
ُقم بإثراء مكتبتك بأحدث الموارد وأكثرها تنوًعا، الصادرة عن 
أهم الناشرين على مستوى الوطن العربي 

مجموعات
إلكترونية

دوريات
إلكترونية

كتب
مطبوعة

أطروحات
إلكترونية

كتب
إلكترونية

فيديوهات

التصفح  سهلة    • دقيقة     • ُمختارة  



الدولية العلوم السياسية والعالقات 
التربوية  العلوم 

اللغة وا�دب
الدراسات ا�سالمية

الكثير وغيرها 

كالسيكيات (الحائزون على جوائز عالمية)
القانون

االقتصاد وا�عمال
التاريخ، الجغرافيا والسيرة الذاتية

التواصل وا�عالم

موارد موثوقة من الرّواد على مستوى العالم في مجال تزويد 
المعلومات العربية ا�لكترونية

مجموعات إلكترونية

الدوريات ا�لكترونيةكتب مطبوعة

كتب إلكترونية

أطروحات إلكترونيةفيديوهات

من خالل أكثر من 15 قاعدة بيانات رئيسية وآالف الكتب ا�لكترونية 
الصادرة عن رواد دور النشر العربية على مستوى العالم، استطاعت 
المنهل أن تقّدم مجموعات ذات جودة عالية، يتم تحديثها بشكل 
دوري. حيث أن النماذج الُمستخدمة مرنة وتجعل من إمكانية بناء 
خالل  من  وذلك  السهولة.  في  غاية  بك  الخاصة  الكتب  مجموعة 
تحديد موضوعات معينة تكون من اهتماماتك، أو عمل مجموعات 
ما  (أو  الشراء  أو  االشتراك  خالل  من  يتحقق  ذلك  كل  بك.  خاصة 

ُيسمى بالوصول الدائم). 
الماليزية  التركية،  الفرنسية،  العربية،  باللغات  إلكترونية  لدينا كتب 

MARC21 وا�نجليزية. متوافقة مع سجالت

عن  متخصصة  مجموعات  تشمل  التي  ا�لكترونية  مجموعاتنا 
االقتصاد ا�سالمي، والدراسات االستراتيجية عن الشرق ا�وسط عبر 
عن  صادرة  عميقة  بتحليالت  مختلطة  بيانات  قواعد  هي  ا�نترنت، 
عن  المسئولة  والهيئات  البنوك،  من  ومتنوعة  واسعة  شريحة 
المعايير والمقاييس، والمؤسسات البحثية والمتخصصة في مجال 
التفكير االقتصادي والسياسي، ا�مر الذي يسمح للباحثين بالتعمق 
من  مختارة  مجموعات  ضمن  تكون  التي  الموضوعات  في  بعناية 
الكتب، الدوريات، أعمال المؤتمرات، التقارير االستراتيجية وا�طروحات 
تسهيل  أجل  من  وذلك  المحتوى،  من  مختلفة  أنواع  ا�لكترونية، 

عملية البحث بكفاءة ودقة عالية ضمن الموضوعات المحددة.

النص  في  للبحث  القابلة  الوحيدة  البيانات  قاعدة  المنهل  تقّدم 
الكامل لدوريات إلكترونية من الشرق ا�وسط، إفريقيا، وآسيا. حيث 
المقاالت  آالف  عشرات  إلى  الوصول  والطالب  الباحثون  يستطيع 
الصادرة عن أهم الدوريات. هدفنا ا�ساسي في الفهرسة هو تزويد 
المكتبيين بالطريقة المثلى لتقييم الدوريات بشكل دقيق. ويكون 
على  القادر  المنهل»،  «عامل  بـ  ُيسمى  محدد  عامل  خالل  من  ذلك 
أنَّ  الدوريات واالستشهاد بها.  كما  قياس تكرار استخدام مقاالت 
تساعد  الفهرسة،  في  نوعها  من  والفريدة  المميزة  طريقتنا 
الذي  التأثير  قياس  في  والمستخدمين  وا�كاديميين  المكتبيين 
العربية،  باللغات  مقاالت  تشمل  مجموعاتنا  الدوريات.  تتركه 
ا�نجليزية، الفرنسية، الماليزية، الفارسية، ا�ردية، التركية، ا�سبانية. 

(حصرية للمنهل)

إّن قاعدة البيانات الخاصة بالرسائل وا�طروحات القابلة للبحث في 
أبرز  في  العليا  الدراسات  خريجي  عمل  نتاج  هي  الكامل،  النص 
متوفرة  الموارد  وهذه  ا�وسط.  الشرق  مستوى  على  الجامعات 

باللغات العربية، ا�نجليزية، الفرنسية. 

يتضمن برنامج تطوير المهارات القيادية من المنهل مقاطع فيديو 
أهم  خبرات  تبرز  حيث  العربية،  باللغة  القيادية  المهارات  حول 

المديرين التنفيذيين وأساتذة الجامعات وقادة الفكر الريادي.

تقدم المنهل خدمة تزويد الكتب المطبوعة للمؤسسات ومكتبات 
 400 من  أكثر  مع  الممتمدة  عالقاتها  شبكة  خالل  من  الجامعات 
ناشر على مستوى الوطن العربي، حيث تضم قائمة الكتب المتوفرة 

أكثر من 60 الف كتاب تقع ضمن أكثر من 25 موضوع رئيسي.
جمع  يمكن  حيث  الطلب  حسب  الكتب  توفير  خدمة  نقدم  كما 
الكتب الغير متوفرة ضمن قوائم المنهل وتسعيرها والتأكد على 

توافرها من قبل الناشرين.

تجد الموضوعات التالية في الكتب والدوريات ا�لكترونية التي تقدمها المنهل:



حقوق الطبع والنشر محفوظة ١٠٠٪
أصالة وجودة المحتوى

محتوى أكاديمي محكم علميًا 
رؤوس الموضوعات حسب معايير مكتبة الكونغرس

فهرسة المحتوى عبر خدمات شركات التكشيف الرائدة في العالم
التحديث باستمرار لتحصل على آخر ما توصل إليه العلم من محتوى

لدينا متخصصون في المكتبات ذوو كفاءة في ا�شراف على 
اختيار المحتوى بعناية مع مراعاة:

محتوى موثوق 

دعم المكتبات في جميع أنحاء العالم من خالل تطويرها وإثرائها
بأكثر محتوى متنوع على مستوى العالم

العربي  المحتوى  اكتشاف  في  التكنولوجية  التقنيات  أحدث  من  االستفادة  من  مكتبتك  تمكين  على  قادرة  المنهل 
بكفاءة. من خالل آالف الكتب، الدوريات، ا�طروحات، التقارير البحثية، أعمال المؤتمرات ا�لكترونية الصادرة عن أهم 
د الوحيد لقواعد البيانات القابلة  دور النشر والمؤسسات البحثية في الشرق ا�وسط، إفريقيا وآسيا، فالمنهل هي المزوِّ

للبحث في النص الكامل، والتي تقدمها للجامعات، المؤسسات الحكومية، المدارس، المكتبات العامة.
 

إنَّ مجموعة منتجاتنا وخدماتنا المعروفة على مستوى العالم، هي نتاج 20 عاًما من الخبرة في مجال النشر ا�لكتروني 
وشراكاتنا الممتدة مع أكثر من 800 من دور النشر والمكتبات، مما مكننا من تقديم مجموعة متنوعة من المواد 

ا�كاديمية، المدرسية، الحكومية وقطاعا�عمال وفًقا للمعايير الخاصة بمكتبة الكونغرس.



ترّكز المنهل على تقديم المحتوى العربي الذي يركز على اهتمام المستخدم. يميزنا السعي نحو تقديم أفضل المصادر وااللتزام بتحقيق 
رضا العمالء، يعني ذلك أنك تمتلك الدعم الكامل الذي تحتاجه لتزويد المكتبة والمستخدمين بالمحتوى والتكنولوجيا ا�على تصنيًفا. 

دعنا نساعدك على توفير أفضل المعلومات الجديدة.
يمكنك االتصال بممثلينا، وسنكون سعداء أن نثبت لك كيف تكون المنهل هي مصدر المعرفة الخاصة بك. ممثلونا متوفرون عن طريق 

الهاتف أو البريد ا�لكتروني، وسوف نرد على استفساراتكم على مدى الـ ٢٤ ساعة.

لتحميل الكتب المفضلة لديك إلى الجهاز المحمول الخاص بك. اذهب إلى متجر التطبيقات

المنهل نبع المعرفة

د الرئيسي لقواعد بيانات المنشورات ما الذي يجعل المنهل هي المزوِّ
العلمية وا·كاديمية القابلة للبحث الصادرة من الشرق ا·وسط، إفريقيا وآسيا؟

جودة عالية  •  دقة  •  تنوع في اللغات والموضوعات  •  التحديث باستمرار 

لدى المنهل واجهة استخدام متعددة اللغات فريدة من نوعها تحّسن من إنتاجية كل مستخدم وجودة أبحاثه.
قابلية البحث في النص الكامل في جميع أنواع المحتوى

إمكانية التحميل (DRM مجاًنا)
إمكانية تحميل عدة وثائق مختارة دفعة واحدة

الربط السياقي، التظليل ، التعليق
رفوف الكتب الشخصية (في تزامن مع التطبيق)

وصول غير محدود ومتزامن
رسوم بيانية إحصائية تبين االستخدام 

LOC الموضوعات الرئيسية لمكتبة الكونغرس، الترجمة المتوافقة مع الـ ،MARC21 سجالت
Citaviو ENDNOTE, RefWorks االستشهادات التلقائية مع

SUSHIو COUNTER تقارير تقيس االستخدام متوافقة مع
دعم باقة متعددة من بروتوكوالت الوصول للمحتوى عن طريق 

(نطاق بروتوكول ا�نترنت IP وأنظمة البروكسي المختلفة ونظام Athens ونظام Shibboleth للتوثيق)
واجهة مستخدم باللغات العربية ، ا�نجليزية ، الفرنسية ، التركية

محتوى استثنائي ومتميز

أحدث التقنيات 

خدمة عمالء متميزة


