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 بوابة الكتاب العلمي عن
 

لجمع   تهدف  العربية،الكترونية تفاعلية متخصةةةصةةةة في مجاد قواعد البيانات    العلمي هي منصةةةةبوابة الكتاب            

الكتروني متميز من حية  الجودة في انتقةاا المواد العلميةة المطروحة في المنصةةةةةة والتقنية    عربي  أكاديمي  محتوى  أكبر

  العلميةة ومقةاالت وتتميز بتنوع المحتوى األكةاديمي العلمي بةامةةةةةتمةالةت علأل الكتةب األكةاديميةة   المسةةةةةتخةدمةة،  االلكترونيةة

وامتمالها    التخصصات،مختلف    د الجامعية فيوالرسائالعلمية    وأبحا  المؤتمرات المجالت والدوريات العربية المحكمة  

الجامعات ومعاهد البح  والمةةةركات   المنصةةةة  تثري  المعرفة.مصةةةنف في مختلف حقود    000,20يزيد عن  علأل ما  

  االلكتروني العلمي  والحكومات بمحتوى الكتروني ذي صةةةةلة بتنمةةةةطتهة البحثية واالكاديمية والمهنية، لتوفير المحتوى

 مع ضمان حماية حقوق الطبع والنمر للنامرين.  المتميز في العالة العربي

 

 

 أهداف بوابة الكتاب العلمي
 

 الشركات والحكومية والتعليمية   مؤسسات للباحثين في ال لقواعد البيانات توفير مصدر موثوق  •

 من المصادر والمراجع على منصة الكترونية واحدة  قواعد ضخمةة البحث العلمي من خالل توفير سهيل عمليت •

 مواكبة التطور التكنولوجي من خالل رفد المكتبات التقليدية بقواعد بيانات الكترونية  •

 قاعدة بيانات ضخمة في العديد من التخصصات في المجاالت المختلفة توفير  •

 حماية الحقوق الفكرية من خالل استخدام نظام حماية الكتروني مبتكر  •

 لية نشر الكتروني موثوقة لضمان حقوق الناشر والمؤلفآتوفير  •
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 تكنولوجيا البوابة 

بتكنولوجيا تمكن الباح  من الوصود السهد للمعلومات مع توفير خدمات  بوابة الكتاب العلمي منصة ذكية مصممة  

 : متعددة ومبتكرة 

 متوافقة مع جميع األجهزة المكتبية واللوحية والمحمولة  •

 في النص الكامد   خيارات متعددة للبح  والتنقد توفر   •

 إضافة مراجع اقتباس وتوثيق تلقائية  •

  .وغيرها  IP, Athens, EZ Proxy :توفير طرق متعددة للمصادقة اآلمنة  •

   سريع.امكانية عمد فلترة لنتائج البح  واالستعانة بالبح  المتقدة للوصود للمعلومة المطلوبة بمكد  •

 اليا.  ة المقروافي الفهرسة   21اعتماد تسجيالت مارك  •

 ( . Mark,Marc,XMLبصيغة ) تصدير السجالت  •

 علأل معاييرالفهرسة . أ تطبيق  •

 .   EDS (EBSCO Discovery research)خاصية البح  المجمع  •

 .  (APA,MLA,Harvardبصيغة )  االلكترونيخاصية االستمهاد المرجعي والتوثيق  •

 .  RDAوامريكية   مطبق القواعد االنجلوفهرسة كافة المصنفات  •

التي تظهر كيفية استخدام المحتوى مع حماية   "COUNTER" احصائيات استخدام متوافقة مع برنامج العد  •

 خصوصية المستخدم النهائي 

 

 قواعد البيانات 

بوابة الكتاب العلمي اآلالف من مصادر المعرفة المتنوعة من المصنفات من الكتب  تضة قواعد البيانات علأل منصة  

 :والرسائد الجامعية والمجالت العربية المحكمة والمؤتمرات الدولية مع التغذية المستمرة لقاعدة البيانات العلمية  

 

 االلكترونية  االكاديمية الكتب  •
من مصنفات  % 15الأل  10كتاب أكاديمي علمي مع زيادة سنوية تقدر بة  6000  تضة أكثر من  قاعدة بيانات 

   من أحد  الكتب االكاديمية العلمية من جميع انحاا الوطن العربيالحالية 

 عمال المؤتمرات والندوات أوقائع  •
أحد  ابحا  المؤتمرات االقليمية والدولية المحّكمة والمنعقدة في الوطن   من بح   4000تمتمد علأل أكثر من 
 التخصصات. العربي في مختلف 

 الرسائل الجامعية واالطروحات •
الملخصات )تحت   وأالكامد   دكتوراه بالنص الماجستير وال رسالة جامعية بدرجتي  0030علأل أكثر من تمتمد 
 االدراج(

 العلمية المحكمة المجالت والدوريات  •
والدوريات العربية المحكمة من   من المجالت االف مقاد من اهة وأحد   6000نعمد علأل طرح ما يقارب  

 . في مختلف التخصصات أفضد الجامعات والمؤسسات التعليمية 
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 الخصائص التفاعلية للمستخدمين 
 

 . بمكد كامدلمحتوى االلكتروني للملف ا تصفح •

 الصفحة الحالية(  الكلمات،بدايات    بتحرفااللتزاة    كاملة، الكلمة    كلمة،اية   (الكتاب المفتوحالبح  في كلمات متن   •

 )كما يمكن تحديد الصالحيات بنااا علأل االتفاق مع الجهة الممتركة(   ،  طباعةإمكانية  •

 . تحميد إمكانية  •

 مالحظات وتخزينها  الادراج  •

 تكبير وتصغير المامة   •

 تكبير وتصغير الخط   •

 من خالد وسائد التواصد االجتماعي  مماركةال •

 (  ئيسية للملف المفتوح )المحتويات فصود او العناوين الرالاالنتقاد بين  •

االحتفاظ باخر نتائج    مفضلين،او نامرين    المفضلة،االحتفاظ بعناوين المصنفات  )  "اضافة الأل مكتبتي إمكانية " •

 . التفاعلية  باألدوات مكانية انماا حسابات للمستخدمين لالحتفاظ بالميزات الخاصة  إ  بالمالحظات(االحتفاظ    بح ،
 

 

 محتوى بوابة الكتاب العلمي  اتميز

 

  والمؤسسات التعليميةالعربية  من الجامعاتبتنوع المحتوى العلمي الذي نقوة بجمعت من العديد منصة بوابة الكتاب العلمي تميز ت

، باالضافة الأل محتوى احد  اصدارات دور النمر االردنية والعربية في في موضوعات مختلفةفي الوطن العربي  والعلمية

   :جميع التخصصات

   

االقتصاد والعلوة المالية   •
 والمصرفية العلوة اإلدارية   

المريعة والدراسات  •
 اإلسالمية   

 العلوة االجتماعية والتربية    •

والمعلومات  المكتبات   •
 والكمبيوتر 

 علة النفس والفلسفة  • االعالة  •

 اآلداب واللغات    • التاريخ والجغرافيا     • القانون والعلوة السياسية    •

 المواضيع العلمية المختلفة  • التربية الرياضية    • السياحة والفنادق    •

 ومواضيع أخرى مختلفة  • التصمية والفنون  • المحاسبة    •
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 للمؤسسات التعليمية المحتوى العلمي 

في الوطن العربي  والعلمية والمؤسسات التعليميةالعربية  من الجامعاتتنوع المحتوى العلمي الذي نقوة بجمعت من العديد 

   أبرزها:

 

 المؤتمرات العربية المحكمة   مجموعة
 تحديات وفرص   العربي:رأس الماد البمري في الوطن مؤتمر  •

 في بيئة األعماد  االصطناعيالتحود الرقمي والذكاا مؤتمر  •

 هندسة الموارد البمرية وتكنولوجيا المعلومات مؤتمر  •

 متغيرةووبائية التربية والتعلية العالي في الوطن العربي في بيئة تكنولوجية مؤتمر  •

 المؤتمر العلمي الدولي المحكة  والفرص: المعرفة وتنمية المجتمعات التحديات  اقتصاد مؤتمر  •

 المؤتمر العلمي العربي السابع المعرفي: الذكاا في المجتمع مؤتمر  •

 البح  العلمي والثورة الرقمية تحديات األصالة والمعاصرة: المؤتمر العلمي الدولي األود مؤتمر  •

 عالة في الوطن العربي )االعالة مابين التمريع والتعلية والمهنية( حوكمة االمؤتمر  •

 العلمي الدولي الرابع المحكة االقتصادية: المؤتمر الذكاا االصطناعي والتنمية  مؤتمر  •

 لدولي المحكة  يالعلم والتطوير: المؤتمرنظة التعلية العالي في الوطن العربي بين التمخيص  مؤتمر  •

 التي تعقد في الوطن العربي   األخرى  المتنوعة  المؤتمرات والعديد من 

 

 

 

 

 جامعة جرش   • الجامعة االردنية  •

   والمعلومات الجزائريةجمعية المكتبات   • جامعة المرق االوسط  •

 سوق أهراس  مساعديتجامعة محمد المريف  • جامعة العلوة االسالمية    •

 جامعة جدارا  • جامعة الزرقاا االهلية   •

 جامعة آد البيت  • نيويورك  - المعهد العالمي للفكر االسالمي  •

 جامعة عمان العربية  •   لندن -االسالميالهيئة العالمية للتسويق  •

   والبحو   مركز رماح للدراسات  •   والتنمية المؤسسة الدولية للمباب   •

 مركز دراسات المرق االوسط   • (جامعة مصطفأل اسطمبولي )معسكر •

االتحاد الدولي للمؤرخين للتنمية والثقافة والعلوة   •
 االجتماعية 

 مركز دراسات الوحدة العربية   •
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  لدينا:المتوفرة  المجالت العربية المحكمةبعض 

    ومنها: مجالت التي تصدر عن الجامعة االردنية الجميع  .1

 االنسانية واالجتماعية  العلوم -دراسات  •

 التربوية  العلوم -دراسات  •

 العلوم االدارية -دراسات  •

 والقانون  الشريعة -دراسات  •

 المجلة االردنية في العلوم الصيدالنية  •

 المجلة االردنية الطبية  •

 المجلة االردنية في العلوم الزراعية  •

 المجلة االردنية للتاريخ واالثار •

 المجلة االردنية للعلوم االقتصادية  •

 المجلة االردنية في ادارة االعمال  •

 المجلة االردنية للعلوم االجتماعية  •

 االسالمية: العلوة  مجالت جامعة  .2

 واالدارية المثقال للعلوم االقتصادية  •

 المشكاة للعلوم االنسانية واالجتماعية  •

 الميزان للدراسات االسالمية والقانونية  •

 مجالت الهيئة العالمية لالقتصاد االسالمي   .3

 مجلة التسويق اإلسالمي  •

 مجلة االدارة والقيادة اإلسالمية  •

 اإلسالميةمجلة ريادة االعمال  •

 مطبوعات المعهد العالمي للفكر االسالمي   .4

   واالدارية مجلة رماح للعلوة االقتصادية  .5

   والتميزالمجلة العربية للجودة  .6

 والتكنولوجيا. المجلة الدولية للعلوة   .7

 أوسطية. مجلة قضايا مرق  .8

 والجامعات العربية المحكمة التي تصدر عن المؤسسات   والدوريات العربية المجالت   أبرز والعديد من 
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 من عمالئنا
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 الناشرين
 . حتأل اآلن العربي في الوطن مؤسسة تعليميةنامر و مئةمن  أكثر  تماركي بينممروع  هيبوابة الكتاب العلمي 

 

 

 

 

 

 

 

 الناشر   البلد  الناشر 

البداية نامرون وموزعون دار  االردن  مؤسسة الوراق للنمر والتوزيع  األردن    

 االردن  دار المستقبد األردن  دجلة للنمر والتوزيع 

 االردن  دار الكندي  األردن  دار غيداا للنمر والتوزيع 

 االردن  دار زهران للنمر  والتوزيع لبنان مركز دراسات الوحدة العربية 

 مصر االكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي  مصر دار محمود للنمر والتوزيع

القانونية  لإلصداراتالمركز القومي  مصر مؤسسة طيبة للنمر والتوزيع   مصر 

 مصر العدالة  االردن  جامعة العلوة االسالمية

 مصر مركز محمود  األردن  دار المتمون للنمر والتوزيع 

للتدريب المجموعة العربية  األردن  زاد نامرون وموزعون   مصر 

 سوريا  دار رسالن للطباعة والنمر والتوزيع  األردن  المعهد العالمي للفكر اإلسالمي

 سوريا  العصماا للنمر والتوزيع  االردن  الجامعة االردنية

 سوريا  دار عقد للنمر والتوزيع   االردن  جامعة اد البيت

 فلسطين الجندي للنمر والتوزيع  االردن  جامعة الزرقاا االهلية  

 مصر دار العلة وااليمان للنمر والتوزيع  االردن  جامعة المرق االوسط

 مصر دار حميثرا األردن   الهيئة العالمية للتسويق اإلسالمي 

 مصر دار النخبة   األردن  المعتز للنمر والتوزيع 

 الجزائر  مخبر التنمية التنظيمية وادارة الموارد البمرية   األردن  مركز دراسات المرق االوسط 

 االردن  جامعة جدارا  العراق   الذاكرة للنمر والتوزيع 

 االردن  جامعة جرش سوريا  دار رسالن للطباعة والنمر والتوزيع 

 االردن  جامعة عمان العربية  سوريا  العصماا للنمر والتوزيع 

مساعديت جامعة محمد المريف  العراق   االتحاد الدولي للمؤرخين    الجزائر  

 االردن  المؤسسة الدولية للمباب والبيئة والتنمية   االردن  مركز البح  وتطوير الموارد البمرية السناسد  

 االردن  مؤسسة النبت االردن  جمعية المكتبات والمعلومات االردنية

 األردن  دار امنة للنمر والتوزيع  مصر جامعة سوهاج 

مركز معرفة االنسان للدراسات واالبحا   
 والنمر والتوزيع 

أمواج للنمر والتوزيع   االردن   األردن  

لبنان-والعلوة  لإلدارةجامعة الحديثة   األردن  مركز البح  والتطوير الموارد البمرية رماح لبنان 

 األردن   دار مناهج للنمر والتوزيع  فلسطين جامعة القدس المفتوحة  

 األردن   دار الجنان   المغرب مخبر قضايا االدب المغاربي

 األردن   رابطة العلوة اإلسالمية االردن  دار مهرزاد 
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 المستمر للمنصة  طويرتال
المستقبلية لتطوير  الحالية و خطط العمد العلمي من خالد في إطار التطوير المستمر للمنصة تسعأل بوابة الكتاب 

 :  المنصة علأل عدة صعد مختلفة كالتالي 

 زيادة المراكات واالتفاقيات مع المؤسسات والجامعات في الوطن العربي لتنمية المحتوى العربي.  -1

 اإلثراا المستمر لقواعد البيانات علأل المنصة في الموضوعات المختلفة  -2

وإضافة    اإللكتروني  تطوير النمر  الحديثة ليسهة ذلك في من تطبيقات النمر اإللكترونية  المزيد توظيف  -3
 بوابة الكتاب العلمي.   محتوى منصة من االستفادة بمكد كبير وفعاد من  خصائص جديدة تمكن القّراا والباحثين 

 المجانية الفترة  
 

 2022/2023 كاملة سنة دراسيةمدتها  مجانية بتقدية فترةتتمرف منصة بوابة الكتاب العلمي 

 وإمكانياتها.   كفرصة لالطالع علأل المنصة

حاد قبولكة لتفعيد موقع المنصة، ونحن علأل اتة االستعداد لإلجابة عن   IP ADDRESS RANGEرجو ارساد  ن
 . وتقدية الدعة الالزة لكة استفساراتكة 

 تفاصيل العرض وخصائص الخدمات المقدمة 
في قاعدة بيانات بوابة الكتاب العلمي  مجاني باشتراك إلكتروني  العلمي بتزويدكمبوابة الكتاب   منصةتلتزم  •

 الستخدام غير محدود ولمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ تفعيل الخدمة.  

)باإلضافة الى الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور لرؤساء االقسام    IPلـشتراك عن طريق ايتم اال •

 و المسؤولين( 

 دخول غير محدود للمستخدمين.  •

 إضافة الطبعات الجديدة والعناوين المتوفرة من الناشرين بشكل دوري.   •

المؤسسات الوطنية   ربط الموقع االلكتروني للبوابة بقواعد البيانات العلمية االلكترونية المشتركة من قبل •

 لتسهيل على الباحثين السترجاع البيانات. 

األجهزة المكتبية  امكانية الوصول في أي وقت من خالل أي جهاز متصل بشبكة االنترنت بما في ذلك  •

 واللوحية والمحمولة.

ادراج  وواالحتفاظ بالمالحظات  سابقة،من االسترجاع لنتائج بحث  للمستخدمين تمكنامكانية انشاء حسابات  •

 الموضوعات. بالعناوين المفضلة او  قائمة

 النص العربي الكامل.  فيخيارات متعددة للبحث والتنقل بما في ذلك البحث توفير  •

والمؤسسات التخاذ  المكتبات والعمداء في الجامعات   موثوقة لتقارير االستخدام لتساعد مدراء احصائية توفير  •

 القرار 

 تقوم شركة بوابة الكتاب العلمي بتقديم الدعم الفني والتدريب وبشكل مجاني خالل فترة االشتراك.  •
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    خدمات اضافية مجانية: 

  تدريب مجاني علأل استخداة المنصة تقدية ورمات عمد و      

  دعة فني مجاني طواد فترة االمتراك       

 

 

الكتاب العلمي، راجين عدم التردد بالتواصل معنا في حال وجود أي نتشرف بانضمامكم لمستخدمي منصة بوابة 

 . استفسار

 

 

 واقبلوا فائق االحترام والتقدير 

                                               

                                                          

 رئيس هيئة المديرين                                                                                                         

 منصة بوابة الكتاب العلمي  

    حسن صالح إسماعيل


