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 ::.لست وحدك .::
الــذي يعانــي مــن صعوبــة الوصــول إلــى مصــادر المعلومات
العربيــة ،فهنــاك المالييــن مــن الباحثيــن علــى امتــداد
الوطــن العربي يشــاركونك تلــك الصعوبــات .دار المنظومة
وعلــى مــدى ســنوات عــدة عملــت وبشــكل متواصــل
علــى بنــاء وتطويــر منظومــة قواعــد معلومــات علميــة
بالنصــوص الكاملــة ،تجمــع شــتات البحــوث والدراســات
المنشــورة فــي الدوريــات والمجــات العلميــة العربيــة.
تضــم هــذه المنظومــة أكثــر مــن ( )1300مجلــة علميــة
متخصصــة ،وأكثــر مـن ( )1700مؤتمــر ونـدوة علميـة ،إضافـة
إلــى حوالــي ( )60ســتين ألــف رســالة علميــة .وبفضـل هـذا
المحتـوى الضخــم والمتنامـي لهـذه القواعــد – والتــي بلــغ
عددهــا حتــى اآلن أكثــر مــن ســتمائة ألــف ( )600.000بحــث
ودراســة  -أصبحــت هــذه المنظومــة فــي مقدمــة القواعــد
العلميــة األكثـر اســتخداما علــى مسـتوى الخليــج العربـي
خاصــة ،والوطــن العربــي عامــة.
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وتشمل هذه المنظومة قواعد المعلومات التالية:

خط اإلمداد المباشر لألبحاث التربوية واالجتماعية بنصوصها الكاملة
بوابــة معلوماتيــة ضخمــة تمثــل الحــل األمثــل والمتكامــل للمتخصصيــن والباحثيــن فــي المجــال التربــوي
والتعليمــي ،والعلــوم االجتماعيــة األخــرى بشــكل عــام .وتغطــي القاعــدة تقريبــا جميــع الدوريــات التربويــة
العلميــة الصــادرة باللغــة العربيــة ،إضافــة إلــى أعمــال وأبحــاث المؤتمــرات والنــدوات فــي مجــال التربيــة
والتعليــم والعلــوم االجتماعيــة.

شمولية التغطية واالمتداد الموضوعي
امتـدت آفـاق التغطيـة الموضوعيـة للقاعـدة لتشــمل مختلــف المجــاالت التربويـة واالجتماعيـة ،فعلـى سـبيل
المثـال ال الحصـر:
				
♦ نظريات التعليم.
					
♦ أصول التربية.
♦ علم النفس التعليمي			.
					
♦ اإلدارة التربوية.
				
♦ تكنولوجيا التعليم.
			
♦ تعليم الكبار ومحو األمية.
				
♦ مهارات التعليم.
		
♦ مراحل التعليم رعاية الموهوبين.
وغيرها من الموضوعات ذات العالقة.
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♦ المناهج وطرق التدريس.
♦ أصول التربية اإلسالمية.
♦ اإلدارة المدرسية.
♦ صعوبات التعلم.
♦ التعليم اإللكتروني.
♦ االتجاهات التربوية الحديثة.
♦ االختبارات.
♦ مراكز مصادر التعليم.

االمتداد الزمني

				
					
			
					
				
			
				
		

تمتــد التغطيــة الزمنيــة للقاعــدة قرابــة خمســة وثمانــون ( )85ســنة تقريبــً ،وتبدأ من
عـام  1928وحتـى اآلن .ضمـت قاعــدة المعلومـات مئــات اآلالف مـن المقــاالت والبحـوث
العلميــة الصــادرة عــن أعــرق الجامعــات العربيــة والجمعيــات العلميــة المتخصصــة.

حقائق وأرقام
أكثر من  342مجلة علمية.
أكثر من  590مؤتمرًا وندوة.
تثمل أكثر من  250جهة أكاديمية وعلمية في أنحاء الوطن العربي.

نوعية المواد المتاحة

دراسات ،مقاالت ،بحوث مؤتمرات وندوات ،عروض كتب وغيرها ...
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المـصــدر األول ألبــحــاث العــلــوم اإلنــســانــية بنــصـوصـــهــا الكــامــلـــة
القاعـدة العربيـة األولــى المتخصصـة فـي مجـال العلـوم اإلنسـانية ذات العالقــة ،والمصـدر األول لألكاديمييـن
والمتخصصيــن ،حيــث تغطــي القاعــدة تقريبــا جميــع الدوريــات العلميــة فــي العلــوم اإلنســانية الصــادرة
باللغــة العربيــة ،إضافــة إلــى أعمــال وأبحــاث المؤتمــرات والنـدوات.

شمولية التغطية واالمتداد الموضوعي
امتــدت آفــاق التغطيــة الموضوعيــة للقاعــدة لتشــمل مختلــف المجــاالت اإلنســانية ،فعلــى ســبيل المثــال ال
الحصــر:
♦ العلوم اإلنسانية.
♦ التراجم.
♦ الجغرافيا.
♦ الفنون .
♦ التاريخ.
♦ السير.
♦ الفلسفة.
♦ اآلثار.
وغيرها من الموضوعات ذات العالقة.
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االمتداد الزمني
تمتـد التغطيـة الزمنيــة للقاعــدة إلــى أكثـر مـن ثمانيـن ( )٨٠سـنة .منــذ عــام 1927
وحتــى اآلن .وضمـت مئـات اآلالف مـن المقـاالت والبحـوث العلميـة الصـادرة عـن أعــرق
الجامعــات العربيـة والجمعيـات العلميـة المتخصصـة.

حقائق وأرقام
أكثر من  333مجلة علمية.
أكثر من  313مؤتمرًا وندوة.

نوعية المواد المتاحة

دراسات ،مقاالت ،بحوث مؤتمرات وندوات ،عروض كتب وغيرها ...
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المـصـدر األول لألبــحــاث اإلســالميــة والقــانــونيــة بنصوصــهــا الكــاملــة
القاعــدة العربيــة األولــى المتخصصــة فــي العلــوم اإلســامية والقضائيــة والقانونيــة والعلــوم ذات العالقــة.
المصــدر األول لألكاديمييــن والمتخصصيــن ،حيــث تغطــي القاعــدة تقريبــا جميــع الدوريات اإلســامية والقانونية
العلميــة الصــادرة باللغــة العربيـة ،إضافـة إلـى أعمـال وأبحـاث المؤتمــرات والنـدوات.

شمولية التغطية واالمتداد الموضوعي
امتـدت آفـاق التغطيــة الموضوعيـة للقاعـدة لتشـمل مختلـف المجـاالت اإلســامية والقانونيـة ،فعلـى سـبيل
المثـال ال الحصـر:
						
♦ الفقه.
					
♦ الفقه المقارن.
					
♦ العبادات .
					
♦ الفرائض .
					
♦ علم الرجال.
				
♦ الفرق والمذاهب.
				
♦ علوم القرآن والتفسير.
				
♦ السيرة النبوية.
					
♦ القضاء.
			
♦ قانون األحوال الشخصية.
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♦ أصول الفقه.
♦ المذاهب الفقهية.
♦ الفتاوى.
♦ الحديث.
♦ العقيدة.
♦ التوحيد.
♦ القراءات والتجويد.
♦ التصوف.
♦ القانون المدني والجنائي.
♦ المحاكم.

االمتداد الزمني

						
					
					
					
					
				
				
				
					
			

تمتــد التغطيــة الزمنيــة للقاعــدة إلــى حوالــي أكثــر مــن تســعين ( )90عامــً  ،منــذ ســنة
 1921وحتـى اآلن .وتضـم القاعـدة مئــات اآلالف مــن المقــاالت والبحـوث العلميــة الصــادرة
عــن أعــرق الجامعــات العربيــة والجمعيــات العلميــة المتخصصــة.

حقائق وأرقام
أكثر من  347مجلة علمية.
أكثر من  340مؤتمرًا وندوة.
تمثل أكثر من  250جهة أكاديمية وعلمية في أنحاء الوطن العربي.

نوعية المواد المتاحة

دراسات ،مقاالت ،بحوث مؤتمرات وندوات ،عروض كتب وغيرها ...
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المــصــدر األول ألبـــحــــــاث الــلــغــــة واألدب بــــنــصـــوصــــها الـكــــامــــلــــة
القاعــدة العربيــة األولــى المتخصصــة فــي مجــال اللغــة واألدب والعلــوم ذات العالقــة .والمصــدر األول
لألكاديمييــن والمتخصصيــن ،حيــث تغطــي القاعــدة تقريبــا جميــع الدوريــات اللغويــة واألدبيــة العلميــة
الصــادرة باللغــة العربيــة ،إضافــة إلــى أعمــال وأبحــاث المؤتمــرات والندوات.العربيــة ،إضافــة إلــى أعمــال وأبحــاث
المؤتمــرات والنــدوات.

شمولية التغطية واالمتداد الموضوعي
امتــدت آفــاق التغطيــة الموضوعيــة للقاعــدة لتشــمل مختلــف المجــاالت اللغويــة واألدبيــة ،فعلــى ســبيل
المثــال ال الحصــر:
				
♦ النحو والصرف .
			
♦ علم اللغة التطبيق والمقارن.
			
♦ علم األصوات والفنولوجيا.
					
♦ األدب المقارن .
وغيرها من الموضوعات ذات العالقة.
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♦ علم الداللة.
♦ المعاجم واللسانيات.
♦ األدب العربي القديم والحديث.
♦ الشعر والبالغة والنقد.

االمتداد الزمني

				
			
			
					

تمتــد التغطيــة الزمنيــة للقاعــدة إلــى أكثــر مــن تســعين ( )90ســنة .منــذ عــام 1921
وحتــى اآلن .تضــم مئــات اآلالف مــن المقــاالت والبحــوث العلميــة الصــادرة عــن أعــرق
الجامعــات العربيــة والجمعيــات العلميــة المتخصصــة.

حقائق وأرقام
أكثر من  305مجلة علمية.
أكثر من  128مؤتمرًا وندوة.
تمثل أكثر من  250جهة أكاديمية وعلمية في أنحاء الوطن العربي.

نوعية المواد المتاحة

دراسات ،مقاالت ،بحوث مؤتمرات وندوات ،عروض كتب وغيرها ...
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الـمـصـدر األول لـألبـحــاث االقــتصــاديــة واإلداريـة بنــصــوصــها الكـاملـة
القاعــدة العربيــة األولــى المتخصصــة فــي مجــال االقتصــاد ،واإلدارة ،وإدارة األعمــال والعلــوم ذات العالقــة.
والمصــدر األول لألكاديمييــن والمتخصصيــن ،حيــث تغطــي القاعــدة تقريبــا جميــع الدوريــات االقتصاديــة
واإلداريــة العلميــة الصــادرة باللغــة العربيــة ،إضافــة إلــى أعمــال وأبحــاث المؤتمــرات والنــدوات.

شمولية التغطية واالمتداد الموضوعي
امتــدت آفــاق التغطيــة الموضوعيــة للقاعــدة لتشــمل مختلــف المجــاالت االقتصاديــة واإلداريـة ،فعلــى سـبيل
المثــال ال الحصــر:
						
♦ اإلدارة العامة .
						
♦ إدارة اإلنتاج.
						
♦ الجودة.
						
♦ إدارة األعمال.
						
♦ المحاسبة .
					
♦ األعمال المصرفية.
				
♦ االقتصاد الجزئي والكلي.
					
♦ التمويل واالستثمار.
					
♦ القانون التجاري.
وغيرها من الموضوعات ذات العالقة.
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♦ إدارة الموارد البشرية.
♦ السلوك التنظيمي.
♦ التخطيط اإلستراتيجي.
♦ التحليل المالي.
♦ الميزانية.
♦ التسويق.
♦ االقتصاد اإلسالمي.
♦ التأمين.
♦ التجارة االلكترونية.

االمتداد الزمني

						
						
						
						
						
					
				
					
					

تمتــد التغطيــة الزمنيــة للقاعــدة إلــى أكثــر مــن ثمانيــن ســنة (منــذ عــام  1931وحتــى
اآلن) .ضمــت مئــات اآلالف مــن المقــاالت والبحــوث العلميــة الصادرة عن اعــرق الجامعات
العربيــة والجمعيــات العلميــة المتخصصة.

حقائق وأرقام
أكثر من  258مجلة علمية.
أكثر من  505مؤتمرًا وندوة.
تمثل أكثر من  250جهة أكاديمية وعلمية في أنحاء الوطن العربي

نوعية المواد المتاحة

دراسات ،مقاالت ،بحوث مؤتمرات وندوات ،عروض كتب وغيرها ...
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قاعدة الرسائل الجامعية
المرجع األول واألساسي للباحث العربي في جميع العلوم والتخصصات األكاديمية
وهـي قاعـدة متخصصــة فـي الرسـائل الجامعيــة العربيـة ،وتعـد األضخـم فـي هـذا المجـال حيـث يصــل عـدد
الرســائل إلــى حوالــي ( )60.000ســتين ألــف رســالة علميــة مــن مختلــف الجامعــات العربيــة .وقــد تمكنــت دار
المنظومــة مــن الحصــول علــى حقــوق النشــر ألكثــر مــن ( )25.000خمســة وعشــرين ألــف رســالة  ،تـم إتاحتهــا
بالنــص الكامــل ،بينمــا بقيــة الرســائل يتــم عــرض المســتخلصات الخاصــة بهــا مــع ( )24األربــع و العشــرين
صفحــة األولـى منهـا فقـط حسـب المســموح بــه نظامـً ،إلــى أن تتمكـن الشـركة مــن الحصـول علـى حقــوق
النشـر الخاصــة بهــا الحقـً مــن قبــل صاحــب حقــوق الملكيــة الفكريــة.

شمولية التغطية واالمتداد الموضوعي
هذه القاعدة الضخمة من الرسائل تشمل جمع المعارف والتخصصات العلمية األكاديمية وال تقتصر على
تخصص معين ،مثل العلوم البحتة والتطبيقية والعلوم الشرعية والعلوم اإلدارية واالجتماعية والفنون
وغيرها.
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االمتداد الزمني
تغطـي القاعـدة كل الرســائل المنشــورة فـي الوطـن العربــي حتــى الوقــت الراهـن
والصـادرة عــن الجامعـات العربيـة وغيــر العربيـة.

حقائق وأرقام
أكثر من  60.000ألف رسالة.
أكثر من  170جامعة وكلية في أنحاء الوطن العربي.

نوعية المواد المتاحة

رسائل الدكتوراه ورسائل الماجستير والبحوث التكميلية.
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مميزات قواعد المعلومات
الجديد أوال بأول
لكــي تبقــى مطلعــا علــى أحــدث الدراســات والبحــوث ،يتــم تحديــث القواعــد فــور صــدور األعــداد الجديــدة مــن
الدوريــات ،والرســائل العلمية.

التنوع والثراء في الدوريات والرسائل العلمية
تنــوع جهــات النشــر جغرافيــً وأكاديميــً وموضوعيــً أثــرى محتويــات قواعــد معلومــات دار المنظومــة
بشــكل كبيــر ،ممــا يعــزز فــرص اختيــارك وانتقائــك لمصــادر المعلومــات التــي تناســب احتياجاتــك البحثيــة.
ويضــم هـذا الطيـف الواسـع مـن جهـات النشــر مئــات الجامعـات العربيـة الرائـدة والمؤسسـات والهيئـات
العلميـة والبحثيـة ،ومنهــا علــى سـبيل المثـال ال الحصـر:
♦ جامعة القاهرة
		
♦ جامعة الملك سعود (السعودية)
♦ جامعة الملك عبدالعزيز (السعودية)
		
♦ جامعة الكويت (مجلس النشر العلمي)
♦ الجامعة األردنية
				
♦ جامعة أم القرى
♦ جامعة عين شمس (مصر)
					
♦ جامعة قطر
♦ جامعة األزهر
					
♦ جامعة صنعاء
♦ جامعة بيت لحم (فلسطين)
♦ جامعة الزيتونة (تونس)			
♦ جامعة الجزائر
					
♦ جامعة البصرة
♦ جامعة أم درمان اإلسالمية.
			
♦ أكاديمية المملكة المغربية
والمئات من الجامعات والهيئات والجمعيات األخرى على امتداد الوطن العربي.

النص الكامل
قامت الشركة بتحويل أكثر من عشرة ماليين ( )10.000.000صفحة من صفحات األعداد الورقية
للمجالت والرسائل العلمية إلى صيغة  pdfمطابق للنص األصلي ،حيث يمكنك تحميل
أي منها إلى جهازك الخاص واستعراضه ،أو حفظه ،أو طباعته ،كما تشاء دون قيود.
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النسخ واللصق
قامــت الشــركة بإعــادة إدخــال (طباعــة) نصــوص األبحــاث المتاحــة بالقاعــدة
حتــى يتمكــن الباحــث مــن نســخ النــص التــي يريــد االستشــهاد بــه فــي بحثــه،
وقــد تــم والحمــد هلل االنتهــاء مــن جميــع األبحــاث المنشــورة خــال األعــوام
السـتة الماضيــة (مـن عـام  2014إلــى عـام  )2009وبذلــك تـم إتاحـة األبحـاث فـي
صيغــة  HTMLقابلــة للنســخ واللصــق.
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واجهات البحث المتطورة
تحقيـق المعادلـة الصعبـة فـي الجمـع بيــن اإلتقـان وسـهولة االسـتخدام هــي الســمة المميــزة لواجهــات
البحــث والمصممـة حســب المعاييـر الدوليـة للبحــث واالسـترجاع.
وتتيح واجهات البحث عدة أساليب للبحث:
البحث البسيط Basic Search
البحث المتقدم Advanced Search
فالبحث البسيط يقدم الحل األسرع واألسهل للمستخدم غير المتمرس.
البحــث المتقــدم فهــو الخيــار المفضــل للباحثيــن المتمرســين لمــا يقدمــه مــن إمكانيــات وتقنيــات
متقدمــة.
كما تعمل المحددات والفالتر على تصفية وفرز نتائج بحثك حسب رغبتك.

االستشهاد المرجعي
إمكانيــة توثيـق المصــادر والمراجـع بشــكل آلـي للمسـاعدة فــي إعــداد قوائــم المراجـع الخاصــة ببحثــك،
حســب األســاليب العلميــة المتعــارف عليهــا مثــل :أســلوب جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة ،APA
وأســلوب جمعيــة اللغــات الحيــة .MLA
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الدخول لقاعدة المعلومات
يمكــن الوصــول إلــى قواعــد معلومــات دار المنظومــة عبــر اشــتراكات المؤسســات
والجامعــات ،والمعاهــد ،والهيئــات والمنظمــات ،ومراكــز األبحــاث  ...وغيرهــا .وهــي غيــر
متاحــة لالشــتراكات الفرديــة.
ويمكــن الوصــول إلــى قاعــدة المعلومــات عبــر صفحــة قواعــد المعلومــات الخاصــة
بمكتبــة جامعتــك أو الهيئــة التــي تتبــع لهــا.

دار المنظومة في سطور
دار المنظومـة شــركة ســعودية رائــدة ،أنشــئت عـام 2004م ،وتعمــل فــي مجــال بنــاء
وتطويــر قواعــد المعلومــات العلميــة المتخصصــة .ونظــرا للمهنيــة العاليــة فــي إدارة
أعمالهــا وخدماتهـا ،حققــت الشــركة الريـادة فـي مجالهـا علـى المسـتوى اإلقليمـي
والعربـي.
وتملــك الشــركة خبــرة تراكميــة واســعة فــي مجــال تنظيــم المحتــوى العلمــي
الرقمــي ،وبنــاء وتطويــر قواعــد المعلومــات ومحــركات البحــث المتخصصــة.
وقــد دخلــت الشــركة فــي تحالفــات مــع عــدد كبيــر مــن الجامعــات والهيئــات العلميــة
والبحثيــة واألكاديميـة فــي مجــال النشــر العلمـي حيــث أصبحــت الشــركة العربيــة
األولـى والرائـدة فـي مجـال النشـر العلمــي اإللكترونـي.
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عمالؤنا
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المملـكة العربية السعـودية
ص .ب 84418 .الريــاض 11671
هــاتــف00966-11-2496283 :
فاكس00966-11-2458953 :
البريــد اإللكترونيinfo@mandumah.com :
الموقع اإللكترونيwww.mandumah.com :

