
    
    

 

 ١

����� ���	�� 
��  

 وذلك خالل العيد القومي السيسىإن بنك المعرفة المصري هو مبادرة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح 
ومن خالل تلك المبادرة، بدأت المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية العمل . ٢٠١٤للعلم عام 

   .على بدء مشروعات قومية عديدة تعني بتطوير التعليم
 الفعليالعمل بدأ  . موقع مخصص فقط لحاملي الجنسية المصرية ويشترط أن يكونوا على أرض البالد هو
   .٢٤/١/٢٠١٦ يوم به

 -: بوابات أربع على يحتوى المصريبنك المعرفة 

 ����������     

Children  PortalChildren  PortalChildren  PortalChildren  Portal  
����� ����� ���� ��� ����� � �!" 
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Students PortalStudents PortalStudents PortalStudents Portal 
!"%&'�� ����� ���� ��� ����� � �  
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Researchers portalResearchers portalResearchers portalResearchers portal 
�,�� ����� ���� ��� ����� � �!" 
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General Readers PortalGeneral Readers PortalGeneral Readers PortalGeneral Readers Portal 
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مدعمه بالصوت والرسوم  لقصص واأللعاب التعليمية ا منتحتوي البوابة الخاصة باألطفال علي العديد
   .لآلباء لتعليم أبنائهم المتحركة باإلضافة إلى العديد من األدوات المساعدة

 ����#��	$��: -   

الدراسية باإلضافة إلي العديد من  حتوي البوابة الخاصة بالطلبة علي العديد من الكتب الخاصة بالمقرراتت
النشر العالمية وشركات اإلنتاج العالمية العاملة في هذا  ليمية من كبرى دورالمصادر المعرفية والتع
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أو  صورة نصوص أو الموسوعات أو المصادر المرجعية أو مقاطع فيديو لتبسيط العلوم المجال سواء في
  . بذلكالخاصةغيرها من الوساط المتعددة 

 ����(�)*�+��: -   

األكاديمية المتخصصة سواء قواعد   العديد من مصادر المعلوماتتحتوي البوابة الخاصة بالباحثين علي
 باإلضافة ألدوات متخصصةعلميه ومصادر مرجعية  بيانات متخصصة ، دوريات علمية متخصصة وكتب

دور النشر والشركات العالمية ، وتحتوي علي واجهة تشغيل فعاله  البحث لمختلف التخصصات من كبار
   .رالي متخصص وآلية تصفح متخصصةنظام بحث فيد باإلضافة إلي

 . ألعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات و المراكز البحثيةةمخصصأما عن هذه البوابة فهي 
ستصل رسالة من فريق عمل و. ويجب إنشاء حساب جديد للباحثين من داخل الجامعة وليس من خارجها 

 .ية التسجيل بالموقع، بها االسم و كلمة السر بعد عملااللكترونيحساب البنك المعرفة المصري على 

  " http://www.ekb.eg/web/researchers/register "  الرابطا زيارة هذإعادةإلتمام عملية التسجيل يرجى 
  . عملية الربط بالشبكة الخاصة بالجامعة أو المركز البحثيأثناء مقر الجامعةمن خالل 

 ليعمل حساب الباحث  الدخول من الجامعة لمرة واحدة لتفعيل بعد إتمام عملية التسجيل ، يرجى تسجيل
  . المصريةاألراضي مكان داخل أو شبكة أيمن 

 يوما لضمان ٣٠ كل األقل المركز البحثي مرة على أو تسجيل الدخول من داخل شبكة الجامعة ويجب 
  . مكانأيمن الحساب استمرار عمل 

 ���   -:    ��.��ء�

 للقراء من مختلف االهتمامات  لمختلفوالثقافية المعرفيةي مختلف المصادر  علالعامةتحتوي البوابة 
والعديد من المصادر المعرفية الخاصة بالهيئات المحلية  الصحف المحلية والعالمية والموسوعات العالمية

 المحلية والعالمية سواء كانت في صورة نصوص أو مقاطع فيديو لتبسيط العلوم من والمكتبات العامة

  . ونظام بحث بسيط شهر شركات اإلنتاج العالمية ، وهي مزوده بواجهة تشغيل سهلة اإلستخدامأ
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من خاللها نتعرف على جميع دور النشر وقواعد البيانات داخل البنك ونبذة عن كل  - : ��*&�3 
  .مصدر

  . أو الشهر القادمالحالي خالل الشهر في ستحدث التيحداث هو دليل لأل  -:4�56 ��

  . 195.246.57.26:   المستخدم للتعرف على سيرفر الجامعة هو  IBــ الــ

 7�8���9�:;�" :     

، قام السيد رئيس الجمهورية بتدشين   بأهمية التعليم والبحث العلمي لغٍد أفضلالسياسية القيادةبفضل إيمان 
 أكبر وأشمل بنوك  ، يعتبر بنك المعرفة المصري أحد٢٠١٤ نوفمبر ١٤مشروع بنك المعرفة المصري في 

 وثقافيه وبحثيه من أكبر دور وتعليمية علي مستوي العالم نظراً لما يحتويه من مصادر معرفيه الموجودة المعرفة
 علي مستوى العالم من الرائدة المتخصصة ، كما يعتبر أحد المشروعات الخبرةالنشر واإلنتاج العالمية وبيوت 

 .حيث اإلتاحة علي المستوي القومي 

 مسواء عمو المستخدمين الهتماماتبوابات رئيسية وفقاً  /توي بنك المعرفة المصري علي أربعة مكونات يح 
 إلي العديد من الخدمات األخرى والتي تهدف باإلضافة أو الباحثين الطلبةالقراء من الشعب أو صغار السن أو 

 وتعزيز األساسيةمن خالل تبسيط العلوم  بجودة التعليم واالرتقاءإلي نشر الوعي والمعرفة بين أفراد الشعب 
  .الدولية التنافسية بجودة مخرجات البحث العلمي إلي مستوي واالرتقاءجهود البحث العلمي 

 بعموم القراء علي المصادر المعرفية المحلية واإلقليمية والعالمية باللغة العربية الخاصة البوابةتحتوي  
 وقناة العالميةسهلة اإلستخدام ومن أبرز المصادر قناة ديسكفري واإلنجليزية مدعمه بواجهة تشغيل وبحث 

 المقروءة في صورها المختلفةوالتي توفر العديد من وسائل شرح وتبسيط العلوم  ناشيونال جيوجرافيك التعليمية 
 الشهيره والتي توفر ماليين المقاالت العامة والمرئية كما تحتوي علي موسوعة بريتانيكا والمسموعة

 الكتب التراثية واألدبية من المكتبة البريطانية أمهات إلي باإلضافةلفيديوهات والصور في كل إتجاهات المعرفة وا
 والمعرفية الوثائقية إلي التكامل المشروعات البوابة كما تسعي األخرىباللغة العربية والعديد من المصادر 

  .اإلسكندريه واألزهر الشريف وغيرها  كمكتبة المحلية في الجهات والهيئات الموجودة  المحلية

 المقرراتوللطلبه بوابة خاصة سهلة اإلستخدام تحتوي علي نظام بحث موحد مرن اإلستخدام للبحث في آالف  
 العاملة وقبل الجامعية وكذلك الكتب المرجعية من كبري دور النشر الجامعية للمراحل المختلفةالدراسية للعلوم 
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 والتخيلية الحقيقية موسوعة بريتانيكا للطلبة ومئات اآلالف من الفيديوهات والصور في هذا المجال فضالً عن
   .لتبسيط إستيعاب العلوم من قنوات ديسكفري وناشيونال جيوجرافيك

بالنسبة للبوابة الخاصة بالباحثين فهي تحتوي علي أحدث ما وصل إليه العلم من إكتشافات من أكبر دور النشر  
لجمعيات البحثية الغير هادفة للربح حيث تحتوي علي آالف الدوريات العلمية المتخصصة ذات العالمية وأعرق ا

 في المجاالت البحثية المختلفة باإلضافة إلي مئات اآلالف من الكتب والمراجع العامة المرتفعة التأثيرمعامالت 
 األكاديميةموسوعة بريتانيكا  وتشمل أيضاً المتخصصةوالمتخصصة وكذلك قواعد البيانات واألدوات البحثية 

 ومرونة اإلستخدام ونظام التصفح بالدقة ، فضالً عن نظام البحث الموحد الذي يتميز التعليميةوديسكفري 
   .الموضوعي لكافة التخصصات

  وإستناداً إلي الطب القائم عليالعالمية وفقاً للمواصفات الطبية تالقرارا اتخاذ بنظام لدعم البوابةجاءت أيضاً 
  . لجمهورية مصر العربية والعالجيةالدليل وكذلك خبرات المتخصصين دعماً لجهود اإلرتقاء بالرعاية الصحية 

 لصغار السن مدعمه بنظام تصفح بسيط وتصميم متميز لألطفال ، تحتوي خاصةكما يشمل بنك المعرفة بوابة  
   .ئل السمعية البصرية مدعمه بالوسا  علي العديد من القصص و األلعاب التعليميةالبوابة

<�=>$�� ���?� @���$��":     

 الخبرة مئات من ورش العمل والندوات والدورات التدريبية مقدمه من أفضل بيوت الشراكةتشمل إتفاقيات 
  . والبحث العلميالتعليمية والرقي بمخرجات العملية المختلفة لتعزيز اإلستفادة من إستخدام المصادر العالمية

العلمي لكافة الجامعات والمراكز البحثية مما يدعم  نظام متكامل لدعم توثيق المحتوى المعرفي ،البوابة تشمل 
  :ذاكرة مصر العلمية والبحثية وهي كما يلي 

   .نظام إدارة المجالت العلمية وفهرستها وحفظها إلكترونياً) ١ 

عمل المؤتمرات وإدارة تسجيل نظام إلدارة المؤتمرات ويشمل إدارة المسابقات العلمية وإدارة ورش ) ٢
  .المشاركين وإدارة المعارض وإدارة النشر 

نظام تقييم الناتج العلمي المحلي وهو نظام متميز متكامل تم تصميمه للهيئات العلمية لمراقبة وتقييم المجالت ) ٣
  .العلمية المحلية الخاصة بها 

ام يتيح لكل الباحثين علي مستوي الجمهورية نظام حفظ وتجميع الناتج المحلي بشكل قومي حيث أن النظ) ٤
  .الحفظ واإلسترجاع بشكل مركزي مع إحكام إدارة النظام 

  ٢٠١٦ يناير ٢٣ومن المتوقع أن تقوم البوابة بإتاحة خدماتها كاملة لكافة فئات الشعب المصري بداية من 
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وتنطبق سياسة الخصوصية هذه على كل من . يتكبنك المعرفة والشركات التابعة له يلتزم باحترام خصوص
، ويشمل ذلك WWW.IKNITO.EG و  WWW.EKB.EG بما في ذلك) مواقعنا على اإلنترنت(مواقعنا 

يتم تطبيق سياسة الخصوصية هذه على ما نجمعه من ). تطبيقات الموبايل(تطبيقاتنا التابعة على المحمول 
ومن خالل استخدامك لمواقعنا أو خدمات االشتراك فإنك توافق بناء . اتالبيانات والتداول واالستخدام لهذه البيان

وإذا كنت غير موافق على . عليه على اإلجراءات الخاصة بالبيانات والمذكورة في سياسة الخصوصية هذه
األساليب واإلجراءات الخاصة بالبيانات والمذكورة بالوصف في سياسة الخصوصية هذه فعليك االمتناع عن 

 .ام المواقع أو المحتويات المشترك فيها ومحتويات الغيراستخد

1 -  � �C D� �	 :   

1 - 1��/�A� �=��= E DF!5	$�� :   يمكننا تحديث سياسة الخصوصية هذه من وقت إلى
عليك الرجوع إلى هذه الصفحة بين حين وأخر للتعرف على أي . أخر من خالل نشر إصدار جديد على اإلنترنت

إذا قمنا بأي تعديالت جهورية فسنخطركم من خالل نشر سياسة الخصوصية المعدلة على مواقعنا وإذا و. تعديالت
كنت مشتركاً في خدمات االشتراكات لدينا يتم إرسال إخطار لك من خالل تطبيق اإلخطارات على بوابة بنك 

ن على علم دائماً بالمعلومات المعرفة والمستخدمة للدخول الشتراكك لدى بنك المعرفة إن هذا يساعدك لكي تكو
إن استخدامك المستمر لمواقعنا . التي نجمعها وكيف نستخدمها وفي أي أحوال يتم التصريح بها، إن وجدت

أو تقديم المعلومات الشخصية لنا بصفة مستمرة سيخضع لشروط سياسة الخصوصية / وخدمات االشتراكات و 
  .السارية المفعول عندئذ

1 - 2��� H�I� :  ا كانت لديك أي أسئلة بخصوص سياسة الخصوصية هذه أو تعاملنا مع المعلومات إذ
أو بالبريد على   privacy@EKB.EG التي تقدمها لنا نرجو أن تكتب لنا رسالة بريد إليكتروني على العنوان

 المعهد عنوانها البريدي، طرف المجلس الرئاسي التخصصي للتعليم والبحث العلمي، السكرتارية العامة، شارع
  .االشتراكي، ميدان روكسي، مصر الجديدة، القاهرة، مصر

2 - 1���	�� 
�� HJ� K  9�5L$=M� :   إننا نستخدم خدمة االشتراكات الخاصة بنا إلنشاء
صفحات على اإلنترنت والتي يمكن للمستخدمين للموقع الدخول إليها لمعرفة المزيد عن األنواع المختلفة 
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والمعلومات التي نجمعها ونقوم بإدارتها باستخدام خدمات االشتراكات للتسويق .  المعرفةلمحتويات وخدمات بنك
  .الخاص بنا تخصنا ويتم استخدامها والتصريح بها وحمايتها طبقاً لهذه السياسة للخصوصية

2  - 2��	��� 
I&�!' 5�� :   ستكون لك الحرية في استكشاف المواقع وتصفحها وبدون أن تقدم أي
وعند زيارتك للمواقع أو التسجيل للمحتويات التي يتم االشتراك فيها أو الخدمات فإننا نطلب . مات عن نفسكمعلو

  .منكم أن تقدموا المعلومات الشخصية وأيضاً نجمع معلومات التصفح

2 - 3��� O�A� H!���� P�JQ$� 
 �5L$=� 5�� :   إننا نستخدم برنامج تحليل بيانات
. ن من أن نفهم بصورة أفضل أداء تطبيقات الموبايل الخاصة بنا على جهاز الموبايل لديكالموبايل لكي نتمك

وباإلضافة إلى المعلومات التي نجمعها على مواقعنا، فعندما تستخدم تطبيقات الموبايل الخاصة بنا قد نقوم أيضاً 
والبيانات الخاصة بخدمة بجمع معلومات عن موقع مدينتك وطراز الجهاز واإلصدار وإصدار نظام التشغيل 

  .اشتراكك لدى بنك المعرفة
فإذا لم تعد ترغب في تلقي هذه . إننا نرسل إخطارات من وقت إلى أخر لنحيطكم علماً عن األحداث أو العروض

  .االتصاالت يمكن إغالقها على مستوى الجهاز

 ألغراض المعلومات الشخصية التي قد نقوم أيضاً بربط المعلومات التي نحتفظ بها في برنامج تحليل المعلومات
  .تقدمها من خالل تطبيق الموبايل

3  - 1���LR�� D� وهي تشير إلى أي معلومات تقدمها اختيارياً لنا وتحدد بياناتك بصفة   : ��	�
شخصية بما في ذلك معلومات االتصال مثل اسمك وعنوان البريد اإلليكتروني واسم المؤسسة والعنوان ورقم 

  .والمعلومات األخرى الخاصة بك أو بعملكالتليفون 

3 - 2S��$�� D� وهي تشير للمعلومات عن جهاز الكمبيوتر لديك وزيارتك لهذا الموقع على   :  	�
سبيل المثال عنوان رقمك على اإلنترنت والموقع الجغرافي ونوع المتصفح ومصدر اإلحالة وطول الزيارة 

  .والصفحات التي تم مشاهدتها

3 - 3�� ������ K� D�   . سنة١٤المواقع غير مخصصة وال تستهدف األطفال أقل من سن   :	�

4  - 1��!5� ��/�A� �=��U� 9��$�M� :   إننا نستخدم المعلومات التي نجمعها فقط بااللتزام
ل ويلتزم المستخدمون لبوابة بنك المعرفة الخاصة بنا وخدمات بنك المعرفة ومن خال. بسياسة الخصوصية هذه

  .عقودنا معهم بااللتزام بسياسة الخصوصية هذه
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4 - 2���LR�� D� �	�� 9�5L$=� :   باإلضافة إلى االستخدامات المحددة في أي موضع أخر في
سياسة الخصوصية هذه فإننا قد نستخدم معلوماتك الشخصية لتطوير خبرات التصفح لديك من خالل التوصيف 

دمات بنك المعرفة، ولكي نرسل المعلومات لك والتي تظن أنها قد تكون ذات الشخصي لمواقع اإلنترنت ولتطوير خ
اهتمام لديك من خالل البريد أو البريد اإلليكتروني أو الوسائل األخرى ونرسل لك اتصاالت التسويق المرتبطة 

  . فردبرأينا ووجهات نظرنا بخصوص المحتويات والمعلومات ولكنها لن تستخدم لتعريف وتحديد أي مستخدم

4  - 3���LR�� 
I� �	  �� V :   إننا نستخدم مجموعة متنوعة من إجراءات وتكنولوجيا أمنية
وإننا . للمساعدة على حماية معلوماتك الشخصية من الدخول بدون تصريح أو استخدامها أو كشفها بدون إذن

ة آمنة خاضعة للرقابة والحماية في بيئ) السيرفر(نؤمن المعلومات الشخصية التي تقدمها على خوادم الكمبيوتر 
  .لمنع الدخول إليها أو استخدامها أو التصريح بمعلوماتها بدون وجه حق

4 - 4����?$WM� XY�=�� ZY��� :   تشمل مواقعنا خصائص الوسائط االجتماعية مثل أدوات
لتفاعلية هي التي تقوم وهذه األزرار أو البرامج الصغيرة ا) شارك(أو زر ) أعجبني(وأزرار الفيسبوك، مثل زر 

إن هذه الخصائص قد تجمع رقمك على عنوان اإلنترنت والصفحات التي تقوم بزيارتها . بتشغيلها على مواقعنا
إن خصائص وأدوات . على مواقعنا وقد نضع ملفات كوكيز لكي يتم تشغيل هذه الخصائص بالطريقة الصحيحة

وسياسة . قبل الغير أو يتم استضافتها مباشرة على مواقعناالوسائط والشبكات االجتماعية يتم استضافتها من 
إن تفاعالتك مع هذه الخصائص تخضع لسياسية الخصوصية . الخصوصية ال تنطبق على هذه الخصائص

  .والسياسات األخرى للشركات التي تقدمها

4 - 5��W&�A� ��لسنا مسئولين عن وإننا ال نتحكم و. تقدم مواقعنا الروابط مع المواقع األخرى  : ��
إن تقديمنا لهذه الروابط ال يعتبر تأييداً منا للمواقع األخرى أو ما . المحتوى أو األساليب في هذه المواقع األخرى
إن سياسة الخصوصية هذه ال تنطبق على هذه المواقع األخرى . يتعلق بها من محتويات أو مالك أو أساليب

  .ت أخرى لدهموالتي تخضع ألي سياسية خصوصية أو سياسا

4 - 6� �	�� D�!5$��� :   إننا نقدم منتديات يمكن الوصول إليها من قبل الجمهور كمنتديات عامة من
نرجو أن تضع في اعتبارك أنه إذا قمت بالتصريح بأي . خالل لوحات الرسائل والمدونات ومنتديات المجتمعات

حات الرسائل أو المدونات أو المنتديات فإن هذه معلومات مباشرة من خالل ما لدينا من منتديات عمومية ولو
سنقوم بتصحيح أو حذف أي معلومات قمت . المعلومات قد يتم الحصول عليها واستخدامها من قبل آخرين

  ".الخروج وإلغاء االشتراك " بعرضها على مواقعنا بناء على طلبك وكما هو مذكور بالوصف في الفقرة 
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4 - 7�	��� ^ ���;� S!��$�� D� إن بنك المعرفة يحتفظ بحقه في استخدام معلوماتك   :
الشخصية أو التصريح بها إذا كان ذلك مطلوباً طبقاً للقانون أو إذا كنا نعتقد في الحدود المناسبة أن استخدام هذه 

إلجراءات المعلومات أو التصريح بها ضروري لحماية حقوقنا أو لاللتزام بالقانون أو أحكام المحاكم المصرية أو ا
  .القانونية

5 -S��$�� D� �	    

5 - 1��+8�� D���  :   إننا نستخدم ملفات الكوكيز للمساعدة على التوصيف الشخصي لخبرة تعاملك
وال . إن الكوكيز هي ملفات نصية يتم وضعها على الهارد ديسك لديك من قبل سيرفر اإلنترنت. عبر الشبكة

إن ملفات الكوكيز معينة خصيصاً لك .  أو إرسال فيروسات للكمبيوتر لديكتستخدم ملفات الكوكيز لتشغيل برامج
وأحد . بصورة فريدة ويمكن قراءتها فقط من قبل سيرفر اإلنترنت في النطاق والذي أرسل ملفات الكوكيز لك

ر وغرض ملفات الكوكيز هو إخطار سيرف. األغراض األساسية للكوكيز هو تقديم خصائص السهولة لتوفير وقتك
فعلى سبيل المثال إذا قمت بالتوصيف الشخصي لصفحات معينة على . اإلنترنت بأنك قد عدت إلى صفحة معينة

مواقعنا أو قمت بالتسجيل لطلب المحتويات أو الخدمات فإن ملف الكوكيز يساعدنا لكي نسترجع معلوماتك 
لتي قدمتها سابقاً يمكن استرجاعها حتى وعندما تعود لنفس الموقع فإن المعلومات ا. الخاصة في زيارتك التالية

إن . بإمكانك أن تقبل أو ترفض ملفات الكوكيز. يمكنك أن تستخدم بسهولة الخصائص ذات التوصيف الخاص
معظم متصفحات اإلنترنت تقبل ملفات الكوكيز تلقاُئياً ولكن بإمكانك عادة تعديل ضبط المتصفح لالمتناع عن قبول 

وفي حالة اختيارك لرفض ملفات الكوكيز قد تكون غير قادر على االستفادة . فضل ذلكملفات الكوكيز إذا كنت ت
  .الكاملة بالخصائص التفاعلية لخدمات بنك المعرفة أو المواقع التي تقوم بزيارتها

5 - 2DF_U�� D���  :   قد نقوم بجمع معلومات ديموجرافية مثل السن والجنس والتفصيالت
ت المفضلة لديك باستخدام ملفات السجالت غير المرتبطة باسمك أو المعلومات التي واالهتمامات واالختيارا

إن . وتوجد أيضاً معلومات بخصوص أجهزة وبرامج الكمبيوتر لديك والتي نقوم بجمعها تلقائياً. تحددك شخصياً
لنطاقات وأوقات ونوع المتصفح وأسماء ا) IP(رقم عنوان اإلنترنت الخاص بك : هذه المعلومات يمكن أن تشمل

إن هذه المعلومات يتم استخدامها من قبل بنك . الدخول والموقع الذي تمت اإلحالة منه وعنوانين مواقع اإلحالة
المعرفة لتشغيل الخدمات المقدمة من بنك المعرفة للمحافظة على جودة خدمة االشتراك ولتقديم إحصائيات عامة 

  .من جهة استخدام موقع بنك المعرفة
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5 - 3�*���� ��5�� H�_UI :   يمكنك أن تدخل إلى موقعنا باستخدام خدمات التسجيل للدخول
إن هذه الخدمة ستقوم بالتحقق من هويتك وتوفر . على سبيل المثال من خالل حسابك لدى جوجل) SSO(الفردي 

كمال نموذج االشتراك لك خيار مشاركة معلومات شخصية معنا مثل اسمك وعنوان البريد اإلليكتروني لغرض است
  .والتسجيل الخاص بنا بصفة مبدئية

6 - 1���LR�� 
I� �	  ���'�" S�`�I" �	W��  :   إذا قدمت لنا معلوماتك الشخصية لديك
  :الحقوق التالية بخصوص هذه المعلومات

  .مراجعة معلومات المستخدم التي قدمتها لنا

  .معلومات المستخدم التي قدمتها لناطلب تصحيح أي أخطاء أو معلومات قديمة أو نقص في 

  .طلب االمتناع عن استخدام معلومات المستخدم الخاصة بك لالتصال بك

  .طلب إزالة معلومات المستخدم الخاصة بك من أي قائمة نستخدمها لالتصاالت

  .طلب حذف معلومات المستخدم الخاصة بك من سجالتنا

أو بالبريد أو من خالل   privacy@EKB.EG على العنوانللممارسة أي من هذه الحقوق نرجو االتصال بنا 
البريد على عنواننا، طرف المجلس الرئاسي التخصصي للتعليم والبحث العلمي، السكرتارية العامة، شارع المعهد 

  .االشتراكي، ميدان روكسي، مصر الجديدة، القاهرة، مصر

7  -D� مستخدم سيعني المعلومات السرية التي يتم كما هو " المعلومات السرية " مصطلح   : =�!� ��	�
، سواء شفوياً أو تحريرياً )الطرف المستلم(للطرف األخر ) الطرف المصرح(التصريح بها من قبل أحد الطرفين 

  :والتي يتم تحديدها على أنها سرية وهذه المعلومات السرية ال تشمل أي معلومات إذا كانت
على النطاق العام بدون مخالفة أي التزامات مستحقة للطرف المصرح معروفة أو أصبحت معروفة للجمهور ) ١(

  أو

إذا كانت معروفة لدى الطرف المستلم قبل التصريح بها من الطرف المصرح بدون مخالفة أي التزامات ) ٢(
  .مستحقة للطرف المصرح

  :على الطرف المستلم

 درجة العناية التي يستخدمها مع معلوماته حماية سرية المعلومات السرية للطرف المصرح وباستخدام نفس) ١(
  .السرية الخاصة ولكن على جميع األحوال بما ال يقل عن العناية المناسبة

  .عدم استخدام أي معلومات سرية للطرف المصرح ألي غرض خارج نطاق هذا العقد) ٢(
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  عدم التصريح بالمعلومات السرية من الطرف المصرح ألي طرف أخر و) ٣(

. صر الدخول للمعلومات السرية للطرف المصرح على من يتبعه من العاملين والمقاولين والوكالءأن يقت) ٤(
ويمكن للطرف المستلم التصريح بالمعلومات السرية من الطرف المصرح إذا كان ذلك مطلوباً طبقاً ألي قانون 

  .ات القانونية المصريةمصري سواء القوانين المحلية أو التشريعات أو القواعد أو اللوائح أو اإلجراء

��� H�I� :  وكيل حقوق النشر من قبل بنك المعرفة إلخطارات دعاوي مخالفة حقوق النشر بخصوص أو
يمكن االتصال به سواء من خالل إرسال رسالة بريد إليكتروني إلى ) اإلخطارات(باالرتباط بهذا الموقع 

طرف : أو إرسال خطاب بريدي من خالل البريد المصري على العنوان COPYRIGHT@EKB.EG العنوان
، السكرتارية العامة شارع المعهد االشتراكي، ميدان  المجلس الرئاسي التخصصي للتعليم والبحث العلمي

  .روكسي، مصر الجديدة، القاهرة، مصر

9�86��" a"�R��:     

  .وافقون على هذه الشروط لالستخدامبموجب الدخول للموقع واستخدامه فإنكم ت

إن . يحتفظ بنك المعرفة بحقه في تعديل هذه الشروط لالستخدام في أي وقت بدون أن نقدم لكم إخطاراً مسبقاً
 هذه الشروط لالستخدام إتباعاستخدامك للموقع بعد أي تعديالت هكذا سيعتبر في حد ذاته موافقة من جانبك على 

  .والتاريخ األخير لتعديل شروط االستخدام مبين أدناه. يالتهاوااللتزام بها بحسب تعد

1 -��?�� b� c���� 9�5L$=M� :   

أو األعمال األخرى التي تشاهدها أو تسمعها أو  يمكنك أن تستخدم الموقع والمعلومات والكتابات والصور
فقط ألغراضك الشخصية غير ") المحتوى " يشار إليها فردياً أو جماعياً باسم (الخبرات األخرى في الموقع 

التجارية أو للحصول على معلومات بخصوص المنتجات والخدمات التي يستضيفها بنك المعرفة وفقط بااللتزام 
  .بشروط االستخدام هذه

2 -��?�� &de� 9�5L$=M� :   

  :بموجب دخولك لهذا الموقع فإنك توافق على أنك سوف تمتنع عن أي من التصرفات التالية

  .ستخدام الموقع بالمخالفة لشروط االستخدام هذها
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استخدام الموقع بالمخالفة لشروط سياسة االستخدام المقبولة لدى بنك المعرفة كما هي مبينة في 
  http://legal.EKB.EG/acceptable-use العنوان

 للموقع أو محاولة النسخ أو التعديل أو إعداد األعمال المشتقة وذلك من خالل التصميم أو التجميع العكسي
  .استكشاف أي كود للمصدر بخالف ذلك أو السماح للغير بذلك

التصرف بالبيع أو التنازل أو الترخيص من الباطن أو التوزيع أو االستغالل التجاري أو منح مصالح الضمان أو 
  . المحتوى أو الخدمات للغير بأي شكل من األشكالإتاحةالتحويل بخالف ذلك ألي حقوق أو 

تخدام أو إطالق أي نظام أوتوماتيكي ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي برامج روبوت أو سبيدر أو اس
أجهزة قراءة خارج الشبكة وهي األنظمة التي تتيح الدخول للموقع بشكل يؤدي إلى إرسال المزيد من رسائل 

تحقق في الحدود المناسبة من خالل الطلبات إلى أجهزة سيرفر بنك المعرفة في خالل مدة زمنية معينة ال ت
  .اإلرسال البشري للرسائل في نفس المدة باستخدام األسلوب التقليدي لتصفح الشبكة أونالين

استخدم الموقع بأي شكل يؤدي إلى أضرار أو إعاقة أو أعباء زائدة أو ضرر بتشغيل أي موقع يتبع بنك المعرفة 
  .ف أخرى الستخدام الموقع واالستفادة منهأو بما يتداخل مع أي استخدام من جانب أطرا

للموقع أو أي جزء منه على أي موقع أخر أو صفحة ) مرايا أو فريم(تقديم الموقع من خالل موقع أخر انعكاسي 
  .أخرى على الشبكة

  .محاولة الدخول إلى الموقع بدون تصريح من خارج المنطقة الجغرافية للبلد

 واجهات الدخول والتعامل المقدمة من بنك المعرفة لالستخدام للدخول إلى الدخول للموقع بأي وسائل أخرى غير
  .الموقع

  .استخدام الموقع ألي غرض أو بأي أسلوب غير قانوني أو محظور في هذا العقد

أي استخدام بدون تصريح ألي محتوى أو الموقع يمكن أن يمثل مخالفة لحقوق براءات االختراع وحقوق النشر 
ارية وحقوق الملكية الفكرية والقوانين األخرى أو محتويات الغير والشعار الذي يتم تنشيطه من والعالمات التج

  .خالل بوابة بنك المعرفة

3 -�!&�_$�� D� F	��" �R��� %.6 :   

وهذا الموقع . يعمل هذا الموقع على أساس تكنولوجيا يمتلكها بنك المعرفة ويشمل محتوى الشركاء من قبل الغير
وانين الملكية الفكرية المطبقة والقوانين األخرى بما في ذلك القوانين الخاصة بالعالمة التجارية وحقوق محمي بق

وهذا الموقع ويشمل جميع حقوق الملكية الفكرية في الموقع يخص بنك المعرفة وهو ملكية مطلقة لبنك . النشر
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لك جميع حقوق النشر في المحتوى ويحتفظ إن بنك المعرفة يمت). إن وجدوا(المعرفة أو لمانحي التراخيص له 
وباستثناء ما هو مسموح به صراحة في الموقع بخصوص محتوى معين فإن هذا المحتوى . بجميع حقوق النشر

ال يجوز أن يخضع ألي عمليات للنسخ واالستنساخ وإعادة اإلنتاج والتعديل والنشر والتحويل واإلرسال والعرض 
 وأنكم تواقون على االمتناع عن أي تصرف بالتعديل أو اإليجار أو التأجير األشكال واألداء والتوزيع بأي شكل من

أو االقتراض أو البيع أو التوزيع أو اإلرسال أو اإلذاعة أو إعداد األعمال المشتقة على أساس المحتوى أو 
رات بنك المعرفة ويالحظ أن بنك المعرفة والتصميم وشعا. الموقع كلياً أو جزئياً بأي وسيلة من الوسائل

والعالمات األخرى المستخدمة من قبل بنك المعرفة من وقت إلى أخر هي عالمات تجارية وملكية مطلقة لبنك 
   والمظهر والتصميم واأللوان والتخطيط واألشكال والتصميمات الخاصة بكل. المعرفة

. لشكل والسمة التجاريةوالمواقع الخاصة بها محمية بموجب قوانين حماية ا  IKNITO.EG و  EKB.EG من
ويمكن لبنك المعرفة أن يستخدم ويتضمن في . وال يحصل العميل على أي حقوق أو تراخيص باستخدام ما سبق

الموقع أو خدمات بنك المعرفة أي مقترحات أو تقييمات أخرى لديه يقدمها لغرض التحسين ولكن بدون أي 
مخالفة حقوق النشر في موقع بنك المعرفة أو الخدمات يتم واإلخطارات بأي إدعاءات ب. شروط أو دفع مقابل ذلك

وسيكون عنوان البريد اإلليكتروني الخاص بنا متوافراً . إرسالها لوكيل حقوق النشر المعين من قبل بنك المعرفة
  .قريباً

4 -f3g3;� ��� hi�� ���  �  X��"���  :   

خاصة بالغير مقدمة فقط وحصرياً ألغراض السهولة المرجعية الروابط لمواقع الغير على اإلنترنت أو المعلومات ال
إن هذه الروابط ال تمثل أو تتضمن تظهيراً . وإذا استخدمت هذه الروابط فإنك سوف تغادر الموقع عندئذ. لخدمتكم

  .أو تأييداً أو موافقة أو توصيالت من قبل بنك المعرفة بخصوص الغير أو مواقع الغير أو معلومات الغير

5 -D����� H!��I  :   

إن بنك المعرفة ال يضمن وال يمكنه أن يضمن أن الملفات المتوافرة للتنزيل في الموقع ستكون خالية من أي 
  .فيروسات برمجية أو كود كمبيوتر أو ملفات أو برامج ضارة أخرى

6 -���jU�� *"56" ���jU�� ءF��  :   
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ومانحي التراخيص والموردين ال يقدم أي تعهدات بخصوص إن بنك المعرفة ومن يتبعه من مزودي الخدمات 
الصالحية وإمكانية االعتماد على الفعالية والتوافر وااللتزام بالوقت المناسب والضمان أو الدقة للموقع أو 

وفي أقصى الحدود المسموح بها طبقاً للقانون المطبق فإن جميع هذه المعلومات . المحتوى ألي غرض معين
بدون ضمانات أو شروط من أي " على حالتها " لمنتجات والخدمات واألشكال التابعة يتم تقديمها والبرامج وا

وبنك المعرفة ومن يتبعه من مزودي الخدمات ومانحي التراخيص والموردين يعلنون بناء عليه إخالء . نوع
ار أو معلومات وأي إقر. مسئوليتهم من جميع الضمانات والشروط من أي نوع بخصوص الموقع والمحتوى

سواء شفوية أو تحريرية يتم الحصول عليها من بنك المعرفة بأي وسيلة أو بأي شكل من األشكال ال تؤدي إلى 
والمحتوى قد يشمل نواحي غير دقيقة أو أخطاء طباعيه أو . إيجاد أي ضمانات غير مبينة صراحة في العقد

  .أخطاء في الخرائط أو األعمال الفنية األخرى

ى الحدود المسموح بها طبقاً للقانون المطبق وعلى جميع األحوال فإن بنك المعرفة ومن يتبعه من وفي أقص
مزودي الخدمات أو مانحي التراخيص أو الموردين لن يكونوا مسئولين عن أي أنواع من األضرار المباشرة أو 

ر ويشمل ذلك على سبيل المثال ال غير المباشرة أو الجزائية والخاصة والمترتبة أو األنواع األخرى من األضرا
الحصر األضرار الخاصة بالتغطية أو فقط االستخدام والبيانات واإليرادات واألرباح والناتجة أو المرتبطة بأي شكل 
من األشكال باستخدام أو أداء الموقع أو التأخير أو عدم القدرة على استخدام الموقع أو أي محتوى أو الناتجة 

الستخدام الموقع سواء على أساس أي شروط تعاقدية أو مدنية أو بسبب اإلهمال أو بخالف ذلك كنتيجة 
المسئولية المشددة أو التقصير في أي إجراءات محدودة لتحقيق األغراض األساسية أو خالف ذلك حتى ولو تم 

  .رإخطار بنك المعرفة أو أي من الموردين من جانب بنك المعرفة باحتماالت حدوث مثل هذه األضرا

7 -&���� k��l" m!	$��  :   

وإنك توافق على تعويض بنك . أنت على علم وتوافق بأنك مسئول بصفة شخصية عن سلوكياتك في الموقع
المعرفة وتجنيبه الضرر وكذلك من يتبعه من الشركاء والشركات التابعة والشركات المشتركة وشركاء األعمال 

 من مزودي المعلومات من قبل الغير من وضد جميع الدعاوي ومانحي التراخيص والعاملين والوكالء وأي
والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر األضرار المباشرة وغير (والخسائر والنفقات واألضرار والتكاليف 

ورسوم وأتعاب المحامين في الحدود المناسبة والناتجة بسبب أو كنتيجة ) المباشرة والجزائية والمترتبة
 إساءة االستخدام أو عدم القدرة على استخدام الموقع أو محتوياته من جانبك أو أي مخالفة من لالستخدام أو

  .جانبك لهذه الشروط لالستخدام

8 –��/�A�  :   
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  :يخضع استخدامك للموقع لسياسة الخصوصية لدى بنك المعرفة والتي توجد على العنوان

 http://legal.EKB.com/privacy-policy.  

9 - a"�p ����q;� � 5A� :   

إذا كنت أحد عمالء بنك المعرفة أو أحد العاملين أو الممثلين أو وكالء بنك المعرفة، فإن استخدامك لخدمات بنك 
  :المعرفة سيخضع لشروط بنك المعرفة والتي توجد على العنوان

 http://legal.EKB.EG/terms-of-service/.  

10 -� �	�� a"�R��  :   

 V-H �8�� 5.	�� : تمثل شروط االستخدام هذه العقد واالتفاق الكامل بين الطرفين بخصوص موضوعه.  

 s-�.��5�� ht D� ��Q��� Sء "��	�`�I : قد يتضمن المحتوى بعض األخطاء المطبعية أو 
ولذلك فإن بنك المعرفة .  المعلومات غير كاملة أو غير مجددةاألخطاء األخرى أو معلومات غير دقيقة وقد تكون

يحتفظ بحقه في تصحيح أي أخطاء أو معلومات غير دقيقة أو نقص وتعديل أو تحديث المحتوى في أي وقت من 
ولكن بنك المعرفة ال يضمن أن أي أخطاء أو نقص أو معلومات غير صحيحة سوف . األوقات بدون إخطار مسبق

  .يتم تصحيحها

 u-a"�R��� 9���;� :  إذا تقرر من قبل أي محكمة ذات اختصاص قضائي أن أي جزء من شروط
االستخدام هذه غير ساري المفعول أو غير ملزم فإن هذا ال يؤثر على أي شروط أخرى في هذه الشروط 

هذه وسياسة وأي من وجميع النزاعات المرتبطة بشروط االستخدام . وجميعها تظل بكامل مفعولها وتأثيرها
الخصوصية لدى بنك المعرفة واستخدامك للموقع أو أي موقع أخر يتبع بنك المعرفة أو المحتوى تخضع ويتم 

  .تفسيرها طبقاً لقوانين جمهورية مصر العربية

  .، جميع الحقوق محفوظةEKB.EG ،٢٠١٦حقوق النشر محفوظة 

 �R��� %.6 ����v �"��* :   
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ويمكن . كية الفكرية للغير وإننا نطلب من المستخدمين لخدماتنا أن يفعلوا بالمثليحترم بنك المعرفة حقوق المل
لبنك المعرفة وبحسب اختياره المطلق أن يمنع الدخول أو ينهي حسابات المستخدمين الذين يخالفون حقوق 

  .الملكية الفكرية للغير

���	�� 
�J� ���IM�:  

دعاوي مخالفة حقوق النشر أو المرتبطة بهذا الموقع وكيل حقوق النشر لدى بنك المعرفة إلخطارات 
  :يمكن التواصل معه من خالل إرسال بريد إليكتروني على العنوان) اإلخطارات(

 COPYRIGHT@EKB.EG  طرف المجلس الرئاسي : أو إرسال خطاب بالبريد المصري على العنوان
عهد االشتراكي، ميدان روكسي، مصر الجديدة، التخصصي للتعليم والبحث العلمي، السكرتارية العامة، شارع الم

  .القاهرة، مصر

%�� H/�$��:     

����، السكرتارية العامة شارع المعهد االشتراكي،  طرف المجلس الرئاسي التخصصي للتعليم والبحث العلمي  :	�
   .ميدان روكسي، مصر الجديدة، القاهرة، مصر

 ^3"g8�M� 5!w��:  support@ekb.eg.   

9�5L$=� ����+ ?����� ���	�� 
��    

 كيفية إستخدام الموقع للمغتربين ؟

  .موقع بنك المعرفة المصري مخصص فقط لحاملي الجنسية المصرية و يشترط أن يكونوا على أراضي البالد

9�5L$=� ����+    
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  التسجيلفيصعوبة 
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 التأكد من إدخل كافة المعلومات وان تكون المعلومات صحيحة ومطابقة للبطاقة  التسجيل يرجىفيلوجود صعوبة 
إستمر فشل التصديق بعد التأكد من كافة المعلومات يرجى إرسال صورة من الشاشة على البريد اإللكتروني  إذا .الشخصية

  support@ekb.eg لبنك المعرفة المصري

?�U�� �?�+ ��� ��y� ����+  

 بعد عملية التسجيل بالموقع، بها االسم و االلكترونين فريق عمل بنك المعرفة المصري على حسابك ستصلك رسالة م
  . كلمة السر 

   االختياراتفييوجد صعوبة في وجود إسم جامعتي من الجامعات المذكورة 

  . يناير٢٣موقع يوم  للةالرئيسييتم حاليا العمل على تحديث نظام البحث، وسوف يتم إضافة جميع الجامعات في النسخة 

  كيفية التسجيل بالموقع في بوابة الباحثين؟

  .هذا القسم من البوابة مخصص ألعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات و المراكز البحثية
بكة  عملية الربط بالشأثناء مركزكم الموقر أو زيارة هذه الرابطة من خالل مقر جامعتكم إعادةإلتمام عملية التسجيل يرجى 

  .الخاصة بالجامعة أو المركز البحثي
 الخطوات السابقة، يرجى تسجيل الدخول من الجامعة لمرة واحدة لتفعيل حسابكم ليعمل بإتباعبعد إتمام عملية التسجيل 

  . المصريةاألراضي مكان داخل أو شبكة أيمن 
 يوما لضمان استمرار عمل ٣٠ كل قلاأل المركز البحثي مرة على أوالرجاء تسجيل الدخول من داخل شبكة الجامعة 

  . مكانأيحسابكم من 
 ٢٣ بعد إنتهاء البث التجريبي يوم التعليمةيرجى العلم بأن بنك المعرفة المصري سوف يكون مزود بخاصية الفيديوهات 

 . يناير
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Email   

Mobile number   

Birth date   

National ID   

iationiationiationiationllll Affil Affil Affil AffilProfessionalProfessionalProfessionalProfessional    

University or institute   

Faculty   

Department   

Degree   

Job Title   

Major   
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، قام السيد رئيس الجمهورية بتدشين   بأهمية التعليم والبحث العلمي لغٍد أفضلالسياسية القيادةبفضل إيمان 
 ، يعتبر بنك المعرفة المصري أحد أكبر وأشمل بنوك ٢٠١٥ نوفمبر ١٤مشروع بنك المعرفة المصري في 

 وثقافيه وبحثيه من أكبر دور وتعليمية لما يحتويه من مصادر معرفيه  علي مستوي العالم نظراًالموجودة المعرفة
 علي مستوى العالم من الرائدة المتخصصة ، كما يعتبر أحد المشروعات الخبرةالنشر واإلنتاج العالمية وبيوت 

   .حيث اإلتاحة علي المستوي القومي
 بدقه وعناية كاملة حتى يتثنى لنا االشتراك لكم  البيانات الواردة بالنموذج المرفقءلذلك نهيب بكم سرعة استيفا

في هذه المكتبة الرقمية العمالقة والتي تغطى جميع التخصصات حيث انه ال يمكنكم االستفادة من بوابة الباحثين 
   .الجامعةالموجودة على هذا الموقع إال من خالل التسجيل من داخل نطاق 

  .شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا 
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