
www.thelearnbook.com

 بوابة الكتاب العلمي
مكتبتك اإللكترونية.. طريقك للتميز



تفاعليــة  الكترونيــة  هــي منصــة  العلمــي  الكتــاب  بوابــة   

متخصصــة فــي مجــال قواعــد البيانــات العربيــة تهــدف لجمع 

ــث  ــن حي ــز م ــي متمي ــي الكترون ــي عرب ــوى أكاديم ــر محت أكب

الجــودة فــي انتقــاء المــواد العلميــة المطروحــة فــي المنصــة 

والتقنيــة االلكترونيــة المســتخدمة، وتتميــز بتنــوع المحتــوى 

األكاديميــة  الكتــب  علــى  باشــتماله  العلمــي  األكاديمــي 

العلميــة ومقــاالت المجــات والدوريــات العربيــة المحكمــة 

فــي  الجامعيــة  والرســائل  العلميــة  المؤتمــرات  وأبحــاث 

ــراًء لقاعــدة المعرفــة  ــة اث ــل البواب مختلــف التخصصــات. تمث

ومنبعــً  التعليميــة  المؤسســات  فــي  والباحثيــن  للطلبــة 

ــات العامــة والخاصــة، ومصــدرا موثوقــا  ــري المكتب علمــي يث

للمعلومــات لمختلــف المؤسســات يســهم فــي دفــع عجلــة 

التطــور ودعــم عمليــات اتخــاذ القــرارات علــى أســاس علمــي. 

توفــر البوابــة تجربــة الكترونيــة فريــدة مــن خــال تقديــم 

خدمــات الكترونيــة متعــددة للباحثيــن واألفــراد والناشــرين.

عن بوابة الكتاب العلمي



الرؤية والرسالة
رؤيتنا: 

أن تكــون بوابــة الكتــاب العلمــي األولــى فــي الوطــن العربــي 

للمحتــوى  ضخمــة  بيانــات  قواعــد  توفيــر  فــي  والعالــم 

ــن  ــن م ــن والمهتمي ــن الباحثي ــز تمك ــي المتمي ــي العرب العلم

جميــع التخصصــات فــي المؤسســات التعليميــة للوصــول 

المعلومــات. والســريع لمصــادر  الســهل 

رسالتنا:
بــاألدوات  باالســتعانة  مميــز  عربــي  علمــي  توفيــر محتــوى 

متنوعــة  مصــادر  للباحــث  تتيــح  التــي  المبتكــرة  الرقميــة 

الجامعيــة  والرســائل  العلميــة  الكتــب  مــن  للمعرفــة 

فــي  الدوليــة  والمؤتمــرات  المحّكمــة  العربيــة  والمجــات 

مواضيــع وتخصصــات مختلفــة مــن شــأنها توفيــر الوقــت 

والجهــد والتكلفــة علــى الباحــث للوصــول لمصــادر المعرفــة 

ورصانــة  جــودة  علــى  المحافظــة  مــع  ويســر  بســهولة 

العلمــي.  المحتــوى 



أهداف بوابة الكتاب العلمي

توفير مصدر موثوق لقواعد 

البيانات للباحثين في 

المؤسسات التعليمية 

والحكومية والشركات

توفير قاعدة بيانات ضخمة 

في العديد من التخصصات 

في المجاالت المختلفة

تسهيل عملية البحث 

العلمي من خال توفير 

قواعد ضخمة من المصادر 

والمراجع على منصة 

الكترونية واحدة

حماية الحقوق الفكرية من 

خال استخدام نظام حماية 

الكتروني مبتكر

مواكبة التطور التكنولوجي من 

خال رفد المكتبات التقليدية 

بقواعد بيانات الكترونية

توفير آلية نشر الكتروني 

موثوقة لضمان حقوق الناشر 

والمؤلف



خدمـاتنـا
قواعد البيانات

توفيــر قواعــد بيانــات تضــم االالف مــن مصــادر المعرفــة 

المتنوعــة مــن المصنفــات مــن الكتــب العلميــة والرســائل 

والمؤتمــرات  المحكمــة  العربيــة  والمجــات  الجامعيــة 

الدوليــة مــع التغذيــة المســتمرة لقاعــدة البيانــات:

•  الكتب االكاديمية االلكترونية
    قاعــدة بيانــات تضــم آالف الكتــب العربيــة مــن أحــدث الكتــب االكاديميــة 

العلميــة مــن جميــع انحــاء الوطــن العربــي

•  وقائع اعمال المؤتمرات والندوات
    أحــدث ابحــاث المؤتمــرات االقليميــة والدوليــة المحّكمــة والمنعقــدة 

ــات ــف الموضوع ــي مختل ــي ف ــن العرب ــي الوط ف

• الرسائل الجامعية واالطروحات
   مجموعــة شــاملة مــن األطروحــات بدرجتــي الماجســتير والدكتــوراه فــي 

جميــع التخصصــات مــن جميــع انحــاء الوطــن العربــي

• المجات والدوريات العلمية المحكمة  

    قاعــدة متميــزة مــن المجــات والدوريــات العربيــة المحكمــة مــن أفضــل 

الجامعــات والمؤسســات التعليميــة لتقديــم أحــدث المقــاالت واالوراق 

البحثيــة

خدمات الناشرين
ــوى  ــرة للمحت ــة المبتك ــات الرقمي ــن الخدم ــة م ــة مجموع ــر البواب توف

العربــي تمكــن الناشــرين مــن رفــع المحتــوى الخــاص بهــم علــى البوابــة 

والوصــول الــى عــدد أكبــر مــن القــّراء والمهتميــن

 MARC • سجالت 21

  MARC إنشاء وادارة سجات 21

• الحماية واألمان
تكنولوجيــا متطــورة للبوابــة تضمــن الحمايــة والوصــول اآلمــن للمحتــوى تقنيــات 

IP, Proxy, Athens, EZ Proxy متعــددة للمصادقــة اآلمنــة  

• حماية الملكية الفكرية

  حماية حقوق النشر للناشرين والمؤلفين 

• خدمات احصائية

Counter امكانية توفير تقارير موثوقة ومصادق عليها 

خدمات البحث الموحد: 
EDS التوافق مع محركات البحث العالمية و الترابط مع



خيارات بحث مرنة 

تتيح الوصول للنتائج 

المرغوبة بدقة وسهولة

سهولة استخدام 

المنصة وتصفح 

االقسام المختلفة

قابلية البحث في 

النص الكامل
توفير حزم االشتراكات 

المناسبة
تحديث قواعد البيانات 

بشكل مستمر

تتيح البوابة تصفح      

المحتوى من خال 

البحث في العنوان، 

الناشر، الموضوع، 

المؤلف، التاريخ، والمزيد 

من الخيارات من خال 

البحث المتقدم.

  توفر واجهة المنصة 

تجربة مستخدم فريدة 

للتنقل بين اقسام 

البوابة واستعراض 

قواعد البيانات والكتب 

بسهولة.

أصبح االن بمقدور      

الباحثين البحث في 

النص الكامل للمصادر 

مما يوفر سهولة 

وسرعة الوصول 

للمعلومات والبيانات 

المطلوبة

تخصيص حزم اشتراكات      

تتناسب مع الهدف الذي 

يسعى له الباحث سواء 

في المجال األكاديمي 

أو الوصول للمحتوى 

المعرفي للمؤسسات 

والشركات في القطاعات 

المختلفة لتحسين االداء 

والكفاءة وتحسين عملية 

اتخاذ القرارات المبني على 

اساس معرفي علمي.

  يتم تحديث قواعد 

البيانات بأحدث المصادر 

والمواضيع واالصدارات 

من الكتب واالبحاث 

بشكل دوري ومستمر.

مميزات منصة بوابة الكتاب العلمي



شركاء النشر

  نفخر بثقة عمائنا وشركائنا في النجاح

من عمالئنا 







From our Clients

We are proud of the trust of our customers 
and partners in success

Publishing partners



Features of The Learn Book Gate Platform

Flexible search 
options that allow 

accurate and 
easy access to the 

desired results 

Search ability for 
the full text

Easy to use the 
platform and 

browse the 
different sections

Providing 
appropriate 

subscriptions 
packages

Updating 
databases 

continuously 

The portal allows 

the content 

browsing through 

search for the title, 

publisher, topic, 

author, date, and 

more options 

through advanced 

research

Now, researchers 

can search for 

the full text of the 

sources, which 

provides easy 

and fast access 

to the required 

information and 

data

The platform 

interface provides 

a unique user 

experience to 

navigate the portal 

sections and show 

databases and 

books easily

Allocating subscriptions 

packages that 

commensurate with the 

goal that the researcher 

seeks, whether in the 

academic field or access 

to the knowledge 

content of institutions 

and companies in 

the various sectors to 

improve performance 

and efficiency and 

improve the process of 

making decisions based 

on scientific knowledge

Databases are 

updated with the 

latest sources, 

topics and 

publications from 

books and research 

periodically and 

continuously



  Publisher services
   The platform provides a set of innovative digital 

services for Arab content that enables publishers 

to upload their content on the portal and achieve 

a greater number of readers and interested.

• MARC 21 Records 
    Establishing and managing MARC21 records 

• Protection and Safety
        Advanced technology for the portal guarantees protection 

and secure access to content

      Multiple techniques for safe authentication IP, Proxy,   Athens, 

EZ Proxy 

•  Intellectual Property Protection
   Protect copy rights for publishers

•  Statistics & Reports
    The ability to provide reliable and validated reports (Counter)

• Unified Search Services:
      Compatibile with global search engines and interconnection 

with EDS

Databases on The Learn Book Gate Platform 

include thousands of sources of various scientific 

books, university theses, Arab journals, and 

international conferences with the continuous 

feeding of the database: 

•Electronic Academic Books 

    A database that includes thousands of Arabic books from the 

latest scientific academic books from all  over the Arab world

•Conferences and Seminars Facts

    The latest research of the controlled regional and international 

conferences held in the Arab world in various topics

• Theses and Dissertation

    A comprehensive set of dissertations with the master's and 

doctorate degrees in all disciplines from all over the Arab world

• Journals and Scientific Periodicals

    A distinguished base of ruled Arab magazines and periodicals 

from the best universities and educational institutions to present 

the latest articles and research papers

Our services

Databases 

The Learn Book Gate Platform Goals



Providing a reliable 

source of databases for 

researchers in educational 

and governmental 

institutions and companies

Providing a huge database 

in many specializations in 

various fields

Keeping pace 

with technological 

development by providing 

traditional libraries with 

electronic databases 

Providing a reliable 

electronic publishing 

mechanism to protect the 

copy rights

Facilitating the scientific 

research by providing 

huge bases of sources 

and references on one 

electronic platform

Protecting intellectual 

rights through the use of 

an innovative electronic 

protection system

The Learn Book Gate Platform Goals



Vision and Message

Our vision: 

That The Learn Book Gate platform be the first 
platform in the Arab world and the world in 
providing huge databases for distinguished Arab 
scientific content that provides researchers and 
those interested in all disciplines in educational 
institutions with an easy and fast access to 
information sources. 

Our message:

Providing a distinctive Arabic scientific content 
with the use of innovative digital tools that provide 
the researcher with various sources of knowledge 
from scientific books, university theses, controlled 
Arabic magazines and international conferences 
in different topics and specialties that will save 
time, effort and cost of the researcher to reach the 
sources of knowledge easily and conveniently 
while preserving the quality and sobriety of 
scientific content.



The Learn Book Gate is an interactive electronic platform 

specialized in Arabic databases, which aims to collect 

the largest distinguished Arab electronic academic 

content in terms of quality in the selection of scientific 

materials presented on the platform and the electronic 

technology used. It is characterized by the diversity 

of scientific academic content including scientific 

academic books, magazines articles, Arab journals, 

researches of scientific conferences, and academic 

theses in various disciplines. The platform represents 

an enrichment of the knowledge base for students 

and researchers in educational institutions, a scientific 

source that enriches public and private libraries, and 

a reliable source of information for various institutions 

that contributes to advance development and support 

decision -making operations on a scientific basis. The 

portal provides a unique electronic experience by 

providing multiple electronic services to researchers, 

individuals and publishers.

About The Learn Book Gate Platform



www.thelearnbook.com
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Your E- library.. your way to excellence


