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American Scientific Publisher  http// www.aspbs.com 

MAA Online  http//www.maa.org 

http://www.aspbs.com
http://www.maa.org
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Pearson Education http//www.pearsoned.co.uk 

Publisher Catalogues  http//www.lights.ca/publisher / 

Thomoson  http//www.thomoson.com 

Wiley  http//www.eu.wiley.com/wiley CDA 

Blackwell  http//www.bookshop.blackwell.com.uk 

Elsevier  http// www.elsevier.com/wps find/book 
description .cwshome 

Gale  http//www.gale.com 

wolters kluwer  http//www.lww.com 

Mc Graw Hill  http//www.mhprofessional.com 

Polity  http// www.Polity .co .uk 

Taylor  http//www.tay lorand francis group.com 

Books in print  http// www.booksinprint.com 

Amazon  http//www.amazon.com  

 














 

http://www.pearsoned.co.uk
http://www.lights.ca/publisher
http://www.thomoson.com
http://www.eu.wiley.com/wiley
http://www.bookshop.blackwell.com.uk
http://www.elsevier.com/wps
http://www.gale.com
http://www.lww.com
http://www.mhprofessional.com
http://www.booksinprint.com
http://www.amazon.com
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Artificial Intelligence
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Current Awareness
Selective Dissemination Information













use-net news group



 

 








 

 شبكات املعلومات واالتصاالت ومدى توظيفها يف بيئة املكتبات










 





CD-ROM


Stlife-Even





Bradley
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Consortuim













 
 

• Science Direct 
• Blackwell  
• Ovid Collection 
• ABI 
• ACM 
• ERIC 
• NetLibrary 
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www.wikip edia.ortg 12/12/1428 
www.al-jeal.net/forum/lofiversion/index.php/t587.html 12/12/1428 
www.wikipedia.org,dated: 12/12/1428 
www.itp.net/arabic/features/details.php?id=6160 12/12/1428 
www.c4arabic.com 12/12/1428 
www.c4arab.com 12/12/1428 
www.stc.com.sa 12/12/1428 
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Unix-
- 

 

-
 

-
 

 

LINUX-
 

http://www.al-jeal.net/forum/lofiversion/index.php/t587.html
http://www.wikipedia.org,dated
http://www.itp.net/arabic/features/details.php?id=6160
http://www.c4arabic.com
http://www.c4arab.com
http://www.stc.com.sa
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www.aruc.org.sa 

 

 




 


 

http://www.aruc.org.sa
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