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جواهر الفراج: اشراف االستاذة 



مقدمة

المكتبة اإللكترونية

طريقة الوصول لقواعد المعلومات

قواعد المعلومات العربية

قواعد المعلومات االجنبية



:اهداف الورشة

نشر ثقافة البحث العلمي االلكتروني 1-

التعريف بالمكتبة االلكترونية وقواعد -2

المعلومات 

التعريف بطريقة الدخول لقواعد -3

المعلومات

طريقة البحث في قواعد المعلومات -4

ا واالستفادة منه



التواصل االجتماعيحجز الرحالتالتسوق

البحث العلميتحديد األماكنالتعلم عن بعد



شخص3750

الكتاب الورقي
الكتاب اإللكتروني

http://www.gograph.com/stock-illustration/e-book.html


54%

سنة 18+

81%

سنة 18-

الكتاب اإللكتروني

http://www.gograph.com/stock-illustration/e-book.html


أسباب تفضيل الكتاب اإللكتروني 

سهولة حملها والتنقل بين اجزاء الكتاب   30%

(مجانية)انخفاض قيمتها المادية23%

سهولة التخزين   20%

سهولة التحميل بدون عوائق جغرافية17%

ديمومة الكتاب بحيث ال يتعرض للتلف% 10

http://appsontap.wordpress.com/2012/07/13/publishing-your-document-as-an-e-book/


ما هي قواعد المعلومات



مميزاتها

 سهولة الحصول عليها
ون جهد اصبح بإمكان الباحثين الحصول على مصادر المعلومات من مختلف ارجاء العالم بد

السفر

مجانية
يمكن للباحثين وجميع منسوبي الجامعة االستفادة بالمجان

سهولة الحصول عليها في أي مكان وزمان

سهولة االستفادة منها
.طباعتها أو pdfحيث يمكن للباحثين حفظ المصادر بصيغة 















متخصصة يف جمال اللغة واألدب والعلوم 

 االنسانية

ارة متخصصة يف جمال االقتصاد، واإلدارة، وإد

األعمال والعلوم ذات العالقة

متخصصة يف اجملال الرتبوي  

والتعليمي

متخصصة يف العلوم اإلسالمية 

 والقانونية

متخصصة يف جمال العلوم 

االنسانية



البحث يف دار املنظومة



البحث يف دار املنظومة



اخلدمات اليت تقدمها دار املنظومة



اخلدمات اليت تقدمها دار املنظومة



اخلدمات اليت تقدمها دار املنظومة



الخدمات التي تقدمها دار المنظومة



اخلدمات اليت تقدمها دار املنظومة



اخلدمات اليت تقدمها دار املنظومة



البحث يف قاعدة معرفة



البحث يف قاعدة معرفة



البحث يف قاعدة معرفة



البحث يف قاعدة معرفة

حتديد جمال 

البحث 



البحث يف قاعدة معرفة



البحث يف قاعدة معرفة

باستطاعتك  

حفظ امللف أو  

طباعته مباشرة 

 من املوقع 



البحث يف أسك زاد

، حيث أسك زاد هي أكرب مكتبة وقاعدة بيانات رقمية عربية على مستوى العامل 

ف عنوان حتتوي مكتباتنا االلكرتونية على أرشيف وكشاف ألكثر من ثالمثائة أل

لعلمية من شتى اإلصدارات األكادميية والثقافية واإلعالمية مثل الكتب والرسائل ا

2000والبحوث والدوريات احملكمة باإلضافة إىل كشاف صحفي ألكثر من 

.وحتى اآلن1998صحيفة وجملة عربية منذ عام 



SDL املكتبة الرقمية السعودية



SDL املكتبة الرقمية السعودية

ابعة املكتبة الرقمية السعودية  ت

 لوزارة التعليم العالي 

و تتيح االشرتاكات الفردية



القواعد االجنبية  مرتبة ترتيب 

اجبدي



تحت كل قاعدة معلومات يوجد 

ملخص لمحتوى القاعدة 

وشعار لها





ProQuest



نوع المصدر

محكمة



ProQuestاخلدمات اليت تقدمها



ProQuestاخلدمات اليت تقدمها



ProQuestاخلدمات اليت تقدمها



ProQuestاخلدمات اليت تقدمها



ProQuestاخلدمات اليت تقدمها



ProQuestاخلدمات اليت تقدمها



http://www.clker.com/clipart-notepad-6.html

