 

www.infotrac.london.galegroup.com  

 بيانات قواعد موقع
 [: ويلسن]

http://search.ebscohost.com / 
 

 :العلمية القواعد موقع
 

www.sciencedirect.com  

 [:ليزا] بيانات قواعد موقع
 

www.csa.com  

 المكتبة ياناتب قواعد موقع 
 :الشاملة األكاديمية

 

www.site.ebrary.com/lib  

 [:ويلي جون] بيانات قواعد موقع
 

-http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id 

391546.html 

 

 رسائل بيانات قواعد موقع
 :الماجستير

 

www.mdconsult.com  

 بيانات قواعد موقع
[ACM: ] 
  

www.acm.org  

 

 األبحاث قاعدة موقع
 :العالمية

rcuits.orgwww.learningci  

 International Database قواعد بيانات عالمية  

 

http://www.askeric.org/
http://www.eduref.org/
http://www.scholer.google.com/
http://www.infotrac.london.galegroup.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.csa.com/
http://www.site.ebrary.com/lib
http://www.mdconsult.com/
http://www.acm.org/
http://www.acm.org/
http://www.learningcircuits.org/
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 العزيز عبد الملك مدينة
  :والتقنية للعلوم

 

www.kacst.edu.sa  

 

  

 

http://www.kacst.edu.sa/
http://www.kacst.edu.sa/
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 الرابط الموقع
 البحث محرك موقع 
  [:جوجل]

 

www.google.com 

 [:ياىو] البحث محرك موقع 
 

www.yahoo.com  

 البحث محرك موقع
  [:انفوسيك]

 

www.infoseek.com 

 البحث محرك موقع
 [:التافيستا]

 

http://www.searchalta.com / 
 

 محرك موقع 
 [:  Excite]البحث

  

www.excite.com/ 

 Hot] البحث محرك 
Bot  :] 

  

www.hotbot.com  

 محرك
 GoInfoseek]البحث

:] 
  

/www.go.com 

]  البحث محرك
LYCOS :] 

   

www.lycos.com 

[  Yell ]البحث محرك
 :-المواقع أدلة- البريطانية

  

www.yell.co.uk  

 [:جيفز اسأل] بحث موقع
 

www.askjeeves.com  

  www.directhit.com  :المباشر البحث موقع 

 [  International Search Engine مواقع محركات البحث العالمية ]
  

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.infoseek.com/
http://www.infoseek.com/
http://www.excite.com/
http://www.excite.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.go.com/
http://www.go.com/
http://www.lycos.com/
http://www.lycos.com/
http://www.yell.co.uk/
http://www.yell.co.uk/
http://www.askjeeves.com/
http://www.directhit.com/


الرسائل الجامعية وقواعد البيانات والمكتبات الرقمية التكشيف عنمواقع   

33 

 

 
 [:اكسايت] بحث موقع

  
http://www.excite.com/ 

 

 بحث محرك موقع
 [:ليكوس]
  

www.lycos.com  

 لوك] بحث محرك موقع
 [:سمارت

 

www.looksmart.com  

 ويب] بحث محرك موقع
 [:كراولر

  

http://www.webcrawler.com / 
 

  

 

http://www.lycos.com/
http://www.looksmart.com/


الرسائل الجامعية وقواعد البيانات والمكتبات الرقمية التكشيف عنمواقع   

34 

 

 الرابط الموقع
 الوطني المجلس موقع 

 :الرياضيات لتعليم األمريكي
  

www.nctm.org 

 

 :الرياضيات تعليم رابطة موقع
 

www.maa.com  

 

 جامعة مجالت موقع 
  :البريطانية[ أكسفورد]

 

www.oxfordjournals.org 

 

 جامعة دوريات موقع 
  [:كامبريدج]

 

www.journals.cambridge.org 

 المتحدة األمم منظمة موقع 
 والثقافة والعلوم للتربية

 [:اليونسكو]
 

 www.unesco.org  

 الوطني المجلس موقع
 :المهنية للتنمية األمريكي

  

www.nsdc.org  

 التربوية البحوث مكتبة موقع 
 :األمريكية

  

http://www.aera.net/ 
 

 :األمريكي التعليم موقع
  

www.ed.gov  

[ سيتس] مؤسسة موقع
 :البريطانية

 

 http://www.cetis.ac.uk  

 لإلدارة الدولي اإلتحاد
 :التعليمية

 

 ghttp://www.imsproject.or  

 www.cenorm.be/isss تقنيات لمعايير األوربي المركز

 مواقع تربوية أجنبية
  

http://www.nctm.org/
http://www.nctm.org/
http://www.maa.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.journals.cambridge.org/
http://www.journals.cambridge.org/
http://www.unesco.org/
http://www.nsdc.org/
http://www.nsdc.org/
http://www.ed.gov/
http://www.ed.gov/
http://www.cetis.ac.uk/
http://www.imsproject.org/
http://www.cenorm.be/isss
http://www.cenorm.be/isss
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 :التعليم
  
 للتدريب األمريكية الجمعية 

 :والتطوير
  

www.astd.org  

  

 

http://www.astd.org/
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 الرابط الموقع
 للتربية لعربيةا المنظمة موقع 

 [:اإلليكسو] والثقافة والعلوم
 

alecso.org-http://www.projects / 

 

 اإلسالمية المنظمة موقع
 والثقافة والعلوم للتربية

 [:اإليسيسكو]
 

www.isesco.com 

 لدول العربي المكتب موقع
 :الخليج

  

www.abegs.com  

 لتعليم المقبل موقع
 :الرياضيات

  

http://www.almekbel.net / 

 

 :اإللكتروني التعليم منتدى
  

www.elearning.edu.sa  

 الجودة ضمان ىيئة موقعة 
 :المصرية

  

www.qaap.net  

 المصري القومي المركز
 :اإللكتروني للتعليم

  

www.ncel.org  

  

 مواقع تربوية عربية

  

http://www.isesco.com/
http://www.isesco.com/
http://www.abegs.com/
http://www.elearning.edu.sa/
http://www.qaap.net/
http://www.qaap.net/
http://www.ncel.org/
http://www.ncel.org/
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 الرابط الموقع
 والتعليم التربية وزارة 

 :السعودية العربية بالمملكة
  

oe.gov.sa/Arabic/Pages/default.https://www.m 

aspx 

 

 بدولة والتعليم التربية وزارة
 :اإلمارات

 

 www.moe.gov.ae  

 بدولة والتعليم التربية وزارة
 :الكويت

 

http://www.moe.edu.kw/index/index.html  

 

 بدولة والتعليم التربية وزارة
 :قطر
 

http://www.sec.gov.qa/Ar/Pages/Home.aspx  

 

 بسلطنة والتعليم التربية وزارة
 :عمان

 

 www.moe.gov.om  

 :باليمن والتعليم التربية وزارة
 

http://www.yemenmoe.net / 

 

 :باألردن والتعليم التربية وزارة
 

 www.moe.gov.jo  

 

 :بالعراق والتعليم التربية وزارة 
 

http://www.moedu.gov.iq/ar / 

 

 :بسوريا والتعليم التربية وزارة 
 

http://www.syrianeducation.org.sy/site / 

 

 والتعليم التربية وزارة 
 :العربية مصر بجمهورية

  

www.moe.gov.eg  

 والتعليم التربية وزارة
 :التونسية بالجمهورية

 

http://www.education.gov.tn/index.php?id= 

302&lan=1 

 

 /http://www.edu.gov.ly :بليبيا والتعليم التربية وزارة

 

  مواقع إدارات البحوث التربوية العربية

 يم العربية[]من خالل مواقع وزارات التربية والتعل
 

 

http://www.moe.gov.ae/
http://www.moe.gov.om/
http://www.moe.gov.jo/
http://www.moe.gov.eg/
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 الرابط الموقع
 :سعود الملك جامعة

 
 www.ksu.edu.sa  

 

 :العزيز عبد الملك جامعة
  

www.kau.edu.sa  

 :فيصل الملك جامعة
  

www.kfu.edu.sa  

 :خالد الملك امعةج
  

www.kku.edu.sa  

 :شمس عين جامعة
  

http://www.shams.edu.eg  

 :القاىرة جامعة
  

www.cu.edu.eghttp://  

 العربية اإلمارات جامعة
 :المتحدة

  

www.uaeu.ac.ae  

 :قابوس السلطان جامعة
  

http://www.squ.edu.om/ 

 

 :قطر جامعة
  

http://www.qu.edu.qa / 

 

 :السورية اإلفتراضية الجامعة
 

 www.svuonline.org  

 المتواصل التكوين جامعة
 :بالجزائر

  

dz.net-www.ufc  

 :المفتوحة العربية الجامعة
 

http://www.arabou.org.sa / 

 

 :اإللكترونية العرب جامعة
 

www.arabuniversity.com  

 :حلوان جامعة
 

http://www.helwan.edu.eg/arabic / 

 

  مواقع الجامعات العربية واألجنبية

 ]بها أبحاث تربوية متنوعة بكليات التربية ، والمكتبات اإللكترونية[
  

http://www.ksu.edu.sa/
http://www.kau.edu.sa/
http://www.kfu.edu.sa/
http://www.kku.edu.sa/
http://www.kku.edu.sa/
http://www.shams.edu.eg/
http://www.cu.edu.eg/
http://www.cu.edu.eg/
http://www.uaeu.ac.ae/
http://www.svuonline.org/
http://www.ufc-dz.net/
http://www.arabuniversity.com/
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 :أسيوط جامعة
 

http://www.aun.edu.eg  

 بالواليات[ فونكس] جامعة
 :المتحدة

 

www.phoenix.edu  

 :اإلفتراضية اإلفريقية الجامعة
  

www.avu.org  

 بالمملكة المفتوحة الجامعة
 :المتحدة

 

 www.open.ac.uk  

[ أكسفورد] جامعة موقع
 :البريطانية

 

http://www.ox.ac.uk / 

 

 [:كامبريدج] جامعة موقع
 

 www.cambridge.org  

 [:تكساس] جامعة
  

http://www.utexas.edu / 

 

 [:ميكسيكو نيو] جامعة
  

www.unm.edu  

 [:برمنجهام] جامعة 
 

http://www.birmingham.ac.uk/index.aspx  

 

 [:كالجاري] جامعة
 

www.ucalgary.ca  

 [:فالدوستا] جامعة
  

osta.eduwww.vald  

 [:نيويورك] مدينة جامعة
  

www.cuny.edu  

 [:يوتاه] جامعة
  

www.usu.edu  

 [:دنفر – كولورادو] جامعة
   

http://www.ucdenver.edu/pages/ucdwelcomepa

ge.aspx 

 

 

http://www.aun.edu.eg/
http://www.phoenix.edu/
http://www.avu.org/
http://www.avu.org/
http://www.open.ac.uk/
http://www.cambridge.org/
http://www.unm.edu/
http://www.unm.edu/
http://www.ucalgary.ca/
http://www.valdosta.edu/
http://www.cuny.edu/
http://www.usu.edu/
http://www.usu.edu/
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 [:تورنتو] جامعة
 

 www.utoronto.ca  

 [:انديانا] جامعة
  

www.indiana.edu  

  – كالفورنيا] جامعة
 [:سانتاكروز

  

http://www.ucsc.edu/ 

 

 [:ترومان] جامعة
 

 www.truman.edu  

 للجامعات األعلى المجلس
 :المصرية

 

http://www.scu.eun.eg/wps/portal  

 

 : المصدر
 

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=3033 

  

 

http://www.utoronto.ca/
http://www.indiana.edu/
http://www.truman.edu/
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=3033
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=3033
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 الرابط الموقع
 :والرسائل البحوث جامع

 
http://b7oth.com/?p=349 

 :  تربوية بحثية أفكار
 

ttps://twitter.com/11REsearchER11  

 

 تستطيع الرابط ىذا من
 ركزم رسائل إلى الوصول

 والوثائق المخطوطات
 :الفلسطينية

  

http://www.alqudsmanuscript.com/index.php?optio

… n=com_docman&Itemid=94 

 :بةالحس أىل ملتقى مكتبة
 فقو ودراسات بكتب ثرية مكتبة]

 [ونظمها ، الحسبة
  

 http://ahlalhesbah.com/book/ 

 في وقانونية شرعية استشارات
 :الحسبة أىل بملتقى الحسبة

  

 http://ahlalhesbah.com/news/19/ 

 في العلمية الرسائل دليل
 :اليمنية الجامعات

 

nic.info/study_guide/index.php-http://www.yemen 

 :لةالحناب رواق
 الحنابلة كتب بنشر معني موقع] 

 ورسائل ، كتب من بنصوصها
  [الزيارة يستحق علمية

:  

http://www.rwaq.net/ 

 

 ثمانية في الحنابلة مخطوطات
  :وعلًما فًنا عشر

 

 aq.net/manuscripts.phphttp://www.rw 

 في المطبوع الحنابلة تراث
 :وفًنا علًما عشر ثمانية

  

 http://www.rwaq.net/printed.php 

http://www.yemen- في رسالة على للحصول

nic.info/db/studies/reg_info/infoReq.php 

 

http://b7oth.com/?p=349
http://b7oth.com/?p=349
https://twitter.com/11REsearchER11
http://t.co/7gBYLqGBQQ
http://t.co/7gBYLqGBQQ
http://t.co/qyb5Oexl9w
http://t.co/qyb5Oexl9w
http://t.co/GGkFOdMdG2
http://t.co/GGkFOdMdG2
http://www.yemen-nic.info/study_guide/index.php
http://www.yemen-nic.info/study_guide/index.php
http://t.co/a4RacWUPhd
http://t.co/a4RacWUPhd
http://t.co/AIaqz6yz9k
http://t.co/AIaqz6yz9k
http://www.yemen-nic.info/db/studies/reg_info/infoReq.php
http://www.yemen-nic.info/db/studies/reg_info/infoReq.php
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 :مطبوعة اليمنية الجامعات
 

 :بحث محرك
( 259) من أكثر على يحتوي] 

  pdf كتاب مليون
 النتيجة على اضغط مجاناً  للتحميل

 [التحميل ويتم ،
 

engine-search-fans.com/pdf-http://www.tech 

 مكتبة مصدر،  ويكي
 :الحرة النصوص

 األدبية، الرسائل تضم والتي] 
 ، الدينية والنصوص ، والكتب
 [والشعر والتاريخية، ، والتراثية

 

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%8

4%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%

A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%

B3%D9%8A%D8%A9 

 

 المخطوطة الكتب آالف
  :ىنا تجدىا pdf مصورة

 

-http://www.al

… mostafa.com/disp.php?page=scripts 

 المخطوطات جامع
 :اإلسالمية

 

http://wqf.me/ 

 العلمية الرسالة كامل حمل
 الجامعة في عنها تبحث التي
 :غزة في الميةاإلس

 أو الباحث أو البحث اسم اكتب]
 [المشرف

  

 http://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx 

 

 لمكتبات الموحد الفهرس
  :المجمعة جامعة

 

-bin/koha/opac-http://maktabat.mu.edu.sa/cgi

search.pl?q=au:%D9%85%D8%AD%D8%A8%20

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86

%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8

%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD

%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%

7%D9%8D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A

4%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%

D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C 

 

 

http://www.tech-fans.com/pdf-search-engine
http://www.tech-fans.com/pdf-search-engine
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://t.co/F2nrBX6c5t
http://t.co/F2nrBX6c5t
http://wqf.me/
http://t.co/TsqZ5YaJ9d
http://t.co/TsqZ5YaJ9d
http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D9%85%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C
http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D9%85%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C
http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D9%85%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C
http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D9%85%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C
http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D9%85%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C
http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D9%85%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C
http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D9%85%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C
http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D9%85%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C
http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D9%85%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C
http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D9%85%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C
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 المعلومات خدمات
 جامعة في اإللكترونية

 :المجمعة
 

http://mu.edu.sa/ar/content/%D0%AE%D0%

AF%D6%05%D0%A7%D0%-AA

%D0%A7%D6%04%D6%05%D0%B6%D6%04

%D6%00%D6%05%D0%A7%D0%-AA

%D0%A7%D6%04%D0%A7%D6%04%D6%03

%D0%AA%D0%B1%D6%00%D6%06%D6%0

A%D0%A6-4 

 

 جامعة في البيانات قواعد
 : المجمعة

 

http://www.mu.edu.sa/ar/%D0%A7%D6%04%

D0%B6%D6%05%D0%A7%D0%AF%D0%A7%

D0%AA/%D0%B6%D6%05%D0%A7%D0%

AF%D0%A6-

%D0%B4%D0%A4%D6%00%D6%06-

%D0%A7%D6%04%D6%05%D6%03%D0%

AA%D0%A0%D0%A7%D0%AA/%D6%00%D6

%00%D0%A7%D0%B6%D0%-AF

%D0%A7%D6%04%D0%A0%D6%0A%D0%A7

%D6%06%D0%A7%D0%-AA

%D0%A7%D6%04%D0%A7%D6%04%D6%03

%D0%AA%D0%B1%D6%00%D6%06%D6%0

A%D0%A6 

 

 :العالمية المعرفة جامعة
 

http://www.kiu.org/portal/ 

    :للبحوث مخطوطات
 

https://twitter.com/makhtutatelakad 

 :مخطوطات بيانات قاعدة
 موقع في( 5588) عددىا بلغ]

 عرض إمكانية مع القرى أم جامعة
 [بالكامل المخطوط

  

https://uqu.edu.sa/lib/digital_library/scripts_all/ 

 

 لجامعة األكاديمي ستودعالم
 : المدينة

 

http://dspace.mediu.edu.my:0101

/xmlui/handle/103456706/66466 

 

 موقع] مصورة كتب موقع
 عبدالرحمن: مصوراتي
 [: النجدي

 

http://www.moswarat.com/home.html 

 

http://www.kiu.org/portal/
http://www.kiu.org/portal/
https://twitter.com/makhtutatelakad
https://twitter.com/makhtutatelakad
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/99466
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/99466
http://www.moswarat.com/home.html
http://www.moswarat.com/home.html
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  :الحنبلي المذىب خزانة
 

-http://hanabila.blogspot.com/2013/08/blog

post.html 

  :الحنفي المذىب خزانة
 

http://hanafiya.blogspot.com/ 

 :المالكي المذىب خزانة
  

 http://malikiaa.blogspot.com/ 

  :الشافعي المذىب خزانة
 

 http://chafiiya.blogspot.com/ 

 :العربي التراث خزانة
 

 http://khizana.blogspot.com/ 

 :الفقيو خزانة
  

 http://www.book.feqhweb.com/ 

 نداء موقع]مصورة كتب موقع
  [:اإليمان

 

eman.com/index.htm-http://www.al 

 

 : الفقهية القواعد خزانة
 

-/qawaidfiqhiyyah.blogspot.com/p/bloghttp:/

page.html 

 

 

 :اإلسالمي الفقو خزانة
 

alex.com/fkh.php-http://bib 

 الكتب مواقع روابط
  :المصورة

 

ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=http://www.

046650 

 :القرآنية المكتبة إحصائيات
 ، كتاباً (  2993)  الكتب عدد]

 [مؤلفاً ( 1218)المؤلفين وعدد
 

http://library.tafsir.net/?type=manuscript … 

 

 لكتب الموضوعي التصنيف
 أعلى] القرآن وعلوم التفسير
 [:  اليمين

 

sir.net/?type=manuscripthttp://library.taf … 

 

 http://library.tafsir.net/?type=manuscript : التفسير علوم مخطوطات

 

http://hanabila.blogspot.com/2013/08/blog-post.html
http://hanabila.blogspot.com/2013/08/blog-post.html
http://hanafiya.blogspot.com/
http://hanafiya.blogspot.com/
http://t.co/wHxpeS2qT3
http://t.co/wHxpeS2qT3
http://t.co/M1FkkR7I7H
http://t.co/M1FkkR7I7H
http://t.co/EpQQ4YkTs1
http://t.co/EpQQ4YkTs1
http://t.co/aeHrQyEDq0
http://t.co/aeHrQyEDq0
http://qawaidfiqhiyyah.blogspot.com/p/blog-page.html
http://qawaidfiqhiyyah.blogspot.com/p/blog-page.html
http://bib-alex.com/fkh.php
http://bib-alex.com/fkh.php
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=246958
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=246958
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 ، التفسير في المؤلفات
 :القرآن وعلوم

 

http://library.tafsir.net/?type=book 

 :التفسير في العلمية الرسائل
 

http://library.tafsir.net/?type=thesis 

 : التفسير مكتبة
 

http://library.tafsir.net 

 

 علوم لتدريس تفسير أكاديمية
 : والتفسير القرآن

 

http://tafsiracademy.com 

 ملتقى مواد جميع تصنيف تم
 التصنيف في التفسير أىل

 إبداعية فكرة وىي]:الموضوعي
 الملتقيات في إليها يسبقوا لم

 [األخرى
 

http://vb.tafsir.net/page.php?id=3  

 

 من الكتب تصوير كيفية
 :الياء إلى األلف

 

http://vb.tafsir.net/tafsir63501/#.Uy70rKh_v6c 

… 

 

 

[ تويتر] على صفحة
 الباحثين خدمة في متخصصة

 من العربية المخطوطات في
 المخطوط علوم في باحث
 :المصرية الكتب بدار العربي

 

@salehsaleh841 

 للبحوث مخطوطات
 ىنا نغرد األكاديمية

 ونوفر تحقق لم بمخطوطات
 :منها يتيسر ما
 

@makhtutatelakad  

 :للتواصل
 makhtutatalakademia@gmail.com 

 

  

 

http://library.tafsir.net/?type=book
http://library.tafsir.net/?type=book
http://library.tafsir.net/?type=thesis
http://library.tafsir.net/?type=thesis
http://library.tafsir.net/
http://library.tafsir.net/
http://tafsiracademy.com/
http://tafsiracademy.com/
https://twitter.com/salehsaleh841
https://twitter.com/salehsaleh841
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D-Scholarship@Pitt: 
 

 http://d-scholarship.pitt.edu/ 
 

DSpace@Cambridge: 
 

//www.dspace.cam.ac.uk/http:  

ePrints Soton: 
 

http://eprints.soton.ac.uk / 

eScholarship/ 
University of 
California: 

 

 http://www.escholarship.org/ 
 

 

IDEALS: 
 

https://www.ideals.illinois.edu / 

Indian Association for 
the Cultivation of 
Science: 

 

http://arxiv.iacs.res.in:8080/jspui/ 

Iowa Research Online: 
 

http://ir.uiowa.edu/  

Japan Science and 
Technology 
Aggregator، 
Electronic ] J-STAGE[: 

 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse 

 

Leicester Research 
Archive ]LRA[: 

 

https://lra.le.ac.uk / 

Padua@research: 
 

http://paduaresearch.cab.unipd.it / 

UAL Research Online:  http://ualresearchonline.arts.ac.uk/ 

 

UCL Discovery: 
 

http://discovery.ucl.ac.uk / 

UNT Digital Library:  
 

http://digital.library.unt.edu/ 

Repository@Napier: 
 

 http://researchrepository.napier.ac.uk/      
 

 /http://knowledge-book.net معارف الكتاب

-ملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه 
 جامعة الملك سعود في خمسة عشر كلية :

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/Pages/
NewArabicAbstract.aspx 

 

 

http://d-scholarship.pitt.edu/
http://www.dspace.cam.ac.uk/
http://eprints.soton.ac.uk/
http://eprints.soton.ac.uk/
http://www.escholarship.org/
https://www.ideals.illinois.edu/
https://www.ideals.illinois.edu/
http://arxiv.iacs.res.in:8080/jspui/
http://arxiv.iacs.res.in:8080/jspui/
http://ir.uiowa.edu/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse
https://www.jstage.jst.go.jp/browse
https://lra.le.ac.uk/
https://lra.le.ac.uk/
http://paduaresearch.cab.unipd.it/
http://paduaresearch.cab.unipd.it/
http://ualresearchonline.arts.ac.uk/
http://discovery.ucl.ac.uk/
http://discovery.ucl.ac.uk/
http://digital.library.unt.edu/
http://digital.library.unt.edu/
http://researchrepository.napier.ac.uk/
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/Pages/NewArabicAbstract.aspx
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/Pages/NewArabicAbstract.aspx
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كتب بنصوصها كاملة للتحميل من مكتبة 
 خالدية في عدة تخصصات

-library.com/2013/04/blog-http://www.khaldia: 
… post_19.html#.VEBc7bCsXSs 

أدلة الرسائل العلمية في جامعة الملك سعود 
 لخمسة عشر كلية :

du.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/Pages/Shttp://ksu.e
cientificLetter.aspx 

 

 *من المصادر المهمة للتكشيف عن الرسائل:
وىذا من األسرار اليت اليعرفها إال قلة من الناس  ]قواعد بيانات المكتبات التجارية[

، ؟الكتب حولو وما ىي،وإذا حبث فمن حبثو ، ادلوضوع أو ال  فهذه القواعد تبني لك ىل حبث
فقواعد بيانات ىذه ادلكتبات ختزن معلومات كل الكتب اليت مرت يف تاريخ ادلكتبة ولو مل 
يكن موجودا ولذا تضخمت ىذه القواعد بصورة كبرية وخاصة يف الكتب والرسائل ادلطبوعة 

نها فقاعدة بيانات مكتبة العبيكان يف حدود مائة وثالثني ألف عنوان، ومكتبة الرشد قريبة م
 ومكتبة الوراق فيو ما يزيد عن مخسني ألف يف إحصائية قدمية وكذلك مكتبة طيبة وجرير

 وغريىا.
 

 
 
 
 

 
 وتطوير :نسرين المصريتعديل 

@nsfero 

 

http://t.co/j9WVAq3nvJ
http://t.co/j9WVAq3nvJ
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/Pages/ScientificLetter.aspx
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/Pages/ScientificLetter.aspx



