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Dar Almandumah araştırmacıların, Arap
dünyasında üretilen bilimsel içeriğe
ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla 2004’te
kurulmuş bir Suudi Arabistan şirketidir.

Yıllar içinde şirket, çalışmalarını ve
hizmetlerini yönetmedeki profesyonellik ile
birlikte bilgi ve hizmet alanındaki yerini
kanıtlamıştır. Kuruluşundan bu yana araştırma
ve akademisyenler dünyasına hizmet etmiştir
ve etmeye devam etmektedir.

Arapça dijital içeriğin uluslararası bilimsel bilgi
veri tabanı seviyesine ulaşmasını teşvik etmek
için bilimsel yayınlarda uzmanlaşmış bazı
akademik yayıncılar ve bilimsel topluluklarla
da işbirlikleri yapmıştır.



Sunulan İçerik Türleri

Akademik Dergi Araştırmaları

Seminer ve Konferans Bildirileri

Tezler



İçerik Dağılımı



Veri Tabanları

Tezler

Dil & Edebiyat

İslam & Hukuk Çalışmaları

Eğitim & SosyolojiEkonomi & Yönetim

Beşeri Bilimler



EduSearch

• EduSearch, eğitim ve sosyal araştırmalarda tam metin içeriği ile başlıca 
kaynaktır. 

• En önemli Arap üniversitelerinden ve uzman akademik derneklerden 
yüzbinlerce makale ve araştırma çalışmaları içerir.

• 254,000’den fazla araştırma ve çalışma içerir.
• 1,300’den fazla akademik dergi ve konferans ve seminer bildirisi içerir.
• 1928’den günümüze içerik sunar.
• Eğitim Teorileri, İslami Pedagoji, Öğrenme Güçlükleri, Eğitim 

Teknolojileri, Eğitim Becerileri, Üstün Yetenekli Eğitimi vb. konularda 
içerikler sunar. Bu dallarda yayımlanmış hemen hemen tüm Arapça 
dergileri ve konferans araştırmaları ile seminerleri kapsar.



EcoLink

• Ekonomi ve İşletme alanlarında uzmanlaşmış ilk Arap veri 
tabanıdır. 

• 235,000’den fazla araştırma ve çalışma içerir.
• 1,090’dan fazla akademik dergi ve konferans ve seminer 

bildirisi içerir.
• 1931’den günümüze içerik sunar.
• Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel 

Davranış, Muhasebe, Bankacılık, Pazarlama, Makro-Mikro 
Ekonomi, İslam Ekonomisi, Ticaret Hukuku gibi birçok 
konuyu kapsar. 



IslamicInfo

• İslam ve Hukuk Çalışmaları alanında hazırlanan ilk
araştırma kaynağıdır. 

• 270,000’den fazla araştırma ve çalışma içerir.
• 1,165’ten fazla akademik dergi ve konferans ve 

seminer bildirisi içerir.
• 1924’ten günümüze içerik sunar.
• Hukuk Bilimi, Karşılaştırmalı Hukuk Bilimi, Hadis 

Mirası, Teoloji, Tasavvuf, Medeni ve Ceza Kanunu, 
Medeni Hal Mahkemeleri gibi konuları içerir.



AraBase

• Arap dilbilimleri ve edebiyatında uzmanlaşmış ilk 
Arap veri tabanıdır.

• 224,000’den fazla araştırma ve çalışma içerir.
• 770’ten fazla dergi ve konferans bildirisi içerir.
• 1921’den günümüze içerik sunar.
• Arapça Anlambilimi, Uygulamalı ve Karşılaştırmalı 

Dilbilimi, Klasik ve Modern Arap Edebiyatı, 
Karşılaştırmalı Edebiyat, Şiir ve Edebi Kritik, 
Sözlükler vb. içerik sunar. 



HumanIndex

• Beşeri Bilimler alanındaki araştırmalar için önemli 
bir kaynaktır.

• 319,000’den fazla araştırma ve çalışma içerir.

• 1,608’den fazla dergi ve konferans bildirisi içerir.

• Beşeri Bilimler Tarihçesi, Sanat Biyografileri, 
Kütüphanecilik, Medya ve Gazetecilik, Sanat 
Arkeolojisi gibi alanlarda içerik sunar. 

• 1936 yılından günümüze içerik sunar.



Mandumah Dissertations

• Arapça yüksek lisans tezlerini içeren en büyük veri 
tabanıdır.

• Çeşitli Arap üniversitelerden yaklaşık 156,000’den 
fazla tez sunmaktadır. 105.000’den fazla tam metin 
tezin telif hakkına sahiptir. 

• Bu tez veri tabanı, Fen Bilimler, Uygulamalı Bilimler, 
Sosyal Bilimler, İşletme, İslami ve Arapça çalışmalar, 
sanat vb. akademik alan ve disiplinlerdeki tezleri 
kapsamaktadır.



Online Demo

http://search.mandumah.com

http://search.mandumah.com/
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