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الو�صول  �صعوبة  من  تعاين  الذي  وحدك  ل�ست 
اإلى م�صادر املعلومات العربية، فهناك املاليني من الباحثني على امتداد 

الوطن العربي ي�صاركونك تلك ال�صعوبات. دار املنظومة وعلى مدى 

منظومة  وتطوير  بناء  على  متوا�صل  وب�صكل  عملت  عدة  �صنوات 

البحوث  �صتات  جتمع  الكاملة،  بالن�صو�ص  علمية  معلومات  قواعد 

العربية.   العلمية  واملجالت  الدوريات  يف  املن�صورة  والدرا�صات 

ت�صم هذه املنظومة اأكرث من )1250( جملة علمية متخ�ص�صة و اأكرث 

ال�صخم  املحتوى  هذا  وبف�صل  علمية.  وندوة  موؤمتر   )1600( من 

بحث   )500.000( مليون  ن�صف  حوايل   - القواعد  لهذه  واملتنامي 

الأكرث  العلمية  القواعد  اأ�صبحت هذه املنظومة يف مقدمة  ودرا�صة - 

عامة. العربي  والوطن  خا�صة،  اخلليج  م�صتوى  على  ا�صتخداما 
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 وت�صمل هذه املنظومة اإلى الآن:
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امل�صدر الأول لأبحاث العلوم الإن�صانية بن�صو�صها الكاملة

القاعدة العربية الأولى املتخ�ص�صة يف جمال العلوم الإن�صانية ذات العالقة. وامل�صدر الأول لالأكادمييني 

العربية،  باللغة  ال�صادرة  العلمية  الإن�صانية  الدوريات  جميع  تقريبا  القاعدة  تغطي  حيث  واملتخ�ص�صني، 

اإ�صافة اإلى اأعمال واأبحاث املوؤمترات والندوات.

�سمولية التغطية والمتداد املو�سوعي

امتدت اآفاق التغطية املو�صوعية للقاعدة لت�صمل خمتلف املجالت الإن�صانية، فعلى �صبيل املثال ل احل�صر: 

• التاريخ • العلوم الإن�صانية    
• ال�صري   • الرتاجم    
• الفل�صفة • اجلغرافيا    

• الآثار • الفنون     

وغريها من املو�صوعات ذات العالقة.
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المتداد الزمني
الآن( �صمت مئات  )منذ عام 1921 والى  �صنة  ت�صعني )90(   اأكرث من  اإلى  للقاعدة  الزمنية  التغطية  متتد 
الآلف من املقالت والبحوث العلمية ال�صادرة عن اعرق اجلامعات العربية واجلمعيات العلمية املتخ�ص�صة

اجلديد اأول باأول
�صدور  فور   Humanindex قاعدة  حتديث  يتم  والبحوث،  الدرا�صات  احدث  على  مطلعا  تبقى  لكي 

الأعداد اجلديدة من الدوريات. 

التنوع والرثاء يف الدوريات العلمية
ب�صكل   Humanindex قاعدة  حمتويات  اأثرى  ومو�صوعيًا  واأكادمييًا  جغرافيًا  الن�صر  جهات  تنوع 

كبري،مما يعزز فر�ص اختيارك وانتقائك مل�صادر املعلومات التي تنا�صب احتياجاتك البحثية. 
وي�صم هذا الطيف الوا�صع من جهات الن�صر مئات اجلامعات العربية الرائدة واملوؤ�ص�صات والهيئات العلمية 

والبحثية، ومنها على �صبيل املثال ل احل�صر:

• جامعة القاهرة  • جامعة امللك �صعود )ال�صعودية(   

• جامعة امللك عبدالعزيز )ال�صعودية( العلمي(   الن�صر  )جمل�ص  الكويت  • جامعة 
)الأردن(  موؤتة  • جامعة  القرى     اأم  • جامعة 

)م�صر(    �صم�ص  عني  • جامعة  قطر      • جامعة 
الأزهر      • جامعة  �صنعاء      • جامعة 

)فل�صطني(     حلم  بيت  • جامعة  )تون�ص(    الزيتونة  • جامعة 
• جامعة اجللفة )اجلزائر(    الب�صرة     • جامعة 

املغربية  اململكة  • اأكادميية 

واملئات من اجلامعات والهيئات واجلمعيات الأخرى على امتداد الوطن العربي. 
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الن�ص الكامل
الورقية  الأعداد  �صفحات  من  �صفحة   )12.000.000( مليون  ع�صر  اثنا  من  اأكرث  بتحويل  ال�صركة  قامت 
اخلا�ص  جهازك  اإلى  منها  اأي  حتميل  ميكنك  حيث  الأ�صلي،  للن�ص  مطابق   pdf �صيغة  اإلى  للمجالت 

وا�صتعرا�صه، اأو حفظه، اأو طباعته، كما ت�صاء دون قيود. 
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الن�سخ والل�سق
تعمل ال�صركة حاليا على اإعادة اإدخال )طباعة( جميع ن�صو�ص الأبحاث املتاحة بالقاعدة حتى يتمكن الباحث 
من ن�صخ الن�ص التي يريد ال�صت�صهاد به يف بحثه، وقد مت واحلمد لله النتهاء من جميع الأبحاث املن�صورة 
اإلى عام 2005،  الأعوام من 2009  عام 2013 وعام 2012 وعام 2011 وعام 2010 ونعمل حاليا على 

والتي نتوقع النتهاء منها قريبا اإن �صاء الله.

واجهات البحث املتطورة
البحث  لواجهات  املميزة  ال�صمة  هي  ال�صتخدام  و�صهولة  الإتقان  بني  اجلمع  يف  ال�صعبة  املعادلة  حتقيق 

وامل�صممة ح�صب املعايري الدولية للبحث وال�صرتجاع. 
وتتيح واجهات البحث عدة اأ�صاليب للبحث: 

»   Basic Search   البحث الب�صيط
»   Advanced Search   البحث املتقدم

فالبحث الب�صيط يقدم احلل الأ�صرع والأ�صهل للم�صتخدم غري املتمر�ص. 
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البحث املتقدم فهو اخليار املف�صل للباحثني املتمر�صني ملا يقدمه من اإمكانيات وتقنيات متقدمة.

كما تعمل املحددات والفالتر على ت�صفية وفرز نتائج بحثك ح�صب رغبتك.

حقائق واأرقام
اأكرث من 308 جملة. «
اأكرث من 362 موؤمترًا وندوة «
حمتويات اأكرث من 250 جهة اأكادميية وعلمية يف اأنحاء الوطن العربي «
نوعية املواد املتاحة: مقالت، بحوث موؤمترات وندوات، عرو�ص كتب ور�صائل علمية ... «
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ال�ست�سهاد املرجعي
ح�صب  ببحثك،  اخلا�صة  املراجع  قوائم  اإعداد  يف  للم�صاعدة  اآيل  ب�صكل  واملراجع  امل�صادر  توثيق  اإمكانية 
الأ�صاليب العلمية املتعارف عليها مثل: اأ�صلوب جمعية علم النف�ص الأمريكية APA، واأ�صلوب جمعية اللغات 

.)Chicago/Turabian(  واأ�صلوب �صيكاغو/تريبني ، MLA احلية

الدخول لقاعدة املعلومات
ميكن الو�صول اإلى قاعدة Humanindex عرب ا�صرتاكات املوؤ�ص�صات واجلامعات، واملعاهد، والهيئات 

واملنظمات، ومراكز الأبحاث ... وغريها. وهي غري متاحة لال�صرتاكات الفردية. 

وميكن الو�صول اإلى قاعدة املعلومات عرب �صفحة قواعد املعلومات اخلا�صة مبكتبة جامعتك اأو الهيئة التي 
تتبع لها.

دار املنظومة يف �سطور
دار املنظومة �صركة �صعودية رائدة، اأن�صئت عام 2004م، وتعمل يف جمال بناء وتطوير قواعد املعلومات 
العلمية املتخ�ص�صة. ونظرا للمهنية العالية يف اإدارة اأعمالها وخدماتها، حققت ال�صركة الريادة يف جمالها 

على امل�صتوى الإقليمي والعربي. 

ومتلك ال�صركة خربة تراكمية وا�صعة يف جمال تنظيم املحتوى املعلوماتي الرقمي، وبناء وتطوير قواعد 
املعلومات وحمركات البحث املتخ�ص�صة. 

العلمية والبحثية والأكادميية يف  ال�صركة يف حتالفات مع عدد كبري من اجلامعات والهيئات  وقد دخلت 
جمال الن�صر العلمي حيث اأ�صبحت ال�صركة العربية الأولى والرائدة يف جمال الن�صر العلمي اللكرتوين. 
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عمالوؤنا
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عمالوؤنا
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عمالوؤنا
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عمالوؤنا
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