املوارد اإللكرتونية

اكتشف المزيد
من النتائج!

قم بإثراء بحثك باستخدام
املوارد اإللكرتونية املتاحة
مبكتبة اإلسكندرية
اإلتاحة الكاملة من داخل املكتبة

تقدم مكتبة اإلسكندرية ملستخدميها مجموعة كبرية من املصادر
اإللكرتونية (مجانًا) من خالل اشرتاكاتها يف هذه املصادر .ت ُتيح
املكتبة كث ًريا من عناوين النصوص الكاملة للدوريات العلمية
اإللكرتونية ،والكتب اإللكرتونية ،باإلضافة إىل عدد كبري من
الخرائط ،والوسائط املتعددة ،والرسائل الجامعية ،وغريها.
لالطالع عىل املوارد اإللكرتونية التي تتيحها املكتبة ،ميكنكم:
•استخدام أجهزة املكتبة ،ثم اختيار «املوارد اإللكرتونية» من
القامئة املوجودة يف واجهة االستخدام الداخلية عىل اليسار.
•االتصال بشبكة الـ  WiFiالخاصة باملكتبة (،)BA_Public
وتصفُّح قامئة املوارد اإللكرتونية من خالل زيارة موقع املكتبة:
.www.bibalex.org/libraries
•طلب قامئة من املقاالت أو أجزاء من كتب أو رسائل علميه وفقًا
لرشوط االستخدام .هذه الخدمة متاحة للطالب والباحثني .من
خالل هذا الرابط:
.https://Tiny.CC/VUM9AY

•إرسال موضوع بحثك إىلe-article@bibalex.org :

إ

الو

رسائـل علمية

طا

ملتع

املر ـات
ائيـ
حص
ت

إحصائيواريـات
د

سائ

اج

ط
إ
املت
يضا
ح
ع
ي
د
ا
ت
دة
املتعددة تب
الوسائط
ك

ـات

ــع

سائ

يـات

دور

سائـل

دوري

و

ات

ك
تب

إي

ض
ال احي

ددة

(ألعضاء املكتبة فقط).

ر
امل

علمية

امل إحص
راج
ــع

را إ
جــع حصائي

ائيات

كت

ات

ب

اإلتاحة الكاملة للموارد اإللكرتونية
من داخل املكتبة فقط
ميكنكم البحث يف مقتنيات املكتبة املطبوعة
واإللكرتونية من خالل خطوة بحث واحدة ،باستخدام
خدمة البحث  Discover@BAاملتاحة من خالل
موقعنا:

www.bibalex.org/libraries

ملحوظة حول حقوق النرش
ميكنكم االحتفاظ بالنتائج التي تتوصلون إليها مبساعدة املوارد
اإللكرتونية التي تتيحها املكتبة؛ وذلك عن طريق الطباعة
أو إرسال النتائج بالربيد اإللكرتوين ،وفقًا ملا ييل:
•تُستخدم جميع املواد ألغراض شخصية ،وتعليمية ،وغري تجارية.
•ميكنكم االحتفاظ بـ :
 مقالة واحدة لكل عدد من أية دورية. % 2٠ -من الكتاب اإللكرتوين أو الرسالة العلمية اإللكرتونية.

موارد متعددة املوضوعات
دوريات إلكرتونية (نصوص كاملة)

املنهل

(العلوم اإلنسانية ،والعلوم االجتامعية ،والهندسة ،واملزيد)

Aluka-Struggles for Freedom in Southern Africa

(الدراسات اإلفريقية ،والثقافة اإلفريقية ،واملزيد)
التغطية الجغرافية :قارة إفريقيا
Aluka-World Heritage Sites – Africa

(الدراسات اإلفريقية ،وعلم اآلثار ،والرتاث الشعبي ،واملزيد)
التغطية الجغرافية :قارة إفريقيا
Arab World Research Source

(االقتصاد ،والعلوم اإلنسانية ،وعلم االجتامع ،واملزيد)
General OneFile

Ebook Central

التغطية الزمنية :متعددة
OECD iLibrary

(دراسات النوع ،والطاقة ،والبيئة ،واملزيد)
ScienceDirect

التغطية الزمنية2006–1٩٩٥ :
(ملزيد من العناوين ،رجا ًء زيارة املوقع اإللكرتوين الخاص بـ )EKB

World Bank eLibrary

(دراسات النوع ،والتنمية ،والصحة ،واملزيد)

رسائل علمية إلكرتونية (نصوص كاملة)

املنهل

(العلوم اإلنسانية ،والعلوم االجتامعية ،والهندسة ،واملزيد)

إحصائيات

OECD iLibrary

(دراسات النوع ،والطاقة ،والبيئة ،والزراعة ،والتعليم ،واملزيد)

التغطية الزمنية –١٩٨٠ :اآلن

بنك املعرفة املرصي مرشوع وطني
يهدف إلتاحة كم هائل ومتنوع
من مصادر املعرفة واملوارد البحثية
والتعليمية مجانًا للمرصيني؛ مثل:

JSTOR

التغطية الزمنية –١٨٠٠ :من سنتني إىل خمس سنوات مضت
ScienceDirect

بعض العناوين ترجع تغطيتها الزمنية إىل 1995
(ملزيد من العناوين ،رجا ًء زيارة املوقع اإللكرتوين الخاص بـ )EKB

•Academic Search Complete
•Encyclopaedia Britannica
•ScienceDirect
•Scopus
•SpringerLink
•IEEE Xplore Digital Library
•ProQuest Dissertations and
 ،)Theses (PQDTواملزيد.

كتب إلكرتونية (نصوص كاملة)

املنهل

(العلوم اإلنسانية ،والعلوم االجتامعية ،والهندسة ،واملزيد)

eBook Arabic Collection

(الهندسة ،والتاريخ ،والفن ،والقانون ،واملزيد)

للحصول عىل قامئة املوارد املتاحة ،رجا ًء زيارة املوقع
اإللكرتوين الخاص ببنك املعرفة املرصي ،وإنشاء حساب مجاين:

www.ekb.eg

العلوم ،والتكنولوجيا ،والطب
دوريات إلكرتونية (نصوص كاملة)
Applied Science and Technology Source

(علم الطريان ،والهندسة النووية ،والشبكات العصبية)
Biological and Agricultural Index Plus

التغطية الزمنية :ترجع إىل 1٩٨٣
(النصوص الكاملة ترجع إىل )1٩٩٧
�صحتي بالعرب ّيةConsumer Health Information in Arabic -
ّ

(معلومات أساسية عن الصحة للجمهور)

Dentistry and Oral Sciences Source

التغطية الزمنية –1٩1٩ :اآلن
Environment Complete

(الزراعة ،وعلم اإليكولوجيا ،واملوارد الطبيعية ،واملزيد)
Food Science Source

(األعامل الزراعية ،وعلوم األغذية واملرشوبات ،واملزيد)
JSTOR Global Plants

التغطية الزمنية :متعددة
MEDLINE with Full Text

التغطية الزمنية :ترجع إىل 1٨٦٥
(الصحة والعلوم الطبية)
SPORTDiscus with Full Text

التغطية الزمنية –1٩٨٥ :اآلن

دوريات إلكرتونية (مستخلصات واستشهادات مرجعية)

Agricola

(الهندسة الزراعية ،وعلوم الحيوان والطب البيطري ،واملزيد)
Embase

التغطية الزمنية –1٩٧٣ :اآلن
(ترجع بعض العناوين إىل )1٩٤٧
(بحوث الدواء ،والطب ،وطب األسنان ،والتمريض ،واملزيد)
Garden, Landscape, and Horticulture Index

(علم النبات وعلم البيئة ،واملناظر الطبيعية وتاريخها ،واملزيد)
Wildlife and Ecology Studies Worldwide

التغطية الزمنية 1٩٣٥ :وقبل ذلك – اآلن
انظر أيضً ا قامئة املوارد متعددة املوضوعات.

العلوم اإلنسانية
دوريات إلكرتونية (نصوص كاملة)

Art & Architecture Source

موارد األطفال والنشء
Explora Primary Schools

لألطفال من  6أعوام إىل  11عا ًما

التغطية الزمنية :ترجع إىل 1929

Explora Secondary Schools

Humanities Source

للنشء والطالب من  11إىل  16عا ًما

(املرسحيات ،والربامج اإلذاعية والتليفزيونية ،والدراما والشعر،
واملزيد)
International Bibliography of Theatre & Dance
with Full Text

(الباليه ،والسينام ،والكوميديا ،واألوبرا ،واملزيد)
Islam in the Modern World, 1804-1918

التغطية1918 –1804 :

دوريات إلكرتونية (مستخلصات واستشهادات مرجعية)

Index Islamicus

التغطية الزمنية –1٩٠٦ :اآلن
Music Index

التغطية الزمنية –1٩٧0 :اآلن
(Online Egyptological Bibliography (OEB

التغطية –1822 :اآلن
(علم املرصيات)
انظر أيضً ا قامئة املوارد متعددة املوضوعات.

أدوات مساعدة للباحثني

•	Ulrichsweb.com
•	Books In Print – Global Edition

تحتوي املوارد املذكورة أيضً ا عىل العديد من الوسائط املتعددة
(صور ومقاطع فيديو) ،التي ميكن أن يستخدمها األطفال ،والنشء،
وأولياء األمور ،واملدرسون.

العلوم االجتامعية
دوريات إلكرتونية (نصوص كاملة)

)Business Source Complete (BSC

التغطية الزمنية –1٨٨٦ :اآلن

EconLit with Full Text

التغطية الزمنية –1969 :اآلن
(مستخلصات واستشهادات مرجعية ترجع إىل )۱٨٨٦
(األعامل ،واالقتصاد ،واملالية)

Education Source

التغطية الزمنية :ترجع إىل 1٩٢٩

Entrepreneurial Studies Source

(تخطيط األعامل ،واإلدارة ،والسلوك التنظيمي ،واملزيد)

Library and Information Science Source

التغطية الزمنية :ترجع إىل 1٩٠٠

Psychology and Behavioral Sciences Collection

(علم اإلنسان ،والخصائص النفسية والسلوكية ،واملزيد)

Regional Business News

التغطية الزمنية –1٨٨٦ :اآلن
(األعامل ،واإلدارة ،واالقتصاد يف الواليات املتحدة األمريكية)

Research Starters Education

(التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ،والتعليم يف املدارس الحكومية ،واملزيد)

Research Starters Business

(األعامل ،واالقتصاد ،واإلدارة)

Research Starters Sociology

(علم النفس ،والعلوم السلوكية)

)Social Sciences Full Text (ssf

(القانون ،والعلوم السياسية ،واالقتصاد ،واملزيد)

دوريات إلكرتونية (مستخلصات واستشهادات مرجعية)

ERIC

التغطية الزمنية –1966 :اآلن
(الرتبية ،والتعليم ،وطرق التدريس ،واملناهج الدراسية)

PsycINFO

التغطية الزمنية –1٨٨٧ :اآلن
(علم النفس ،والعلوم السلوكية)
إحصائيات

(Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade

(التجارة ،وإحصائيات البضائع)
وثائق رسمية

Arab–Israeli Relations, 1917–1970: The Middle East
(Online (Series 1

التغطية الزمنية1٩٧٠–1٩1٧ :
(العلوم السياسية ،والشئون الخارجية ،ودراسات عن التاريخ والرشق
األوسط ،ووثائق املخابرات الربيطانية)
انظر أيضً ا قامئة املوارد متعددة املوضوعات

ملعرفة املزيد عن استخدام موارد املكتبة اإللكرتونية ،ندعوكم إىل
حضور املحارضات الشهرية التي تقدمها املكتبة مجانًا.
ميكنكم التسجيل من خالل هذا الرابط:

www.bibalex.org/libraries/isprograms

ملزيد من املعلومات ميكنكم الرجوع إىل مكتب االستعالمات
الرئييس ،أو مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين:

e-resources@bibalex.org

مكتبة اإلسكندرية
ص .ب ،138 .الشاطبي ،21526
اإلسكندرية ،مرص
تليفون +)203( 4839999 :داخيل2654 :
فاكس+)203( 4820460 :
الربيد اإللكرتوينe-resources@bibalex.org :
املوقع اإللكرتوينwww.bibalex.org/libraries :

