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1- www.edx.org 

2- www.coursera.org 

3- www.udacity.com 

4- www.edraak.org 

5- www.class.stanford.edu 

6- www.venture-lab.org 

7- www.education.10gen.com 

8- www.openhpi.de 

9- www.ocw.mit.edu 

10- www.khanacademy.org 

11- www.oli.cmu.edu 

12- www.oyc.yale.edu 

13- www.webcast.berkeley.edu 

14- www.openclassroom.stanford.edu/MainFolder/HomePage.php 

15- www.see.stanford.edu 

16- www.ck12.org 

17- www.udemy.com 

18- www.skillshare.com 

19- www.codecademy.com 

20- www.p2pu.org 

21- www.ed.ted.com 

22- www.myopencourses.com 



23- www.myopencampus.in 

24- www.nptel.iitm.ac.in 

25- www.saylor.org 

26- www.nalandau.com 

27- www.academicearth.org 

28- www.youtube.com/education 

29- www.phodphad.com 

30- www.learntobe.org 

31- www.floqq.com 

32- www.learnerstv.com 

33- http://www.coursetalk.org 

34- http://www.skillacademy.com 

35- http://www.mruniversity.com 

36- www.alison.com 

 بارك هللا فيمن نشرها صدقة جارية وعلم ينتفع به

 مليون كتاب الكتروني مجاني

 (موسوعة الكتب اإللكترونية المجانية)

ةأضخم وأكبر المكتبات العربية اإللكترونية المجانية لكتب واألبحاث والرسائل العلمي  

 مكتبات متخصصة في كل المجاالت متنوعة في كافة العلوم اإلنسانية وكل ما تحتاجه من كتب ومجلدات ستجده ضمن هذه المكتبات

 :فقط أضغط على الرابط ليفتح

 مكتبة المصطفى -1

 http://goo.gl/vDnSq3 

 مكتبة اإلسكندرية -2

 http://www.bib-alex.com/ 

 جامع الكتب المصورة -3

 http://kt-b.com/ 

 http://goo.gl/Nvmjs مليون كتاب الكتروني -4

 http://goo.gl/0SJlkX  خزانة الكتب -5

 http://goo.gl/3eXURW  المكتبة الوقفية -6



 http://goo.gl/QUy63S مكتبة الكتاب العربي -7

 http://goo.gl/AF2Asu مكتبة صيد الفوائد -8

 http://goo.gl/CIdHm مكتبة الوراق -9

 http://goo.gl/5EBHUN مكتبة ستار للحاسب اآللي والبرمجيات – 10

 http://goo.gl/cl9oa1 مكتبة نهلة -11

 /http://www.y-ebooks.com المكتبة اإللكترونية المتنوعة -13

 http://goo.gl/JB9D1 مكتبة المشكاة اإلسالمية -14

 http://goo.gl/7Ws34 هنا مكتبتي -15

 http://goo.gl/Yxy3Je مكتبة لقيت روحي -16

 http://goo.gl/2C2hXj مكتبة صحبة نت -17

 /http://www.ktaby.com كتابي دوت كوم -19

 http://goo.gl/bz82b مكتبة الشرق األوسط -20

 /http://abooks.tipsclub.com المكتبة العربية - -21

 مكتبة الكتاب العربي -22

http://www.arabworldbooks.com/E-Books/e_books.html 

 /http://www.betterlifestore.org مكتبة بتر اليف -23

 /http://www.s0s0.com مكتبة نبع الوفاء -24

 http://aljsad.com/forums.php مكتبة جسد الثقافة -25

 /http://www.fiseb.com المكتبة االلكترونية المجانية -26

-------------------------------- 

 :محركات مواقع البحث عن الكتب والرسائل الجامعية

 أوال: محركات البحث عن الكتب األجنبية

(1 )http://ebookee.org/ 

(2 )http://www.free-ebooks.net/ 

(3 )http://www.ebookbusiness.org/ 

(4 )http://bookboon.com/ 

(5 )http://www.freebookspot.es/ 

(6 )http://vnuki.org/library/ 

(7 )http://libgen.info/index.php 



(8 )http://www.scribd.com/ 

Username: businessdatabases 

Password: business@2011 

.................................................. ......... 

 ثانيا: محركات البحث عن الرسائل العلمية

والدكتوراه داخل مصررسائل الماجستير   

 قاعدة بيانات الرسائل العلمية بالجامعات المصرية (1)

http://www.eulc.edu.eg/ 

 رسائل الماجستير والدكتوراة خارج مصر

(1 )ProQuest Dissertations & Theses: Full Text 

http://proquest.umi.com/pqdweb 

Username: UITMUSER01 

Password: welcome 

(2 )http://pqdtopen.proquest.com/ 

With PQDT Open, you can read the full text of open access dissertations and theses free of charge. 

(3 )NDLTD UNION CATALOG 

 أكبر محرك بحث مجانى للرسائل العلمية على االنترنت

http://www.ndltd.org/serviceproviders/scirus-etd-search 

 محرك بحث عالمى لرسائل الماجستير والدكتوراة(4)

The Ohio Library and Information Network 

http://search.ohiolink.edu/etd/index.cgi 

 محرك بحث عالمى لرسائل الماجستير والدكتوراة(5)

Cybertesis 

http://www.cybertesis.edu.pe/sdx/sisbib/ 

(6) ير والدكتوراة فى استراليامحرك رسائل الماجست  

 

 


