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Egyptian Knowledge Bank
تعريف المشروع :
ينقسم موقع بنك المعرفة المصري إلى بوابة الصغار وتشمل األطفال فقط حيث يتم نشر مواد تعليمية بالفيديو
والصور وبوابة الطالب والبوابة العامة وبوابة الباحثين ،حيث يمكنك التسجيل باستخدام اسم العضوية وكلمة
المرور واستخدام بريدك االلكتروني الشخصي ،لكي يتم تفعيل عضويتك مجانا.
وأضاف أحد المهندسين القائمين على مشروع موقع بنك المعرفة أنه يضم أمهات الكتب العلمية واألدبية ومواد
تعليمية وأبحاث أخري باللغة العربية واالنجليزية ،لكي تعم الفائدة على كل أطياف وجموع المصريين.
وبهذه المبادرة سيصل المحتوى العلمي المجاني لكل بيت بواسطة موقع بنك المعرفه المصرى ،وسيكون بداية نحو
الثقافة والعلم والتطوير ،وقد نصت سياسة استخدام البوابة على عدم النسخ أو التعديل ألى من المواد المنشورة،
األمر الذى يعتبر انتهاك لحقوق الملكية الفكرية ،ويمكنك فقط االطالع وقراءة كل ما هو جديد ومفيد فى العلم عبر
بنك المعرفة.

هدف المشروع :
« إصالح المحتوى العلمي وإتاحة التعليم عبّر اإلنترنت » .
«بنك المعرفة يُعد أكبر مكتبة رقمية في العالم ،ومن ال ُمفترض إنّهُ سيتيح المحتوى العلمي والمعرفي للعديد من
الموسوعات العلمية والمواد والمناهج التعليمية مجانًا ،لكافة فئات المجتمع المصري؛ مواطنين ،باحثين ،والطالب
على اختالف فئاتهم العمرية ».
حسب الخطوات
ويرصد « المصري اليت »  10خطوات لشرح كيفية التعامل مع الموقع اإللكتروني لبنك المعرفة،
ّ
ضح للمشروع.
المشروحة داخل الموقع ،والفيديو المو ّ

كيفية اإلشتراك :
يتم االشتراك بالموقع عن طريق تسجيل بياناتك إلنشاء ِحساب خاص بك
يتض ّمن التسجيل كتابة اسم الفرد ،والبريد اإللكتروني ،ورقم الموبايل ،وتاريخ الميالد ،باإلضافة إلى الرقم القومي
إذا ُكنت من الباحثين ،أو مهت ًما بمجال البحث العلمي ،فعليك التسجيل في بوابة « الباحثين » ،وهي بوابة
ُمتخصصة ،تحتوي على أكبر ما وصل إليه العلم في الجامعات البحثية ،وآالف الدوريات العلمية المتخصصة،
باإلضافة لمئات اآلالف من ال ُكتب والمراجع العامة ،وكذلك قواعد البيانات العلمية؛ وموسوعة بريتنيكا وديسكفري
التعليمية.

كيفية تسجيل الدخول لـ موقع :
يمكنك تسجيل الدخول وانشاء عضوية من خالل رابط http://www.ekb.eg/web/guest/register
يتم تسجيل العضوية باستخدام بعض المعلومات اآلتية :االسم والوظيفة ورقم الهاتف المحمول والبريد االلكتروني
والرقم القومي وتاريخ الميالد ،وبعدها يجب الموافقة على الشروط والبنود الموجودة باألسفل التى نص عليها موقع
بنك المعرفة المصرى  ،وسيتم إنشاء العضوية فى الحال فى أى من البوابات األربعة.

بوابه الطالب :
أما بوابة الطالب ،فهي بوابة ُمخصصة للتعليم في مختلف المراحل العلمية ،ويُمكنك التسجيل بها من خالل الضغط
على اختيار
« بوابة الطالب ».
بوابة سهلة االستخدام ،تحتوي على نظام بحث م ّوحد يحتوي على آالف المقررات العلمية ،في المراحل التعليمية
المختلفة حتى الجامعية ،وكذلك الكتب المرجعية ،فضالً عن موسوعة  Britannicaللطالب ،ومئات اآلالف من
الصور الحقيقية والتخيلية للمواد العلمية ،لتوسيع استيعاب الطلبة ،من موسوعات قناة ناشينوال جيوجرافيك .

المادة المنشورة :
بالنسبة للمادة المنشورة فهي عبارة عن دوريات علمية فى كافة مجاالت المعرفة ،كتب إلكترونية ،ومجالت،
ومناهج دراسية للتعليم األساسى والجامعى ،وقواعد بيانات ،ومحركات بحث ،ومكتبات رقمية للفيديو والصور،
وكذلك برامج للحاسبات في مجاالت الرياضيات وغيره.
حسب تصريحات الدكتور ،طارق شوقي ،األمين العام للمجالس
ويُعد الموقع أكبر مكتبة رقمية فى العالم،
ّ
المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية ،الذي أكد أنّ « بنك المعرفة يتكون من المحتوى المعرفي ألكبر دور النشر
فى العالم مثل (سبرنجر ،نيتشر ،ناشيونال جيوجرافيك ،كامبريدج ،أكسفورد ،بريتانيكا) والعشرات من الناشرين ».
يوجد ُجزء من المحتوىُ ،مع ّرب وأخر ُمدبلج ،ولكن أعلنت البوابة أنّ الجزء األكبر من المحتوى سيكون ُمتاحا
باللغة اإلنجليزية ،باإلضافة إلى مشروعات ترجمة تتوقف على احتياجات الجمهور.
أما إذا ُكنت من عموم القراء ،فتُخصص البوابة ُجزء يُسمى « بوابة القراء » ،وهي تحتوي على المصادر المعرفية
المحلية منها واإلقليمية ،ومن أبرز تلك المصادر؛ قناة  Discoveryالتعليمية ،وناشينوال جيوجرافيك ،باإلضافة
إلى الكتب التراثية واألدبية من المكتبة البريطانية ُمترجمة إلى اللغة العربية.
يُمكن لآلباء االستفادة من « بنك المعرفة » ،من خالل تعليم صغارهم عبّر بوابة ُمخصصة لألطفال ،تحت عنوان «
ضا ضمنّ اختيارات التسجيل .ومن خاللها يُمكنك إيصال المعلومات الجافة إلى
صغار » ،فهي ُمتاحة أي ً
بوابة ال ِ
ُ
أطفالك بطريقة تفاعُلية ،حيث تُتيح البوابة نظام بسيط للتعامل مع األطفال ،ك ّما أنها ُمدعمة بالوسائل البصرية
والسمعية.

تحذير :
احذر من التعامل بشكل غير قانوني مع محتوى « بنك المعرفة » ،فال يجوز أنّ يخضع المحتوى ألي عمليات نسخ
أو استنساخ وإعادة اإلنتاج والتعديل والنشر والتحويل واإلرسال والعرض واألداء والتوزيع بأي شكل من األشكال،
باإلضافة إلى حظر البيع أو التوزيع أو اإلرسال أو اإلذاعة أو إعداد األعمال المشتقة على أساس المحتوى أو
الموقع كليا ً أو جزئيا ً بأي وسيلة من الوسائل .

