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مقدمة

دليل الدوريات العربية عبارة عن حص للدوريات العلمية المحكمة الصادرة ف الوطن العرب والمتاحة عىل شبكة ر
اإلنتنت
ي
ي
ً
مجانا ،حيث يضم الدليل عىل  319دورية ف مختلف التخصصات ولـ  150ر
يغط
العرب ،كما
ناش من مختلف أرجاء الوطن
ي
ي
ي
ً
ً
متنوعا ألحدث ما ر
نش يف  18دولة عربية.
 18تخصصا
أهداف الدليل :
أ) حص الدوريات العربية العلمية المحكمة الصادرة عن مختلف الجهات العلمية واألكاديمية عىل اختالف تغطيتها
الموضوعية واللغوية والتعريف بها.
ر
اإللكتونية العلمية المحكمة باعتبارها واحدة من أهم المصادر العلمية.
ب) تشجيع الباحثي عىل استخدام الدوريات
ج) توفت وقت وجهد الباحثي يف البحث عن المقاالت والبحوث العلمية من خالل توفت الدوريات العلمية.
حدود التغطية :
الحدود النوعية :الدوريات العلمية المحكمة الجارية ذات النص الكامل ،والصادرة عن مختلف الجهات العلمية
واألكاديمية من الجامعات ،والكليات ،والمعاهد العلمية ،والجمعيات العلمية ،وكذلك المنظمات والهيئات العلمية بالشكل
ر
وب.
اإللكت ي
الحدود الموضوعية  :جميع فروع المعرفة ر
البشية.
العرب.
الحدود الجغرافية  :الدوريات الصادرة عن الجهات العلمية واألكاديمية بالوطن
ي
الحدود اللغوية  :اللغة العربية واإلنجلتية والفرنسية.
النش ،وتتابع الصدور ،ر
ر
والناش ،ومكان ر
الدول الموحد
والتقيم
البيانات الوصفية للمقاالت  :عنوان الدورية ،مكان المصدر،
ي
للدوريات (تدمد)  ،والتغطية الموضوعية ،واللغة ،والمراجعة والتحكيم يف قواعد البيانات.

ثانيا ً  :كيفية
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