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  بنك المعرفة المصري

http://ekb.eg/ 
قام السيد رئيس الجمھورية بتدشين مشروع بنك المعرفة المصري 

  نحو  وذلك تحت مظلة ٢٠١٥نوفمبر  ١٤في 

  مجتمع
 

  

بنك المعرفة المصري ھو عبارة عن مكتبة رقمية ضخمة تضم 
 تخصصاتھاوالعديد من مصادر المعلومات بمختلف انواعھا 

وأشكالھا ويعتبر بنك المعرفة المصري أحد أكبر وأشمل بنوك 
نظراً لما يحتويه من المعرفه الموجوده علي مستوي العالم 

ر من أكبر دور النش ةوبحثي ةوثقافي ةوتعليمي ةمصادر معرفي
المتخصصة ، كما يعتبر أحد  ةواإلنتاج العالمية وبيوت الخبر
توى العالم من حيث اإلتاحة علي المشروعات الرائده علي مس

  .المستوي القومي

فقط لحاملي الجنسية المصرية و  موقع بنك المعرفة المصريويتاح 
  يشترط أن يكونوا على أراضي البالد

 إھتمامات المستخدمين سواءً ويأتى بنك المعرفة ليتناسب مع 
أو الباحثين  ةمن الشعب أو صغار السن أو الطلب عموم القراء

إلي العديد من الخدمات األخرى والتي تھدف إلي نشر  ةباإلضاف
يم من الوعي والمعرفة بين أفراد الشعب واإلرتقاء بجودة التعل

وتعزيز جھود البحث العلمي  ةخالل تبسيط العلوم األساسي
 ةالبحث العلمي إلي مستوي التنافسيواإلرتقاء بجودة مخرجات 

  .ةالدولي

  ) بوابات رئيسية(ربعة مكونات حتوي بنك المعرفة المصري علي أوي

 .بوابة الطالب   2‐  .بوابة الصغار -١

  .البوابة العامة 4‐  .بوابة الباحثين 3‐

  

  بوابة الصغار -١

  تحتوي البوابه علي العديد من القصص و األلعاب التعليمية
  .مدعمه بالوسائل السمعية البصرية وفيديوھات تعليمية

 
طالببوابة ال-٢  

اإلستخدام للبحث في تحتوي علي نظام بحث موحد مرن 
الدراسية للعلوم المختلفه للمراحل الجامعيه  تآالف المقررا

وقبل الجامعية وكذلك الكتب المرجعية من كبري دور النشر 
العامله في ھذا المجال فضالً عن موسوعة بريتانيكا للطلبة 

من الفيديوھات والصور الحقيقيه والتخيليه ومئات اآلالف 
لتبسيط إستيعاب العلوم من قنوات ديسكفري وناشيونال 

 .جيوجرافيك

 
بوابة الباحثين -٣  

لقسم من البوابة مخصص ألعضاء ھيئة التدريس ھذا او
تحتوي البوابة و معات و المراكز البحثيةوالباحثين من الجا

علي أحدث ما وصل إليه العلم من إكتشافات من أكبر دور 
النشر العالمية وأعرق الجمعيات البحثية الغير ھادفة للربح 

لعلمية المتخصصة ذات حيث تحتوي علي آالف الدوريات ا
في المجاالت البحثية المختلفة  المرتفعةثير أمعامالت الت
إلي مئات اآلالف من الكتب والمراجع العامة  باإلضافة

والمتخصصة وكذلك قواعد البيانات واألدوات البحثية 
ً موسوعة بريتانيك ا األكاديميه المتخصصه وتشمل أيضا

 ةوديسكفري التعليمي

 
البوابة العامة -٤  

المصادر المعرفية المحلية واإلقليمية ى وتحتوى عل
والعالمية باللغة العربية واإلنجليزية مدعمه بواجھة تشغيل 
وبحث سھلة اإلستخدام ومن أبرز المصادر قناة ديسكفري 

والتي توفر   جيوجرافيك التعليمية  وقناة ناشيونال العالمية
العديد من وسائل شرح وتبسيط العلوم المختلفه في صورھا 

 روءه والمسموعه والمرئيةالمق

 يتعلم

يفكر

يبتكر

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
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  الباحثين؟في بوابة  ة التسجيلكيفي# 
لعمل حساب  ول مرةأداخل الجامعة يتم التسجيل من 

 يمكن الدخول علي البوابةوبعدھا والحصول على كلمة مرور 
  .من اي شبكة او مكان داخل االراضي المصرية

تسجيل الدخول من داخل شبكة الجامعة او  يجب : ملحوظة
استمرار  يوما لضمان ٩٠على االقل كل المركز البحثي مرة 

  .مكان أيمن  حسابال عمل

  ؟بوابة الصغاريل في جسكيفية الت# 
  .يتم التسجيل لألطفال عن طريق حساب ولى االمر

  كيفية السجيل في بوابة العامة ؟# 
  .يتم التسجيل عليھا من اى مكان

ستصل رسالة من وبعد كتابة البيانات المطلوبة في اي بوابة 
روني تكيلفريق عمل بنك المعرفة المصري على حسابك اال

 .و كلمة السر ا حسابكعملية التسجيل بالموقع، بھبعد 

  نماذج لبعض المصادر الموجودة ببنك المعرفة

 

ھـ  ١٤٢٤دار المنظومة شركة سعودية أنشئت عام  
م، ومتخصصة في مجال بناء وتطوير قواعد معلومات ٢٠٠٤

وقد دخلت  في المجاالت البحثية واألكاديميةعلمية متخصصة 
في تحالفات مع عدد من الناشرين األكاديميين الشركة 

والجمعيات العلمية المتخصصة في مجال النشر العلمي للرقي 
واعد المعلومات بالمحتوى العربي العلمي ليصل إلى مستوى ق

كما تقدم الشركة دورات تدريبية في مجال  العلمية العالمية
استخدام قواعد المعلومات وآليات البحث في المصادر 

  .قميةالر
SAGE  

إمكانية الوصول لما يزيد عن  Sage  قدم قاعدة بياناتت
وتتيح قاعدة البيانات أكثر من  دورية علمية محكمة ٧٣٠

 التيالعديد من الموضوعات  فيمقالة متخصصة  ٥٠٠.٠٠٠
   .اإلنسانيةالعلوم االجتماعية والدراسات  تضم

EBSCO  

ساعد الطالب فى ي محتوى رقمي ذو جودة عالية  وتضم 
تحصيل المعلومات عن طريق االستحواذ على عقول  سرعة

تقدم ديسكفرى التعليمية مجموعة من  و الطلبة ومتخيالت
الوسائل للطالب لكى يتعلموا كيفما يريدون في العصر الرقمي 
مع محتوى حائز على جائزة المحتوى الرقمي والدروس 
التفاعلية والتقييم ، والتجارب االفتراضية مع بعض من أعظم 

مواھب فى ديسكفري، ومسابقات الفصول الدراسية ال
والتحديات، والتنمية المھنية وأكثر من ذلك  فإن ديسكفرى 

الفصول الدراسية و تحسين تقود الطريق في تحول أسلوب 
سوف تتيح البوابة للمدرسين رؤية البرامج المقررة  التعليم

ح تسم كم لكل أسبوع وتحميل المواد التعليمية المساِعدة لھم
البوابة للطالب بالوصول إلى البرامج الُمختارة وتحميلھا 

وسوف  مبِدعي للمحتوى األصلي فيما بعد لتشجيعھم ليصبحوا
تتضمن البوابة موارد لآلباء واألمھات لتشجيع أبنائھم 
الستكشاف المھن فى مجاالت العلوم و التكنولوجيا و الھندسة 

فى ھذه  و الرياضيات ، وأيضا بناء الوعي الخاص بھم
  . المجاالت

 

 عتبر شركةت Elsevier  من أكبر دور النشر العالمية وتخدم
مليون عميل علي مستوي العالم  ٣٠أكثر من  Elsevier شركة

، بإعتبارھا شركة النشر الرائدة للمعلومات المعنية بالعلوم 
والتكنولوجيا والصحة ، حيث يساعد المحتوي واألدوات 

 المية العلماء ومتخصصي المعلوماتالمبتكره ذات الجودة الع
  :وتضم

o Elsevier Science Direct Freedom Collection 
Journals 

o Cell Press Journals 
o Elsevier E-Textbooks  
o Scopus Database 
o Clinical Key 
o Elsevier BackFiles for Journals  
o xGeoFacetsDatabasase 

  

د و أكسفورد ھو جزء من جامعة أكسفور مطبعة الناشر
ھى تعزز ھدف الجامعة للتميز في مجال البحوث، المنح 

 الل النشر في جميع أنحاء العالمالدراسية، والتعليم من خ
عنوان في السنة في جميع  ٦٠٠٠نشر حاليا أكثر من ت

مثل  لم، في مجموعة متنوعة من األشكالأنحاء العا
مجموعة قواميس ومواد تعليم اللغة اإلنجليزية، وكتب 

والمجالت والدراسات العلمية، والموسيقى  األطفال
المطبوعة، والكتب المدرسية التعليم العالي، والكتب 

  .المدرسية

  

يفتح الوصول غير المحدود إلى اآلالف من أشرطة 
من تطبيقات  ٥٠٠الفيديو القصيرة التي تغطي أكثر من 

 اليوم و البرنامج األكثر شعبية

 
ر اإللكترونية المختاره تقدم بريتانيكا مجموعه من المصاد

ً لخدمة اإلحتياجات الفردية من المتعلمين  خصيصا
والمعلمين في الجامعات والمكتبات والمؤسسات الطبية 

  والمدارس والمستخدمين المنزليين

.  

توفير وسائل وحلول تدريسية وتعليمية وبحثيه مبتكرة 
ومتطورة لألسواق المھنية واألكاديمية والمكتبية في 

لتعزيز التميز األكاديمي والتطوير  حاء العالمجميع أن
  المھني، وزيادة مشاركة الطالب وتحسين نتائج التعلم

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

نشر المعرفة لتحقيق التعليم والتعلم والبحث جامعة كامبردج ل
عناوين في أكثر ل الجامعة نشرتعلى أعلى المستويات الدولية 

 .دولة مختلفة ١٠٠من 

 قاعدة بيانات CAB أكبر قاعدة بيانات  ھي مستخلصاتلل
ً للتغطية الدولية للعلوم الزراعية وعلوم  متخصصة مھنيا

  .الغابات والتخصصات المرتبطة لعلوم الحياة

  

محرك بحثى ليساعد األطباء والممرضين وغيرھم من 
الصحيين على اتخاذ قرارات أفضل في أي مكان والمھنيين 

  .وفي أي وقت و في أي سيناريو

Discovery Education  

ليمية الكبيرة محتوى رقمي ذو جودة عالية إلى المناطق التع
سرعة تحصيل  فيمساعدة الطالب و والصغيرة والريفية

المعلومات عن طريق االستحواذ على عقول ومخيالت الطلبة 
  .شافع سحر االكتم

 

متخصصة في نشر الدوريات والكتب في مجال األعمال 
واإلدارة مع تواجد قوي في تخصصات تشمل العلوم 
. االجتماعية ، والھندسة ، وعلم اللغويات ، وعلم السمعيات

تغطي ھذه المجموعة التخصصات الرئيسية في الرعاية 
حة الصحية والرعاية االجتماعية و علم الجريمة  والص

 .النفسية ، والمجموعات الضعيفة

 

الھندسة تعد من أھم المجموعات المجمعة ألوراق البحث في 
والموضوعات المتعلقة بھذا  باإللكترونية وعلوم الحاس

يوفر الوصول الدائم لألرشيف اإللكتروني لوقائع ال لالمج
- ١٩٥١(للمستخدمين حوالي خمسون عاماً   IEEE تمؤتمرا
من المحفوظات لمحتويات المؤتمرات والتي توفر ) ١٩٩٩

سلسلة  ٨٥٠ألف ورقة مؤتمر ألكثر من  ٤٧٥أكثر من 
 .مؤتمر

  

  

ھي مصدر للرصد المستمر ومتابعة التطورات البحثية في 
ية العلوم البحثية في العلوم الغذائية وتكنولوجيا الغذاء والتغذ

في بيانات للتغطي قاعدة . من المزرعة إلي المائدة وخارجھا
كل األجزاء المتعلقة لمستخلصات علوم الغذاء والتكنولوجيا 

بالسلسلة الغذائية بما في ذلك جميع السلع الرئيسية الغذائية 
باإلضافة إلي التكنولوجيا الحيوية وسالمة الغذاء واإلضافات 

 .أغذية الحيوانات األليفةوالتغذية والتعبئة والتغليف و

Springer 

احد اھم قواعد البيانات الرائدة فى العالم وتشتمل على 
مجموعة متميزة ومتنوعة من الدوريات والكتب وسالسل 
الكتب والمراجع والمجموعات األرشيفية المتاحة على 

وتعد ) العلوم والتكنولوجيا والطب(االنترنت فى مجاالت 
ث مركزية قوية للباحثين فى مختلف قاعدة البيانات منصة بح

التخصصات العلمية حيث تغطى قاعدة البيانات مايزيد عن 
عنوان دورية فى العديد من جوانب المعرفة  ١٩٢٨

 .حتى اآلن ١٩٩٧اإلنسانية، تتيح النص الكامل منذ عام 

 

  

جلب وان كليك ديجيتال كتب مسجله حصريا، وأيضاً محتوى ت
من جميع كبار الناشرين، جنبا إلى جنب مع خدمة الكتاب 
االليكتروني لتجمع بين الكتب والصوت في مجموعة واحدة، 

بالباحث  وتقدم المنصة األكثر شموال للمحتوى الخاص 
واع األدب جنبا إلى نواسعة من أفضل أ تحتوى على طائفةو

جنب مع مجموعة من العناوين الحائزة على جوائز بارزة 
 .الكباروشباب لل

 

 Webتعد قاعدة بيانات  of  Science    األداة البؤرية
والرائدة فى العالم التى تزود الباحثين ورجال اإلدارة وھيئات 

ستشھادات التدريس والطلبة بأليات سريعة وقوية لتحليل اال
المرجعية وھى تقدم محتوى موثوق به فى تخصصات متعددة 

دورية تعد األھم على مستوى العالم  12,000يغطى أكثر من 
من حيث معامل التأثير وتتضمن تلك المجموعة دوريات 

أعمال مؤتمرات ويمكن  ١٥٠,٠٠٠الوصول الحر وأكثر من 
 ١٩٠٠م من خاللھا إيجاد تغطية جارية وراجعة تمتد إلى عا

 –العلوم االجتماعية واإلنسانيات   ‐العلوم ( تخصصات  في
 كما يتضمن  تقرير معامل إستشھادات الدوريات) الفنون

للدوريات الرائدة  النقديوسائل منھجية وموضوعية للتقييم 
على مستوى العالم مع معلومات كمية وإحصائية تستند إلى 

ر يساعد فى قياس بيانات االستشھادات المرجعية وھذا التقري
 الموضوعيتأثير األبحاث على مستوى الدورية والمجال 

  .إليه تنتمي الذي

  

  

  

  



  

  

ي إحدى الشركات الرائدة عالميا في توفير وسائل وحلول ھ
يمية وبحثيه مبتكرة ومتطورة لألسواق المھنية تدريسية  وتعل

فقد تم تصميم  واألكاديمية والمكتبية في جميع أنحاء العالم
منتجات الشركة وخدماتھا لتعزيز التميز األكاديمي والتطوير 

  .المھني، وزيادة مشاركة الطالب وتحسين نتائج التعلم

  

  

  

  

 الند للعلوم الطبيةجتھتم دورية نيو ان (NEJM.org)  بجلب
أفضل البحوث والمعلومات الرئيسية المتعلقة بالعلوم الطبية 
الحيوية والممارسة السريرية لألطباء ، وتقديم المعلومات في 

صة شكل مفھوم ومفيد للطب السريري وكرفيق للمھنه الخا
الند للعلوم الطبية علي إبقاء جباألطباء ، تعمل دورية نيو ان

لتطورات الھامة لمرضاھم األطباء الممارسين علي علم با
  ريرية ويبقيھم علي إتصال بالعلوم الطبية الس

  

  

  

  

  

  

  

تولى تھو الناشر الرائد أكاديميا ومھنيا للھيئات البحثية، 
ً في مجاالت  ٧٠٠النشر لما يقرب من  ھيئة بحثية عالميا

ما يزيد عن  -: العلوم، والتكنولوجيا والطب مع قائمة تضم
مجموعة شاملة من الكتب  -. دورية علمية محكمة ١٥٠٠

 -  عات العلميةالمراجع والموسو - . نعنوا ١٦٠٠٠تزيد عن 
 تضع خصصةقواعد المعلومات المت ‐ بروتوكوالت المختبرات

Wiley   ،معايير النشر في مجاالت الحياة، العلوم الطبيعية
و العلوم  الطب ، الصحة العامة، الھندسة، التكنولوجيا

ألرشيف مجموعات  باإلضافةھذا  واالجتماعيةاإلنسانية 
ون صفحة تمتد لثالثة ملي ١٧يزيد عن  الدوريات العلمية ما

  . العلمي االكتشافقرون من 

  

أكبر مجمع للصحف في العالم، ويقدم المجالت الرقمية 
باأللوان للقراءة على االنترنت من على الكمبيوتر واألجھزة 

تصفح  طريق التحميل من خالل التطبيقات المحمولة أو عن
  .من مكتبتك من شعبة العناوين الجديدة بال حدود

  

اكبر المجتمعات الكيميائية الرائدة في العالم،  ھي من
تعتبر و الجمعية الملكية للكيمياء منظمة غير ھادفة للربحو

متعلقة افضل ناشر في العالم في مجال الكيمياء و العلوم ال
 IS للـ بالكيمياء حسب اخر تصنيف 

  

من الطراز العالمي والرائدة في أوروبا في  المؤسسة عتبرت
ي و النشر الرقمي جالمحتوي التكنولوالنشر الھندسي ومجال 

النطاق في مكتبتھا  واسعة المؤسسةوالطباعة وتحتوي 
الھندسية الرقمية علي البحوث والرسائل العلمية والمجالت 

من  واسعةمجموعه  أيضاتضم  رقمي كتاب ٤٥٠وأكثر من 
تمرات الھندسية والملخصات الھندسية والحائزة ؤمحتوي الم

 علي جائزه في مجله E&T  IET.tv  اكبر ارشيف في العالم
علي شبكه االنترنت من الفيديوھات الھندسية والتي تشمل 
محاضرات ومقابالت وتقارير وعروض تقديميه ويمكن 

وھذه الخدمة  يھا عند الطلب من الخدمة الجديدةالوصول ال
  .تحظي بتقدير واحترام من المجتمع الھندسي

  

 Wolters تقوم شركة Kluwer  الطبي والبحث  للتعليم
بتوفير حلول معلوماتية لمراحل تعليمية ممتدة في  والتطبيق

مجاالت التعليم والبحث والتطبيق لممارسي الرعاية الصحية 
بتوفير معلومات  تقوم باحثين والطالب على مستوى العالموال

عالية الجودة مع حلول للبحث الدقيق وتنظيم سير العمل 
عاية الصحية لبناء الكفاءات في والعناية في أماكن تقديم الر

سين الرعاية الصحية المقدمة التعليم والممارسة الصحية لتح
على تسريع الوصول إلى المعرفة المتعلقة  القاعدة ركزوت

بالرعاية الصحية على مستوى العالم للمساعدة في اتخاذ 
قرارات صائبة في رعاية المرضى واألبحاث الطبية، والتعلم 

 .تلفةفي مراحله المخ


