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الن�شاأة و التطور

"معرفة"

الر�شــالـــــة

الروؤية

القيـــــــم 

Mission

Foundation 
& Development 

Vision

Values
الـجـودة ال�شاملـــة والإتقـــــان.
الـحرفيـــــــــــة والإبـــــــــــــــداع.
التعــارف والتعـاون احل�شـــاري.
املعرفـــــة مـــــــــدى الـحيـــــــــاة.

�شركة عامل املعرفة للمحتوى الرقمي

اأهداف قاعدة "معرفة"

Marefa Goals/ Objectives
  ت�شعى قاعدة »معرفة« لتحقيق الأهداف التالية:

     توفري الإنتاج العلمي والفكري يف الدول العربية، وت�شهيل و�شول الباحثني والطالب العرب اإليه، وال�شتفادة منه.
      فتح وتطوير قنوات الت�شال و التعاون العلمي بني الباحثني واملوؤ�ش�شات التعليمية و العلمية والقت�شادية يف داخل  

      العامل العربي من جهة، و مع خمتلف دول العامل من جهة اأخرى، مبا ي�شاهم يف تعزيز حوار الثقافات واحل�شارات، 
       وتبادل املنافع، وتعزيز اآفاق التعاي�ش بينهما.

      العمل على ن�شر وتوفري املخزون الفكري والثقايف والعلمي ال�شادر يف العامل العربي للمهتمني يف جميع دول العامل. 
      تعزيز جمتمع واقت�شاد املعرفة يف العامل العربي.

      تعزيز اإمكانيات اللغة العربية يف البيئة املحو�شبة.
اإيجاد قاعدة »معرفة« تكون اأداة ا�شتق�شاء ملوؤ�شرات البحث العلمي يف العامل العربي.

Knowledge World Company for Digital Content

    عــامل املعرفــة موؤ�ش�شــة علميــة و عربيــة، تقــوم بتوفري  وبنــاء قواعد بيانــات معرفية 
عربيــة، بجــودة عالية واحرتاف قيا�شي يقومــان على املعايري  واملمار�شــات العاملية، وذلك 
خدمــة لقطاعات الأعمال، وموؤ�ش�شات البحث العلمــي يف املجتمع العربي والدويل، و توفري 
البيئــة املنا�شبــة لال�شتفادة الق�شوى وبكفــاءة عالية من املعرفة العربيــة، بالإ�شافة اإىل 
ن�شــر املعرفــة العربيــة مبا يعزز اإ�شهامهــا الأكرب يف التنميــة العربيــة والتفاعل احل�شاري 

الإن�شاين، وذلك بالتعاون مع �شركاء النجاح من املوؤ�ش�شات والعاملني يف قطاع املعرفة.

اأن ن�شبح املرجع اأو امل�شدر العاملي الأول يف توفري و تداول و تقدمي خمتلف قواعد املعرفة 
العربية الإلكرتونية،و باأ�شكال ع�شرية، و م�شتويات جودة عاملية. 

ن�شــاأت �شركــة عامل املعرفــة للمحتوى الرقمــي يف الأردن با�شم )مركز عــامل املعرفة( عام 
2004، ومن ثم متلكتها �شركة عامل املعرفة عام 2009، و هي �شركة ُتعنى باإنتاج و توفري 
املعرفــة الرقميــة العربية، بهــدف تاأ�شي�ش قاعــدة "معرفة". وقد بــداأت ال�شركة بالعمل 
علــى تاأ�شي�ــش م�شروع قاعدة "معرفــة" يف يناير من العام 2008. هــذا، وقد ا�شتمر العمل 
ن فريق العمل  علــى بناء امل�شروع ملــدة اأربعة اأعوام، تخللهــا الكثري من التحديات التــي متكَّ

اخلا�ش بال�شركة، بتوفيق من اهلل، من التعامل معها بكل مهنية واحرتاف و اإبداع.  

Marefa Objective
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خدمات قاعدة "معرفة" 

Marefa Database Services   

توزيع الدوريات العلمية ح�شب قواعد بيانات ''معرفة''
قاعدة العلوم القت�شادية

قاعدة العلوم الطبيعية

قاعدة العلوم الهند�شية

قاعدة العلوم الن�شانية

قاعدة العلوم الطبية وال�شحية

قاعدة العلوم الجتماعية

وت�شمل خدمة توفري ملخ�شات ومراجعات الكتب ال�شادرة حديثا باللغة العربية يف املجالت املختلفة، باللغتني العربية والإجنليزية، 
ويتوفر يف قاعدة "معرفة" العربية الإلكرتونية ما يقارب 7000 عر�ش كتاب.

وهي خدمة توفري الن�شو�ش الكاملة للتقارير التي ت�شدر عن دوائر الإح�شاءات العربية، وموؤ�ش�شات مالية واقت�شادية، وغريها. وهذه 
التقارير توفر البيانات و املوؤ�شرات الإح�شائية يف املجالت القت�شادية، واملالية، والتعليمية، والجتماعية، وال�شيا�شية، وال�شكانية، 

والعلمية، و التكنولوجية، وغريها من املجالت. و يتوفــــر فـي قاعــــدة املعرفـــــة 400 تقرير اإح�شائي،  مــــن 18 دولــــة عربيــــة.

وت�شمــل خدمــة توفري الن�شو�ــش الكاملة للدوريات العلمية ال�شــادرة يف العامل العربي باللغات العربية و الإجنليزيــة و الفرن�شية، والتي 
ت�شــدر مــن اجلامعــات، و املراكــز البحثيــة، و اجلمعيات العلميــة العربية، و املنظمــات الإقليميــة و الدولية، و غريهــا. و يتوفر يف قاعدة 

الـ 450 دورية علمية،  من 18 دولة عربية. يقارب  "معرفة" ما 

روؤو�ش املو�شوعات الإلكرتونية

امل�شتخل�شات الإجنليزية للمقالت العلمية العربية

E- Subject Headings

Summaries of Translated Articles

وت�شمــل خدمــة توفري الن�شو�ش الكاملة وامل�شتخل�شــات لالأطروحات/ الر�شائل اجلامعية )املاج�شتــري والدكتوراة(، التي يتم اإجنازها 
يف اجلامعــات العربيــة باللغات العربية والإجنليزية والفرن�شيــــة. وحتتوي قاعـــــدة الر�شائــــل اجلامعية الرقميــــة على بيانات عن 
الر�شائل اجلامعــــية ال�شـــادرة عن اجلامعــــات العربية، مع توفري امل�شتخل�شات اأو الن�ش الكامل، وتوفر اآلف الأطروحات اجلامعية يف 

خمتلف املجالت العلمية، ومن خمتلف الدول العربية. )هذه اخلدمة �شتتاح قريبًا(.

وُيق�شــد بهــا خدمة توفــري البيانات الببليوجرافية ملقــالت الدوريات التي تتــم اإ�شافتها اإىل قاعدة البيانات ب�شــكل دائم، وباأكرث من 
منط، وح�شب القواعد العاملية. )هذه اخلدمة �شتتاح قريبًا(.

وهــي خدمــة توفري واإن�شــاء قائمة روؤو�ش مو�شوعــات اإلكرتونية عربيــة، بهدف ا�شتخدامهــا كاأداة عمل فنية للو�شــف الببليوجرايف 
وعملية التحليل املو�شوعي والتك�شيف، تقدم كخدمة اإلكرتونية عرب الإنرتنت. )هذه اخلدمة �شتتاح قريبًا(.

و هي خدمة توفري امل�شتخل�شات الإجنليزية للمقالت العلمية العربية يف خمتلف املجالت العلمية. )هذه اخلدمة �شتتاح قريبًا(.

Bibliographic Data Servicesالبيانات الببليوجرافية

 Dissertations & Thesesالأطروحات اجلامعية 

Book Reviewsمراجعات الكتب

Periodic Statistical Reportsالتقاريــر الإح�شائيـــة

Academic Journalsالــــدوريــــات العلميـــة
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قواعد بيانات  "معرفة"
Marefa databases

قاعدة العلوم الإن�شانية

قاعدة العلوم الجتماعية

قاعدة العلوم الطبية

Human Sciences 

Social Sciences 

Medical Sciences

ويتوفر يف قاعدة املعرفة للعلوم الإن�شانية 215 دورية علمية وتقريرًا اإح�شائيًا،  من 18 دولة عربية. 
كما ت�شمل الدوريات العلمية والتقارير الإح�شائية التي تتناول املوا�شيع التالية:

)الآداب املقارنة، الأديان، التاريخ و اجلغرافيا، الرتبية و التعليم، علم النف�ش، الفنون، اللغات، علوم املكتبات(.

ويتوفر يف قاعدة املعرفة للعلوم الجتماعية 240 دورية علمية وتقريرًا اإح�شائيًا،  من 18 دولة عربية. 
كما ت�شمل الدوريات العلمية والتقارير الإح�شائية التي تتناول املوا�شيع التالية:

)الإعالم، ال�شيا�شة، علم الجتماع، العلوم الع�شكرية، القانون(. 

يتوفر يف قاعدة املعرفة للعلوم الطبية ما يقارب 80 دورية علمية وتقريرًا اإح�شائيًا،  من 18 دولة عربية. 
كما ت�شمل الدوريات العلمية والتقارير الإح�شائية التي تتناول املوا�شيع التالية:

)الأمرا�ش، التغذية و احلميات، التمري�ش، ال�شحة العامة، طب الأ�شنان، الطب الب�شري، الطب النف�شي، علم ال�شيدلة(. 

     يتوفر يف قاعدة املعرفة للعلوم القت�شادية ما يقارب 330 دورية علمية وتقريرًا اإح�شائيًا، من 18 دولة عربية.
كما ت�شمل الدوريات العلمية و التقارير الإح�شائية التي تتناول املوا�شيع التالية:

)الإدارة العامة، القت�شاد، التجارة، الت�شويق، العلوم املالية و امل�شرفية، املحا�شبة(. 

    يتوفر يف قاعدة املعرفة للعلوم الهند�شية 66 دورية علمية وتقريرًا اإح�شائيًا، من 18 دولة عربية،
 كما ت�شمل الدوريات العلمية و التقارير الإح�شائية التي تتناول املوا�شيع التالية:

)علــم املــواد و املعــادن، هند�شــة الت�شــالت، الهند�شــة الكهربائيــة، الهند�شــة املدنيــة، الهند�شــة امليكانيكيــة، تكنولوجيــا 
املعلومات(. 

يتوفر يف قاعدة املعرفة للعلوم الطبيعية ما يقارب 140 دورية علمية وتقريرًا اإح�شائيًا،  من 18 دولة عربية. 
كما ت�شمل الدوريات العلمية والتقارير الإح�شائية التي تتناول املوا�شيع التالية:

)الأحياء، الريا�شيات، علم الأر�ش واملياه والبيئة، علم احليوان، الفلك، الفيزياء، الكيمياء، علم النبات(.

قاعدة العلوم القت�شادية

قاعدة العلوم الطبيعية

Economic & Business Administration 

Natural & Life Sciences

Engineering Sciences & Information Technologyقاعدة العلوم الهند�شية وتكنولوجيا املعلومات

وهــذه التقارير توفــر البيانات واملوؤ�شــرات الإح�شائية يف املجــالت القت�شادية واملالية والتعليميــة، الجتماعية 
وال�شيا�شيــة وال�شكانية، العلمية، التكنولوجية، وال�شحية، وغريها. وتتوزع هــذه التقارير الإح�شائية امل�شمولة يف قاعدة 

يلي: كما  الفرعية  القواعد  على  الإلكرتونية  "معرفة" العربية 

Periodic Statistical Reportsتقارير اإح�شائية دورية
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توزيع اإجمايل الدوريات العلمية والتقارير الإح�شائية ح�شب قواعد بيانات ''معرفة''

قاعدة العلوم الإن�شانيةقاعدة العلوم الطبيعيةقاعدة العلوم القت�شادية
قاعدة العلوم الطبية وال�شحيةقاعدة العلوم الهند�شيةقاعدة العلوم الجتماعية

العلوم القت�شادية
العلوم الطبيعية

العلوم الن�شانية
العلوم الجتماعية

العلوم الهند�شية
العلوم الطبية وال�شحية

توزيع التقارير الإح�شائية ح�شب قواعد بيانات ''معرفة''
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تغطــي قاعــدة  ''معرفــة'' اأحدث �شنوات �شدور خمتلف حمتوياتها مــن املادة العلمية )دوريات، وتقارير، وغريهــا...(،  و يتم العمل على 
توفري وفهر�شة هذه املادة العلمية خالل فرتة ق�شرية من ال�شدور.

ت�شمــل قاعــدة "معرفــة" جمــالت العلم والتخ�ش�شات العلمية املتنوعة، بحيث يوجد لكل جمال علمــي قاعدة بيانات خا�شة به، كما هو 
مو�شح يف قواعد بيانات "معرفة".

ت�شتخــدم قاعــدة البيانــات "معرفــة" معيــار )مــارك 21( لتمثيــل املعلومــات الببليوجرافية، بحيــث ميكن قراءتهــا وتف�شريهــا اآليًا بني 
احلوا�شيب، الأمر الذي يلبي متطلبـــات ع�شر املكتبات الرقمية. والنظـــــام احلا�شوبي لقاعـــــدة "معرفة" جمهز وفــــق نظام فهر�شـــــــــة 

)مارك 21(، و هو نظام فريد من نوعه عربيًا و عامليًا. 

مت توقيــع اتفاقيــات تعــاون مع ما يزيد عــن 250 هيئة عربية يف 18 دولة عربيــة لن�شمام دورياتها وتقاريرهــا اإىل قاعدة "معرفة"، 
وهذه التفاقيات حتافظ على حقوق امللكية الفكرية للجهات النا�شرة التي تتعاون مع �شركة عامل املعرفة.

توفــر قاعــدة البيانــات "معرفــة" مناذج اأ�شعار مرنة جلميع اجلهــات امل�شرتكة فيها، كما توفر ح�شومات خا�شــة للتحالفات اأو ال�شرتاكات 
اجلماعية، بالإ�شافة اإىل اإمكانية الو�شول املتزامن وغري املحدود جلميع امل�شتخدمني من نف�ش اجلهة بدون اأية تكاليف اإ�شافية. 

تقدم قاعدة "معرفة" نتائج بحث ذات �شلة، تلبي الحتياجات املو�شوعية  للباحثني ب�شتى العلوم واملعارف، و ب�شورة فورية و�شريعة.

رابعًا: نظــــام الفهر�شـــة العاملية )مارك 21(

خام�شًا: حماية امللكية الفكرية وحقوق النا�شرين

�شاد�شًا: ر�شوم ا�شرتاكــــات منا�شبـــــــــــة

�شابعًا: نتـــــــائج فوريــــــــة ذات �شلـــــــة

850 دوريــة علميــة وتقريــرًا اإح�شائيا ت�شدر عن جهات متنوعــة )اجلامعات، املراكــز البحثية، دوائر الإح�شــاءات العامة، البنوك 
املركزية، اجلمعيات العلمية، املنظمات الإقليمية(  يف العامل العربي، وبثالث لغات هي: العربية، والإجنليزية، والفرن�شية.

توفــر قاعــدة "معرفــة" 45.000 مقــال علمي وتقريــر دوري اإح�شائــي يف ال�شنة الأوىل، و�شريتفــع العــدد اإىل 70.000 مقال علمي  
وتقرير دوري اإح�شائي يف ال�شنة الثانية، ثم يزداد العدد �شنويًا. 

اآلف الأطروحات اجلامعية )ر�شائل املاج�شتري و الدكتوراة(. 
توفر ما يقارب 7.000 عر�ش للكتب ال�شادرة يف العامل العربي.

�شيتم زيادة الآلف من املقالت و الأبحاث العلمية، وعرو�ش الكتب العربية، والر�شائل اجلامعية �شنويًا.
ي�شــارك يف هــذه القاعدة ما يزيد عن 250 جامعة، اأو مركزًا بحثيًا، وجهــازًا اإح�شائيًا ر�شميًا، ومنظمة اإقليمية يف العامل العربي، ومن 

م�شتمر. اأو  ومنتظم  دوري  18 دولة عربية، وهذه اجلهات تقوم بتوريد دورياتها واإ�شداراتها اإىل قاعدة "معرفة" ب�شكل 

ملاذا قاعدة "معرفة"؟ 
Why Marefa

 ت�شتمــل قاعــدة "معرفة" على نظــام حا�شوبي، و واجهة ا�شتخــدام متتاز بال�شهولة، واملرونــة العالية، والأ�شلــوب التفاعلي بني امل�شتفيد 
والنظام، فعملية البحث تت�شمن حمددات متنوعة، وقدرة على عر�ش النتائج و فرزها باأكرث من طريقة.

تتيح قاعدة "معرفة" مل�شتخدميها الإبحار يف م�شادر معلومات عديدة، يف حمتوى �شخم ومتنوع و�شامل، و يف نافذة واحدة، وب�شكل ي�شمن 
توفري الوقت واجلهد اأثناء عملية البحث وال�شرتجاع.

ثامنًا:�شهـــــــــولة ال�شتخــــــــــــــــــدام 

تا�شعًا: حمتوى متكامل يف نافذة واحدة: 

ثانيًا: احلــــــــــداثـــــــــــــــــــــــة

ثالثًا: التنـــــــوع و ال�شموليــــــــــة

اأوًل: ال�شخــــــــــامـــــــــــــــــــة
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كمــا تقــدم قاعدة "معرفــة"ـ  اإ�شافة اإىل ما �شبقـ  خدمات اأخــرى مميزة، حيث توفر مل�شتخدميها جمموعة مــن اخلدمات املتطورة )تبادل، 
طباعــة وتخزيــن املحتوى باختيار منط معني معيــاري، اأو باأ�شكال خمتلفة لالقتبا�ــش )ال�شت�شهاد املرجعي(. كما متكــن الباحث من اإن�شاء 
املجلــدات وامل�شاركــة بالوثائــق، بالإ�شافــة اإىل الحتفــاظ بعمليــات البحــث املختلفة، وتخ�شي�ــش اإعــدادات ح�شب الرغبــة،... وغريها 
مــن املميــزات التــي تخــدم الباحــث. كل مــا �شبق مــن خ�شائ�ش وميــزات تهــدف لتحقيق اأعلــى درجة مــن الإفــادة والر�شا لــدى امل�شتفيد. 

:)Strategic Partner( ال�شريك ال�شرتاتيجي

اأهميــة و�شخامــة وجودة هذا امل�شروع )قاعدة "معرفة" العربية الإلكرتونية(، وم�شتواه العلمي والفني الرفيع؛ دفعت باإحدى اأكرب  
واأ�شهر ال�شركات العاملية الأمريكية يف جمال الن�شر الإلكرتوين، �شركة اإب�شكو )EBSCO(، اإىل تاأ�شي�ش �شراكة عاملية مع قاعدة 
"معرفة" العربية الإلكرتونية، حيث �شيقدم هذا امل�شروع بالتعاون مع �شركة اإب�شكو )EBSCO( خدماته يف 200 دولة يف العامل 

تقريبًا. 

:)Publishers( النـــــــــا�شـــــــرون
قامــت �شركــة عامل املعرفــة بتوقيع اتفاقيات تعــاون و ملكية فكرية مع اأكرث مــن 250 جهة، وت�شمل: )هيئــات تعليمية وجامعية، 
معاهــد ومراكز بحثيــة، وزارات و هيئات حكومية، احتادات و منظمات اإقليمية عربية، جمعيــات علمية، هيئات اإح�شائية، وهيئات 
اأخرى( يف 18 دولة عربية، لتزويد قاعدة "معرفة" بالدوريات العلمية، و الأطروحات اجلامعية، والتقارير الإح�شائية، و عرو�ش 

الكتب، ب�شكل منتظم وم�شتمر. 

�شركـــــاوؤنــــــــــــــــــا   

قاعدة "معرفة" يف اأرقام   

Partners

Facts

ت�شمــن قاعــدة "معرفة" جلميع م�شتخدميها و�شولهم اإىل حمتوى علمي ر�شني وموثوق؛ بتوفريه مــن م�شادره الأ�شلية املبا�شرة، و ذلك يف 
اأي وقت، وعند احلاجة املبا�شرة اإليه، و يف اأي مكان. 

تخ�شــع قاعــدة "معرفــة" ل�شل�شلــة مــن اخلطــوات العلميــة وجملــة مــن العمليــات النوعيــة التــي تهــدف اىل �شبــط و�شمــان جــودة 
وحتليــل  تك�شيــف  مــن  الفنيــة  الإجــراءات  يف  �شــواء  والعامليــة،  العلميــة  املعايــري  اأحــدث  وفــق  للم�شتفيديــن،  املقــدم  املحتــوى 
مو�شوعــي ...اإلــخ، اأو يف الناحيــة اخلدميــة، مــن حيــث الرتكيــز علــى تقــدمي خدمــات بجــودة عاليــة تكفــل اأعلــى درجــات الر�شــا  

للم�شتفيد.

عا�شرًا: و�شول ملحتوى موثوق يف اأي وقت

حادي ع�شر: اجلودة ال�شاملة

- 850 دوريــة وتقريــرًا اإح�شائيــًا ت�شدر عن جهات متنوعــة )اجلامعات، املراكز البحثية، دوائر الإح�شــاءات العامة، البنوك 
املركزية، اجلمعيات العلمية، املنظمات الإقليمية( يف العامل العربي، وبثالث لغات هي: العربية، الإجنليزية، الفرن�شية.

- توفر قاعدة "معرفة" 45.000 درا�شة و مقال علمي و تقرير اإح�شائي يف ال�شنة الأوىل، و�شريتفع العدد اإىل 70.000 مقال 
ودرا�شة علمية وتقرير اإح�شائي يف ال�شنة الثانية، ثم يزداد العدد �شنويًا. 

-  اآلف الأطروحات اجلامعية )ر�شائل املاج�شتري  والدكتوراة(. 
- توفر ما يقارب 7.000 م�شتخل�ش للكتب ال�شادرة يف العامل العربي.

- ت�شمني اآلف املقالت، و الأبحاث العلمية، وعرو�ش الكتب العربية والأجنبية، والر�شائل اجلامعية �شنويًا.
- ي�شارك يف هذه القاعدة ما يزيد عن 250 جامعة، اأو مركزا بحثيا، و جهازا اإح�شائيًا، ومنظمة اإقليمية يف العامل العربي، ومن 

18 دولة عربية.

ت�شم قاعدة "معرفة" :
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هاتف: 9 - 5548228 6 962+  -  فاك�ش: 5519107    6   962+  -  �ش.ب: 2351 عمــــــان 11953
Tel:  +962 6 5548228 - 9  -  Fax: + 962 6 5519107  -  P.O.Box: 2351 Amman 11953
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