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 (المهارات البحثية الالزمة لطلبة الدراسات العليا للحصول على المصادر)

 

 الجامعات العربيةمواقع  .1

 الجامعات العربيةمواقع 

 الرابط اسم الجامعة ت

  https://bit.ly/32gabaN االردن -جامعة الشرق االوسط   .1

  https://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx غزة -الجامعة االسالمية   .2

  https://bit.ly/3n2UPOL الصفحة الرئيسية ألبحاث جامعة الملك عبدالعزيز  .3

 /https://www.zuj.edu.jo/ebooks االردن -جامعة الزيتونة  .4

  https://bit.ly/2JDxiWg الجامعة االفتراضية السورية  .5
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 المراكز البحثية العربية .2

 لمراكز البحثيةا

 رابط المركز اسم المركز ت

  /http://www.dcrs.sy سوريا - مركز دمشق لالبحاث والدراسات  .1

  https://studies.aljazeera.net/ar قطر – مركز الجزيرة للدراسات  .2

  /https://democraticac.de االستراتيجية االقتصادية والسياسيةالمركز الديمقراطي العربي للدراسات   .3

  https://www.dohainstitute.org/ar/Pages/index.aspx المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات  .4

 
 

 مواقع الكترونية .3

 هم المواقع االلكترونية أ

 رابط الكتب اسم الموقع ت

  /http://dlib.nyu.edu/aco المجموعات العربية على االنترنت  .1

  /https://www.hindawi.org مؤسسة هنداوي  .2

  /https://www.qscience.com ةالعربية واالنجليزيمنصة كيوساينس اإللكترونية للدراسات باللغة   .3
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 محركات البحث العلمية .4
 

 البحث العلميةمحركات 

 رابط الكتب اسم الموقع ت

1.  Research gate https://www.researchgate.net/ 

2.  Microsoft Academic https://academic.microsoft.com/home  

  Google scholar http://scholar.google.comالباحث العلمي   .3

4.  Academia https://www.academia.edu/  

5.  Ingenta Connect https://www.ingentaconnect.com/ 

  /refseek https://www.refseek.comمحرك بحث علمي   .6

 

 المستودعات الرقمية .5

 المستودعات الرقمية

 الرابط اسم المدونة ت

 http://dar.bibalex.org/webpages/dar.jsf مستودع االصول الرقمية لمكتبة االسكندرية  .1

 /https://qspace.qu.edu.qa المستودع الرقمي لجامعة قطر  .2

 /http://repository.ribat.edu.sd المستودع الرقمي لجامعة الرباط  .3

 /https://repository.nauss.edu.sa المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية  .4
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 المجالت العلمية المحكمة  .6

 مواقع المجالت

 رابط المجلة اسم المجلة ت

 /https://www.iasj.net موقع المجالت االكاديمية العراقية  .1

 https://www.asjp.cerist.dz/Revues منصة المجالت العلمية الجزائرية  .2

 http://emaster.masscomm.cu.edu.eg/magazine/opnion.php القاهرة المجالت العلمية المحكمة لكلية اعالم جامعة  .3

 /https://www.ajsp.net المجلة العربية للنشر العلمي  .4

 https://www.eimj.org/index.php متعددة التخصصاتالمجلة اإللكترونية الشاملة   .5

 /https://ajsrp.com المجلة العربية للعلوم و نشر األبحاث  .6

 https://www.asjp.cerist.dz/en/Articles/496 مجلة االعالم والمجتمع )الجزائر(  .7

 https://www.asjp.cerist.dz/en/Articles/437 المجلة الجزائرية لالتصال  .8

 https://samc.ksu.edu.sa/journal/editions المجلة العربية لإلعالم واالتصال  .9

 https://jprr.epra.org.eg/home?lang=ar مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط .11

 http://www.misuratau.edu.ly/journal/media/edition.php جامعة مصراته – مجلة كلية الفنون واالعالم .11

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/280 مجلة الحكمة للدراسات االعالمية واإلتصالية .12

لرأي العام المجلة الجزائرية لبحوث االعالم وا .13  https://www.asjp.cerist.dz/en/Articles/641 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/Articles/212 مجلة الرسالة للدراسات االعالمية .14
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 /https://joa.journals.ekb.eg المجلة المصرية لبحوث الرأي العام .15

 https://democraticac.de/?page_id=49625 مجلة الدراسات اإلعالمية .16

 /https://mktc.journals.ekb.eg المجلة العلمية لبحوث االعالم وتكنولوجيا االتصال .17

 https://bit.ly/34U7xZY المجلة العربية إلعالم وثقافة الطفل .18

 https://www.iasj.net/iasj/journal/33/issues مجلة الباحث االعالمي .19

 http://www.dfaj.net/index.php?r=home/index دليل الدوريات العربية المجانية .21

 Docو  pdfمحركات بحث خاصة بملفات  .7

 Docو  pdfمحركات بحث خاصة بملفات 

 مالحظات الرابط اسم المدونة ت

1.  Pdf Search engine http://www.pdfsearchengine.net  محرك بحث خاص بملفاتpdf 

2.  Pdf Drive https://www.pdfdrive.com/  محرك بحث خاص بملفاتpdf 

3.  Find  - pdf - doc http://www.findpdfdoc.com/  محرك بحث خاص بملفاتpdf  وملفاتDoc 

4.  Pdf Search engine https://filesearchbox.com/  محرك بحث خاص بملفاتpdf 

5.  Pdf Search engine http://www.pdfsearchengine.info  محرك بحث خاص بملفاتpdf 

6.  Free Full Pdf https://www.freefullpdf.com/  محرك بحث خاص بملفاتpdf 
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 كتبات الكترونيةم .8

 

 سم مجموعةإ

 الرابط مجموعةسم إ ت

 /Google https://books.google.comكتب   .1

 /https://digitallibrary.un.org المكتبة الرقمية لالمم المتحدة  .2

 /https://www.ivsl.org المكتبة االفتراضية  .3

 https://www.wdl.org/ar المكتبة الرقمية العالمية  .4

   https://www.bibalex.org/ar مكتبة اإلسكندرية  .5

  /https://www.al-mostafa.com مكتبة المصطفى  .6
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