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 بسم هللا الرمحن الرحمي

  طالب العمل وطالباتهو  حثون والباحثاتاالب

 

  السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، 

 

مهَا" )سورة البقرة: اية  اَء ُكل َ َْسأ َ آ َدَم اْلأ " )سورة العلق: 31امحلد هلل القائل "َوعمَلم مَلأ نَساَن َما لَمأ يَعأ
ِ
َ اْلأ (، 5اية (، والقائل "عمَلم

ي َخلََق"  ا ا َرب اَك اَّلم ْسأ يَن آ َمنلوا يَ (، يرفع ابلعمل آأقواما، "1سورة العلق: اية )وآأمران ابلتعمل فقال لنبيه اْلأيم "اقأَرْآ ابا ا ل اَّلم ا اَّللم فَع رأ

َ َدَرَجاٍت" )سورة اجملادةل: ا ملأ يَن ُآوتلوا الأعا ا أ َواَّلم نمكل عمل الثقلني، من  (، وآأصيل وآأسمل عىل11ية ما به  قذفأأن ،مةكشف هللا به الغمل

 عارض والعمل البتة ـــ ومن آأخرَج هللا بدعوته الناَس منتْل ت  ساةل وآأْسح داينة ــ ادلاينة اليت، صاحب آأعظم ر واْلأمة اخللق

أ  ىل عبادةا رب العباد، فدانت ادلنيا ْلأمته، آأن اكنت خري آأمٍة ُآخرجت للناس، " كلنُتل راَجتأ عبادة العباد ا  ٍة ُآخأ َ ُآمم  لالنماسا َخريأ

ر  لل الأكاتَابا لَََكَن َخريأ ا ۗ َولَوأ آ َمَن َآهأ َّللم نلوَن ابا ما نَكرا َوتلؤأ َن َعنا الأمل َوأ وفا َوتَْنأ رل لأَمعأ وَن ابا رل ل الأ َ تَأْمل ُمل نلوَن َوَآكأَُرل ما ؤأ لمل الأمل ْنأ مهلم م م ا قلوَن" ا ل اسا

 (. 110)سورة ال معران: اية 

ن  ش بكة ال ىل مصادر معرفة متاحة عين ت. وقد وصل اَّلي نعيش به من معر البرشيةعرص ال آأحد سامتالثورة املعلوماتية يه ا 

ىل ما يرس هللا يل معرفته والوقوع عليه  من طرق كثرية، (world wide web (www)العنكبوتية العاملية ) ابْل ضافة ا 

قد س بق آأن تواصل و  عْنا ومقارنة آأسعارها، واخلدمات اليت حيتاهجا الباحثون.والاس تعانة به مثل مواقع رشاء الكتب والبحث 

يف  اليس تعينوا هبمعقا يف املعرفة و  ن بني طلباهتم مصادر معرفة ليسربوا هبايف آأحناء املعمورة اكن م طالب العملمعي نزر من 

 ما فهمت.  ب، آأن اكنت مصادر املعرفة املتاحة هلم حشيحة حبسآأحباهثم

ن س  م عىل يْنتوفري ما يع الرتقاء بتعلمي آأبنائنا وبناتنا و والقيام بدوري ل ا انبع من حريهتبب جتميعي وترتييب لها ومشاطر ا 

براٌء َّلميتمنافسة ومقارعة آأبناء وبنات اْلأمم اْلأخرى والت نه يس بيين وبي ل يوم آأن آألقاه   وق علهيم وعلهين، لعل هبذا العمل ا 

ن اتجر ابلعمل، ، فليتق هللا ربه موليس ْلأحد آأن ينت ع مْنا ماداي، البتة ماداي من هذه القامئة فال آأنت ع. جحاب وْل ترجامن

ب من تنوير عقل لطامل ني والباحثات والباحثوحبث عن املعلومة، فهذه القامئة متاحة للطالب والطالبات وجال ا حار وتكس 

    س تددااها ْلأرراض البحث.ْل

 الوجود علوما ا، قد آأوجدان يفحقول املعرفة اليت خنتاره ا ْلأن نصبح القامات يفاجلدل ما يؤهلندلينا من الطاقات والقدرات و 

قبةل طالب  اوكن ،ل عىل اخللق تعلمهافسهل دهامن يقع  ا ىل دان العلوم اليت احتاجت وفنوان يوم آأن احتاجهتا البرشية، وقد قع  

م عليه م وهتج  ه جت ضارتنا حاضنة العمل يوم آأن ا من املعمورة، واكنت حجلهل بأأطنابه آأصقاع اقد خمي   اكن العمل حينا من ادلهر

 روه. اخرون فك   

ذن هللا ــــ س نصل ابلنشأأ   ن آأخلصنا النية واعتقدان آأ  ـــ اب   اية، وهللا ن اجلد ابلعمل فرض عني ْل كاىل حيث نريده ان يصل ا 

  السبيل.  املوفق والهادي ا ىل سواء 
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 8/5/2020تمت اضافته: 

 تقريبا   شهرين لفترة مجانا بياناتها قواعد تتيح عالمية نشر دار 20
 المصدر:

 الباحثين مساعدة قناة تابع للمزيد
Helping researchers  

http://t.me/helpingresearchers   
 
1.Tayloe & Francis https://tandfonline.com/openaccess  
 
2. ElSEVIER https://elsevier.com/…/ope…/open-access/open-access-journals  
 
3.WILEY https://authorservices.wiley.com/ope…/open-access/index.html  
 
4. SPRINGER https://springeropen.com  
 
5. SCIENCE OPEN https://scienceopen.com  
 
6. SCIENCE DIRECT https://sciencedirect.com/browse/journals-and-books  
 
7. JSTOR https://about.jstor.org/oa-and-free/  
 
8. (OAL)OPEN ACCESS LIBRARY http://oalib.com  
 
9. OXFORD ACADEMIC https://academic.oup.com/journals/pages/open_access  
 
10. LUND UNIVERSITY LIBRARIES https://lub.lu.se/…/serv…/publishing-registering/open-
access  
 
11. KARGER https://karger.com/OpenAccess  
 
12. THIEME OPEN https://open.thieme.com/web/19/home  
 
13. OMNICS OPEN ACCESS https://omicsonline.org  
 
14. BMC https://biomedcentral.com  
 
15. MDPI https://mdpi.com/about/journals  
 
16. COGENT OA https://cogentoa.com  
 
17. OPEN ACCESS https://omicsonline.org  
 

http://t.me/helpingresearchers
https://tandfonline.com/openaccess
https://elsevier.com/…/ope…/open-access/open-access-journals
https://authorservices.wiley.com/ope…/open-access/index.html
https://springeropen.com/
https://scienceopen.com/
https://sciencedirect.com/browse/journals-and-books
https://about.jstor.org/oa-and-free/
http://oalib.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/open_access
https://lub.lu.se/…/serv…/publishing-registering/open-access
https://lub.lu.se/…/serv…/publishing-registering/open-access
https://karger.com/OpenAccess
https://open.thieme.com/web/19/home
https://omicsonline.org/
https://biomedcentral.com/
https://mdpi.com/about/journals
https://cogentoa.com/
https://omicsonline.org/
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18. ERUDIT https://erudit.org/en/  
 
19. HIGHWIRE https://highwirepress.com  
 
20. DIRECTORY OF OPEN SCIENCE ARTICLES https://doaj.org  
 

Books  https://www.pdfdrive.net   
 

 

  

https://erudit.org/en/
https://highwirepress.com/
https://doaj.org/
https://www.pdfdrive.net/
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Choos

e the 

right 

journa

l or 

publis

her 

for 

your 

resear

ch 

 

https://thinkchecksubmit.org/  8/5/2020 

Beall's 

List of 

Predat

ory 

Journ

als 

and 

Publis

hers - 

Publis

hers 

https://beallslist.weebly.com/   

DOAJ

: 

Journ

als 

added 

and 

remov

ed 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/183mRBRqs2jOyP0qZWXN8dUd02D

4vL0Mov_kgYF8HORM/edit#gid=1650882189 

 

 

نصائح 

كيف 

تختار 

 المجلة

https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8

%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-

%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-

abdulrahman-salah/  

 

 

  

https://thinkchecksubmit.org/
https://beallslist.weebly.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/183mRBRqs2jOyP0qZWXN8dUd02D4vL0Mov_kgYF8HORM/edit#gid=1650882189
https://docs.google.com/spreadsheets/d/183mRBRqs2jOyP0qZWXN8dUd02D4vL0Mov_kgYF8HORM/edit#gid=1650882189
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-abdulrahman-salah/
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-abdulrahman-salah/
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-abdulrahman-salah/
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-abdulrahman-salah/
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-abdulrahman-salah/
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-abdulrahman-salah/
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-abdulrahman-salah/
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-abdulrahman-salah/
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 المجموعة األولى:

Name Web site Note 

Accounting 

Commons 

https://network.bepress.com/business/accounting/  

The world’s largest 

collection of open 

access research 

papers 

https://core.ac.uk/  

Accounting History 

Research Database 
https://weatherhead.case.edu/research/accountin

g-history/ 

This database has been developed to assist 

researchers by facilitating access to 

published accounting history research in the 

English language. AHRD permits 

researching the full period and full text 

content of the three English language 
accounting history research journals. The 

senior journal, the Accounting Historians 

Journal [1974 to date] is published by the 
American Accounting Association; 

Accounting History Review (previously 

Accounting, Business and Financial 
History) dates from 1990 and is published 

by Taylor & Francis (UK); Accounting 

History dates from 1996, and is published 
by Sage Publications in cooperation with 

the Accounting History Special Interest 

Group of AFAANZ (Australia and New 
Zealand). The beta version of AHRD was 

made operational August 1, 2018. 

Shyam Sunder, 

professor at Yale 

and previously 

president of the 

AAA 

http://faculty.som.yale.edu/shyamsunder/research.ht

ml 

أعمال البروفسور شيام سندرز من 

 جامعة ييل

CORE https://core.ac.uk/  Aggregating the world’s 

open access research papers 

Directory of Open 

Access Journals 

(DOAJ) 

 

https://doaj.org/   

 

لرسائل الماجستير من 

 جميع انحاء العالم

http://alqashi.com/wp/?page_id=801   

Econ papers: 

 

https://econpapers.repec.org/ 

 

 

Gene Shackman https://sites.google.com/site/gsocialchange/home  

IDEAS https://ideas.repec.org/  IDEAS the largest 

bibliographic database 

dedicated to Economics and 

available freely on the 

Internet. Based on RePEc, it 

indexes over 2,400,000 items 

of research, including over 

https://network.bepress.com/business/accounting/
https://core.ac.uk/
https://weatherhead.case.edu/research/accounting-history/
https://weatherhead.case.edu/research/accounting-history/
http://faculty.som.yale.edu/shyamsunder/research.html
http://faculty.som.yale.edu/shyamsunder/research.html
https://core.ac.uk/
https://doaj.org/
http://alqashi.com/wp/?page_id=801
https://econpapers.repec.org/
https://sites.google.com/site/gsocialchange/home
https://ideas.repec.org/
http://repec.org/
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2,200,000 that can be 

downloaded in full text. 

المحاسبة  فيابحاث 

والمراجعة  مدونة وليد 

 الجبلى

http://walidsamir7.blogspot.com/2016/08/1999-

2016-pdf.html 

 

 

SSRN https://www.ssrn.com/en/   

عالم  كّل أعداد 

بين عامي ]  المعرفة

1978- 2017  ]  

 

https://goo.gl/jsDVpU   

جامعات أمريكية ترفع 

6673 كتاب ا عربي ا من 

 الطبعات النادرة والقديمة

http://dlib.nyu.edu/aco/browse/?page=1  

المجالت العلمية المحكمة 

 في الجامعات العراقية

https://iasj.net/   

American Libraries 

 

https://archive.org/details/americana?&sort=-

downloads&page=4  

 

   http://journals.uob.edu.bh/journals مجالت جامعة البحرين

   /http://journals.uob.edu.bh/AJA/contents المجلة العربية للمحاسبة

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/CurrentS مجلة البحوث المحاسبية

tds/Societies/AdministrationSocieties/SAccountingA

ssociation/DocLib/Forms/AllItems.aspx?View=%7B

7cc56072-b24a-4180-9ed0-

6d4e3b32a1e5%7D&SortField=DocIcon&SortDir=

Asc  

 

-https://walidsamir7.blogspot.com/2016/08/1999   مجلة الفكر المحاسبي

2016-pdf.html  

 

The Accounting 

Historians Journal 

http://www.olemiss.edu/depts/general_library/dac/fil

es/ahj.html  

 

مجلة اقتصاديات شمال 

 افريقيا:

 

 

chlef.dz/renaf/contact.htm-http://www.univ 

 

 

  www.asfer.org    "عربية اقتصادية بحوث

مجلة المحاسبة والمراجعة 

 التحاد الجامعات العربية

(AUJAA) 

http://www.comm.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id

=1318&cat_id=2  

 

   

Google Books https://books.google.com/?hl=en  if the book is out of 

copyright, or the publisher 

has given us permission, 

you'll be able to see a 

preview of the book, and in 

some cases the entire text. If 

it's in the public domain, 

http://walidsamir7.blogspot.com/2016/08/1999-2016-pdf.html
http://walidsamir7.blogspot.com/2016/08/1999-2016-pdf.html
https://www.ssrn.com/en/
https://goo.gl/jsDVpU
http://dlib.nyu.edu/aco/browse/?page=1
https://iasj.net/
https://archive.org/details/americana?&sort=-downloads&page=4
https://archive.org/details/americana?&sort=-downloads&page=4
http://journals.uob.edu.bh/journals
http://journals.uob.edu.bh/AJA/contents/
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/CurrentStds/Societies/AdministrationSocieties/SAccountingAssociation/DocLib/Forms/AllItems.aspx?View=%7B7cc56072-b24a-4180-9ed0-6d4e3b32a1e5%7D&SortField=DocIcon&SortDir=Asc
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/CurrentStds/Societies/AdministrationSocieties/SAccountingAssociation/DocLib/Forms/AllItems.aspx?View=%7B7cc56072-b24a-4180-9ed0-6d4e3b32a1e5%7D&SortField=DocIcon&SortDir=Asc
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/CurrentStds/Societies/AdministrationSocieties/SAccountingAssociation/DocLib/Forms/AllItems.aspx?View=%7B7cc56072-b24a-4180-9ed0-6d4e3b32a1e5%7D&SortField=DocIcon&SortDir=Asc
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/CurrentStds/Societies/AdministrationSocieties/SAccountingAssociation/DocLib/Forms/AllItems.aspx?View=%7B7cc56072-b24a-4180-9ed0-6d4e3b32a1e5%7D&SortField=DocIcon&SortDir=Asc
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/CurrentStds/Societies/AdministrationSocieties/SAccountingAssociation/DocLib/Forms/AllItems.aspx?View=%7B7cc56072-b24a-4180-9ed0-6d4e3b32a1e5%7D&SortField=DocIcon&SortDir=Asc
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/CurrentStds/Societies/AdministrationSocieties/SAccountingAssociation/DocLib/Forms/AllItems.aspx?View=%7B7cc56072-b24a-4180-9ed0-6d4e3b32a1e5%7D&SortField=DocIcon&SortDir=Asc
https://walidsamir7.blogspot.com/2016/08/1999-2016-pdf.html
https://walidsamir7.blogspot.com/2016/08/1999-2016-pdf.html
http://www.olemiss.edu/depts/general_library/dac/files/ahj.html
http://www.olemiss.edu/depts/general_library/dac/files/ahj.html
http://www.univ-chlef.dz/renaf/contact.htm
http://www.comm.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=1318&cat_id=2
http://www.comm.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=1318&cat_id=2
https://books.google.com/?hl=en
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you're free to download a 

PDF copy. 

Management and 

Accounting Web 

provided by James 

R. Martin, Ph.D., 

CMA  

http://www.maaw.info/   موقع من أعداد الدكتور  

Martin 

يجدر بالمتخصص في المحاسبة أال 

 يقفله.

محرك بحث مفيد يبحث 

في أكثر من مليار وثيقة 

 علمية

http://www.refseek.com  

 www.kutub.info موقع كتب

 

 

  https://kitabsawti.com/ar/browse كتب صوتية وغيرها

Free Ebook net  http://gestaltmagazine.com/a-primer-on-partial-

least-squares.pdf  

 

 https://www.kutub-pdf.com/   

 www.aljlees.com موقع جليس

 

 

   www.mybook4u.com اليك كتابي

 مكتبة طريق العلم

Books4arab.comhtt

ps://www.books4ar

ab.com/ 

https://www.books4arab.com/   

للباحثين وطالب 

 الدراسات العليا

 

أشهر محركات البحث 

  .األكاديمي في قائمة واحدة

محرك بحثي ذكي 

 مخصص لتحميل 

الرسائل العلمية والمقاالت 

 في المجالت العلمية

 .الدورية

 

 

http://ziid.net/education/academic-search-engines/ ما شاء هللا 

 

جامع...فكرته مقاربة لفكرة هذه 

القائمة...جمع العديد من المتاح على 

الشبكة في وقع واحد. أرى أنه منجم 

 لكل طالب علم وباحث

أطروحة ماجستير  50

 ودكتوراه حديثة

https://manaraa.com/post/2077/  

 

  

http://www.maaw.info/
http://www.refseek.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kutub.info%2F&h=kAQEtNfzWAQEMLkgd0kLvmOfLaaD_aVfg2e3LZgv8QZn_hA&enc=AZM9ytfZhEN2D3nAUsfKf1SajcSbxSUKUNa90jmV_EeccD05sdNjX9766V93g_Wj84_0jMFWOOqSk9Fe-1v9kE5-DKOKpB1LEslipG13fapuqc6J4fh_iz0yB44j3fAwoWMwy8keaBIvyPwYQHvivp3N6azj2lEkB0_lOpxTZrw-NDWlL8IZiDAYXSCoxUdh4U9NQpyzqgPVML5BUqXDIsH4&s=1
http://gestaltmagazine.com/a-primer-on-partial-least-squares.pdf
http://gestaltmagazine.com/a-primer-on-partial-least-squares.pdf
https://www.kutub-pdf.com/
http://www.aljlees.com/
http://www.mybook4u.com/
https://www.books4arab.com/
http://ziid.net/education/academic-search-engines/
https://manaraa.com/post/2077/


 8/5/2020  تحديث:                                                                                                                 

Page 8 of 35 
 

 المجموعة الثانية:

يمكن من خالله البحث عن أي مجلة ومعرفة فيما إذا كانت   Open access المفتوح موقع فهرسة للمجالت ذات الوصول

 .وهمية أم حقيقية

 :رابط الموقع

http://road.issn.org/en 

 بوابة الباحث العربي

بوابة الباحث العربي هي موقع مجاني مخصص للتواصل بين العلماء والباحثين واألكاديميين العرب لتبادل األفكار واألوراق 

يعهم البحثية. وهي أول شبكة بحثية أكاديمية البحثية، وطرح األسئلة واإلجابة عليها، والعثور على مشاركين لمشار

الموقع بحاجة إلى عنوان بريد إلكتروني في مؤسسة  استخداممتخصصة للباحثين العرب. الباحثين الذين يرغبون في 

 .أكاديمية أو بحثية معترف بها من أجل إنشاء حساب في البوابة

 :رابط البوابة

http://baheth.clubmid.org/ 

 ArabO أرابو 

 محرك بحث ودليل المواقع العربية

 :رابط الموقع

http://www.arabo.com/ 

 سايپرز، باشگاه دانش  : موقع]

 .لف التخصصاتيمكنك من خالل هذا الموقع تحميل الكتب والبحوث مجاناً بمخت

 :رابط الموقع

https://www.scipers.com/ 

 2018/  1/ 24: آخر تحديث للمجالت المحذوفة من قاعدة بيانات سكوباس 

Discontinued sources from Scopus Jan-24-2018 

 :رابط التحميل

https://www.facebook.com/groups/188243638022194/847477688765449/?comment_id=8474

8149192530&notif_t=group_comment&ref=notif80398765178&notif_id=151716 

 Clarivate Thomson ISI  آخر تحديث للمجالت العلمية ضمن قاعدة البيانات المفهرسة

 :روابط التحميل

http://mjl.clarivate.com/publist_ssci.pdf 

http://mjl.clarivate.com/publist_sciex.pdf 

http://mjl.clarivate.com/publist_ah.pdf 

http://road.issn.org/en
http://baheth.clubmid.org/
http://www.arabo.com/
https://www.scipers.com/
https://www.facebook.com/groups/188243638022194/847477688765449/?comment_id=847480398765178&notif_id=1517168149192530&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/188243638022194/847477688765449/?comment_id=847480398765178&notif_id=1517168149192530&notif_t=group_comment&ref=notif
http://mjl.clarivate.com/publist_ssci.pdf
http://mjl.clarivate.com/publist_sciex.pdf
http://mjl.clarivate.com/publist_ah.pdf
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  إرشيفات جمعية المكتبات األمريكية

American Library Association Archives 

 :رابط الموقع

https://archives.library.illinois.edu/ala/ 

  

https://archives.library.illinois.edu/ala/
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 المجموعة الثالثة:

تنبيه: مواقع مختلفة وصلتني دفعة واحدة لم يتيسر لي سبرها بعد، فال أستطيع الجزم بصالحيتها ومناسبتها، فإن كان ثمة ما في ضمه 
 قائمة إشكال، لعلي أتفادى اإلشارة اليه في نسخ محّدثة من هذه القائمة.لل

 

online@kacst.edu.sa   
  
  ..هذا إيميل مكتبة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
  :الخطوات -
وموضوعك  الثي والقسم الذي تدرس فيهترسل لهم بريد مكتوب فيه اسمك الث -١ .  
  فيرسلون لك رساله بعناوين الكتب وتختار ماتريد من الكتب وترسلها لهم -٢
  .(فيرسلون لك الكتاب إليكترونياً بصيغة)بي دي إف-٣

مايحتاج تذهب لهم وأنت في البيت تأتيك مكتبات العالم كلها ألنهم مشتركين بالمكتبة الرقمية 
 .السعودية

 

  ..ارسلوها لطالب العلم والمهتمين بالمراجع والكتب
  *قائمة بأهم مواقع التعليم الذاتي في العالم..منها مواقع تعليم وتدريب مجانية*
  
1- www.edx.org  
2- www.coursera.org  
3- www.udacity.com  
4- www.edraak.org  
5- www.class.stanford.edu  
6- www.venture-lab.org  
7- www.education.10gen.com  
8- www.openhpi.de  
9- www.ocw.mit.edu  
10- www.khanacademy.org  
11- www.oli.cmu.edu  
12- www.oyc.yale.edu  
13- www.webcast.berkeley.edu  
14- 
www.openclassroom.stanford.edu/MainFolder/HomePage.php 

 

15- www.see.stanford.edu  
16- www.ck12.org  
17- www.udemy.com  
18- www.skillshare.com  
19- www.codecademy.com  
20- www.p2pu.org  
21- www.ed.ted.com  
22- www.myopencourses.com  
23- www.myopencampus.in  
24- www.nptel.iitm.ac.in  
25- www.saylor.org  
26- www.nalandau.com  
27- www.academicearth.org  

mailto:online@kacst.edu.sa
http://www.edx.org/
http://www.coursera.org/
http://www.udacity.com/
http://www.edraak.org/
http://www.class.stanford.edu/
http://www.venture-lab.org/
http://www.education.10gen.com/
http://www.openhpi.de/
http://www.ocw.mit.edu/
http://www.khanacademy.org/
http://www.oli.cmu.edu/
http://www.oyc.yale.edu/
http://www.webcast.berkeley.edu/
http://www.openclassroom.stanford.edu/MainFolder/HomePage.php
http://www.see.stanford.edu/
http://www.ck12.org/
http://www.udemy.com/
http://www.skillshare.com/
http://www.codecademy.com/
http://www.p2pu.org/
http://www.ed.ted.com/
http://www.myopencourses.com/
http://www.myopencampus.in/
http://www.nptel.iitm.ac.in/
http://www.saylor.org/
http://www.nalandau.com/
http://www.academicearth.org/
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28- www.youtube.com/education  
29- www.phodphad.com  
30- www.learntobe.org  
31- www.floqq.com  
32- www.learnerstv.com  
33- http://www.coursetalk.org  
34- http://www.skillacademy.com  
35- http://www.mruniversity.com  
36- www.alison.com  
  
* رية وعلم ينتفع بهبارك هللا فيمن نشرها صدقة جا *  
  *مليون كتاب الكتروني مجاني*
  *(موسوعة الكتب اإللكترونية المجانية)*
  *أضخم وأكبر المكتبات العربية اإللكترونية المجانية لكتب واألبحاث والرسائل العلمية*
مكتبات متخصصة في كل المجاالت متنوعة في كافة العلوم اإلنسانية وكل ما تحتاجه من *

ب ومجلدات ستجده ضمن هذه المكتباتكت * 
 

  *:فقط أضغط على الرابط ليفتح*
  مكتبة المصطفى -1
http://goo.gl/vDnSq3  
  مكتبة اإلسكندرية -2
http://www.bib-alex.com/  
  جامع الكتب المصورة -3
http://kt-b.com/  
  http://goo.gl/Nvmjs مليون كتاب الكتروني -4
  http://goo.gl/0SJlkX خزانة الكتب -5
  http://goo.gl/3eXURW المكتبة الوقفية -6
  http://goo.gl/QUy63S مكتبة الكتاب العربي -7
  http://goo.gl/AF2Asu مكتبة صيد الفوائد -8
  http://goo.gl/CIdHm مكتبة الوراق -9
  http://goo.gl/5EBHUN مكتبة ستار للحاسب اآللي والبرمجيات – 10
  http://goo.gl/cl9oa1 مكتبة نهلة -11
  /http://www.y-ebooks.com المكتبة اإللكترونية المتنوعة -13
  http://goo.gl/JB9D1 مكتبة المشكاة اإلسالمية -14
  http://goo.gl/7Ws34 هنا مكتبتي -15
  http://goo.gl/Yxy3Je مكتبة لقيت روحي -16
  http://goo.gl/2C2hXj مكتبة صحبة نت -17
  /http://www.ktaby.com كتابي دوت كوم -19
  http://goo.gl/bz82b مكتبة الشرق األوسط -20
  /http://abooks.tipsclub.com المكتبة العربية - -21
  مكتبة الكتاب العربي -22
http://www.arabworldbooks.com/E-Books/e_books.html  
  /http://www.betterlifestore.org مكتبة بتر اليف -23
  /http://www.s0s0.com مكتبة نبع الوفاء -24
  http://aljsad.com/forums.php مكتبة جسد الثقافة -25
  /http://www.fiseb.com المكتبة االلكترونية المجانية -26

http://www.youtube.com/education
http://www.phodphad.com/
http://www.learntobe.org/
http://www.floqq.com/
http://www.learnerstv.com/
http://www.coursetalk.org/
http://www.skillacademy.com/
http://www.mruniversity.com/
http://www.alison.com/
http://goo.gl/vDnSq3
http://www.bib-alex.com/
http://kt-b.com/
http://goo.gl/Nvmjs
http://goo.gl/0SJlkX
http://goo.gl/3eXURW
http://goo.gl/QUy63S
http://goo.gl/AF2Asu
http://goo.gl/CIdHm
http://goo.gl/5EBHUN
http://goo.gl/cl9oa1
http://www.y-ebooks.com/
http://goo.gl/JB9D1
http://goo.gl/7Ws34
http://goo.gl/Yxy3Je
http://goo.gl/2C2hXj
http://www.ktaby.com/
http://goo.gl/bz82b
http://abooks.tipsclub.com/
http://www.arabworldbooks.com/E-Books/e_books.html
http://www.betterlifestore.org/
http://www.s0s0.com/
http://aljsad.com/forums.php
http://www.fiseb.com/
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--------------------------------  
  :محركات مواقع البحث عن الكتب والرسائل الجامعية

نبيةأوال: محركات البحث عن الكتب األج   
(1)http://ebookee.org/  
(2)http://www.free-ebooks.net/  
(3)http://www.ebookbusiness.org/  
(4)http://bookboon.com/  
(5)http://www.freebookspot.es/  
(6)http://vnuki.org/library/  
(7)http://libgen.info/index.php  
(8)http://www.scribd.com/  
.................................................. .........  
  ثانيا: محركات البحث عن الرسائل العلمية
  رسائل الماجستير والدكتوراه داخل مصر
  قاعدة بيانات الرسائل العلمية بالجامعات المصرية (1)
http://www.eulc.edu.eg/  
  رسائل الماجستير والدكتوراة خارج مصر
(1)ProQuest Dissertations & Theses: Full Text  
http://proquest.umi.com/pqdweb  
(2)http://pqdtopen.proquest.com/  
With PQDT Open, you can read the full text of open access 
dissertations and theses free of charge. 

 

 
(3)NDLTD UNION CATALOG  
  أكبر محرك بحث مجانى للرسائل العلمية على االنترنت
http://www.ndltd.org/serviceproviders/scirus-etd-search  
  محرك بحث عالمى لرسائل الماجستير والدكتوراة(4)
The Ohio Library and Information Network  
http://search.ohiolink.edu/etd/index.cgi  
  محرك بحث عالمى لرسائل الماجستير والدكتوراة(5)
Cybertesis  
http://www.cybertesis.edu.pe/sdx/sisbib/  
  محرك رسائل الماجستير والدكتوراة فى استراليا(6)
ADT (Australiasian Digital Theses Program)  
http://trove.nla.gov.au/book/result?...ortby=dateDesc  
 Biblioteca Digital de Teses محرك رسائل الماجستير والدكتوراة فى البرازيل(7)
e Dissertacoes 

 

http://bdtd.ibict.br/  
 Deusche National رسائل الماجستير والدكتوراة فى الجامعات االلمانية(8)
Bibliothek 

 

http://www.d-nb.de/eng/index.htm  
  DiVA رسائل الماجستير والدكتوراة فى الدول االسكندنافية(9)
http://www.diva-portal.org/  
  رسائل الماجستير والدكتوراة فى الجامعات االنجليزية(10)

 

  

http://ebookee.org/
http://www.free-ebooks.net/
http://www.ebookbusiness.org/
http://bookboon.com/
http://www.freebookspot.es/
http://vnuki.org/library/
http://libgen.info/index.php
http://www.scribd.com/
http://www.eulc.edu.eg/
http://proquest.umi.com/pqdweb
http://pqdtopen.proquest.com/
http://www.ndltd.org/serviceproviders/scirus-etd-search
http://search.ohiolink.edu/etd/index.cgi
http://www.cybertesis.edu.pe/sdx/sisbib/
http://trove.nla.gov.au/book/result?...ortby=dateDesc
http://bdtd.ibict.br/
http://www.d-nb.de/eng/index.htm
http://www.diva-portal.org/
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 المجموعة الرابعة:

 اساله ان يكون من الفائدة والنفع العظيم ألبنائي وبناتي الباحثين والباحثات والطالب والطالبات.

مه بصالحيتها ومناسبتها، فإن كان ثمة ما في ض تنبيه: مواقع مختلفة وصلتني دفعة واحدة لم يتيسر لي سبرها بعد، فال أستطيع الجزم
 للقائمة إشكال، لعلي أتفادى اإلشارة اليه في نسخ محّدثة من هذه القائمة.

 

 

OME USEFUL  WEBSITES  ONLINE 
EDUCATIONAL SUPPORT_* 

  

   
www.khanacademy.org   
www.academicearths.org   
www.coursera.com   
www.edx.org   
www.open2study.com   
www.academicjournals.org    
codeacademy.org   
youtube.com/education   
   
*BOOK SITES*   
www.bookboon.com   
http://ebookee.org   
http://sharebookfree.com   
http://m.freebooks.com   
www.obooko.com   
www.manybooks.net   
www.epubbud.com   
www.bookyards.com   
www.getfreeebooks.com   
http://freecomputerbooks.com   
www.essays.se   
www.sparknotes.com   
www.pink.monkey.com   
   
*ONLINE EDUCATIONAL SUPPORT*   
http://www.ocwconsortium.org/   
http://www.ocwconsortium.org/en/courses/ocwsites   
http://ocw.tufts.edu -Tuft University   
http://ocw.upm.es -Univesidad Politechnica, 
Madrid 

  

http://www.open.edu/openlearn/   
http://ocw.usu.edu/ -Utah State University   
http://open.umich.edu/ -University of Michigan   
http://ocw.nd.edu/ -Nore Dame University   

http://www.khanacademy.org/
http://www.academicearths.org/
http://www.coursera.com/
http://www.edx.org/
http://www.open2study.com/
http://www.academicjournals.org/
http://codeacademy.org/
http://youtube.com/education
http://www.bookboon.com/
http://ebookee.org/
http://sharebookfree.com/
http://m.freebooks.com/
http://www.obooko.com/
http://www.manybooks.net/
http://www.epubbud.com/
http://www.bookyards.com/
http://www.getfreeebooks.com/
http://freecomputerbooks.com/
http://www.essays.se/
http://www.sparknotes.com/
http://www.pink.monkey.com/
http://www.ocwconsortium.org/
http://www.ocwconsortium.org/en/courses/ocwsites
http://ocw.tufts.edu/
http://ocw.upm.es/
http://www.open.edu/openlearn/
http://ocw.usu.edu/
http://open.umich.edu/
http://ocw.nd.edu/
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*ANSWERS TO QUESTIONS*   
www.ehow.com   
www.whatis.com   
www.howstuffwork.com   
www.webopedia.com   
www.plagtracker.com   
www.answers.com   
   
*SEARCH SITES*   
■ About.com (www.about.com)   
■ AllTheWeb (www.alltheweb.com)   
■ AltaVista (www.altavista.com)   
■ Ask Jeeves! (www.askjeeves.com)   
■ Excite (www.excite.com)   
■ HotBot (www.hotbot.com)   
■ LookSmart (www.looksmart.com)   
■ Lycos (www.lycos.com)   
■ Open Directory (www.dmoz.org)   
■ Google (www.google.com)   
■ Mamma (www.mamma.com)   
■ Webcrawler (www.webcrawler.com)   
■ Aol (www.aol.com)   
■ Dogpile (www.dogpile.com)   
■ 10pht (www.10pht.com)   

   
*SEARCHING FOR PEOPLE*   
■ AnyWho (www.anywho.com)   
■ InfoSpace (www.infospace.com)   
■ Switchboard (www.switchboard.com)   
■ WhitePages.com (www.whitepages.com)   
■ WhoWhere (www.whowhere.lycos.com)   
   
*SEARCHING FOR THE LATEST NEWS*   
■ ABC News (www.abcnews.com)   
■ CBS News (www.cbsnews.com)   
■ CNN (www.cnn.com)   
■ Fox News (www.foxnews.com)   
■ MSNBC (www.msnbc.com)   
■ New York Times (www.nytimes.com)   
■ USA Today (www.usatoday.com)   
   
*SEARCHING FOR SPORTS HEADLINES AND 
SCORES* 

  

■ CBS SportsLine (www.sportsline.com)   

http://www.ehow.com/
http://www.whatis.com/
http://www.howstuffwork.com/
http://www.webopedia.com/
http://www.plagtracker.com/
http://www.answers.com/
http://www.about.com/
http://www.alltheweb.com/
http://www.altavista.com/
http://www.askjeeves.com/
http://www.excite.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.looksmart.com/
http://www.lycos.com/
http://www.dmoz.org/
http://www.google.com/
http://www.mamma.com/
http://www.webcrawler.com/
http://www.aol.com/
http://www.dogpile.com/
http://www.10pht.com/
http://www.anywho.com/
http://www.infospace.com/
http://www.switchboard.com/
http://www.whitepages.com/
http://www.whowhere.lycos.com/
http://www.abcnews.com/
http://www.cbsnews.com/
http://www.cnn.com/
http://www.foxnews.com/
http://www.msnbc.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.usatoday.com/
http://www.sportsline.com/


 8/5/2020  تحديث:                                                                                                                 

Page 15 of 35 
 

■ CNN/Sports Illustrated 
(sportsillustrated.cnn.com) 

  

■ ESPN.com (espn.go.com)   
■ FOXSports (foxsports.lycos.com)   
■ NBC Sports (www.nbcsports.com)   
■ The Sporting News (www.sportingnews.com)   
   
*SEARCHING FOR MEDICAL INFORMATION*   
■ healthAtoZ.com (www.healthatoz.com)   
■ kidsDoctor (www.kidsdoctor.com)   
■ MedExplorer (www.medexplorer.com)   
■ MedicineNet (www.medicinenet.com)   
■ National Library of Medicine   
(www.nlm.nih.gov)   
■ Planet Wellness (www.planetwellness.com)   
■ WebMD Health (my.webmd.com)   
   
*JOURNALS*   
http://www.indexcopernicus.com Multidisciplinary   
http://www.ajol.info/ - African Journal Online   
www.africanjournalseries.com -   
www.devconsortservices.com.ng   
www.doaj.org - directory of open access journal   
www.sabinet.co.za - South African Journals.   
www.oajse.com - Open Access Journal Search 
Engine 

  

http://www.lub.lu.se/en.html - Lund University   
http://www.dovepress.com/ - Free Scientific & 
Medical Materials 

  

http://www.copernicus.org/ - Access & Publication   
   
ACADEMIC SEARCH/WEB RESEARCH 
TOOLS/REFERENCE MANAGERS 

  

http://academic.research.microsoft.com - 
Multidisciplinary 

  

http://www.scirus.com   
www.scholar.google.com   
http://dbis.uni-trier.de/DBL-Browser/ - Digital 
Bibliography Library Browser 

  

http://academic.live.com - Live Search Academic   
http://www.science.gov/ - USA government for 
Science 

  

http://citeseerx.ist.psu.edu/index - Computing & 
Information Sciences 

  

http://www.mendeley.com/ - academic social 
network/collaboration 

  

http://www.worldcat.org/ - Multidisciplinary   
http://libserver.cedefop.europa.eu - Voc & Tech 
Education 

  

http://sportsillustrated.cnn.com/
http://espn.go.com/
http://foxsports.lycos.com/
http://www.nbcsports.com/
http://www.sportingnews.com/
http://www.healthatoz.com/
http://www.kidsdoctor.com/
http://www.medexplorer.com/
http://www.medicinenet.com/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.planetwellness.com/
http://my.webmd.com/
http://www.indexcopernicus.com/
http://www.ajol.info/
http://www.africanjournalseries.com/
http://www.devconsortservices.com.ng/
http://www.doaj.org/
http://www.sabinet.co.za/
http://www.oajse.com/
http://www.lub.lu.se/en.html
http://www.dovepress.com/
http://www.copernicus.org/
http://academic.research.microsoft.com/
http://www.scirus.com/
http://www.scholar.google.com/
http://dbis.uni-trier.de/DBL-Browser/
http://academic.live.com/
http://www.science.gov/
http://citeseerx.ist.psu.edu/index
http://www.mendeley.com/
http://www.worldcat.org/
http://libserver.cedefop.europa.eu/
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http://inspirehep.net/ - Stanford physics information 
retrieval system 

  

hsystemv  www.ssrn.com/ - Social Science 
Research Network.     M.Ravichandran.VKR 
PHARMA KRISHNAGIRI 

  

 المجموعة الخامسة:

 مالحظات الموقع االسم
يوفر خدمة ترشيح   IEEEموقع 

 أفضل مؤتمر أو مجلة لنشر بحثك

recommender.ieee.org/home-http://publication  

مجلة المحاسبة والمراجعة التحاد 

  AA)(AUJ الجامعات العربية

http://www.comm.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=

 1318&cat_id=2 

 

 

International Journal of 

Accounting Research  

-journal-https://www.omicsonline.org/international

research.php-accounting  

 

Open Journal of Accounting http://www.scirp.org/journal/ojacct/ 

 

 

Modern Accounting and 

Auditing Journal 

http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Jour

 nal/detail?journalid=12&jx=JMAA&cont=about 

 

Academy of Accounting 

and Financial Studies 

 Journal (AAFSJ) 

SCOPUS 

-of-http://www.abacademies.org/journals/academy

 home.html-journal-studies-financial-and-accounting 

 

  

View Abstracts: http://www.ssrn.com/link/ACCESS-

EUROPE-RES.html 
Subscribe: http://hq.ssrn.com/jourInvite.cfm?link=ACCESS-

EUROPE-RES 

ACCESS EUROPE topic areas: 
 
ACCESS EUROPE: Europe & the World 
ACCESS EUROPE: European Constitutionalism 
ACCESS EUROPE: European Identity & Culture 
ACCESS EUROPE: European Law & Governance 
ACCESS EUROPE: European Politics & Society 
ACCESS EUROPE: Political Economy on Integration & Welfare 
 

The Amsterdam Centre for Contemporary European Studies 

ACCESS EUROPE 

ACCESS 

EUROPE 

RESEAR

CH 

PAPER 

SERIES 

 

 

 

 

 

 

http://inspirehep.net/
http://www.ssrn.com/
http://publication-recommender.ieee.org/home
http://www.comm.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=1318&cat_id=2
http://www.comm.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=1318&cat_id=2
https://www.omicsonline.org/international-journal-accounting-research.php
https://www.omicsonline.org/international-journal-accounting-research.php
http://www.scirp.org/journal/ojacct/
http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Journal/detail?journalid=12&jx=JMAA&cont=about
http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Journal/detail?journalid=12&jx=JMAA&cont=about
http://www.abacademies.org/journals/academy-of-accounting-and-financial-studies-journal-home.html
http://www.abacademies.org/journals/academy-of-accounting-and-financial-studies-journal-home.html
http://hq.ssrn.com/GroupProcesses/RedirectClick.cfm?partid=2155017&corid=4106&runid=16414&url=http://www.ssrn.com/link/ACCESS-EUROPE-RES.html
http://hq.ssrn.com/GroupProcesses/RedirectClick.cfm?partid=2155017&corid=4106&runid=16414&url=http://www.ssrn.com/link/ACCESS-EUROPE-RES.html
http://hq.ssrn.com/GroupProcesses/RedirectClick.cfm?partid=2155017&corid=4106&runid=16414&url=http://hq.ssrn.com/jourInvite.cfm?link=ACCESS-EUROPE-RES
http://hq.ssrn.com/GroupProcesses/RedirectClick.cfm?partid=2155017&corid=4106&runid=16414&url=http://hq.ssrn.com/jourInvite.cfm?link=ACCESS-EUROPE-RES
http://hq.ssrn.com/GroupProcesses/RedirectClick.cfm?partid=2155017&corid=4106&runid=16414&url=http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?form_name=journalbrowse&journal_id=2781721
http://hq.ssrn.com/GroupProcesses/RedirectClick.cfm?partid=2155017&corid=4106&runid=16414&url=http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?form_name=journalbrowse&journal_id=2781730
http://hq.ssrn.com/GroupProcesses/RedirectClick.cfm?partid=2155017&corid=4106&runid=16414&url=http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?form_name=journalbrowse&journal_id=2781720
http://hq.ssrn.com/GroupProcesses/RedirectClick.cfm?partid=2155017&corid=4106&runid=16414&url=http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?form_name=journalbrowse&journal_id=2781729
http://hq.ssrn.com/GroupProcesses/RedirectClick.cfm?partid=2155017&corid=4106&runid=16414&url=http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?form_name=journalbrowse&journal_id=2781717
http://hq.ssrn.com/GroupProcesses/RedirectClick.cfm?partid=2155017&corid=4106&runid=16414&url=http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?form_name=journalbrowse&journal_id=2781716
http://hq.ssrn.com/GroupProcesses/RedirectClick.cfm?partid=2155017&corid=4106&runid=16414&url=http://www.accesseurope.org/
http://hq.ssrn.com/GroupProcesses/RedirectClick.cfm?partid=2155017&corid=4106&runid=16414&url=http://www.accesseurope.org/
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 المجموعة السادسة:

ت للباحثين، وصلتني من جهات عدة وبعضها وقعت عليه، رأيت جمعها في قائمة واحدة وعنونتها بخدما: خدمات للباحثين

.نفع هللا بها  

 http://educad.me/  مدونة البحث العلمي 

 

جزى هللا من قام على هذا الموقع 

 اومن تطوع به خدمة ألبنائن

اوبنانتن  

 

  

https://www.sheffield.ac.uk/mash/what_test 

جدول لملخص االختبارات 

على أي  وبالضغطاالحصائية 

اختبار يوضح لك كيفية عمله 

 Rو SPSSباستخدام 

 : 

  bit.ly/2tGDmnv    

 Reversoموقع وتطبيق 

Context  اليترجم الكلمة

بمفردها وإنما حسب سياقها في 

 الجملة

 www.editage.com   تحرير االبحاث بمقابل، خدمة  

يتم عرض خدمة التحرير بثالث 

مستويات وكل مستوى له سعره، 

ارى انها جيدة للباحث الذي 

باللغة االنجليزية، مهم  رسنش

جودة الكتابة، ما سيتم نشره 

سيبقى البد مكتوبا، فاسعل اخراج 

 .عمل ذو جودة، لكيال تندم

مالحظة: يوجد غير مقدم هذه 

الخدمة، لكن تحرى الجودة ما 

 استطعت الى ذلك سبيال. 

 http://arabimpactfactor.com/ 

  
 العربي التاثير معامل

 https://harakat.ae/ 

 

 خاص بتطوير اللغة العربية 

 https://pdftoword.online/ar/  ( تحويل منPDF  )  إلى

(Word.) 

 http://www.citationmachine.net/  automatically generates 

citations in MLA, APA, 

http://educad.me/
https://www.sheffield.ac.uk/mash/what_test
http://www.editage.com/
http://arabimpactfactor.com/
https://harakat.ae/
https://pdftoword.online/ar/
http://www.citationmachine.net/
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Chicago, Turabian, and 

thousands more! 
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 لصاحب الهمة من أراد تعلم اللغة اإلنجليزية المجموعة السابعة:

 تعلم اللغة اإلنجليزية:

 أوال نصائح لتعم اللغة اإلنجليزية:

 ،13695 :الرابطمتاح على  02-09-2016 المبتعث،صحيفة صوت  نصائح لتعلم اللغة-//mvrmedia.net/chttp: 
 

 EF Englishtownلمس المعهد  بمقابل )عليك دفع رسوم لتدرس معهم(: onlineمعهد ثانيا: 

https://www.efenglishtown.com/ar-

sa/lp/os/home/?gclid=CjwKCAjws6jVBRBZEiwAkIfZ2gLe0vh0xdIyu-

qtq_A39V5hAa7fN5Y5wvnDA4cG-A5zrhqNRZZCPhoCY9gQAvD_BwE  

 

 مواقع للتمّرن: ثالثا:

 

 

الجملة كلمات تب  ر 

https://lnkd.in/geEQZ7M  

الجملة تكتب وحاول اسمع..  امالء تمارين -2   

https://lnkd.in/g5aEgTJ  

مختلفة وبمستويات الجمل ترتيب خالل من المختلفة االزمنة على اتدرب -3   

https://lnkd.in/gxEHVZE  

المختلفة اشكالها فى الجمل تكوين على تدريبال -4   

https://lnkd.in/gkk6Tx5  

#yahia_elsenosy  

  

http://mvrmedia.net/c-13695
https://www.efenglishtown.com/ar-sa/lp/os/home/?gclid=CjwKCAjws6jVBRBZEiwAkIfZ2gLe0vh0xdIyu-qtq_A39V5hAa7fN5Y5wvnDA4cG-A5zrhqNRZZCPhoCY9gQAvD_BwE
https://www.efenglishtown.com/ar-sa/lp/os/home/?gclid=CjwKCAjws6jVBRBZEiwAkIfZ2gLe0vh0xdIyu-qtq_A39V5hAa7fN5Y5wvnDA4cG-A5zrhqNRZZCPhoCY9gQAvD_BwE
https://www.efenglishtown.com/ar-sa/lp/os/home/?gclid=CjwKCAjws6jVBRBZEiwAkIfZ2gLe0vh0xdIyu-qtq_A39V5hAa7fN5Y5wvnDA4cG-A5zrhqNRZZCPhoCY9gQAvD_BwE
https://lnkd.in/geEQZ7M
https://lnkd.in/g5aEgTJ
https://lnkd.in/gxEHVZE
https://lnkd.in/gkk6Tx5
https://www.linkedin.com/search/results/content/?keywords=%23yahia_elsenosy&origin=HASH_TAG_FROM_FEED&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BrNgIEiUlQXGdpIIXU1hmRA%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_feed-update_hashtag
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 المجموعة الثامنة:

في  دمفتوحة المصدر ومجانية لمن لم تسنح له الفرصة الذهاب الى الجامعة أو ذهب للجامعة ولكن لم يكن المقمواقع للتعلم م

الجامعة على مستوى يتناسب والحياة المعاصرة، ولمن ذهب للجامعة وأردا االستزادة والبقاء على اطالع فرحلة التعلم لها نقطة 

انطالق وليسه لها محطة وصول، إن ظننت أنك وصلت لوجهتك فاكتفيت بما حّصلت وتعلمت فإعلم يقينا أنها النقطة التي بدأت 

 بعد علم شيئا، وال حول وال قوة إال باهلل، فإليه المشتكى. تعلم من بها تجهل لكي ال

ا و ال تنسونا و والدين ...هذه المواقع وصلتني برسالة واتس وذيلها صاحبها بطلب يقول فيه مغفورا له ولمن طلب له الدعاء "

 ":...والديكم من صالح الدعاء

 

 

هكذا كتب االستاذ ماهر سالمة على صفحته على فيسبوك، ولم أكن اتخيل قيمة هذه خمسة مواقع عليك أن تدمن عليها أكثر من فيسبوك وتويتر، !
 ا أحببت أنالمواقع إال عندما ذهبت إليها، وهالني ما وجدت، إذ بوسعك أن تجد فيها من الفائدة ما يفوق كل دراستك الجامعية بمستوياتها كافة، لهذ

 .أعمم الفائدة
 
 .زم أدخل على تيد، تيد عبارة عن متتمر او قاعة محاضرات يحاضر بها أناس مبدعون من كل دول العالمتقريبا كل يوم ال :TED موقع تيد -١

دقيقة كحد أقصى إللقاء أفضل محاضرة في حياتهم، وتكون فعال رائعة، وهذا اللينك به كل محاضرات الموقع مترجمة  18يمنحهم  ted الفكرة أن
 :للغة العربية

https://www.ted.com/talks/browse?language=ar 
 
هذا الموقع به كورسات مجانية في كل المجاالت والكورسات باللغة االنجليزية، فحاول أن تحسن من لغتك  coursera او Udacity موقع -٢

 :لنقاشلتتفاعل مع كل محتويات الكورس وحلقات ا
https://www.coursera.org/ https://www.udacity.com/ 

 
 يل فيها سهل جداموقع رواق: رواق هي منصة تقدم كورسات باللغة العربية في مختلف المجاالت، كلها مجانية والتسج-٣

http://www.rwaq.org/   
 
 أو« كيف»موقع ويكي هاو هذا الموقع يعلمك أي شيء، الموقع موسوعة عن كيفية عمل أي شيء، ولذلك جميع مقاالت ويكي هاو تبدأ بـ  -٤

«How to»  دقائق، يعني ممكن سماعه وانت تقف في انتظار  10الحياة، والفيديو ال يتعدى الـ  ألف مقال في شتي مجاالت 100ما يقرب من
 :لغة منها العربية 60شارة المرور، الموقع متوفر ب 

Page-http://www.wikihow.com/Main 
 
ما وصل اليه العلم من أبحاث واكتشافات ومقاالت مترجمة، باالضافة لمقاالت في أغلب مجاالت الحياة )طب ينشر احدث   موقع العلوم الحقيقية، -٥
 علم نفس –اقتصاد  -رياضيات  -

sciences.com/-http://real 
res.com/-http://www.syr 

 

 

  

https://www.ted.com/talks/browse?language=ar
https://www.coursera.org/
https://www.udacity.com/
http://www.rwaq.org/
http://www.wikihow.com/Main-Page
http://real-sciences.com/
http://www.syr-res.com/
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 المجموعة التاسعة:

ه الجزم بصالحيتها ومناسبتها، فإن كان ثمة ما في ضم أستطيع، فال احدة لم يتيسر لي سبرها بعدمواقع مختلفة وصلتني دفعة وتنبيه: 
 ه في نسخ محّدثة من هذه القائمة.ياإلشارة ال للقائمة إشكال، لعلي أتفادى

 

مجاًنا األمريكية أوهايو جامعة في نوقشت التي الدكتوراه وأطروحات الماجستير رسائل كل تحميل من كُيَمكن الرابط هذا ..  
Electronic Thesis and Dissertation for Ohio State University 
 :الرابط
https://etd.ohiolink.edu 

 

الجامعة لندن لكلية العلمي لموقع  University College of London  مختلف في مجانية وبحوث جامعية رسائل على حتويي ،

 .التخصصات
الموقع رابط : 

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

 

بصيغة مجانا تشاء ما حمل البريطانية، باث لجامعة العلمي الموقع  pdf. 
 :الرابط
http://opus.bath.ac.uk/ 

 

بون بوك موقع: للباحثين هام  (bookboon) التخصصات مختلف في المجانية بالكت لتحميل العالمي . 
http://bookboon.com/fr 

 

التخصصات مختلف في للباحثين مفيد علمي موقع 200 من أكثر . 
The Complete List of 200 Most Useful Websites for College Students 
 :الرابط
http://laptopstudy.com/200-most-useful-websites-for-college-students/ 

 

بريطانيا جامعات من دكتوراه رسالة و كتاب مليون نصف يقارب ما يحوي البريطانية المكتبة موقع  
http://ethos.bl.uk/HEIList.do 

 

No more waste of time , find the best journal for your paper , using the following websites : 
http://jane.biosemantics.org/index.php 
https://journalsuggester.springer.com/ 
http://journalfinder.elsevier.com/ 

 

موقع في فحصها هي فيها النشر قبل العلمية المجلة ورصانة صدقية من للتأكد طريقه أسرع  www.journalindex.org (  أسم أبحث

الدولي الترقيم أو المجلة  (ISSN) ورصينه مصنفه يفه الموقع في موجودة كانت فأذا( لها . 

هي و مهمة و اساسية بيانات قواعد ثالث في المجالت تصانيف عن يبحث موقع اول هو (journalindex.org) موقع  (Thomson 
Reuters journal master list) و (Scopus) و (PubMed/Medline) 
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الورد برنامج خالل من بسهولة الجرامر القواعد تصحيح,  االنجليزية الكلمات كتابة لتصحيح ginger برنامج  
استخدامه طريقة شرح و البرنامج به التالي الرابط  

https://www.file-upload.com/okk7304s7zi2 

 

Guidelines for Organising a Research Dissertation or Thesis 
http://cw.routledge.com/textbooks/ross/pdfs/app-
B.pdf?utm_content=buffer4bb1a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=b
uffer 

 على والحصول المستهدفة اللغة خيارات لتقليص جداً  سهلة بطريقة البحث فلترة ويمكن مختلفة علمية مجاالت وفي pdf بصيغة

سهولة بكل أخرى خيارات وعدة عنه البحث المراد التخصص .. 
الصفحة رابط : 

http://search.ndltd.org/ 

 

( برنامج( والمراجع المصادر توثيق برامج  " Endnote" 
http://endnote.com/downloads 

 

( برنامج( والمراجع المصادر توثيق برامج  " Zotero " 
https://www.zotero.org/download/ 

 

( برنامج( البحثية والكتابة القراءة وتطبيقات برامج  " Latex " 
https://www.latex-project.org/ 

 

برنامج:  البحثية والكتابة القراءة وتطبيقات برامج  " Scrivener " 
https://www.literatureandlatte.com/trial.php 

 

تطبيق:  الذهنية الخرائط وتطبيقات يرامج  " Mindome " 
https://www.mindomo.com 

 

( تطبيق: وتحليلها البيانات جمع وتطبيقات برامج  " Dedoose " 
http://dedoose.com/ 

 

برنامج:   وتحليلها البيانات جمع وتطبيقات برامج  " Gnuplot " 
http://www.gnuplot.info/ 

 

برنامج( وتحليلها البيانات جمع وتطبيقات برامج  " NVivo " 
http://www.qsrinternational.com/ 
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برنامج( وتحليلها البيانات جمع وتطبيقات برامج  " Matlab " 
https://ch.mathworks.com/downloads/downloads 

 

برنامج( وتحليلها البيانات جمع وتطبيقات برامج  " MaxQDA " 
http://www.maxqda.com/ 

 
برنامج:  وتحليلها البيانات جمع وتطبيقات برامج   

SPSS 
https://spss.en.softonic.com/ 

 

التخصصات مختلف في نللباحثي مفيد علمي موقع 200 من أكثر  .. 
The Complete List of 200 Most Useful Websites for College Students 
 :الرابط
http://laptopstudy.com/200-most-useful-websites-for-college-students/ 

 على والحصول المستهدفة ةاللغ خيارات لتقليص جداً  سهلة بطريقة البحث فلترة ويمكن مختلفة علمية مجاالت وفي pdf بصيغة

سهولة بكل أخرى خيارات وعدة عنه البحث المراد التخصص .. 
الصفحة رابط : 

http://search.ndltd.org/ 

 

( برنامج( والمراجع المصادر توثيق برامج  " Endnote" 
http://endnote.com/downloads 

 

( برنامج( والمراجع المصادر توثيق برامج  " Zotero " 
https://www.zotero.org/download/ 

 

( برنامج( البحثية والكتابة القراءة وتطبيقات برامج  " Latex " 
https://www.latex-project.org/ 

 

برنامج:  البحثية والكتابة القراءة وتطبيقات برامج  " Scrivener " 
https://www.literatureandlatte.com/trial.php 

 

تطبيق:  لذهنيةا الخرائط وتطبيقات يرامج  " Mindome " 
https://www.mindomo.com 
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( تطبيق: وتحليلها البيانات جمع وتطبيقات برامج  " Dedoose " 
http://dedoose.com/ 

 

برنامج:   وتحليلها البيانات جمع وتطبيقات برامج  " Gnuplot " 
http://www.gnuplot.info/ 

 

برنامج( اوتحليله البيانات جمع وتطبيقات برامج  " NVivo " 
http://www.qsrinternational.com/ 

 

برنامج( وتحليلها البيانات جمع وتطبيقات برامج  " Matlab " 
https://ch.mathworks.com/downloads/downloads 

برنامج( وتحليلها البيانات جمع وتطبيقات برامج  " MaxQDA " 

 

http://www.maxqda.com/ 

 

برنامج:  وتحليلها البيانات جمع توتطبيقا برامج   

SPSS 

 

https://spss.en.softonic.com/  

 

التخصصات مختلف في للباحثين مفيد علمي موقع 200 من أكثر  .. 

The Complete List of 200 Most Useful Websites for College Students 

https://spss.en.softonic.com/
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 :الرابط
http://laptopstudy.com/200-most-useful-websites-for-college-students/ 

مصطلح" 3000" من أكثر تضم اإلسالمية للمصطلحات موسوعة  ) 
https://t.co/bKupAdMslB 

 

 

  

http://laptopstudy.com/200-most-useful-websites-for-college-students/
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 ة:المجموعة العاشر

 )موقع للبحث في االحاديث )قيل عنه كالم طيب...لم  اجربه 

https://sunnah.one/ 

  3000"موسوعة للمصطلحات اإلسالمية تضم أكثر من" 

ammessage.com/NewsDetails.aspx?id=17139http://fiqh.isl 

 

  

https://sunnah.one/
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=17139
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 المجموعة الحادية عشر:

 *: كتب الحديث

 

 https://goo.gl/vfGzAq : كتاب صحيح البخاري -

 https://goo.gl/yTGB3P : كتاب صحيح مسلم -

 https://goo.gl/ouhavB : كتاب سنن ابي داود -

 https://goo.gl/tJWZD9 : كتاب سنن النسائي -

 https://goo.gl/pk8mKb : تاب سنن الترمذيك -

 https://goo.gl/HizomS : كتاب سنن ابن ماجة -

 

 https://goo.gl/M4KgTe : تطبيق جامع الكتب التسعة للحديث -

 

 *: كتب الفقه*

 

 https://goo.gl/9H9iT5 : كتب الفقه الحنفي -

 https://goo.gl/g4MxxT : كتب الفقه المالكي -

 https://goo.gl/6C9Syl : الشافعي كتب الفقه -

 https://goo.gl/O5Lhxs : كتب الفقه الحنبلي -

 

 *: كتب السيرة النبوية*

 

 https://goo.gl/p0cmeh : كتاب السيرة البن هشام -

 https://goo.gl/ydNe6x : كتاب السيرة البن كثير -

 https://goo.gl/h4OlkM : كتاب الرحيق المختوم -

 

 *: ركتب التفسي*

 

 https://goo.gl/P47bNO : كتاب تفسير الشعراوي -

 https://goo.gl/PqGfJW : كتاب تفسير القرطبي -

 https://goo.gl/b4Lutb : كتاب تفسير ابن كثير -

 https://goo.gl/XKwVjS : كتاب تفسير ابن عباس -

 

 *: كتب متنوعة*

 

 https://goo.gl/09uhvI : الموسوعة الكونية الكبري -

 https://goo.gl/CnNgpU : سلسلة اعالم المسلمين -

 https://goo.gl/W5ym5q : سلسلة الكون كتاب هللا المنظور -

 https://goo.gl/9nq7f9 : كتاب اركان االسالم -

 https://goo.gl/ALMd9s : كتاب اركان االيمان -

 https://goo.gl/IuIFH7 : كتاب ففروا الي هللا -

 https://goo.gl/04yiIh : الدين كتاب احياء علوم -
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 https://goo.gl/MlPld3 : كتاب االتقان في علوم القران -

 https://goo.gl/jMCP9D : كتاب رياض الصالحين -

 https://goo.gl/GUJZvY : كتاب شرح االربعون النووية -

 https://goo.gl/KzR5Zx : كتاب فقه السنة -

 https://goo.gl/YdGGYW : كتاب قصص االنبياء البن كثير -

 https://goo.gl/Xtr2y3 : كتاب مائة من عظماء االسالم -

 https://goo.gl/fIDFsf : كتاب دالئل النبوة -

 https://goo.gl/xDpoCy : كتاب السنن الكبري للبيهقي -

 https://goo.gl/sXkmiz : كتاب السنن الصغري للبيهقي -

 

 https://goo.gl/Plo0EH : كتب الشيخ الشعراوي -

 https://goo.gl/WWvMcp : كتب مصطفي محمود -

 https://goo.gl/bT7hMU : كتب ابراهيم الفقي -

 https://goo.gl/9L6hwK : كتب الشيخ كشك -

 https://goo.gl/LSSkUX : كتب محمود المصري -

 https://goo.gl/IKS0TH : كتب خالد ابو شادي -

 https://goo.gl/0frj6J : كتب احمد خيري العمري -

 https://goo.gl/U3fxDg : كتب علي الصالبي -

 https://goo.gl/Og3g3D : كتب محمد راتب النابلسي -

   :https://goo.gl/CxRkhyكتب محمد الغزالي- 

 

 

 //fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspxhttp: 

 

 

  

https://goo.gl/CxRkhy
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx
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 المجموعة الثانية عشر:
 

 
 

 استراتيجية الرؤوس المرقمة
https://www.youtube.com/watch?v=ea4VdB2Vkl4 

 
 لفتات في التعلم النشط

https://www.youtube.com/watch?v=9cATYbJKOCU 
 

 التخطيط للفهم
https://www.youtube.com/watch?v=HYMMkyKspZQ 

 
 الذكاء المتعدد

https://www.youtube.com/watch?v=XS3nXtgSm34 
 

 دائرة كولب
https://www.youtube.com/watch?v=1EJ0ukGd9b4 

 
 القوة الناعمة

w.youtube.com/watch?v=UGcNTE1T1johttps://ww 
 
 
 

 للمحاضرة النشطه
 (  https://t.co/F5Z1f1yV8aجوني ينغ  ) .سلوك الطالب ،،،،،    فكرة إلدارة (١٠٠)  مختصر كتاب 

 
  انشرها لكل المعلمين والمعلمات 

https://www.youtube.com/watch?v=ea4VdB2Vkl4
https://www.youtube.com/watch?v=9cATYbJKOCU
https://www.youtube.com/watch?v=HYMMkyKspZQ
https://www.youtube.com/watch?v=XS3nXtgSm34
https://www.youtube.com/watch?v=1EJ0ukGd9b4
https://www.youtube.com/watch?v=UGcNTE1T1jo
https://t.co/F5Z1f1yV8a
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 المجموعة الثالثة عشر:

  نا شخصيا اتعامل واشتري كتب من بعضها:أ :مواقع لبيع الكتب

 

مقارنة أسعار 
 الكتب 

http://www.fetchbook.info/ 

موقع يبيع 
كتب بأسعار 

رخيصة، 
يشحن 

دوليا.... ريع 
الكتب يذهب 

لمشاريع تعليم 
وتقليل األمية 

في العالم 
)بحسب 
 موقعهم(.

www.betterworldbooks.org   

موقع النيل 
   والفرات

http://www.neelwafurat.com/  

موقع إليجاد 
 الكتب

Bookfinde
r.com 

 

https://www.bookfinder.com/?src=google-
bh&gclid=CjwKCAiA9f7QBRBpEiwApLGUimx4fa73qU1z6GR5knaVHPngTeL4EleSQQjtghg
WrwwiZnpLZF_80xoCMzIQAvD_BwE 

 

http://jamalon.com/ar/?gclid=EAIaIQobChMInKC30Knk2A  موقع جملون
 IVkEUbCh0OtA8SEAEYASAAEgKJivD_BwE 

موقع امازون 
للكتب العربية 

 اإللكترونية 

https://www.amazon.com/gp/browse.html/ref=pe_3490110_261224090_pe_prime_ecg/?n
ode=7735197011 

Amazon.com: Arabic - Foreign Languages: Kindle Store: Literature & Fiction, Politics & 

Social Sciences & More 

 

 
 

  

http://www.betterworldbooks.org/
http://www.neelwafurat.com/
https://www.bookfinder.com/?src=google-bh&gclid=CjwKCAiA9f7QBRBpEiwApLGUimx4fa73qU1z6GR5knaVHPngTeL4EleSQQjtghgWrwwiZnpLZF_80xoCMzIQAvD_BwE
https://www.bookfinder.com/?src=google-bh&gclid=CjwKCAiA9f7QBRBpEiwApLGUimx4fa73qU1z6GR5knaVHPngTeL4EleSQQjtghgWrwwiZnpLZF_80xoCMzIQAvD_BwE
https://www.bookfinder.com/?src=google-bh&gclid=CjwKCAiA9f7QBRBpEiwApLGUimx4fa73qU1z6GR5knaVHPngTeL4EleSQQjtghgWrwwiZnpLZF_80xoCMzIQAvD_BwE
http://jamalon.com/ar/?gclid=EAIaIQobChMInKC30Knk2AIVkEUbCh0OtA8SEAEYASAAEgKJivD_BwE
http://jamalon.com/ar/?gclid=EAIaIQobChMInKC30Knk2AIVkEUbCh0OtA8SEAEYASAAEgKJivD_BwE
https://www.amazon.com/gp/browse.html/ref=pe_3490110_261224090_pe_prime_ecg/?node=7735197011
https://www.amazon.com/gp/browse.html/ref=pe_3490110_261224090_pe_prime_ecg/?node=7735197011
https://www.amazon.com/gp/browse.html/ref=pe_3490110_261224090_pe_prime_ecg/?node=7735197011
https://www.amazon.com/gp/browse.html/ref=pe_3490110_261224090_pe_prime_ecg/?node=7735197011
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 المجموعة الرابعة عشر:

 

 ..  وإعداد جمعالتالي 

 

  أبوعبيده عثمان. د

 

 ...والتقنية للعلوم عبدهللا الملك جامعة
 

 

 .ة غير الرصينةأفضل الطرق لمعرفة المجلة العلمي

 

 .والعكس غير صحيح ,(Open Access) المجلة غير الرصينة دائما تكون .1

 

 .(المجلة ال تحتوي على عنوان حقيقي )مكتب او متسسة . 2

 

 يحتوي على الكثير من الشراكات والفهارس (Web Site) موقع المجلة االلكتروني . 3
(Index) الغير مقنعة وغير منطقيه. 

 

تحتوي على  (Editorial Board and Reviewers) الئحة المحررين والمراجعين . 4
 .اسماء اساتذة وهميين مع ايميالت غير رسمية

 

 .ويكون غالبا مرتفع جدا بصورة غير منطقية (GIF تحتوي على معامل تأثير وهمي )مثل . 5

 

 .(قتصاد والتكنلوجيا بنفس الوقتاسم المجلة يحتوي على قسمين مختلفين من العلوم مثال )اال . 6

 

 .خطوات مراجعة ونشر البحوث غير معروفة . 7

 

 .يحتوي على اقسام مختلفة وكثيرة جداً من العلوم (Scope) مجال المجلة . 8

 

 :المجلة ال توجد في قواعد البيانات العلمية الرصينة مثل . 9

http://www.scimagojr.com/SJR (Scopus):  

science.thomsonreuters.com/mjl/-http://ipMaster journal List (ISI):  

Journal Citation Report (ISI). 

 

 المعتمدة من قبل وزارت التعليم العالي (Beall's lists) بيلالمجلة توجد في قائمة دكتور  . 10
..  

journals/-https://scholarlyoa.com/individualList of Fake journals:  

https://scholarlyoa.com/publishers/List of fake Publishers:  

 

 .المجلة لديها نوع خاص من المراجعة يسمى المراجعة السريعة مع دفع تكاليف اضافية . 11

 

غير رصين. قائمة بيل للفهارس  (Metrics) اومقياس (Index) المجلة مضمنة بفهرس . 12
 : والمقاييس الوهمية

metrics/-pages/misleading-https://scholarlyoa.com/other 

 

 .. مختلف ISSN المجلة لديها اسم او مختصر مشابه بالضبط لمجلة اخرى رصينة ولكن . 13

 

قائمة بيل للمجالت  ,ISSN مجلة اخرى بالضبط مع نفس ال المجلة تنتحل صفة واسم . 14
 : المنتحلة والسارقة

journals/-pages/hijacked-https://scholarlyoa.com/other 

 

 .ير جدا مقارنة بعمر المجلةعدد البحوث المنشورة في المجلة يكون كب . 15

 

 .: ال توجد قاعدة عامة لمعرفة رصانة المجلة1مالحظة 

 .: بعض المجالت قد تحتوي على بعض او كل او اكثر مما ذكر اعاله2مالحظة 

http://www.scimagojr.com/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
https://scholarlyoa.com/individual-journals/
https://scholarlyoa.com/publishers/
https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/
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 .. للمزيد يرجى مراجعة الروابط والمصادر التالية

1. 
…/How_can_we_avoid_the_risk_of…https://www.researchgate.net/ 

2015.…-…/01/criteriahttps://scholarlyoa.files.wordpress.com/2.  

jou…/-fake-predatory-identify-to-…/howtps://www.enago.com/ht3.  

https://scholarlyoa.com/4.  

 

 :المصادر

https://goo.gl/3lGPL91.  

https://goo.gl/vHMV422.  

.https://goo.gl/dkVt4g3.  

https://goo.gl/cQ7M8i4.  

https://goo.gl/3GTYbH5.  

https://goo.gl/Bkt9iL6.  

https://goo.gl/97RUlp7.  

 

 ..  جمع وإعداد

 

  د. عثمان أبوعبيده

 

 ...جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية

  

 

 يضاف إلى هذا للمهتم بأمر تصنيف المجالت والتعرف على المجالت الجيدة:

مستند قد قامت جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية في المملكة العربية السعودية بتجهيز مستند به خير 

 كثير

 

 

 

  

https://www.researchgate.net/
https://scholarlyoa.files.wordpress.com/
https://www.enago.com/
https://scholarlyoa.com/
https://goo.gl/3lGPL9
https://goo.gl/vHMV42
https://goo.gl/dkVt4g
https://goo.gl/cQ7M8i
https://goo.gl/3GTYbH
https://goo.gl/Bkt9iL
https://goo.gl/97RUlp
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 المجموعة الخامسة عشر:

 في :الوقف":

جديد مكتبة علوم الوقف بموقع مركز واقف * 
http://waqef.com.sa 
 
 *:أوراق عمل ملتقى األوقاف الرابع*
 
2030األوقاف شريك التنمية وفق رتية  .1  . 
https://goo.gl/TmrW4T 
 
 . صناديق االستثمار الوقفية .2
https://goo.gl/S25zrq 
 
 . تقرير اقتصاديات الوقف .3
https://goo.gl/ZnEySr 
 
 . إسهام األوقاف و المتسسات المانحة في المجال الصحي .4
https://goo.gl/qXUR7G 
 
 . دور المتسسات الوقفية في الخدمات الصحية نماذج وتجارب عالمية .5
https://goo.gl/ZyPWrf 
 
 . مشاركة القطاع الخيري في نموذج الرعاية الصحية الجديد .6
https://goo.gl/t4yj7R 
 
وقف النقود و أدوات االستثمار -الوقف االستثماري  .7  . 
https://goo.gl/w7rVmd 
 
 . نماذج لألوقاف المبتكرة .8
https://goo.gl/kE3Ljg 
 
 .المنح وفق مقاصد الشريعة .9
https://goo.gl/wXU2VN 
 
 . إدارة المخاطر لضمان استدامة األوقاف .10
https://goo.gl/tE4KYM 
 
األوقاف التقييم السنوي ألصول .11 . 
https://goo.gl/CHvuQq 
 
 . استثمار األوقاف .12
https://goo.gl/L3hAxD 
 
 .ممكنات األوقاف .13
https://goo.gl/8VDHWG 
 
 .الريادة الوقفية .14
https://goo.gl/79LtVJ 
 
 . األوقاف ومستقبل االقتصاد السعودي .15
https://goo.gl/MjgXcT 
 
 .األوقاف واالسكان التنموي .16
https://goo.gl/6F9XFf 

http://waqef.com.sa/
https://goo.gl/TmrW4T
https://goo.gl/S25zrq
https://goo.gl/ZnEySr
https://goo.gl/qXUR7G
https://goo.gl/ZyPWrf
https://goo.gl/t4yj7R
https://goo.gl/w7rVmd
https://goo.gl/kE3Ljg
https://goo.gl/wXU2VN
https://goo.gl/tE4KYM
https://goo.gl/CHvuQq
https://goo.gl/L3hAxD
https://goo.gl/8VDHWG
https://goo.gl/79LtVJ
https://goo.gl/MjgXcT
https://goo.gl/6F9XFf
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 .األوقاف التعليمية وأوقاف الجامعات .17
https://goo.gl/FA7g1D 
 
 .(التميز المتسسي في استدامة األوقاف )ورقة نسائية .18
https://goo.gl/AB7gcz 
 
 .قواعد االلتزام في مجالس النظارة .19
https://goo.gl/NyD83P 
 
 .مشروع معيار أيوفي الجديد للوقف .20
https://goo.gl/ttJ3Yp 
 
 .( ممارسات معاصرة في الوقف الذري ) وقف المنازل أنموذجا .21
https://goo.gl/bRMVxG 
 
 *:وأخيراً: البيان الختامي لملتقى األوقاف الرابع*
https://goo.gl/NDYJfr 

 

 

  

https://goo.gl/FA7g1D
https://goo.gl/AB7gcz
https://goo.gl/NyD83P
https://goo.gl/ttJ3Yp
https://goo.gl/bRMVxG
https://goo.gl/NDYJfr
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 (: pluralismالسرقات األدبية )

 السرقة األدبية باللغة العربية: مستند في (pluralism) ام تم اعداده من قبل جامعة اإلم

 محمد بن سعود اإلسالمية في المملكة العربية السعودية. 

 جمعية المحاسبة األمريكية  قبل منتم اعداده ستند باللغة اإلنجليزية: م(American 

Accounting Association )ي تعريفها للسرقة األدبيةف (pluralism) . 


