المصادر اإللكترونية:
توفر جامعة القصيم القدر الكافي والمنظم والمتاح من المصادر اإللكترونية عبر البوابة اإللكترونية لعمادة شئون
المكتبات .https://library.qu.edu.sa/
تحتوي المكتبة اإللكترونية للجامعة على:
 .1الكتب
 .2الدوريات
 .3الرسائل الجامعية
 .4المراجع
 .5المخطوطات
 .6الوسائل السمعية والبصرية
 .7المطبوعات الحكومية
 .8قواعد المعلومات

قامت عمادة شئون المكتبات بجامعة القصيم بتوفير قدر كبير من المصادر اإللكترونية عبر البوابة اإللكترونية لجامعة
القصيم بحيث تكون مواكبة ومتاحة للطالب وأعضاء هيئة التدريس .فيما يلي تفاصيل المصادر اإللكترونية المتاحة
وطريقة استخدامها:
طريقة إستخدام حســـــابي:
قبل البدء يجب الحصول على رقم التعريف الشخصي من كاونتر اإلعارة في :المكتبة المركزية في المقر الرئيسي،
مكتبات الكليات في المقرات الفرعية
الخطوة االولى:
أنقر على الرابط " الدخول على حسابي" ،في أسفل الصفحة الحالية ،ثم أختر "حسابي" في شريط الخيارات في أعلى
الشاشة كما هو موضح في الصورة أدناه.

الخطوة الثانية:
سوف تظهر الخيارات التالية كما في الصورة أدناه ،أنقر على "تجديد استعارتي" لتجديد إعارة الكتب المعارة لك

.

الخطوة الثالثة:
قم بتعبئة الخانات التالية :
هوية المستفيد :رقم البطاقة الجامعية للطلبة أو الرقم الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والموظفين.
رقم التعريف الشخصي  :هو الرقم الذي حصلت عليه من كاونتر اإلعارة في المكتبة ( ،المكتبة المركزية في المقر
الرئيسي ،مكتبات الكليات في المقرات الفرعية).

الخطوة الرابعة:

قائمة الدوريات اإلنجليزية المتاحة:
أنظر للدوريات المتاحة على هذا الرابط

http://gz8gc7hz4k.search.serialssolutions.com/?L=GZ8GC7HZ4K

Academic Search Ultimate – EBSCO
توفر اآلالف من الدوريات التي تشمل مجاالت :علم اإلنسان  ،وعلم الفلك  ،وعلم األحياء  ،وعلم الكيمياء  ،والهندسة
المدنية  ،والهندسة  ،والدراسات المتعددة الثقافات والعرقية  ،وعلم طبقات األرض  ،وعلم القانون  ،وعلم المواد  ،وعلم
الرياضيات  ،والموسيقى  ،والعلوم الصيدالنية  ،وعلم الفيزياء  ،وعلم النفس  ،والدين والدراسات الدينية  ،والعلوم
البيطرية  ،ودراسات المرأة  ،وعلم الحيوان  ،وكذلك العديد من المجاالت األخرى .اضغط هنا للدخول إلي القاعدة.
American Society of Civil Engineers
تنتج الجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين أكثر من  55.000صفحة من المحتوى التقني كل سنة .وقسم المنشورات
التابع للجمعية ينتج  31دورية متخصصة (متوفرة بالنسختين المطبوعة والرقمية)  ،ومتابعات المؤتمرات  ،والمعايير
 ،وأدلة الممارسة  ،وتقارير اللجان  ،والدراسات العلمية .وكذلك توفر الوصول ألكثر من  600.000صفحة من مقاالت
الدوريات.
Annual Reviews
وهو كتاب سنوي منذ عام  1932يقوم بعرض مجموعة شاملة من التخصصات مثل الطبية الحيوي ،والحياة ،العلوم
الفيزيائية ،واالجتماعية بما في ذلك االقتصاد.

Applied Science & Technology Full Text - H.W. Wilson
هذه القاعدة توفر تغطية شاملة لمجموعة واسعة ومتنوعة من تخصصات العلوم التطبيقية – من الصوتيات إلى المالحة
الجوية ،والشبكات العصبية إلى الهندسة النووية.

Art & Architecture Index – EBSCO
هي قاعدة بيانات ببليوغرافية شاملة .وتشتمل المواضيع المغطاة على الفن  ،والتحف  ،وعلم اآلثار  ،والعمارة والتاريخ
المعماري  ،وتاريخ الفن  ،والفنون الزخرفية  ،وفن الرسم  ،وفن التصوير ،والطباعة.

ASCE Library
قاعدة متخصصة للمهندسين المدنيين في مجال تصميم والبناء للطرق والجسور وشبكات مياه الشرب والطاقة ،والموانئ
البحرية والمطارات ،والبنية التحتية ،وغيرها من المجاالت الهامة بهذا التخصص.

ASME Journals
هي مجلة تقدم أحدث البحوث الهندسية في مجال تخصص الهندسة الميكانيكية وتاريخ البحوث الهندسية الميكانيكية
وكذلك االكتشافات المتطورة في المجال الهندسي.

Applied Science & Technology Source – EBSCO
وهي قاعدة معلومات للبحث والتطوير في مجال العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتخصصات الحو سبية من خالل الجمع
بين قواعد البيانات ذات الجودة العالية من كال  EBSCOالنشر و HWويلسون لما يقرب من  1،200من المجالت
والمؤتمرات.

Cambridge Journals
مجالت جامعة كامبردج والتي تحتوي على أحدث األبحاث من مجموعة واسعة من المجاالت العلمية حيث تقوم بنشر
أكثر من  300دورية أكاديمية للسوق العالمي في العديد من مجاالت المعرفة البشرية.

DOAJ
دليل الدوريات العلمية واألكاديمية المتاحة من خالل الوصول الحر ألكبر دليل وقاعدة معلومات للدوريات العلمية
وا ألكاديمية المحكمة المتاحة من خالل الوصول الحر ،يتيح الوصول إلى النصوص الكاملة لحوالي  10آالف دورية
علمية منها  5618دورية متاح البحث فيها على مستوى المقاالت في قاعدة معلومات تشمل أكثر من مليون ونصف
مقالة تغطي كافة التخصصات العلمية.

Ebrary Academic Complete
هي مكتبة رقمية على شبكة اإلنترنت من النصوص الكاملة ألكثر من  700،000من الكتب اإللكترونية العلمية وهي
متاحة في العديد من المكتبات األكاديمية حول العالم ،وتقدم مجموعة من مجموعات قاعدة البيانات اإللكترونية التي
تجمع بين الكتب العلمية من أكثر من  435من الناشرين األكاديميين ،والتجارة ،والمهنية .ويشمل أيضا الموسيقى،
والوثائق الحكومية ،باإلضافة إلى ذلك ،تقدم الشركة خدمات المحتوى للعمالء لتوزيع المحتوى  PDFالخاصة بهم على
االنترنت وهي تابعة لشركة بروكويست.

Emerald - eBooks & eJournals
تأسست في عام  1967م كفرع لجامعة برادفورد  ،وأصبحت  Emeraldمتخصصة في نشر الدوريات والكتب في
مجال األعمال واإلدارة مع تواجد قوي في تخصصات تشمل العلوم االجتماعية  ،والهندسة  ،وعلم اللغويات  ،وعلم
السمعيات.

English Language Learner – EBSCO
تم تصميم مصدر المعلومات هذا من أجل طالب المرحلة اإلعدادية والثانوية وأي شخص جديد على اللغة اإلنجليزية،
وهي توفر المساعدة في إجراء البحوث ،وبناء معلومات خلفية ،وتطوير مهارات التعلم.

Environment Complete – EBSCO
وهي قاعدة تحتوي على أكثر من  2,4مليون تسجيل من أكثر من  2,200عنوان محلي وعالمي يعود تاريخها إلى عام
 1888م (وتشمل أكثر من  1,350عنوان رئيسي نشط) باإلضافة إلى أكثر من  190رسالة علمية .وتحتوي قاعدة
المعلومات أيضا ً على نص كامل ألكثر من  920دورية.

ERIC – EBSCO

هي قاعدة البيانات هذه ترعاها وزارة التعليم األمريكية لتوفير وصول مكثف لألدب المرتبط بالتربية والتعليم .وكذلك
توفر تغطية لمقاالت الدوريات ،والمؤتمرات ،والمقابالت ،والوثائق الحكومية ،والرسائل واألطروحات العلمية،
والتقارير ،ووسائل اإلعالم السمعية والبصرية ،والببليوجرافيات ،واألدلة ،والكتب ،والدراسات.

GreenFILE – EBSCO
هي قاعدة معلومات توفر معلومات تغطي جميع جوانب تأثير اإلنسان على البيئة.

Hospitality & Tourism Complete – EBSCO
هي قاعدة بيانات ببليوغرافية تغطي البحث العلمي وأخبار الصناعة المرتبطة بجميع تخصصات السياحة والضيافة.

Humanities International Complete – EBSCO
هي قاعدة بيانات تغطي الدوريات ،والكتب ،ونحوها من المصادر المرجعية في العلوم اإلنسانية.

ICE Science Journals
وهي قاعدة معلومات إلصدارات معهد المهندسين المدنيين تشمل علي الكتب ،والمجالت ،وكذلك التوظيف والتدريب،
فضال عن أفضل الممارسات واألخبار والخدمات المبتكرة لألسواق الهندسة واإلنشاءات المدنية.

IEEE Xplore
وهي قاعدة معلومات تغطي مواضيع الهندسة الكهربائية ،وعلوم الحاسب اآللي ،واإللكترونيات حيث تحتوي علي أكثر
من  160دورية ،وأكثر من  1.200أوراق مؤتمرات ،وأكثر من  3.800معيار تقني ،وأكثر من  1.000كتاب إلكتروني
وأكثر من  300مادة تربوية ،ويتم إضافة حوالي  25.000مستند جديد كل شهر.

IGI Global Gateway

متخصصة في منشورات البحوث العلمية وقواعد البيانات وتغطي كافة جوانب إدارة واستخدام تقنية المعلومات.

InfoSci - eBooks & eJournals
وهي قاعدة معلومات تركز على مواضيع متخصصة في أكثر من  200مجال مرتبطة بالتقنية ،واألعمال ،والطب،
والهندسة.

ISI Web of Knowledge
أداة بحثية موحدة ومنصة متكاملة على شبكة اإلنترنت مصممه لدعم جميع مستويات البحث العلمي واألكاديمي داخل
البيئات األكاديمية ،والشركات والجهات الحكومية أو غير ربحية .فهو يجمع بين الجودة العالية والمحتوى لتقييمها
باألدوات الالزمة الستخدام وتحليل وإدارة هذا المحتوى ،حيث انها تسمح الباحثين والعلماء للتنقل بسرعة وسهولة من
خالل جمع المعلومات التي يحتاجونها والتي تمكن المستخدم من البحث بسهولة والوصول إلى أنواع مختلفة من
المعلومات ،مثل المقاالت الصحفية ،واإلجراءات األوراق وبراءات االختراع والتفاعالت الكيميائية والمركبات ،وكذلك
محتوى الويب في العديد من مجاالت المعرفة البشرية ،حيث يتم تحديد المحتوى عن طريق عملية التقييم واالختيار على
أساس المعايير التالية :معامل التأثير ، Impact Factorفي الوقت المحدد ،المقارنات ،والتمثيل الجغرافي.

The Institution of Engineering and Technology - IET.tv
هى قاعدة معلومات تحتوى على مجموعة شاملة من ملفات الفيديو بالمجال الهندسي من جميع أنحاء العالم ،تتيح الوصول
إلى أكثر من  9،000ملف فيديو للباحثين والمدربين والطالب.

National Geographic Archives
تأسست المجلة في عام  1888م .وهي توفر تغطية لمجال الثقافة والحضارة  ،والطبيعة  ،والعلوم  ،والتقنية ونحوها.
وهذا المحتوى يتم توفيره لـ  60مليون شخص كل شهر .وتحتوي على جميع مقاالت مجلة ناشونال جيوغرافيك منذ
منتصف التسعينيات وحتى اآلن .وتشمل المجاالت التي تغطيها الكتب على السفر  ،والعلوم والتقنية  ،والتاريخ  ،والبيئة
 ،والحيوان  ،وفن التصوير  ،والناس والحضارة.

)Oxford Journals (From 1996- to December 2015
وهي قاعدة معلومات لمنشورات ومجالت جامعة أكسفورد وهي تنشر اكثر من  230مجلة اكاديمية وبحثية في العديد
من المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية من خالل البحث وتحليل التطورات بالتعاون مع مؤسسات التعلم
ومؤسسات عالمية اخرى ،والجدير بالذكر ان اشتراك الجامعة من  (1996-إليDecember 2105).

Taylor & Francis
تقدم الدخول المباشر إلى افضل المجاالت العالمية من العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية والعلوم السلوكية وبناء البيئات
والعلوم التقنية الطبية والقانون ،ولدى تايلور اند فرانسيس اكثر من  30000عنوان من مجاالت عامة مختلفة إلى
مختارات من مجاالت مختلفة.

ProQuest SciTech Collection
هي قاعدة معلومات في بحوث التكنولوجيا ،مع فهرسة مفصلة من األدب العالمي في العلوم الطبيعية والهندسة
والتكنولوجيا .وتشمل المجاالت التي تغطيها علوم المواد ،هندسة الطيران ،الهندسة المدنية ،وعلم األحياء ،والعلوم
المائية ،والعلوم البيئية ،وعلوم الكمبيوتر وعلوم األرض باإلضافة إلى غيرها الكثير .وهي تتضمن مجموعة كاملة من
البحوث والمقاالت.

.

Springer e-Journals
تقدم للباحثين امكانية الدخول إلى الماليين من الوثائق العلمية من مجالت علمية وكتب وسالسل كتب وبروتوكوالت
ومراجع ،باإلضافة إلي األرشيف التاريخي لمجموعات دوريات الناشر العالمي  Springerوالتي تضم النسخة الرقمية

 مع نفس جودة الدوريات المعاصرة  -من محتوى  1251دورية (47,249مجلد) من المجلد األول والذي يغطيالسنوات 2010-1832م.

Science Magazine
الجمعية األمريكية لتقدم العلوم ) (AAASهي منظمة دولية غير ربحية مكرسة لتقدم العلوم والهندسة لصالح جميع
الناس .تنشر مجلة ساينس العلمية العديد من النشرات العلمية ،والكتب ،والتقارير ،فضالً عن البرامج التي تعزز فهم
العلم في جميع أنحاء العالم.

قواعد المعلومات العربية:

وهي عبارة عن مجموعة من قواعد معلومات علمية متخصصة في المجاالت البحثية واألكاديمية ،وذلك من خالل
التحالف مع عدد من الناشرين األكاديميين والجمعيات العلمية المتخصصة في مجال النشر العلمي للرقي بالمحتوى
العربي العلمي ليصل إلى مستوى قواعد المعلومات العلمية العالمية .ويوجد بداخلها العديد من قواعد المعلومات األخرى
(  6قواعد ) ومقسمه حسب التخصصات وهي – EduSearch 2 – EcoLink 3 - IslamicInfo 4 – 1 :
  HumanIndex 5 – AraBase 6قاعدة معلومات الرسائل الجامعية دليل استخدام قواعد دار المنظومة في هذاالرابط : https://youtube.com/watch?v=bqYgSeUWyMI

قاعدة معلومات عربية تحتوي على أرشيف و كشاف ألكثر من ثالثمئة الف عنوان من شتى االصدارات االكاديمية و
الثقافية و االعالمية العربية ،باإلضافة الى كشاف صحفي ألكر من  2000صحيفة و مجلة عربية منذ عام  1998و
حتى اآلن ،حيث يمكن البحث في البيانات الببليوجرافية الكاملة الخاصة بكل بحث باإلضافة إلى الفهارس التي تم ربطها
بمحتويات األبحاث ليمكن االطالع على صفحاتها وحفظها وطباعتها بسهولة ويسر .وتتيح خدمات أسك زاد مجموعة
من قواعد المعلومات التي تغطي اإلنتاج العلمي والفكري في العالم العربي من كتب ودوريات ومجالت وأبحاث ورسائل
علمية و البحوث و الدوريات المحكمة وأوراق مؤتمرات وأيضا معاجم متخصصة وقواميس متعددة اللغات
والموسوعات ،وهي كاالتي  - 1 :مكتبة األبحاث العلمية  PAPRA 2 -كشاف الدوريات المحكمة  PAJI 3 -مكتبة
عروض المؤتمرات  PACP 4 -مكتبة الرسائل الجامعية  - 5مكتبة الكتب والمراجع  -6كشاف الصحف والمجالت
PANI

وهي مكتبة إلكترونية عربية لتقديم خدمة القراءة اإللكترونية من خالل تطبيقاتنا على متجر أبل و المتاحة لألجهزة
والهواتف .كما أنها األكثر تنوعا ً وشموالً في موضوعاتها المتصدرة في مكتبتها الرقمية المميزة حيث أنها تناولت العديد
من المواضيع العامة والمنهجية واألكاديمية واألساسية بما فيها التاريخ ،الدّين ،الروايات ،العلوم ،التكنولوجيا وغيرها.

وهي عبارة عن منصة اإللكترونية قابلة للبحث في النص الكامل لإلصدارات العربية المحكمة آلالف المنشورات
اإللكترونية من الجامعات العربية الرائدة عالميا ،ومراكز األبحاث والمجتمعات العلمية مع ضمان حماية جميع حقوق
النشر الرقمي ،بهدف توسيع تبادل المعرفة ،وإتاحة الفرصة ألكبر عدد من الباحثين ،وبها العديد من أشكال مصادر
المعلومات مثل الكتب والدوريات.

تتضمن قاعدة البيانات العربية المتكاملة "معرفة" النصوص الكاملة و البيانات البيليوغرافية الوصفية الشاملة ألكثر من
 700,000مقال من المجالت العلمية المحكمة و البحوث و األطروحات و الرسائل الجامعية و أوراق المؤتمرات و
التقارير اإلحصائية و الكتب اإللكترونية من خالل  22قاعدة بيانات متخصصة تغطي كافة التخصصات العلمية وتحتوى
على 400,000 -:مقاله  1900دوريه علميه واحصائيه  11,000عروض كتب  22,000اطروحه  6500مراجعات
عربيه الطروحات جامعيه  210,000مستخلصات ابحاث.

وهى كتب متاحة بالنص الكامل تغطي كافة تخصصات العلوم التطبيقية والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية – بما فيها
الصوتيات  ،والمالحة الجوية  ،والشبكات العصبية  ،والهندسة النووية  ،وعلم الفيزياء  ،وعلم الفضاء والعديد غيرها.
وكذلك توفر الوصول إلى ملخصات لحوالي  800من المنشورات العلمية والتقنية األساسية.

وهى مجالت علمية متاحة بالنص الكامل تغطي كافة تخصصات العلوم التطبيقية والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية – بما
فيها الصوتيات  ،والمالحة الجوية  ،والشبكات العصبية  ،والهندسة النووية  ،وعلم الفيزياء  ،وعلم الفضاء وغيرها من
الموضوعات التخصصية.

تقدِّم " "Nature Publishing Groupإعالما علميًّا للباحثين ،والجمهور العام المهتم بالعلوم .ففي كل شهر
تسا ِّعد دورياتنا ذات التأثير الكبير ،والعناوين المتاحة مجانا على اإلنترنت ،واألخبار ،والتطبيقات ،والمؤتمرات،
وقوائم الوظائف أكثر من  9ماليين مستخدم؛ لالرتقاء بأبحاثهم ،ومكانتهم ،ومسيرتهم المهنية ،ومعرفتهم.

( تجريبية)
" قاعدة معلومات إلكترونية للكتب ( إثراء المعارف الرقمية ) التي صممت لتلبية االحتياجات المعلوماتية ،من الكتب
في مختلف التخصصات وفروع العلم والمعرفة في مجال الكتب .وتضم القاعدة ،القواميس والمعاجم واألدلة وعلوم
اإلسالم والعلوم االجتماعية والعلوم البحتة والهندسة والعلوم التطبيقية واللغات والفنون واآلداب"

تقدم وحدة الترجمة بوزارة التعليم كافة إصداراتها المترجمة من اللغات العالمية المتعددة إلى اللغة العربية من كتب
علمية وأكاديمية لناشرين عالميين في مجاالت عديدة تخدم الطالب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بهدف رفع
مستوى العملية التعليمية والبحثية في الجامعات السعودية إلثراء المحتوى العربي ودعم مجتمع المعرفة.

طريقة تفيعل المكتبة الرقمية السعودية بعمادة شئون المكتبات

قامت عمادة شؤون المكتبات بتفعيل الدخول إلى قواعد المعلومات اإللكترونية من خالل المكتبة الرقمية السعودية ،حيث
أنها أكبر تجمع أكاديمي لمصادر المعلومات في العالم العربي ،حيث تضم أكثر من  310آالف مرجع علمي ،تغطي
كافة التخصصات األكاديمية ،وتقوم بالتحديث المستمر لهذا المحتوى؛ مما يحقق تراكما ً معرفيا ً ضخما ً على المدى
البعيد .وقد تعاقدت المكتبة مع أكثر من  300ناشر عالمي تشمل مختلف التخصصات التي تدعم العملية التعليمية وتلبي
احتياجات المستفيدين وتنظيم مصادر المعلومات اإللكترونية في متناول أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطالب
ومنسوبي التعليم العالي.
خطوات الدخول لموقع المكتبة الرقمية السعودية:
الخطوة األولى:

الخطوة الثانية:

الخطوة الثالثة:

الخطوة الرابعة:

الخطوة الخامسة:

