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ِخيـــِم  ًِ السَّ ْخَم
ِ السَّ

ه
 ِبْســـِم اّلل

 

ُسِبَحاَنَك ال ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَِّمَتَنا ِإنََّك َأِنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم 
 

ــــم ـــ  صـــــــدق هللا الػظيـ

 .(32سىزة البلسة : مً آلاًت زكم )                              



 

 قائمة املححىيات

 الصفداث اإلاىضىع

 د كائمت اإلاصطلحاث

 ش كائمت املخخصساث والاستهاللياث

 16 – 1 / مقدمة 0

 1 جمهيد 0/0

 2  مشكلت الدزاست وأهميتها 0/1

 3 أهداف الدزاست  0/2

 3 حساؤالث الدزاست 0/3

 3 الدزاست خدود  0/4

 4 مىهج الدزاست وأدواتها  0/5

 7 الدزاساث السابلت  0/6

 16 فصىل الدزاست 0/7

  83-23 الفصل األول : المستودعات الرقمية : ماهيتها والقضايا المرتبطة بإنشائها

 23 جمهيد  1/0

 24  جطىزاث غالم الاجصال الػلمى وظهىز اإلاسخىدغاث السكميت 1/1

 24 ثث الاجصال الػلمى والىصىل الحس للمػلىمااشكاليا  1/1/1

 26 وشأة اإلاسخىدغاث السكميت 1/1/2

 28 اإلاسخىدغاث السكميت : اإلافهىم وألاهىاع وألاهميت والخددًاث  1/2

 28  مفهىم اإلاسخىدغاث السكميت 1/2/1

 29 اإلاسخىدغاث السكميت  أهىاع 1/2/2

 31 اإلاسخىدغاث السكميت أهميت  1/2/3

 33 الخددًاث التى جىاجه اإلاسخىدغاث  1/2/4

 33 اإلاسخىدغاث السكميت وجأزيرها غلى اإلاكخباث والجامػاث  1/3

 33 جأزير الىصىل الحس واإلاسخىدغاث السكميت غلى اإلاكخباث  1/3/1

 34 اإلاكخبين فى دغم الىصىل الحس واإلاسخىدغاث السكميتدوز  1/3/2

 35  اإلاسخىدغاث السكميت والجامػاث 1/3/3

 36 ئدازة املحخىي داخل اإلاسخىدغاث السكميت. 1/4

 37 املحخىي اخخياز  1/4/1

 37 أهىاع املحخىي باإلاسخىدع  1/4/2

 39 أشكال اإلالفاث  1/4/3



 40 ججميؼ اإلاصادز إلًداغها باإلاسخىدع   1/4/4

 41 جلىياث ؤلاًداع باإلاسخىدغاث  1/4/5

 42 كميتاإلايخاداجا داخل اإلاسخىدغاث الس  1/5

 42 أهىاع اإلايخاداجا  1/5/1

 43 مػاًير أو خطط اإلايخاداجا  1/5/2

 44 الدشغيل البينى للميخادجا واإلاسخىدغاث السكميت  1/5/3

 45 ضبط جىدة اإلايخاداجا  1/5/4

 46 كضاًا الحفظ السكمي داخل اإلاسخىدغاث السكميت 1/6

 51 سخىدغاث السكميتالجىاهب اللاهىهيت إلدازة املحخىي داخل اإلا 1/7

ت واإلاسخىدغاث السكميت  ئدازة 1/7/1  52 اإلالكيت الفكٍس

 53 سياست ؤلاًداع باإلاسخىدع  1/7/2

 54 ؤلابداع الػام جسخيص  1/7/3

 55 بسامج ئدازة اإلاسخىدغاث السكميت 1/8

 55 فئاث بسامج ئدازة اإلاسخىدغاث السكميت  1/8/1

 61 سخىدع  اخخياز  بسهامج  ئدازة  اإلا 1/8/2

ت إلدازة اإلاسخىدغاث السكميت 1/9  62 اإلاىازد البشٍس

 65 اإلاىازد اإلااليت إلدازة اإلاسخىدغاث السكميت 1/10

 66 أدواث خصس وحسجيل اإلاسخىدغاث السكميت غلى ؤلاهترهذ 1/11

 68 مسخلبل اإلاسخىدغاث السكميت 1/12

 70 الخالصت 1/13

  127-85 هالجامعات األجنبية ومشروعات تطويرة لالمستودعات الرقمي: الفصل الثانى 

 85 جمهيد 2/0

ب 2/1  85 جسجيب اإلاسخىدغاث السكميت غلى الٍى

 87 هماذج مً اإلاسخىدغاث السكميت للجامػاث الػاإلايت 2/2

س اإلاسخىدغاث السكميت 2/3  111 مإسساث ومشسوغاث جطٍى

 111 ثاإلاإسساث والجمػياث لدغم اإلاسخىدغا 2/3/1

س اإلاسخىدغاث السكميت  2/3/2  116 مشسوغاث جطٍى

 122 الخالصت2/4



 

   171-129 : تقييم المستودعات الرقمية للجامعات فى الدول العربية الفصل الثالث

 129 جمهيد 3/0

 129 ئجساءاث الدزاست 3/1

 132 الخدليل ؤلاخصائى لبياهاث الدزاست 3/2

 166 استالخلييم الػام للمسخىدغاث مدل الدز  3/3

 170 الخالصت 3/4

   199-173 الفصل الرابع : التخطيط  لمشروع  المستودع  الرقمى لجامعة  القاهرة

 173 جمهيد 4/0

 174 جامػت اللاهسة ئلكتروهًيا  4/1

 197 اإلاسخىدع السكمي لجامػت اللاهسة مصادز الخخطيط إلوشاء 4/2

 181 مػت اللاهسةغىاصسالخخطيط إلوشاء اإلاسخىدع السكمي لجا 4/3

ف باإلاسخىدع السكمي لجامػت اللاهسة   4/3/1  181 الخػٍس

 182 الجمهىز اإلاستهدف-ألاهداف   –السسالت   –السؤٍت   4/3/2

 183 ئدازة اإلاسخىدع وخلىق ومسئىلياث اإلاسخىدع   4/3/3

 183 الهيكل الخىظيمى للمسخىدع  4/3/4

 185 خىدعياساث التى جىظم الػمل باإلاسالس  4/3/5

 191 اإلاخطلباث اإلاادًت والبرمجيت   4/3/6

ب   4/3/7 ت والخدٍز  193 اإلاىازد البشٍس

 194 اإلاىازد اإلااليت.   4/3/8

 194 الخلييم واإلاساجػت اإلاسخمسة.   4/3/9

 194 الدغاًت والتروٍج للمسخىدع 4/3/10

 195 الخالصت 4/4

 201 هخائج الدزاست

 205 إلاصادز واإلاساجؼكائمت ا

 : اإلاصادز واإلاساجؼ الػسبيت 
ً

 205 أوال

 209  زاهًيا : اإلاصادز واإلاساجؼ ألاجىبيت.

   237-228  مالخم الدزاست

 228 ( :كائمت مساجػت جلييم اإلاسخىدغاث السكميت للجامػاث فى الدول الػسبيت1ملحم )

 234 لدول الػسبيت مدل الدزاست( : كائمت اإلاسخىدغاث السكميت للجامػاث فى ا2ملحم )



 قائمة المصطلحات :

ثحعزض هذه الدراضة إلى عدد مً املصـعححات الىـي بيب ـى رةـارة إل وـار وجعزيوتـار وثى ـي  

الوـــزي هي وـــا ورـــمن امصهـــا مـــً املصـــعححات  ات الصـــلة لىـــي ثحهـــ  م مـــ  مى ـــى  الدراضـــةر وهـــذه 

 :  املصعححات هى

  Open Accessالىصىل الحس  .1

ـــار لحعمتـــىر العـــاف عشـــص ةـــبكة ره،صهـــد  ـــى ةـــ   قاهـــ  للقـــزا ةر إثا لـــة املححـــىي املعلىمـــاج  مجاهو

ـا وو بـحإ إبداعـه  وعادة ما بححوظ الىاةز هأرةيف املقاالت على ره،صهدر وي ىن الىصىل إليه مجاهو

ا عــً   ـى مطـحىد  للىصـىل ا،حـزر وهـى همـى   جدبـد لليمـز العللـي محـا، للبـالامنر واملكحبـات  عيـدو

ث ــــاليف اةــــ،صاكات امل، ابــــدة  ــــى الــــدوريات العلميــــة املحكمــــة و اصــــة  ــــى مجــــاالت العلــــىف والعــــ ر 

ا ملىع الح ار الىاةزيً لىحائج البحىذ العلمية.   (Reitz, 2004)ووبضو

 Digital Repositoryمسخىدع زكمي  .2

ال البحايـة الىـ  ف وـا علـى الىيـ ر وثححـىى علـى  عمـ قاعدة هياهات بمكً الىصـىل إل وـا والبحـ 

وودعتـــــا البـــــالاىن  ـــــف القاعـــــدةر و وـــــد  إلـــــى إثالـــــة  عمـــــال البحايـــــة ولو تـــــا علـــــى املـــــدي البعيـــــدر 

وثىقطــإ املطــحىدعات الزقميــة إلــى املطــحىدعات املعحمــدة علــى املى ــى ر املطــحىدعات امل ضطــاثية. 

(Reitz, 2004) 

 Institutional Repositoryمسخىدع مإسس ي  .3

مجمىعـــة مـــً ا،اـــدمات الىـــي ثقـــدمتا ا،عامعـــة وو مجمىعـــة مـــً ا،عامعـــات  قاعـــدة هياهـــات ثخـــي 

للمطــحويدبً م وــا ةدارة املــىاد العلميــة وومــزها  ــى ةــ   رقلــ  ماــ  املــىاد الزقميــة والحقــاريز الوىيــة 

ورضــــائ  املاجطــــحمص والــــددحىراه واملــــىاد الحعليميــــة ر و طــــح دف املطــــحىد  امل ض ــــ   دــــذل  ،حوــــظ 

لدوريات رلك،صوهية والكح  رلك،صوهيةر ويود  املطـحىد  امل ض ـ   إلـى ثجميـع املقاالت املحالة ها

إهحا  امل ضطة  ف م ان والدر هى وضيلة ةثالة اثصال العللي هـمن البـالامن ر دـذل  هـى وضـيلة 

ملىـــع الح ـــار الىاةـــزيً لىحـــائج البحـــىذ  كادبميـــة ر دمـــا يوـــد  إلـــى إهـــزاس هحـــائج البحـــىذ العلميـــة  ـــف 

 (Reitz, 2004)ضاط العلمية.  و 
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ورةــــيف رقلــــ  ثــــإ إومــــا ه لحــــىفمص الىصــــىل ا،حــــز الىمــــص مقيــــد إلــــى املححــــىي املعلىمــــاج   ــــى ةــــ   

(ر وجعمــ  ثلــ  املطــحىدعات Reitz, 2004إلك،صووــ  ضــت  القــزا ة كىضــيلة لخطــتي  البحــ  العللــي )



ــا علــى املطــحىي العــاللي ول طــد  علــى جعــ  املححــىي  ــى محىــاول فتــات ووضــع مــً املطــحويدبًر وولياهو

ك  املطحىدعات موحىلةر وإهما هىاك  عض املطحىدعات الىي ثإ ثصميمتا لدعإ مماردة املصادر 

ا ما ثحعل  Closed مً مجمىعات محددة مً  فزاد وثىصف  ى هذه ا،حالة هأنوا مىلقة  ر واالبو

ر وبعــض املطــحىدعات بخــي  مطــحىيات Username, Passwordي  هالــد ىل هـذه املطــحىدعات ثصــز 

 .degrees of openness (Northumbria University, n.d.)م حلوة مً الىصىل 

 Self Archivingألازشفت الراجيت  .5

ثل  العملية الىي بقىف ف وا البال   كادبل  هإبـدا  البياهـات الىصـويةر ودـذل  الـىا ال امـ  

 SHERPA - Glossary of)ىالد وو ودثص مً وعماله العلمية  ى ولد املطحىدعات الزقمية املوحىلةل

Open Access Abbreviations, Acronyms and Terms, n.d.).) 

 :  prints Archives-Eأزشيف الطبػاث ؤلالكتروهيت  .6

 Stephen Pinfield, Mike Gardner, and John MacCollهــذا املصــعح  املقــدف مــً جاهــ  

ا لحعزيــــف املطــــحىد  الزقلــــ  فاملعبىعـــات رلك،صوهيــــة  هــــى ولــــن إلك،صوهيــــة مــــً  e-printممـــاهه جــــدو

ووراي البحــىذ  كادبميــةر فمــً املمكــً ون ث ــىن مقــاالت دوريــاتر وو وعمــال مــ ثمزاتر وو فصــىل 

دحــــــــ ر وو وي ةــــــــ   ا ــــــــز مــــــــً وةــــــــ ال إ ــــــــزا  البحــــــــىذ العلميــــــــةر ه طــــــــاظة ورةــــــــيف املعبىعــــــــات 

 ,Pinfield, Gardner, & MacColl)ك،صوهيـة عبـارة عـً مطـحىد  علـى ا،اـغ املباةـز لتـذه املـىاد رل

2002). 

 Open Archivesألازشيفاث اإلافخىخت  .7

ـا علـى ةـبكة   مطحىدعات إلك،صوهية للميمىرات العلميةر ثخي  مححـىي الىصـىا ال املـة مجاهو

ـــز ره،صهــــد لحعميـــــعر ويمكـــــً ون ثححـــــىي علـــــى هحـــــىذ مــــا قبـــــ  الي ـــد  Preprintsمــ ـــإ ث ضـــــع  عــ ـــي لــ الىــ

(ر ومصـعح   رةـيف علـى الـزاإ مـً 6002للحقييإر ورحىذ ما  عد اليمز املحكمة )وليد قـدورة  

امى ــه فإهـــه هاليطـــبة للكحمـــصبً بىعـــىي علـــى ه ـــاف محعـــىر لححوـــظ الـــذي لـــ ظ هالضـــزورة ون ب ـــىن 

ا  ى مىقـع العبعـات رلك،صوهيـة لـذل  بوضـ  الكامـصبً مصـعح   مـً ورةـيف  محىاجدو
و

مطـحىد  هـدال

(Pinfield, 2002  .) 

   Open Archive Initiativeمبادزة ألازشيف اإلافخىح  .8

ـــة  ـــة بــــحإ ثمىيلتــــا مــــً جاهــــ  اثحــــاد املكحبــــات الزقميــــة ر ائــــح   ةــــب ات املعلىمــــات وم ضطـ مى مـ

  standards interoperability العلـــىف الىظىيـــة طوـــد  ثعـــىيز معـــابمص الخمـــىي  البي ـــي وجعشيشهـــا

http://lu.com/odlis/odlis_s.cfm#standards
http://lu.com/odlis/odlis_i.cfm#interoperability


كىضــيلة لخطـــتي  ثبـــادل املححـــىي الزقلـــ  ةثالـــة اثصـــال العللـــي هـــمن البـــالامن عـــً ظزيـــ  ثحطـــمن 

عزوفــــة هاضــــإ )ورةــــيف( ر واملىــــحج الزئ  ــــ ي لتــــذه ظــــزي الىصــــىل إلــــى مطــــحىدعات املــــىاد الزقميــــة امل

املبــــادرة هــــى إظــــار ،حصــــاد البياهــــات الىصــــوية وثجميعتــــا مــــً مطــــحىدعات محعــــددة املعــــزو  هاضــــإ 

OAI-PMH .(Reitz, 2004) 
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PMH) -Ifor Metadata Harvesting (OA 

عبـارة عـً هزوثىكــىل لحبـادل البياهــات مطـم  للمىاقــع هالكمـف عــً البياهـات الىصــوية مـً وجــ  

لصـــادها ر ويـــدعإ الحجميـــع املىـــح إ للبياهـــات الىصـــوية ر وهـــى معحمـــد علـــى املعـــابمص  ضاضـــية الىـــي 

 HTTP , Xml .(“OA and IR glossary : webliography and furtherمعحمـد عل وـا الىيـ  ماـ  

reading”, 2005)) 
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 كائمت املخخصساث والاستهاللياث

ا حصار/ 

 اضتو لية
 املقاه  العزب  املقاه   جىبي

ADRI Australasian Digital Recordkeeping Initiative مبادزة خفظ الدسجيالث السكميت ألاستراليت 

APSR Australian Partnership for Sustainable Repositories الشساكت ألاستراليت للمسخىدغاث اإلاسخدامت 

AIR Automated Archiving for an Institutional Repository  آلاليت للمسخىدغاث اإلاإسسيتألازشفت 

ARROW Australian Research Repositories Online to the World مسخىدغاث البدىر غلى الخط اإلاباشس للػالم 

CUDR Cairo University Digital Repository اإلاسخىدع السكمى لجامػت اللاهسة 

DOAR The Directory of Open Access Repositories ىدغاث الىصىل الحسدليل مسخ 

DR Digital Repository  مسخىدع زكمى 

FAIR Focus on Access to Institutional Resources التركيز غلى الىصىل للمصادز اإلاإسسيت 

ICE-RS 
Integrated Content Environment For Research and 

Scholarship Project  

ذ مشـــسوع بيئـــت املحخـــىي اإلاخكامـــل للبدـــىر واإلاـــى

 الػلميت

IR Institutional Repositories اإلاسخىدغاث اإلاإسسيت 

IRRA Institutional Repositories and Research Assessment اإلاسخىدغاث اإلاإسسيت وجلييم البدىر 

JISC Joint Information Systems Committee   لجىت هظم اإلاػلىماث اإلاشتركت 

OA Open Access الىصىل الحس 

KOPAL 
Co-operative Development of a Long-Term Digital 

Information Archive 

ــل اإلاــدي  س الخػــاووى فزشــيف الحفــظ طٍى الخطــٍى

 للمىاد  السكميت

NDIIPP 
National Digital Information Infrastructure and 

Preservation Program 

بسهــــــــامج البييــــــــت الخدخيــــــــت للمػلىمــــــــاث السكميــــــــت 

 حفظ.اللىميت وال

NEAR National Electronic Article Repository اإلاسخىدع الىطنى للملاالث ؤلالكتروهيت 

NESTOR 
Network of Expertise in Long-Term Storage of Digital 

Resources 

ل اإلاـدي للمصـادز  شبكت الخبراث فى الحفظ طٍى

 السكميت.

OAI-PMH 
Open Archive Initiative Protocol for Metadata 

Harvesting 

بسوجىكـــــــىل خصـــــــاد  -مبــــــادزة ألازشـــــــيف اإلافخــــــىح 

 اإلايخاداجا

OAIS Open Archival Information System  هظام مػلىماث ألازشيف اإلافخىح 

OAR Open Access Repository مسخىدع الىصىل الحس 

PADI Preserving Access to Digital Information  السكميت.خفظ الىصىل ئلى اإلاػلىماث 

ROAR Registry Of Open Access Repositories دليل مسخىدغاث الىصىل الحس اإلاسجلت 

RIFF Repository Interoperability Framework ئطاز غمل للدشغيل البينى للمسخىدغاث 

SWORD Simple Web service Offering Repository Deposit .ب مبسطت لإلًداع باإلاسخىدع  خدمت ٍو

SPARC Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition  اجداد اليشس الػلمى واإلاصادز ألاكادًميت 
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 تمهــيد 0/0

، وأخد أبرز مئصضاث العلمينظام الاجصاى  فيحعد الجامعاث أخد أبرز العناصر الفعالت 

 جقاادم اتجخ ااح اتباا ؛   ااا   فاايالعااالا اإلاعاصاار، ول ااا مو  م ااا  فاايانخاااا اإلاعلىماااث وا اارظا وخفظ ااا 

 خ ث جضطلح ب ضئىل ت ا ر اإلاعرفت والخعريف ب ا ين ر ماخل ا.

معاا خرلات الىصاىى البار، فابنا ماناذ و ااتف  فايوجلعب الجامعاث آلان موً ا م ً ا ومئزًرا 

الخعلاا ا، والثدااث، وخدماات اتجخ ااح   فاابن ظاالث الى اااتف الاا  ر ي ناا  جدق ق ااا  فاايالجامعاات جخ  اا  

لىصىى البر، فبلى جانب الخعل ا وجً ا لىجه جقدم الجامعااث بصى ة ألثر فعال ت ع  طريق معا ا

مفخىخات اإلاصاد ، واإلاصاام   ؤلالنترواا آلان برامج الخعل ا ع  بعد اإلاعخ دة علاى برمي ااث الخعلا ا 

البااااارة للاااااخعلا وااااااى بعااااار ا ظاصااااااث الىصاااااىى البااااار، أماااااا الثداااااث فااااابن الجامعااااااث ببجاخااااات أصاااااىل ا 

  ا وجسيد م  فعال ت ا، وال شاو أن  العلميجدعا ع ل ت الثدث  الىصىى البر ألصلىبالفنريت وفًقا 

)عثاااااد الااااارخ   فاااااراا م صااااال  ان بااااا  صاااااالا  خدمااااات اتجخ اااااح وجطاااااى ث فااااايالن ايااااات  فاااااينلاااااو يصاااااب 

 .(2010،ال  ري 

ويعجاب الق اام بن ار  الالظييوظناك طريقان  تيضان للىصىى البر  أول  اا سضامب باالطريق 

 صااىم، أمااا الطريااق  أ ، ويااخا الىصااىى الب ااا باادون اإلاااام مو ياااث عل  اات مدن اات ال ل اادر الااى الاار ذ 

آلاخر فيضمب الطريق ألاخضر، ويعجب اا اا  مضاخىمعاث  ي  ات مئصضا ت أو مخ صصات مىااىعً ا 

 وجخاح جلو اإلاضخىمعاث لللو لع ىم اإلاضخف دي  مون أ  عىاتق أو ي ىم. 

 ينثغااااي التااايج صصااااث عدياااادة  فاااايخلاااو الجامعااااث زااااروة ظاتلااات ماااا  مصاااام  اإلاعلىمااااث وج 

جي  ع اااا ومعالجت اااا واجاخت اااا مااا  خااا ى مضاااخىما  يماااي سع ااا  علاااى اجاخااات ؤلانخااااا الفنااار  للثااااخ  ن 

بالجامعاااات علااااى ؤلانترنااااذ، لااااللو ف ااااى أماة لخدق ااااق الاجصاااااى الفعاااااى باااا ن أعضااااا  ظ ئاااات الخااااد يط، 

لجامعااات، وجداارث الن  ااار ماا  الجامعااااث علااى جاااىف ر مضااخىمعاث مئصضااا ت جخاااىلى والطاا ب، واما ة ا

 فاايم  اات اجاخاات الثدااىر العل  اات الضاصاات بؤعضااا  ظ ئاات الخااد يط   ااا، نلااو أن جاارمم أصاا ا  باخ ب ااا 

 ألاوصاط العل  ت سعجب بالخثع ت ا جقا  مضخىي الجامعت ب ن الجامعاث اإلانا رة ل ا.

 التااااايلااااللو ف ااااا  اإلا ناااا  لل ضاااااخىما الريمااااي لتجامعااااات أن يدخااااىي علاااااى الخقااااا ير ؤلاما يااااات 

جصاااااد ظا الجامعااااات، والىزااااااتق الخا ي  ااااات لتجامعااااات، ومدااااااار جلضااااااث ميلاااااط الجامعااااات والقاااااىان ن 

جااااانظا الع اااااا  وجضاااااثطه، والجامعاااااااث لااااادة ا العديااااااد مااااا  اتجاااااا ث ألامامي  ااااات عال اااااات  التاااااايواللاااااىاتذ 

 ظا، وم   ظلث اتجا ث يدضاابق الثااخ ىن ماخا  الجامعااث وخا ج اا ل صاخفامة جصد التياإلاضخىي 
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)دمحم فخحاااااى عثاااااد م اااااا جضااااا ه مااااا  أبداااااار عل  ااااات ي  ااااات يااااادم ا أبناااااا  الجامعااااات وال يسالاااااىن يقااااادمى  ا 

الضااااااال   العلمااااااي، و ااااااللو نيااااااد اإلاضااااااخىما الريمااااااي لتجامعاااااات يي ااااااح باااااا ن اتبخااااااىي (2009،ال ااااااامي

 الضاث بالجامعت. ؤلاما   أو  الخنظ ميواتبخىي 

وماااااااا  اإلا خاااااااات اظخ ااااااااام أشاااااااا ر الخصاااااااان فاث العاإلا اااااااات الضاصاااااااات بق اااااااااش اإلاهاناااااااات العل  ااااااااات 

الالي أنخيخاه الجامعات  الفنار  لتجامعاث )خ ر م اى علاى نلاو جصان ف الىيثاىمترلط( بناا ؤلانخااا 

 م ً اا 
ً
  خ اث ي  ا  اتبخااىي  خصاىل ا علااى جرجياب أعلاى فايعلاى مضاخىمع ا الريماي، ويعاد نلااو عاام 

ظاالث الد اصاات  فااي، لااللو مااان الاظخ ااام العلمااياإلاخاااح علااى اإلاضااخىما الريمااي لتجامعاات نخاااا الجامعاات 

حعااااد ماااا  أعااااره الجامعاااااث   اااادر اخااااراا  التاااايبااااالخ ط ؛ ءا ااااا  مضااااخىما  يمااااي لجامعاااات القاااااظرة 

 عاإلاً ا. العلميخاج ا لنىزظا، لخناى مهانت ا ال تقت   ا ب ن الجامعاث العاإلا ت والخعريف ببن

 مشكلة الدراسة وأهميتها: 0/1

عااادم اظخ اااام الن  ااار مااا  الجامعااااث فاااي الااادوى العر  ااات ببا اااا   فااايجخ  ااا  م اااهلت الد اصااات 

مضااخىمعاث  ي  اات ل ااا حع اا  علااى جي  ااح ؤلانخاااا الفناار  واجاخخااه للثاااخ  ن   خ ااث يقااىم الثاااخ ىن 

ل ا للع ا  علاى اباراز  العلمياضب ظلا ؤلانخاا  فيبق أمال  عديدة والجامعت ل ا ال فيبن ر أبداث ا 

 ي  ت ا ألامامي  ت عاإلاً ا.

اطااااااا  خاااااارث الجامعااااااااث العاإلا اااااات والعر  اااااات علااااااى أن ج طاااااااى خطااااااىاث وا اااااابت نداااااااى  فاااااايو

الىصاااىى البااار مااا  خااا ى اا اااا  مضاااخىمعاث  ي  ااات ل اااا، جاااا ث ظااالث الد اصااات ءلقاااا  الضاااى  علاااى 

الااااادوى  فاااااياإلاضاااااخىمعاث الري  ااااات لتجامعااااااث وأظ  ت اااااا ماااااح جق ااااا ا اإلاضاااااخىمعاث الري  ااااات لتجامعااااااث 

 : فيمعاث العر  ت، وجخ    أظ  ت اإلاضخى 

  لتجامعت. العلميجطىير ميخ ح الثدث العلمي، وجىص ح نطاه جؤز ر ؤلانخاا  فياإلاضاظ ت 

  معااااا الثاااااخ  ن وجدق ااااق الخىاصاااا  باااا ن أعضااااا  ظ ئاااات الخااااد يط، والثاااااخ  ن، والطلثاااات وع ااااىم

اإلاااائج راث العل  اات واتجااا ث العل  اات والنخاااب  فااياتجخ ااح مااا  خاا ى اجاخااات ألابدااار اإلان اااى ة 

 لفاث اإلاخىافرة بص غ النترون ت.واإلائ 

 إلاا يصىي  أظ  ت العر  ت الجامعاث جىلى بؤن (2008)أمااى دمحم الض د, ويد أوصذ م اصت 

  والتاي اإلائصضا ت الري  ات باإلاضاخىمعاث سعارر
ً
 ما  اإلائصضات م رجااث لها   صا ً ا ج  ا  جاج 

 فاي أزار واخادار الثداىر، نخااتج نطااه اصاخ دام جىصا ح الاى اإلاضاخىمعاث جلاو بداىر، وصاخئم 

 الجامعات لثاخثي للترويج ينخ ىن لل ئصضت، ووص لت باخ  ن ب ئلفاث الاصد  ام اإلارجعي معدالث

 .العل  ت والثدىر
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 أهداف الدراسة : 0/2

 الى:ل در ظلث الد اصت 

 م اصت ماظ ت اإلاضخىمعاث وأظ  ت ا وأظا القضايا اإلارجثطت   ا. .1

 ن انا م  مضخىمعاث الجامعاث ألاجنب ت. جدل   .2

 الدوى العر  ت. فيجق  ا اإلاضخىمعاث الري  ت لتجامعاث  .3

الخ طاااا ؛ ءا ااااا  مضااااخىما  يمااااي لجامعاااات القاااااظرة، ونلااااو   اااادر الخعريااااف باءنخاااااا  .4

 لتجامعت النترونً ا. الفنر  

 الدراسة : تساؤالت 0/3

 ما أظا القضايا اإلارجثطت ببا ائ ا؟ما أظ  ت اإلاضخىمعاث الري  ت بالنضثت لتجامعاث، و  .1

 ما أبرز اإلاضخىمعاث الري  ت لتجامعاث العاإلا ت ؟ وما أبرز م مد ا ؟ .2

الاادوى العر  اات ؟ ومااا أباارز م مد ااا وعناصاار القااىة  فاايمااا اإلاضااخىمعاث الري  اات لتجامعاااث  .3

 والضعف فب ا؟

 ما مخطلثاث وآل اث اا ا  مضخىما  يمي لجامعت القاظرة؟ .4

 

 الدراسة :حـدود  0/4

 جخق د ظلث الد اصت ب ي ىعت م  البدوم اى :

 :  الحدود املوضوعيت 0/4/1

الااااادوى العر  ااااات   ومااااا   فااااايل اااااخا ظااااالث الد اصااااات بخدل ااااا  اإلاضاااااخىمعاث الري  ااااات لتجامعااااااث 

أشاا رظا )مضااخىما جامعاات اإلالااو ف ااد للثتااروى واإلاعااامن، ومضااخىما جامعاات اإلالااو صااعىم، ومضااخىما 

جامعااااات يطااااار، ومضاااااخىما الجامعااااات ألامرين ااااات بالقااااااظرة(، وجق    اااااا ب اااااا ح اااااخ   عل اااااه مااااا  يضاااااايا 

 ت القاظرة.مح الخ ط ؛ ءا ا  مضخىما  يمي لجامع )جننىلىج ت واما يت ويانىن ت وب ريت(

 الحدود الزمىيت :  0/4/2

الاادوى العر  اات وجق    ااا، مناال  فاايح اا   الد اصاات جدل اا  اإلاضااخىمعاث الري  اات لتجامعاااث 

م وظااااى جااااا يأ اا ااااا  أوى مضااااخىما لجامعاااات عر  اااات وظااااى مضااااخىما جامعاااات اإلالااااو ف ااااد للثتااااروى 2007

 م، وظى جا يأ ا  ا  م خظت وجق  ا جلو اإلاضخىمعاث .2015واإلاعامن، وختب فبراير 
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 الحدود املكاهيت :  0/4/3

لادوى العر  ات ، ماح القاا  الضاى  علاى ا فايح    الد اصت اإلاضاخىمعاث الري  ات لتجامعااث 

 نظ رل ا العاإلا ت.

 الحدود اللغويت : 0/4/4

الاااااادوى العر  اااااات بل ت ااااااا العر  اااااات أو  فاااااايح اااااا   الد اصاااااات اإلاضااااااخىمعاث الري  اااااات لتجامعاااااااث 

 مىايح جلو اإلاضخىمعاث. فيجثًعا لل ت اإلاضخ دمت  أ ؤلانيل زيت أو الفراض ت .... الخ، 

 الحدود الىوعيت :  0/4/5

الاادوى العر  اات ب ااا جدىيااه ماا  لخاااب،  فاايح اا   الد اصاات اإلاضااخىمعاث الري  اات لتجامعاااث 

 ومقاالث، وأع اى مئج راث، وجقا ير فن ت وغ رظا م  م خلف أنىاا اتبخىي.

 منهج الدراسة وأدواتها : 0/5

 منهج الدراسة : 0/5/1

اااااى  مااااا خططخاااااه الثاخ اااات ماااا  أظااااادار، ووفااااق مااااا  صاااا خه مااااا  خاااادوم جخفااااق وطث عااااات  فااااي

صاب   اا اا  اإلاضاخىمعاث  فايلبصر الج ىم   اإلاضحياإلاىاىا، فبن ظلث الد اصت حعخ د على اإلانهج 

الاااادوى العر  اااات، وجق    ااااا لخدديااااد ماااادي لفا ل ااااا لضدماااات الجامعاااات، وأيًضااااا  فاااايالري  اااات لتجامعاااااث 

 جدض ن اإلاضخىمعاث الري  ت اإلاىجىمة عر ً ا. فيم اصت ن انا م  الخيا ب ألاجنب ت ل صخفامة من ا 

 أدوات جمع البيانات: 0/5/2

 حمع البياهاث على مجموعت من ألادواث هى : فيحعخمد الدراست 

: 
ا
 قائمت املزاحعت أوًل

( عنصًرا لخق  ا واياح اإلاضاخىمعاث الري  ات 73واى عثا ة ع  يات ت مراجعت ل  ت جضا ) 

 الدوى العر  ت، وجا جقض ا ظلث القات ت الى يض  ن ظ ا : فيلتجامعاث 

 : الث اناث الخعريف ت لل ضخىما. القسم ألاول 

  الثن ااااات الخنظ   ااااات  اااااايعناصااااار الخق ااااا ا، وي اااااخ   علاااااى أ باااااح مي ىعااااااث  : الثممممماو القسمممممم :

وؤلاما يت لل ضخىما، واما ة الن ان الريمي، والثن ت الفن ت والخننىلىج ااث، وأخ اًرا خادماث 

 اإلاضخىما.

 ( قائمت املزاحعت1اهظز ملحق )
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 : جا جدديد وجدن ا ظلث العناصر م  خ ى اإلاراخ  آلاج تويد 

  مراجعت ؤلانخاا الفنر  لل ىاىا والل  زخر بالعديد م  ألاملات ؤلا شااميت ما  يثا  اإلائصضااث

 عاااا  جيااااا ب الجامعاااااث ألاجنب اااات فااااي جؤصاااايط 
ً
الثد  اااات الداع اااات لل ضااااخىمعاث الري  اااات،  فضاااا 

 The Center forياام علاى اعادامظا مرلاس اإلانخثااث الثد  ات  التايمضاخىمعال ا، ولاللو اإلاعااي ر 

Research Libraries -CRL مرلااس اإلانخثاااث علااى الضاا؛ اإلاثاشاار ،OCLC  إلاراجعاات وجق اا ا أما ,

 & Dale)جاا الاعخ اام علب اا الد اصااث الخال ات :  التاياإلاضخىمعاث اإلائصضا ت، وما  أظاا اإلاصاام  

Ambacher, 2007)  ،(Blinco & Australia, 2004) ،(Crow, 2002) ،(McDonald & 

Thomas, 2008) ،(Meier, 2008)  ،(2011 ،)اي ان فىز  ع ر، (2006،)مخىلى النق ب. 

 وياااد )*(جدناا ا يات ااات اإلاراجعااات ماا  يثااا  مي ىعااات ماا  ألاصااااجلة فاااي مياااى اإلانخثااااث واإلاعلىمااااث ،

 ج  لذ آ ا  الضامة ألاصاجلة في آلاح :

 ح   ر ص اغت بعر العثا اث. –

 اجرا  حعدي  في جرجيب بعر العناصر.  –

 بعر ألاصئلت أو خلف ا. ااافت  –

 حعدي ث في شه  القات ت وجنض ق ا.  –

وياااد اصاااخيابذ الثاخ ااات د ا  الضاااامة اتبن اااا ن ب اااا يخفاااق وأظااادار الد اصااات ومخطلثال ااااا، 

ماااااا  مىايااااااح  جااااااا جي  ع ااااااا لخق اااااا ا جلااااااو اإلاضااااااخىمعاث الااااااى ب اناااااااث مضااااااخقاة التاااااايوجنقضااااااا الث اناااااااث 

اإلاضااخىمعاث الري  اات اإلافخىخاات مداا  الد اصاات ومىايااح جامعال ااا، و  اناااث اصخ لصاات ا الثاخ اات ماا  

 . 2013الفترة م  أبري  الى أغضطط  فيمراصلت اإلاضئىل ن ع  مىايح جلو اإلاضخىمعاث 

ا : املالحظت املباشزة :  ثاهيا

يااااااح جلااااااو اإلاضااااااخىمعاث، واااااااى جخهاماااااا  مااااااح ألاماة الضااااااابقت، ونلااااااو ماااااا  خاااااا ى اصااااااخ دام مىا

 جقدم ا، وامهان اث الثدث فب ا. التيوالخعرر علي الضدماث 

 

                                                           
 -السادة ألاساجذة املحكمين لقائمت املزاحعت هم: *

 . م عثد الرخ   فراا ألاصخان اإلاضاعد بقضا اإلانخثاث واإلاعلىماث بهل ت آلاماب جامعت بجب صىيف.1

 . م ع ام عيس ب صالح ألاصخان اإلاضاعد بقضا اإلانخثاث واإلاعلىماث بهل ت آلاماب جامعت خلىان.2
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 الدراسة:مجتمع  0/5/3

   م :يخهىن ميخ ح الد اصت 

  جااااااااا الاعخ ااااااااام علااااااااى أملاااااااات ح ااااااااج   الممممممممدول العز يممممممممت  فممممممممياملسممممممممخودعاث الزقميممممممممت لل امعمممممممماث :

 فااااايجدخضااااان ا الجامعااااااث  اإلاضاااااخىمعاث الري  ااااات علاااااى شاااااثنت ؤلانترناااااذ لبصااااار اإلاضاااااخىمعاث التاااااب

 الدوى العر  ت، وم  ظلث ألاملت :

 The Directory Of Open Access دليمممممممع مسمممممممخودعاث الو مممممممول الحمممممممز –

Repositories(OPENDOAR): وظى مخاح على ،http://www.opendoar.org/  . 

 Registry Of Open Access Repositories دليممع مسممخودعاث الو ممول الحممز امل مم لت –

(ROAR)وظى مخاح على ،.http://roar.eprints.org/  

 فاااااي، ول ااااادر الااااى الن اااااف عاااا  الخىزياااااح الج راRepository 66  66خارطممممت املسمممممخودعاث –

، واااااااااااااااااااااااااااااااااى مخاخاااااااااااااااااااااااااااااااات علااااااااااااااااااااااااااااااااى العااااااااااااااااااااااااااااااااالميلل ضاااااااااااااااااااااااااااااااخىمعاث الري  اااااااااااااااااااااااااااااااات علااااااااااااااااااااااااااااااااى اإلاضااااااااااااااااااااااااااااااااخىي 

http://maps.repository66.org/. 

 , E-Prints Softwareنظاا اما ة اتبخاىي م ا   ماسوم أو م  خ ى مىايح ويىاعد ب اناث 

D-Space Open Repository Software Fedora , … ؤلاصاثاا ، وأيًضاا ما  خا ى مىياح الخصان ف 

 إلاضخىمعاث، وظى مخاح على :الىيثىمترلط لترجيب ا

http://repositories.webometrics.info / و لاااغ عااادم اإلاضاااخىمعاث الري  ااات لتجامعااااث ،

 ، وجا الع   على جق    ا ج  ع ا.  2013مضخىمًعا ختب أغضطط  15الدوى العر  ت عدم  في

 الدول العز يت محع الدراست. في( قائمت املسخودعاث الزقميت لل امعاث 2اهظز ملحق )

 صياغة االستشهادات المرجعية :  0/5/4

 American Psychologicalاعخ دث الد اصت على مع ا  الج ع ت ألامرين ت لعلا النفط 

Association – APA  بالد اصاات، وجااا الاصااخعانت ببرنااامج  الااىا مةلصاا اغت الاصد اا اماث اإلارجع اات

ENDNOTE x5 .لص اغت جلو الاصد  اماث 

 

 

http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://maps.repository66.org/
http://maps.repository66.org/
http://repositories.webometrics.info/
http://repositories.webometrics.info/
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 الدراسات السابقة : 0/6

 أدوات البحث: 0/6/1

مي ىعت لث ارة ما  اإلاصاام ، وألامواث للخعارر علاى الد اصااث والج اىم التاب  فيجا الثدث 

 جرجث؛ ب ه  مثاشر، أو غ ر مثاشر ب ىاىا الد اصت ، م  ب ن ا :

  العزب  الفكزي أدلت وقواعد بياهاث إلاهخاج : 

م/ دمحم فخحاااى عثاااد 2007-م2005ميااااى اإلانخثااااث واإلاعلىمااااث  فااايالعربااا   الفنااار  مل ااا  ؤلانخااااا  –

 .2010. الرياض : منخثت اإلالو ف د الىطن ت، ال ام 

م/ دمحم فخحاااى عثاااد 2009-م2008ميااااى اإلانخثااااث واإلاعلىمااااث  فااايالعربااا   الفنااار  مل ااا  ؤلانخااااا  –

 .2012. الرياض : منخثت اإلالو ف د الىطن ت، ال ام 

 لل نخثاث واإلاعلىماث،  العرب اإلاخاخت م  خ ى مىيح الاجدام  ال ام ياعدة ب اناث  –

http://arab-afli.org/index.php  

 ياعدة ب اناث ألاطروخاث اإلاخاخت م  خ ى الثىابت العر  ت لل نخثاث واإلاعلىماث،  –

www.cybrarians.org. 

 .http://www.eulc.edu.eg                       الف رش اإلاىخد لتجامعاث اإلاصريت، مخاح على –

  ألاحىبي الفكزي أدلت وقواعد بياهاث إلاهخاج : 

 

 LISTA   Dissertation Abstracts International (DAI) 

 Eric  EBSCO Academic Search Premier 

 ISI Web Of Knowledge  Sage Journals On Line 

 Emerald  Proquest theses and dissertations 

 Charles W. Bailey, Jr. Institutional Repository Bibliography. Available at : http://digital-

scholarship.org/irb/library.htm 

 

 

 

http://arab-afli.org/index.php
http://www.cybrarians.org/
http://www.eulc.edu.eg/
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 محزكاث البحث العامليت :   –

 ...…… Google, Yahoo, Altavista, Exaleadجا الاعخ ام على أش ر مدرماث الثدث م   

 استراتيجية البحث : 0/6/2

اصاااخ دام مي ىعااات مااا  اإلاصاااطتباث والهل ااااث الدالااات لتبصاااىى علاااى ألبااار عااادم مااا   جاااا

الد اصاااااااث ألامامي  اااااات ناث الع ياااااات ب ىاااااااىا الد اصاااااات، وماااااا  اإلاصااااااطتباث علااااااى صااااااب   اإلا اااااااى ال 

 البصر:

ت باللغت العز يت  باللغت إلاهجليًز

 الو ول الحز  Institutional Repositories 

 املسخودعاث الزقميت  Universities Repositories 

 جزجيب ال امعاث  Open Access and Institutional Repositories 

 Institutional Repositories and Scholarly Communication   

  Ranking of Repositories 

  Institutional Repositories Assessment 

  Institutional Repositories planning  

  Repositories Webometrics 

ياد جارجث؛ ب اه  مثاشار أو  الطاىويد أصفر الثدث ع  مي ىعت م  الد اصاث الضابقت 

 غ ر مثاشر ب ىاىا الد اصت.

 : الفكريمراجعة اإلنتاج  0/6/3

جناولااااااذ مىاااااااىا  التاااااايصااااااىا  العر  اااااات أو ألاجنب اااااات  ثالدا صاااااااالعديااااااد ماااااا   ماااااائخرا  اااااارث 

جا جرج ب ا وفًقا  التياإلاضخىمعاث الري  ت والخ ط ؛ ل ا وجق    ا، وف  ا يلى عرض لخلو الد اصاث 

تج ىعاااات ماااا  الخقضاااا  اث اإلاىاااااىع ت وجدااااذ ماااا  جقضاااا ا مىاااااى ي جااااا جرج ب ااااا زمنً ااااا ماااا  ألاخاااادر 

 لأليدم، مالخالي : 
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  .الدراساث العز يت 

 وي ن  جقض   ا الى ز زت أيضام : 

 : جقييم املسخودعاث الزقميت والخخطيط إلوشائها.
ا
 أوًل

جق ااا ا اإلاضاااخىما الريماااي لجامعااات  (2013)أشااارر منصاااى  البضااا ىاى  مام, جناولاااذ م اصااات 

اإلانصاااى ة ماخااا  نظاااام اإلاضاااخقث  ءما ة اإلانخثااااث مااا  خ اااث الثناااا  واتبخىيااااث والخقن ااااث وألامواث 

 ع  الخعرر على ماىاط  القاىة  فيوالض اصاث اإلاخثعت صىا  
ً
ؤلايداا أو الاصترجاا أو ؤلاجاخت، فض 

الت ااااا، ويااااد جىصاااا  الثدااااث ب اااانهج م اصاااات اإلاضااااخىما وجاااادع   ا، ونقاااااط الضااااعف والع اااا  علااااى از  فااااي

 عا  ؤلاخصاات اث 
ً
البالت، وجا ج اح الث انااث اعخ ااًما علاى يات ات مراجعات ومقااب ث ضضصا ت فضا 

جىصاا  الب اااا الثاخااث جاااىفر  التاااياإلاىزقاات لل ضاااخىما اعخ اااًما علاااى نظااام اإلاضاااخقث ، وماا  أظاااا النخاااتج 

الثن ت الخدخ ات لل ضاخىما ما  أج اسة و رمي ااث ولفاا اث ب اريت، وا جفااا ثجاا ألابداار اإلان اى ة 

ا، ووص ب الثاخث بضارو ة وااح ص اصات وا ابت لل ضاخىما  40783على اإلاضخىما خ ث بل ذ 
ً
بد 

 ح زقافت الىصىى البر م  خ ث ؤلايداا والبفت وؤلاجاخت، والخىع ت بؤظ  ت ؤلايداا الريمي وحشج

 لل علىماث.   

( علااااااى فداااااا  أفضاااااا  خ ضاااااا ن مضااااااخىمًعا 2012 العرباااااا ،وع لااااااذ م اصاااااات )أخ ااااااد عثااااااامة 

وجىزيااح مدخىيال ااا عاادمًيا ونىعً ااا وزمنً ااا  The Cybermetrics Labوجدل ل ااا وفًقااا لترجيااب مئصضاات 

 اصاااث اإلاخثعاات   ااا   ومىاااىعً ا وجدديااد أصااال ب الثدااث والاصااترجاا والبرمي اااث اإلاضااخ دمت والض

لىاااح آل ااات ءا اااا  اإلاضاااخىمعاث الري  اات   لدضترشاااد   اااا الجامعااااث العر  اات عناااد بناااا  مضاااخىمعال ا 

وجىصلذ الى خرث اإلاضخىمعاث مىاىا  الخدل لي ف الري  ت، واعخ دث الد اصت على اإلانهج الىص

علىماااااث اتضخلفاااات الد اصاااات علااااى جااااىف ر أصااااال ب ل  اااارة ج ناااا  مضااااخ دمب ا ماااا  اصااااترجاا مصااااام  اإلا

% ماا  اإلاضااخىمعاث مىاااىا الد اصاات برمي اااث مفخىخاات اإلاصااد  ومااان برنااامج 75واصااخ دام اضااثت 

Eprints  ظااااااى ألثاااااار الباااااارامج اصااااااخ داًما، و ل ااااااذ النضااااااثت اإلائىياااااات لباااااارث اإلاضااااااخىمعاث علااااااى اعاااااادام

 %. 79الض اصاث الضاصت باإلاضخىما 

لىااااااااح الاااااااراظ  لل ضاااااااخىمعاث الاااااااى جدل ااااااا  ا (2012)خناااااااان أخ اااااااد فااااااارا, وظااااااادفذ م اصااااااات 

جلااو اإلاىاياااح  فاااياإلائصضاا ت العر  اات وجقاااديا صااى ة وا ااابت عن ااا، ماااح ب ااان أوجااه القصاااى  والضااعف 

وجقااديا بعاار الايتراخاااث ماا  أجاا  جن  ت ااا وجطىيرظااا، باعخثا ظااا وصاا لت م  اات و اتاادة لن اار وازاارا  

العاإلا ات وجدل ل اا ومداولات  علاى ؤلانترناذ والىياىر علاى أظاا اإلاضاخىمعاث اإلائصضا ت العرب اتبخىي 

الضااروا من ااا بااثعر اإلائشااراث العاماات إلاااا ييااب أن جهااىن عل ااه اإلاضااخىمعاث اإلائصضاا ت العر  اات ماا  

جلااو  فاايخ اث لفااا ة الخصا  ا والخ ط اات والض اصااث اإلاخثعاات وغ رظاا ماا  العناصار الىاجااب جىافرظاا 
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ترلت باااا ن اإلاضااااخىمعاث اإلاضاااخىمعاث العر  اااات، وماااا  أظااااا ماااا جىصاااالذ ال ااااه وجااااىم خ اااط عىاماااا  م اااا

العر  ااات ل عىيااااث وااااى : ااااعف عامااا  الخدف اااز علاااى الاصاااخ دام، وااااعف الض اصااااث اإلائصضااا ت، 

لل ئصضات، وااعف خادماث الثداث،  الاداخليواعف الرواب؛ الداخل ت لار ؛ اإلاضاخىما بالنظاام 

 وعدم الر ؛ ب ن اإلاضخىمعاث اتبل ت بعض ا بثعر.

 فااي ؤلاصاانند يتالااى  صااد جير اات منخثاات  (2012خضاا ن, )اي ااان  مضااان دمحم وظاادفذ م اصاات 

م روا مضخىما ألاصىى الري  ت لخهىي  صى ة وا بت ع  اإلا روا، وابراز أظا اإلا مذ اإلا  زة له 

علااااى صااااع د جدق ااااق أظاااادار والثااااداياث واإلا زان اااات اتضصصاااات لااااه وم اصاااات الثجااااب الخدخ اااات لل  ااااروا 

 فاااايج ىعااااث العر  ااات ماخااا  مضاااخىما ألاصاااىى الري  ااات والخي  ااازاث اإلااميااات والبرمي ااات ماااح جق ااا ا ات

ألامرين ااات، وظااادفذ  NISOايترخت اااا ال  ئااات الىطن ااات إلاعااااي ر اإلاعلىمااااث  التاااي  واإلاثاااامةااااى  اإلاعااااي ر 

الد اصت أيًضا ءعدام ن ىنا مقترح إلاعاي ر الخقىيا ب  روا مضخىما ألاصىى الري  ت وفًقاا إلاعااي ر 

NISO  ي نا  الاعخ ااام علب اا عناد الخ طاا ؛  التايالعاماات  اإلاثاامةل داولات الصاخنثاط أظااا ألاصاط أو

 جدق ق أظداف ا على منهج م اصت البالت.   فيءا ا  م روا م ابه، واعخ دث الد اصت 

 واظخ اام التزام ( على جدديد مدي2012شرر الدي ,  الرإوروع لذ م اصت )أخ د عثد 

 جاناب، ومادي ما  الري  ات إلا اروعال ا البفات ب انااث واصافاث خ دامباصا اإلاصاريت اإلانخثااث

 الاى جدل ا  الد اصات ظادفذ ل اا آخار، جاناب ما  اتجااى ظالا فاي العاإلا ات واإلاعااي ر باالضط؛ التزام اا

 الخابعت لل نخثاث واإلا روعاث وألا ش فاث باإلاضخىمعاث اإلاىجىمة البفت ب اناث واصفاث وجق  ا

 نالارة العاالا وم اروا ، ؤلاصانند يت ب نخثات -ما   -الري  ات  ألاصاىى  مضاخىما اإلاصاريت، ومن اا :

 للرصاات  الريماي واإلاضاخىما  ؤلاصانند يت، ب نخثات والبضاا    الطث عاي التارار جىز اق ب رلاس العربا 

 لتجامعاات الثدثااي واإلاضااخىما لتجامعااث، ألاعلااى الري  اات لل يلااط باإلانخثاات اإلاصااريت الجامع ات

 .بالقاظرة ألامرين ت

جق ااااا ا اإلاضاااااخىمعاث اإلافخىخااااات علاااااى الىيااااااب  (2011)اي اااااان فاااااىز  ع اااااار, وجناولاااااذ م اصااااات 

بىصاااف ا أخاااد أيااادم آل ااااث الىصاااىى البااار لل علىمااااث وأول اااا، والن اااف عااا  مااادي افاااامة الثااااخ  ن 

م خلااف اتجاااالث العل  اات واإلانخثاااث الثد  اات اإلاصااريت ب دافظاات القاااظرة النبااري،  فااياإلاصااري ن من ااا 

للو الع اااا  علااااى واااااح جصااااى  إلاضااااخىما مئصساااا ي جااااامعي مفخااااىح علااااى الىيااااب، ويامااااذ الثاخ اااات ولاااا

، وماا  أظااا مااا جىصاالذ ال ااه جلااو الد اصاات أن الج ااىم اإلاثلولاات ندااى خرلاات اإلاضااحيباصااخ دام اإلااانهج 

اإلانخثااث  اخصااث ج اىًما جدضاا بالفرميات، وااعف و اى  العرب الىط   فيالىصىى البر لل علىماث 

الد اصااات بدرلااات الىصاااىى البااار لل علىمااااث وآل ال اااا، وغ ااااب مو  اإلانخثااااث الثد  ااات  الثد  ااات مدااا 

 اخاطت اإلاضخف دي  بآل اث الىصىى البر لل علىماث وجد يب ا علب ا.  فيمد  الد اصت 
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لثنااا  وايخنااا   الااى جقااديا جصااى  مقتاارح (2010)أصااامت دمحم عط اات خ اايط, وظاادفذ م اصاات 

علاى شاثنت الانترناذ، ولاللو جيرياب  الري  ات فاي اإلاضاخىمعاث الري  اتوجنظا ا واصاترجاا الن انااث 

لقضااااااا اإلانخثاااااااث واإلاعلىماااااااث بهل اااااات آلاماب جامعاااااات اإلانىف اااااات،   يماااااايظاااااالا الخصااااااى  ببنااااااا  مضااااااخىما 

بصاافت أصاصااا ت باءاااافت الاااى اإلااانهج اإلاقاااا ن إلاقا ناات بعااار  ف واعخ اادث الد اصاات علاااى اإلااانهج الىصااا

لثنااا  وجيريااب اإلاضااخىما ، وأظااا مااا جىصاالذ  الخيرييااي اات، ولااللو اإلااانهج باارامج اما ة الن اناااث الري 

ال ااااه الد اصاااات نياااااح جير اااات بنااااا  اإلاضااااخىما الريمااااي اإلائصساااا ي لقضااااا اإلانخثاااااث واإلاعلىماااااث فااااي مل اااات 

 آلاماب جامعت اإلانىف ت.

 مئصضاااااااح ( ايتراًخااااااا لن اااااىنا أ شاااااا ف مفخاااااىح 2007ويااااادمذ م اصاااااات )لري ااااات باااااا  عااااا ى, 

لصالح اتج ىعت العل  ت الجساتريت   خ ث جناولذ ظلث الد اصت خرلت ألا ش ف اإلافخىح وجطى ال ا 

، وع لااااذ علااااى م اصاااات ن ااااانا ماااا  مضااااخىمعاث ألا شاااا ف اإلافخااااىح الراتاااادة العلماااايعااااالا الاجصاااااى  فااااي

، وخرجااااذ الد اصاااات ببنياااااز ن ااااىنا ألا شاااا ف الاااالي أطلااااق عل ااااه ف باصااااخ دام ماااانهج الثدااااث الىصاااا

 .Archiv Algالغ أ ش ف 

ا : الو ول الحز للمعلوماث ووشأة املسخودعاث الزقميت :   ثاهيا

 التااااينظاااام الىصااااىى الباااار ماظ خااااه والعىاماااا   (2010)عثااااد الاااارخ   فااااراا, جناولاااذ م اصاااات 

اإلاعلىمااااث، ومسايااااث صاااىا   فااايجيضااا ر الخعااااون واإلا اااا لت  فااايجخ  ااا   التااايمفعاااذ الاااى   اااى ث، ومثامتاااه 

اإلاخعلقت بالثاخ  ن أو اإلائصضاث العل  ت أو اإلائصضاث الخ ىيل ت، وأن اطه واى :  مو ياث الىصاىى 

اا ااااا  اإلاضااااخىمعاث الري  اااات، وجىصاااالذ الد اصاااات الااااى أن نظااااام  فاااايالباااار وألا شاااافت اللاج اااات اإلاخ  لاااات 

اا ت   ند يت الدعا النث ر الالي خظ اذ الضنىاث القل لت اإلا فيالىصىى البر جطى  جطىً ا مطرًما 

ماااا  بعاااار الاااادوى واتجخ عاااااث،  الد ااااريحبااااه ماااا  جانااااب العديااااد ماااا  اإلائصضاااااث، وج خع ااااا بالاااادعا 

وجيااااوب ل  ااار مااا  مو  الن ااار الخيا يااات للتااارخ   باأل شااافت اللاج ااات للد اصااااث اإلان اااى ة   اااا، ون اااى 

جطااااى  البرمي اااااث الداع اااات عاااادم اإلاضااااخىمعاث الري  اااات علااااى مضااااخىي اإلائصضاااااث والخ صصاااااث، و 

 لللو. 

علااى عاارض أباارز اإلاثااام اث العاإلا اات الصااام ة  (2009)شااريف ماماا  شاااظ ن, وع لااذ م اصاات 

ب ااااؤن اجاخاااات الىصااااىى الباااار لل عرفاااات بؤنىاع ااااا اتضخلفاااات للخعاااارر علااااى أظااااداف ا و نىمظااااا ومياااااالث 

وعاث العر  اااااات شااااااه  ماااااا  أشااااااهاى اإلاثااااااام اث والضطاااااا؛ والض اصاااااااث واإلا اااااار  أ ح ط ت ااااااا الااااااى جانااااااب 

حضاااات در ؤلاجاخااات والىصااااىى الباااار لل عرفااات، وأظااااا مااااا جىصااالذ ال ااااه الد اصاااات جقااااديا  التااااياإلاخفريااات 

ي ناااا  أن حضاااااعد عنااااد صاااا اغت مثااااام ة  التاااايايتااااراح ب ي ىعاااات ماااا  الضطااااىط العريضاااات والضااااىاب؛ 

ن ما  خ ضات عر  ت للىصىى البار وؤلاجاخات اتجان ات لل عرفات، وجهىناذ اإلاثاام ة أو الىز قات أو ؤلاعا  
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، والجانااااااب الايخصااااااام ، والجانااااااب القااااااانىا جىانااااااب أصاصاااااا ت واااااااى : الجانااااااب الاجصااااااالى، والجانااااااب 

 . الخننىلىجيأو  الخقجي، وأخ ًرا الجانب فياإلاعر

ا : اججاهاث الباحثين هحو الو ول الحز واملسخودعاث الزقميت.
ا
 ثالث

الااى الخعاارر علااى   (2010)عثااد الاارخ   فااراا م صاال  ان باا  صااالا ال اا ري, ظاادفذ م اصاات 

مااااادي ان اااااراط الجامعااااااث الضاااااعىميت فاااااي خرلااااات الىصاااااىى البااااار، و صااااافت خاصااااات مااااا  خ اااااث مااااادي 

حشاااج ع ا لأل شاااافت اللاج اااات واا ااااا ظا لل ضااااخىمعاث الري  ااات اإلائصضاااا ت، وماااادي اجاخت ااااا للاااادو ياث 

الصااااااام ة عن ااااااا وفقاااااااا ألصاااااالىب الىصااااااىى البااااااار، وماااااادي اصاااااادا ظا للض اصااااااااث ناث الصاااااالت بالن ااااااار 

لنتروااا  اإلاخاااح وفااق ظاالا ألاصاالىب، ويااد انت ااذ الد اصاات أن معااا الجامعاااث الضااعىميت للىصاااىى ؤلا

البااار سعاااد ااااع ًفا بصااافت عامااات ف ااا  بااا ن أ بعااات ع ااارة جامعااات فاااي اإلا لنااات، ال يىجاااد من اااا مااا  أا اااؤ 

مضاخىمعا مئصضااجً ا بصاى ة منهج ات صاىي جامعات واخاادة ااي جامعات اإلالاو ف اد للثتاروى واإلاعااامن. 

مو يااات صاااام ة عااا  الجامعااااث الضاااعىميت ال جىجاااد صاااىي أ باااح  32صاااع د الااادو ياث، ف ااا  بااا ن  وعلاااى

مو ياث فدضب اي اإلاخاخت بنصىص ا الهاملت على ال ثنت، وف  ا يخص  بض اصاث الىصىى البر 

جهااااااام جهااااااىن جامعاااااات اإلالااااااو صااااااعىم اااااااي الجامعاااااات الىخ اااااادة التااااااي ا اااااارث الض اصاااااات الضاصاااااات بالن اااااار 

 ال ثنت.ؤلالنتروا    ا على 

علاااى جدل ااا  اجياظااااث الثااااخ  ن نداااى الىصاااىى البااار  (2009)عثاااد الااارخ   فاااراا, وع لاااذ م اصااات 

، وأصاافرث جلااو الد اصاات عاا  عاادة نخاااتج ماا  أظ  ااا أن  Meta-analysisباصااخ دام أصاالىب الخدل اا  ال خااق 

اجياظاااااث الثاااااخ  ن ندااااى الن اااار العلمااااي وفقااااا لاااان ؛ الىصااااىى الباااار بصاااافت عاماااات مداياااادة، وأن اجياظااااااث 

 التاااايمعظااااا القضااااايا التااااي جناولت ااااا الد اصاااات مرظىناااات ب اااادي جقاااادم الدولاااات  فاااايالثاااااخ  ن ندااااى الىصااااىى الباااار 

لااالي  لااادة ا معرفااات ماف ااات عااا  الىصاااىى البااار ويضااااياث أيااا  اضاااثت مااا  سعي اااىن فب اااا، ل اااا سعاااد الثااااخ ىن ا

ااااى  ماااا  فااايألا شااافت اللاج ااات ألع اااال ا. و فااايظااائال  الااالي  ليضاااىا علاااى معرفااات باااه، وأن ألثااار الثااااخ  ن يرغاااب 

اصااخ دام مااانهج الخدل ااا  ال خاااق  فااايجىصاا  ال اااه الثاخاااث ماا  نخااااتج يااادم عاادة جىصااا اث، مااا  أظ  ااا الخىصاااح 

مىاااىعاجه اتضخلفاات، و االى مسيااد ماا   فاايمياااى اإلانخثاااث واإلاعلىماااث  فااينخاااا الفناار  عاماات وجطث قااه علااى ؤلا 

الخ صصاااث ألاخااري  فاايالج ااد ماا  يثاا  باااخثي واخخصاصاا ي اإلانخثاااث واإلاعلىماااث العاارب لخعريااف الثاااخ  ن 

 واإلاضئىل ن ومخ ل  القرا  بالىصىى البر وأظ  خه.

اجياظاااث الثاااخ  ن العاارب بيامعاات الضاالطان  (2007 ،)عثااد اتج ااد صااالح بااىعسةوجناولااذ م اصاات 

اإلاثجاااب علااى الىصااىى البااار لل علىماااث اإلان اااى ة علااى شاااثنت  العلمااييااابىش ندااى الن اااىنا الجديااد ل جصااااى 

 العربااا ، وخلصاااذ ظااالث الد اصااات الاااى أن الثاخاااث  ف الىياااب، وياااد اعخ ااادث ظااالث الد اصااات علاااى اإلاااانهج الىصااا

بيامعااات الضااالطان ياااابىش لاااا يدثلاااى  ام الاااه بعاااد إلاف اااىم الىصاااىى البااار الاااى اإلاعلىمااااث العل  ااات، وأن جقثااا  

% مان ا غ ار مطلعا ن علاى اإلاثاام اث الدول ات 77.8 الثاخ  ن لن ىنا للىصىى البار ماا ياساى ااع فا ، وأن
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ال ياااااىفر صاااااىي  الااااادو ياث اإلاخاخااااات مياًنااااا فااااي% ماااان ا أن الن ااااار 50خااااىى الىصاااااىى الباااار، ل اااااا أفاااااام 

 مياى الثدث. فيخظىظ ائ لت لتبصىى على منذ 

 : الدراساث ألاحىبيت 

اإلاضاااخىمعاث مىااااىا جناولاااذ  التااايبالعدياااد مااا  الد اصااااث  ألاجنياااي الفنااار  خفااا  ؤلانخااااا 

 :  اياإلائصض ت، وي ن  جقض ا ظلث الد اصاث الى أ بح فئاث 

: جقييم املسخودعاث الزقميت. 
ا
 أوًل

علاى جق ا ا مضاخىمعاث زا ر ما  جامعااث الثداىر العامات  (Kurtz, 2010)ع لاذ م اصات 

 University of، جامعاات واشاانط  University of New Mexicoواااى : جامعاات ن اااى منضاا هى 

Washingtonجامعات واليات أوظاايى ،Ohio State University  وج  ع اا حضاخ دم مع اا  مبلا  ماى ،

اث، وجااااا فداااا  مااادي جااااىمة الث اناااااث الىصااااف ت   خ ااااث ءا ااااا  واما ة اإلاضااااخىمع D-Spaceونظاااام 

جااد جذ ظاالث الجامعاااث الاا  ر مااا  مقثااىى الااى ج ااد عناااد فداا  الد ااج  ث الضاصاات باإلاضاااخىما، 

ولللو طره حعل ا اإلاضخف دي  ألا شفت   خ ث أن مضخىما واخد فق؛ اعخ د على أمنا  اإلانخثاث 

آلاخاااران علاااى اصاااخ دام أصاااال ب ألا شااافت  لإلشااارار علاااى ع ل ااات ألا شااافت بين اااا اعخ اااد اإلاضاااخىمعان

 اللاج ت.

الااااى الخعرياااف ب عااااي ر جصاااان ف مضاااخىمعاث الىصااااىى  (Aguillo, 2010)وظااادفذ م اصااات 

بناً   اخخ ا ظاجا  التيالبر، ولللو ي اش جرجيب مي ىعت م  اإلاضخىمعاث اإلائصض ت واإلاىاىع ت 

ث الثداث عا  ثجاا اإلاضاخىما ، على معاي ر مع نات، وجاا البصاىى علاى اخصاا اث ما  خا ى مدرماا

مدرماث الثدث العاإلا ت، وعدم اإلالفاث اإلاخاخت  فياإلاخاخت م  خ ى اإلاضخىمعاث   PDFعدم ملفاث 

ي نااا  البصاااىى  التاااي، العااادم النلاااى للااارواب؛ الضا ج ااات  Google Scholar فااايمااا  خااا ى اإلاضاااخىما 

وخلصااذ ظاالث ، yahoo, Exaleadعلب ااا ماا  اإلاااىام اإلان ااى ة باإلاضااخىما ماا  خاا ى مدرماااث الثدااث 

الد اصااات الاااى أن أعلاااى النخااااتج ماناااذ مااا  نصااايب اإلاضاااخىمعاث الضاصااات بالىاليااااث اإلاخدااادة ألامرين ااات 

 %(.8(، وأخ ًرا بريطان ا)%12( ، زا أإلاان ا )30%)

العىام  اإلائزرة على جطىير اإلاضخىمعاث اإلائصض ت ونلاو  (Meier, 2008)وجناولذ م اصت 

م  خا ى ع ا  م اصات مقا نات تج ىعات ما  اإلاضاخىمعاث الري  ات الضاصات باثعر الجامعااث وااى : 

 University of ، جامعات واشانط Purdue University، جامعات باى مو Indiana Universityجامعات اناديانا 

Washingtonريطان ااااااات ، جامعااااااات مىلىمث اااااااا البUniversity of British Columbia جامعااااااات صااااااا  ىن ،

اإلاضاخىمعاث اإلائصضا ت  ، ونلاو   ادر معرفات أفضا  اإلا ا صااث لخطاىيرSimon Fraser Universityفريس  
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وأفضااا  ن انج ااااا، وأظااااا مااااا خرجااااذ بااااه جلااااو الد اصاااات جقااااديا ن ااااىنا أو اطااااا  ءا ااااا  اإلاضااااخىمعاث 

ت مااااا  الخىصااااا اث مااااا  أظ  اااااا اااااارو ة ج ق اااااف أمناااااا  الري  ااااات، ولاااااللو ع لاااااذ علاااااى جقاااااديا مي ىعااااا

 اإلاضخىمعاث الري  ت. فياإلانخثاث وأعضا  ظ ئت الخد يط بؤظ  ت الىصىى البر واإلا ا لت 

ا: القضاًا املخعلقت بإوشاء املسخودعاث الزقميت بال امعاث :  ثاهيا

 ماا  
ً
علااى جىااا ذ خطااىاث  (Pinfield, Gardner, & MacColl, 2002)ع لااذ م اصاات لاا 

أو مضااااىماث اإلاقاااااالث اعخ اااااما علااااى  الن اااااث شااااهل ا  فااااياعااادام و نااااا  أ شاااا ف  يمااااي لهاااا  ماااا  اإلاقاااااالث 

، Edinburgh University, Nottingham universityامنبارث، نىجن  اام  لجاامعتيالضباراث الضاابقت 

لدي مئصضاث الخعل ا  مراخ  اا ا  ألا ش فاث فيجظ ر  التيل ا جدناوى الد اصت بعر اإلا ن ث 

جخعلاق بالضاامم وأناىاا وأشاهاى اإلااىام واجارا اث ا صااى اإلاقااالث والخهلفات  التايم   اإلا ان ث  العالي

 اإلااميت ءا ا  ألا ش فاث.

ا: إلافادة من املسخودعاث املؤسسيت ودور املكخباث ال امعيت :
ا
 ثالث

الااااااى الخعاااااارر علااااااى اجياظاااااااث الثاااااااخ  ن ندااااااى  (Alemayehu, 2010)ظاااااادفذ م اصاااااات 

ازرا  اإلاضخىمعاث م   فياإلاضخىمعاث اإلائصض ت ومدي مضاظ اث أعضا  ظ ئت الخد يط والثاخ  ن 

، وأشاا ث نخااتج Oslo Universityباخاث ما  جامعات أوصاىلى  43خا ى اجارا  م اصات علاى ع نات ما  

ث اإلائصضااا ت وعلاااى الااارغا مااا  نلاااو الد اصااات الاااى ان فااااض مضاااخىي الاااى ى بااادو  وأظ  ااات اإلاضاااخىمعا

ءزااارا  مضاااخىما الجامعااات وجاااىف ر  الفنااار  ظنااااك اظخ اااام مااا  جاااانب ا لل ضااااظ ت بؤبدااااث ا وانخااااج ا 

 على مضخىما الجامعت.  الفنر  الىصىى البر ءنخاج ا 

علااى الخعاارر علااى ل ااف ي ناا  لتجامعاات الاصااخفامة  (McCormick, 2006)وع لااذ م اصاات 

ب ؤن افامة الط ب، وأعضا  ظ ئات الخاد يط،  الايتراخاثم  اإلاضخىما الريمي الضاث   ا وجقديا 

واما ة الجامعاااات ، واإلانخثاااااث ، ووخاااادة الن اااار بالجامعاااات ماااا  اإلاضااااخىما الريمااااي لتجامعاااات، وخلصااااذ 

ياااااىان ن اإلالن ااااات الفنريااااات  فااااايجخطلاااااب ح  اااااراث  ظااااالث الد اصااااات الاااااى أن اإلاضاااااخىمعاث اإلائصضااااا ت صاااااىر

اجاخات اتبخاىي الريماي  فايوالن ر جخياوز يد ة الجامعاث على الض طرة علب ا، ولنن اا صاىر حضااعد 

اجاخات اتبخااىي  فاي جال   أن ال جامعات حضااخط ح اخادار ح   ار  البق قا  الخداد لتجامعات وصا هىن 

 الجامعاث.    باقيعلى اإلاضخىما ما لا جفع  نلو 

ميااااى  فااايعلاااى الخعااارر علاااى اجياظااااث الثااااخ  ن العاااامل ن  (Wust, 2006)وع لاااذ م اصااات 

نداى الخعاما  ماح مو يااث الىصاىى البار واإلاضاخىمعاث   Alberta Universityالخعل ا بيامعت ألبرجاا 

يفضااالى  ا ومااادي  ااااائ ا عااا   التااايويناااىاث الن ااار  ألامااااميميالن ااار  فاااياإلائصضااا ت ولاااللو جياااا   ا 
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، وجثاااا ن مااااا  خااااا ى ظااااالث الد اصاااات أن الثااااااخ  ن لااااادة ا اظخ اااااام لث ااااار الباااااالي ألامااااااميمينظااااام الن ااااار 

بعااار  فاااي الخقل اااد ، وأن الىصاااىى البااار أصاااثذ أخاااد بااادات  الن ااار الفنااار  بالىصاااىى البااار لإلنخااااا 

 اتجاالث م   العلىم.

م خلاف  فاي لاسث علاى م اصات اجياظااث الثااخ  ن  التاي (Allen, 2005)لللو ظناك م اصات 

نداااى اياااداا أبدااااث ا ماخااا  اإلاضاااخىما   يطااااا العلاااىم ؤلااضاااان ت ماااح الترل اااز علاااى الخ صصااااث

اإلا لنااات اإلاخدااادة باصاااخ دام مااانهج  فااايمضاااخىما مئصسااا ي  25خ اااث جاااا فدااا  مدخىيااااث    اإلائصسااا ي

مياااالث العلااىم ؤلااضااان ت اإلاىمعاات  فااي، وخلصااذ ظاالث الد اصاات الااى أن عاادم ألابدااار اإلا ااداا اإلا ااح 

ميااااالث العلاااىم والخننىلىج اااا، وأن  فااايخااا ى اإلاضاااخىما اإلائصسااا ي أيااا  بن  ااار مااا  جلاااو اإلاىمعااات  مااا 

العلاىم ؤلااضاان ت أيا ، وماح نلاو فاب  ا يقاد ون  فايمدي الى ى بؤظ  ات الىصاىى البار با ن الثااخ  ن 

نلاااو  فااايأظ  اات اياااداا أبداااث ا مااا  خاا ى اإلاضاااخىما اإلائصساا ي علاااى الاارغا مااا  وجااىم بعااار اتضاااطر 

 أمال  أخري غ ر اإلاضخىما. فياخخ االث الضريت، امهان اث الن ر  م  

 نتائج مراجعة اإلنتاج الفكري : 0/6/4

ييااااب ؤلاشااااا ة الب اااااا علااااى الد اصاااااث الضااااابقت صاااااىا   التاااايظناااااك مي ىعاااات ماااا  اإلا خظااااااث 

 العر  ت أو ألاجنب ت واى : 

 منااال عاااام  العربااا الاظخ اااام بد اصااات مىااااىا اإلاضاااخىمعاث الري  ااات وجؤز رظاااا علاااى اإلاضاااخىي  جساياااد

 مثنًرا. الدوليم جقريًثا، بين ا ج ذ مناي ت جلو اإلاىاىعاث بقىة على اإلاضخىي 2010

  جاااااا مناي ااااات مىاااااااىا اإلاضاااااخىمعاث الري  ااااات عر ً ااااااا مااااا  جاااااانث ن أول  ااااااا : م اصااااات ع ل ااااات جق اااااا ا

: م اصات اجياظااث الثااخ  ن  وال ااا ناي ات نقااط القاىة والضاعف فب اا، اإلاضخىمعاث الري  ت وم

 ندى اإلاضخىمعاث الري  ت والىصىى البر.

  على الرغا م  جناوى الن  ر م  الد اصاث العر  ت ع ل ت جق  ا اإلاضخىمعاث الري  ت اال أنه لاا

علب اااااااا ي ااااااااش جلاااااااو جدنااااااااوى أًياااااااا من اااااااا ايتاااااااراح مع اااااااا  أو وااااااااح معااااااااي ر زابخااااااات ومدااااااادمة ياااااااخا بنااااااااً ا 

 اإلاضخىمعاث.

  ع ل ااااات  (2010)أصااااامت دمحم عط اااات خ اااايط, لااااا جدناااااوى صااااىي م اصاااات واخاااادة عر ً ااااا واااااى م اصاااات

جيرياب بنااا  مضااخىما  يماي، وظااى اإلاضااخىما الريماي اإلائصساا ي لقضااا اإلانخثااث واإلاعلىماااث بهل اات 

 آلاماب جامعت اإلانىف ت

جلاااااو  فاااايالد اصاااااث الضااااابقت صاااااىا  العر  اااات أو ألاجنب اااات من ااااا ب  ابااااات عاماااا  مضاااااعد  وحعااااد

 الدوى العر  ت. فيالد اصت لخق  ا اإلاضخىمعاث الري  ت لتجامعاث 
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 فصول الدراسة : 0/7

 عااااا  اإلاقدمااااات، انخظ اااااذ مدخىيااااااث اإلااااااامة العل  ااااات   ااااالث الد اصااااات 
ً
ز زااااات فصاااااىى  فااااايفضااااا 

مخعايثاات، زااا جااا ث الضاج اات وفب ااا النخاااتج والخىصاا اث، ويات اات اإلاصااام  واإلاراجااح، وأخ ااًرا اإلا خااق، 

 :  مالخالي

 : المممقمممدممممت 

علاااااى ج   اااااد، وحعرياااااف باإلاىااااااىا، وأظ  خاااااه، وال ااااادر مناااااه، وحضااااااإالث وفاااااروض  وح اااااخ  

الد اصاااات، زااااا الباااادوم واإلااااانهج، وأمواث الد اصاااات، وجدديااااد ميخ ااااح وع ناااات الد اصاااات، الااااى جانااااب 

 جرجث؛ بخلو الد اصت. التي وألاجنيي العرب ؤلاشا ة لتج ىم والد اصاث الضابقت على اإلاضخىي ن 

 ث الزقميت : ماهيتها والقضاًا املزجبطت بإوشائها.الفصع ألاول: املسخودعا 

يدناوى الفص  اإلاعالجت النظريت لل ىااىا   خ اث عجاب ب ناي ات بعار الجىاناب النظريات 

والخطث ق اااات اإلارجثطاااات باإلاضااااخىمعاث الري  اااات باااادً  ماااا  ا ظاصاااااث   ى ظااااا، وا ااااؤل ا، ومف ىم ااااا 

 ا وجطىيرظاااااا، وجؤز رظاااااا علاااااى اإلانخثااااااث جىاجاااااه اا اااااائ التااااايوأنىاع اااااا، وأظ  ت اااااا، وأظاااااا الخدااااادياث 

والجامعاااث، زااا جطااره الفصاا  للقضااايا اإلارجثطاات ببا ااائ ا واااى : اتبخااىي، واإلا خاماجااا، وع ل اااث 

البفاات الريمااي، ويضااايا اإلالن اات الفنرياات، و اارامج اما ل ااا، والجىانااب الب ااريت واإلاال اات ءما ل اااا، 

 اإلاضخىمعاث الري  ت.وأمواث ح ج ل ا على ؤلانترنذ، وأخ ًرا مضخقث  

  املسخودعاث الزقميت لل امعاث ألاحىبيت ومشزوعاث جطويزها.الثاو الفصع : 

ُسعجااااااب ظاااااالا الفصاااااا  بد اصاااااات اإلاضااااااخىمعاث الري  اااااات لتجامعاااااااث ألاجنب اااااات باخخ ااااااا  ع اااااارة 

 الخعرياااف   اااا، و ؤظاااداف ا، وعااارض أظاااا ص اصااااث 
ً
مضاااخىمعاث  ي  ااات لجامعااااث أجنب ااات مدااااوال

الع ااا    اااا، والجىاناااب الفن ااات واإلاعااااي ر اإلاخثعااات للع ااا ، ونلاااو بعاااد القاااا  الضاااى  علاااى جصااان فاث 

 ؤلالنترواااااا ن ف الىيثاااااىمترلط الااااالي أولاااااى اظخ اماااااا خاًصاااااا بالبضاااااى  الجامعااااااث وجددياااااًدا جصااااا

 التاااايلتجامعاااات علااااى الىيااااب، زااااا بعااااد نلااااو يااااخا الخطااااره الااااى اإلائصضاااااث والج ع اااااث والاجداااااماث 

جاااا اا ااااإظا مااا  يثااا   التااايع لاااذ علاااى جثجاااب فنااارة اإلاضاااخىمعاث الري  ااات، وم اااروعاث جطىيرظاااا 

 فنرة اإلاضخىمعاث الري  ت، وجقديا الدعا ل ا. لبري اإلائصضاث واإلانظ اث إلاضاندة وجدع ا

  الدول العز يت. فيالفصع الثالث: جقييم املسخودعاث الزقميت لل امعاث 

الدوى العر  ت وجق    ا ما   فييدناوى ظلا الفص  م اصت اإلاضخىمعاث الري  ت لتجامعاث 

ل اااااا،  اإلااااااام خ ااااث وااااااىح أظاااااداف ا، وجااااىافر ص اصااااااث وأمواث الع ااااا    اااااا، والعااااامل ن، والااااادعا 
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لاااااه واجاخخاااااه،  الريمااااايو  ااااا؛ اإلاضاااااخىمعاث بالجامعااااات، واتبخاااااىي وجنظ  اااااه، وايداعاااااه، والبفااااات 

جقااااادم ا جلاااااو  التااااايولاااااللو الثن ااااات الفن ااااات والخننىلىج ااااات لخلاااااو اإلاضاااااخىمعاث، وأيًضاااااا الضااااادماث 

 اإلاضخىمعاث.

 .الفصع الزابع : الخخطيط إلوشاء مسخودع رقمي ل امعت القاهزة 

جاااااا  ظاااااالا الفصاااااا  لب اااااادر الااااااى الخ طاااااا ؛ ءا ااااااا  مضااااااخىما  يمااااااي لجامعاااااات القاااااااظرة بعااااااد 

الخعااارض لد اصااات نقااااط جىاجاااد جامعااات القااااظرة النترونً اااا علاااى شاااثنت ؤلانترناااذ، وجاااا الخ طااا ؛ 

لجامعااات القااااظرة،  الريمااايلعناصااار الخال ااات : الخعرياااف باإلاضاااخىما إلا اااروا اإلاضاااخىما مااا  خ اااث ا

جدديد الرإيت والرصالت وألاظدار والج  ى  اإلاضت در، زا اما ة اإلاضخىما وخقىه ومضئىل اث 

جااااانظا الع ااااا   التااااايلل ضاااااخىما، يل اااااه وااااااح الض اصااااااث  الخنظ مااااايال  هااااا   ياااااؤح اإلاضاااااخىما، زاااااا 

ت والبرمي اااات، زااااا جدديااااد اإلاااااىا م الب ااااريت واإلاال اااات، زااااا باإلاضااااخىما، زااااا جدديااااد اإلاخطلثاااااث اإلاامياااا

 الخق  ا واإلاراجعت اإلاضخ رة لل ضخىما، وأخ ًرا ع ل ت الدعايت والترويج لل ضخىما. 

 .الخاجمت : الىخائج والخو ياث 

م اصات ا ب ي اىا فصاىل ا  فيجا ث نخاتج الثدث وجىص اجه لختض  ما انت ذ ال ه الثاخ ت 

 ع ا ايترخخه م  جىص اث.الض ضت م  نخاتج، ف
ً
 ض 

  : املالحق 

صااا   ب تبقااا ن نيلاااذ الد اصااات 
ُ
لقات ااات اإلاراجعااات الضاصااات بخق ااا ا اإلاضاااخىمعاث  :ألاول خ

الااادوى  فااايلقات ااات اإلاضاااخىمعاث الري  ااات لتجامعااااث  والثممماو :الااادوى العر  ااات،  فااايالري  ااات لتجامعااااث 

 العر  ت مد  الد اصت.

 المصادر والمراجع

 املصادر واملزاحع العز يت :

الع ل ت  في(. اإلاضخىمعاث الري  ت لل ئصضاث ألامامي  ت ومو ظا 2012) العرب أخ د عثامة  .1

لتجامعاث العر  ت. ميلت منخثت اإلالو ف د   يميالخعل   ت والثد  ت واعدام آل ت ءا ا  مضخىما 

  .م0122أبري   -م 2011ظا / نىف بر 1433ج امي ألاخرة  -، اتبرم1، ا18مج  ،الىطن ت

(. واصفاث ب اناث البفت الريمي : م اصت جدل ل ت 2012شرر الدي  ) الرإورأخ د عثد  .2

  .أطروخت ماجضخ ر, جامعت اإلانىف ت جق    ت لل صام  الري  ت اإلاىجىمة باإلانخثاث اإلاصريت.
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 في( .الن اناث الري  ت : بناإظا وايخناإظا وجنظ   ا واصترجاع ا 2010)أصامت دمحم عط ت خ يط  .3

 اإلاضخىمعاث الري  ت على شثنت ؤلانترنذ: ندى جصى  مقترح. أطروخت ملخى اث، جامعت اإلانىف ت.   

لجامعت اإلانصى ة : م اصت خالت  الريمي(. اإلاضخىما 2013 مام ) البض ىا أشرر منصى   .4

 2اإلاضخقث  ءما ة اإلانخثاث. اتجلت العر  ت للد اصاث اإلاعلىماج ت, ا، بنظام  الريميلل ضخىما 

 (، مخاح على : 2013)يناير 

http://ajis.arabstudiesjournals.com/articles/gpic1_1368264759.pdf 

 شثنت على اإلاعرفي ل جصاى لقناةSelf Archiving اللاج ت  (. ألا شفت2008الض د )أمااى دمحم  .5

اإلائج ر الضامط لج ع ت اإلانخثاث :  في. واإلاعلىماث مياى اإلانخثاث في لخطث قال ا م اصت : الىيب

واإلاعلىماث الضعىميت "مو  مئصضاث اإلاعلىماث في اإلا لنت في عصر ميخ ح اإلاعرفت: جددياث 

 جطلعاث اإلاضخقث ". جدة : ج ع ت اإلانخثاث واإلاعلىماث الضعىميت.الىايح و 

، مخاح 2013أبري   4جامعت القاظرة، ؤلاما ة العامت إلارلس الخىز ق واإلاعلىماث. جا يأ الاصترجاا  .6

 /http://id.cu.edu.egعلى : 

: م اصت  ؤلاصنند يت(. مضخىما ألاصىى الري  ت ب نخثت 2012 مضان دمحم خض ن ) اي ان .7

 .جق    ت.  أطروخت ماجضخ ر, جامعت القاظرة

(. اإلاضخىمعاث الري  ت اإلافخىخت ل صد  م  مصام  الايخنا  2011اي ان فىز  ع ر ) .8

 باإلانخثاث الثد  ت : م اصت جدل ل ت. أطروخت ملخى اث، جامعت خلىان.

 القاظرة: ما  غريب. الثيئت ؤلالنترون ت. في العلمي(. الاجصاى 2005ذ ياصا )خ   .9

 العرب معا اتبخىي  في(. اإلاضخىمعاث اإلائصض ت الري  ت ومو ظا 2012خنان أخ د فرا ) .10

ظا / مايى 1433 نو الحجت- جب 2، ا18ميلت منخثت اإلالو ف د الىطن ت, مج  وازراته على ؤلانترنذ.

 مخاح على : م، 2012نىف بر  -

http://www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D

8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1/93-132.pdf 

الخ ط ؛ والثنا  وؤلاما ة.  : الري  ت وألا ش فاث (. اإلانخثاث2007صامذ زين ا عثد الجىام ) .11

 عثدالجىام. . القاظرة : ش.ز.1ط

(. مثام اث الىصىى البر لل عرفت  م اصت وزاتق ت لىاح ألاطر 2009شريف مام  شاظ ن ) .12

ال الث لخننىلىج ا اإلانخثاث واإلاعلىماث" جقن اث الج    العرب اإلالخقى  : فيالعامت إلاثام ة عر  ت. 

اإلانخثاث  أخصاث ميخ ح اإلانخثاث واإلاعلىماث". القاظرة : شثنت  فيال الث ومدخ ل ا 

 واإلاعلىماث.

http://ajis.arabstudiesjournals.com/articles/gpic1_1368264759.pdf
http://id.cu.edu.eg/
http://www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1/93-132.pdf
http://www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1/93-132.pdf
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مياااى اإلانخثاااث  فاايأصاالى ا للثدااث  Meta- Analysis (. الخدل اا  ال خااق2009عثااد الاارخ   فااراا ) .13

مىااىا اجياظااث الثااخ  ن نداى الىصاىى البار ن ىنًجاا. م اصااث  فيوعلا اإلاعلىماث: ؤلانخاا الفنر  

  .89-10ث ث ،(2009)يناير  14اإلانخثاث وعلا اإلاعلىماث, مج  فيعر  ت 

(. البضااااى  ؤلالنترواااا  لتجامعااااث الضااااعىميت علاااى ال اااثنت العننثىج اااات: 2006عثاااد الااارخ   فاااراا ) .14

. ميلااات اإلانخثااااث واإلاعلىمااااث  Web Impact Factorت اصخن ااااف ت إلاعامااا  الخاااؤز ر العننثاااىح م اصااا

 (. 2006)يىل ى  3، ا26ش .العر  ت

. العلمايألا شافت والن ار  في(. الىصىى البر لل علىماث : طريق اإلاضخقث  2010عثد الرخ   فراا ) .15

 مخااااااااااااااااح علاااااااااااااااى : ،234 - 214(, ث ث 1)ا16ميلااااااااااااااات منخثااااااااااااااات اإلالاااااااااااااااو ف اااااااااااااااد الىطن ااااااااااااااات, ماااااااااااااااج 

 mediacenter/EMagazine/http://www.kfnl.org.sa/Ar/ 

(. الجامعاااااث الضااااعىميت ومو ظااااا فااااي معاااااا 2010) ال اااا ر  عثاااادالرخ   فااااراا م صاااال  ان باااا  صااااالا  .16

(، 2010)يناااير 1، ا 30ش  ميلات اإلانخثاااث واإلاعلىماااث العر  ات،الىصاىى الباار  م اصات اصخن اااف ت. 

  .6ث 

ألا شااا ف اإلافخاااىح والااادو ياث (. اجياظااااث الثااااخ  ن العااارب نداااى 2007عثاااد اتج اااد صاااالح باااى عاااسة ) .17

اإلاخاخاات مياًنااا  ماااا  خاااا ى شثناااات ؤلانترنااااذ : أعضااااا  ظ ئاااات الخاااد يط العااارب بيامعاات الضاالطان يااابىش 

 مخاح على : ،2010مسض بر  1. جا يأ الاصترجاا 1، ا13ن ىنًجا. ميلت منخثت اإلالو ف د الىطن ت ، مج 

1/acropat/bo%20azh.pdf-www.kfnl.gov.sa/idarat/kfnl_journal/m13 

اإلانخثاث  في: م اصت جق    ت. الاجياظاث البدي ت  الريمي(. آل ت اما ة اتبخىي 2006مخىلى النق ب ) .18

  .2006،  26واإلاعلىماث, ا

خاث باءنخاا  مئصضاح ظ ت ءنياز ن ىنا أ ش ف مفخىح (. مضا2007لري ت ب  ع ى ) .19

 . )أطروخت ماجضخ ر(، جامعت الجساتر.Archiv Al :والخقجي العلميؤلاع م  فيإلارلس الثدث  العلمي

 . (37، ا)9, ش3000(. اللالرة ؤلالنترون ت لتجامعت. العر  ت 2009) ال ام عثد  فخحيدمحم  .20

(. الاجصاى العلمي والىصىى البر لل علىماث العل  ت: الثاخ ىن 2006وخ د طاظر يدو ة ) .21

 واإلانخثاث العر  ت. جىاط: اإلانظ ت العر  ت للترب ت وال قافت والعلىم.

http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%20-1431/213-234.pdf
http://www.kfnl.gov.sa/idarat/kfnl_journal/m13-1/acropat/bo%20azh.pdf
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  تمهيد : 1/0

       

يندده باا،ددهلا  ودد ااألاكدده ي  ؼدداالتمع دقاالوتدد الابدده بيفد الوصوددصلائاددلالاف صنددهماند ا  دد ا

لا قبدده لاألاارددهإلا ئقهتددجااعددهة الوبيددص الوف   ددجلالوف  دد نجددهلالوبيدد اافدد ا،دد تاقيق ددتالوعصلودداا

 قددددد انددددداااؽدددددهواوق دددددهلالوف  ددددد ا ثدددددصةالواضددددداا ددددد لالوفقدددددص الو   دددددجاألا  ددددد  الاه ددددد جا فددددد  انددددد ا

لوعق بهما لوعغ   لما:ااكهإقفدهؿا ثدفهإالردك لكهمالود  إ هملا ثد عا اابدهإالونهردا  الوعجدهإ   اـ دلا

جات ماند اقد إ الوبدهت   ا لااعبدهما لاالادحالوبي  دجاتقصةالوعأو فلا ااضاق ص ا قصلا  اوهإن

ان الوصوصلا وظ ؿاـ لانخاجهمالوبيص الوف   جا وثعفه  اننه.ا

 ددددرهاصإ هودددددهما     دددددها  مائاددددلالانددددده ل اينؽدددددهواج يددددد او ق ددددهلالوف  ددددد اي ددددد  اياقهتدددددجا

 ند ا ندهايدافمااادا ااصاعهجالوفاايالوف   ا   اااضا ياق ص لا قيق تالوعصلوداايد  الوبدهت   لا

ايدداااصلج دجاق دد اا Open Access Movement ندهايفداتا  اييااددجالوصودصلاللمدااو  ف صنددهم

الوق ص ا لوفصلةتالوت اظهوتااؽهواوق هلالوف   ا.

هماللم ص جا لوصقتالوال  ؛ااهااف  تف اتااجالوصوصلاللمااو  ف صنهما ت ا يافالاص ـص

وددددنهـجالواضددددالايهى ددددهاجائاددددلالافرددددهظاق دددد الوعغ دددد لماـ ددددلااؽددددهواافدددد  ت  عددددهاندددد اتغ  دددد لماجرإ ددددجا

 رلالونؽهولا قعصلاتاا  فجاصقهتدجاللمدا ااف قإ ي،هاألاظالتالواةي جاالوت  لا هواالوف   وق هلا

و  ف صندددددددهماندددددددقاثددددددد همانجع دددددددقالاف صندددددددهمالودددددددرباكددددددده ااعدددددددهجالاددددددد نهجا دددددددصإ الاف صندددددددهماندددددددقا دددددددصإ ا

للم صلاـ لالاف صنهما   اق ص اجغالا دجا  افنن دجلااف يتاكاااا ايالوفف  وق هالملا صي ه ا

ددهايقدد إائاعهج دددها تتددأا اددهاققددهظالتمع فددهما  اوددديرااقددغاي قدد لإانددهاودد ي،هانددد ا ددا لملا ئا ددها ي  

ا.(2008)ثاا نهفا ت  اتهاؾ,اونقا لقخه الوقالإااف  لثعخ لن هالوفهـااو  ف صنهما

افددد ق   دددتاالوتددد  قعصإلقدددهاالوف  ددد لااؽدددهواوق دددهلا  يددده لا دددرلالوف دددااائوقددده الو دددص اـ ددد

ؼ دصإاتااددجالوصودصلاللمددااو  ف صنددهماندقالوك ا ددناـ دلا تدد ا ا هظددهالودربايفدد انيدصإاق دد الو إلثددجا

  صالا عص ـهمالواق  جاا تنه لااضأت،هلا نه  ت،هلا  اصلـ هلا     ت،هلاا هايتنه لاـ قجا لإقبهطا

ئاضددددددده ا قأثددددددديرالا دددددددعص ـهملا قأ    دددددددهاـ دددددددلاافددددددد لااعب ددددددد  االا دددددددعص ـهمالواق  دددددددجايهااعبدددددددجلا   إا

ـ ي،ددهائاضدده الا ددعص ـهملا  ودد اي ليددجاندد ااينعددصياالوتدد للمهنفددهملا دد ايتندده لايهوعف دد االوق ددهيها

لايق ددددهيهاللمفددددؾالواق دددد ا لتمعددددصبا ل ع ددددهإها  رددددرهوهلا لا عه لقددددهالل هوددددجايصوددددفالتمعددددصبانددددا إ 

جاتقددددصةالا ا ددددجالوفاا ددددجاو   دددده إالاص ـددددجايها ددددعص ـهملاو   دددده إلا للمصلاددددنالوقهاصا ددددجالم هيدددد

 لادددددصلإ الوبضدددددا جا لاهو دددددجالا للمصلادددددنالوفن دددددجالااقبعدددددجايااضددددده الا دددددعص ـهماتتدددددأا   لمات ددددددم اا

 لا عص ـهملا  ايخعع الوف ااياوقه الو ص اـ لان عقباالا عص ـهمالواق  ج.ا
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  الرقمية:وظهور المستودعات  العلميتطورات عالم االتصال  1/1

 للمعلىمات:والىصىل الحر  العلمياشكاليات الاثصال   1/1/1

لات دددددد ايف ددددددأا ددددددرلالوعصلودددددداالوف  دددددد ئ الوعصلودددددداايدددددد  الوف  دددددده ا لوبددددددهت   ا ددددددصاجددددددص االواضددددددهطا

ئاعدددهجالاف صندددهما  ددد اافددد لوعفهـددداايددد  انددد اياع دددص ائادددلاألا ثدددهطالوف   دددجا لا ن دددجلا   دددع فص ايددد  إاافدددهلا

يهاقصندددددهمالوبضدددددا جا لاه يدددددجا لوعقن دددددجاالوف  ددددد لاف صندددددهما لثدددددت  هإالاف صندددددهملا ت،دددددع ا إلثدددددهمالوعصلوددددداا

لا لوفصلندددددداالو غص ددددددجلالوف  دددددد لواضددددددهطاافدددددد  ئاعددددددهجالاف صنددددددهملا  ا ددددددهطالا دددددد صو جالوفاا ددددددجاالوف  دددددد و بيدددددد ا

)تضدد تائاعددهجالاف صنددهما  و،ددها صادده  ان ،ددهاافدد إ ااي ادد ا  اقددالوتدد  لونف دد جلا وجع هـ ددجلا وقع دده يجا

ا.ا(2002قهث ,ا

ويرااقغان ات د اا  دجاندهايعدصلاااا،دهاالوف    ق ا  امالوبي جاصواك  ا جاـ لا ا هطاوق هلا

ددهلا جدده ما إلثددجا )جب يدداايدد اندد ان دده إالاف صنددهملا ئا ددهاندد ااـص ددجانددهاقق نددهاو بددهت   اندد ا دد نهما ي  

وعإاددددد اـ دددددلا    دددددجا  دددددا إ ا جدددددص ا ثددددد ص اافدددددهلا ادددددف او ق دددددهلاا  دددددهايعف دددددتاا(2007ت ددددد الوفا  ددددد أ,ا

ؼدااقعدصإلماققن دهماافد لا   اتا  الااعبدهمالواق  دجاققدصوايد  إان د اـ دلاثدهتجالاف صندهمالوف   يهوبي ا

اوق ددددهالما لوضددددبرهملاا ددددها  ا ددددرهالوقددددصبالوعقن ددددجاقدددد ا افددددتالوبددددهت   ا ألاكدددده ي    ا لوف  دددده ائاددددلاتغ  دددد 

الوتدددد اؽددددات، ائاددددلاظدددداةالوصوددددصلائاددددلالاف صنددددهما ثددددباااضددددا هات دددد اي ادددد او   ددددعف  الوعصوددددااو  ف صنددددهما

الوصقتالوربايا  ها ن ا يانره .اف ييعهج ها

دددددجانددددد األاظدددددالتالتمفدددددح ا ضدددددص ااؽدددددهوا  ا ثددددد ص االوتددددد    اددددد الوقدددددصلا  ا ندددددهاانج ـص
ن
  مائادددددلاا

ها  مائاددلالوعغ دد االوتدد لوصوددصلاللمددالا  نددهااـدد  اندد الوفصلندداالو لافددجا ا
 
اؽددهواوق ددهلاافدد  تدد  تا ددغصظ

ا:ا(2010)ـب الوات  ااالج,الا ن ا رهالوفصلناالوف   

 لا ندد اصواك  ادد اضددص اصاك اددتا ققن ددهمالاضددهياجلا قعصإ ددهلا لاتضددهإ هلا ق ت  ددهانددقاققن ددهمالواضدداا

 ا هظ دددددهالوعق   يدددددجا  اافددددد  ددددد اف ددددده  اـددددد  ان ددددده إالاف صندددددهماصواك  ا دددددجالاعهتدددددجاـ دددددلالوضدددددباجلاثدددددصل ا

  و مانقالوضباجااف  ه.الوت ألاا هطا

 .لف يه اصاه  ان الاف صنهمالاعهتجاـ لارباجاصاك ات 

 ـ لان عصبالوفهو .الوف   الوفاايالا لف يه اصاعهجالوف   ا صاتااجالواضاا 

 لا ندد ا دد اـدد والوف  دد الوفاددايالا نلا ددهما لت   ددهمالاهو ددجالاصج ددجاالقعندده ا ددرلاصاعددهجاافدد لوعنددهق ا

 ق ا الااعبهمان ائإ ه اج  قالتع هجهمالاف صنهماو بالا عف  ي ان ،ه.

 ـ  ددددددتاـ ددددددلاللمدددددد اندددددد اصادددددده  اندددددد االوتدددددد لوق ددددددص ا لمالو دددددد جاييقددددددصةالوعددددددأو فاندددددد اقبدددددداالونهرددددددا  لا ا

 لاف صنهما  و،ه.

 لتمدهللا ند ا د االاافد قداله، اناة جا  اؼده ا الم  دقا ا-ؼاالواضاالوعق   يااف ا-و اتف ا ـ هلالوبهت   ا

 قع قىانهات عيقهان اـااه ا ل ع هو.
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ده  اتضدا اا  وق اق هاامالوف ي ان اللم دص اند اقبداالانؽ دهما ألاادال ا للم هـدهماـى

لا لوعصجدددددددهاايدددددددصاصقهتددددددجاللمدددددددا لا ندددددد ا دددددددرهاللم دددددددص اـ ددددددلاثدددددددب االا دددددددهلالوف  دددددد ا ددددددص جاوق دددددددهلا

(Munshi, 2009):ا

 ن ددددددددددعص ـهمالوبيددددددددددص اـ ددددددددددلالل ددددددددددغالابهرددددددددددااو فددددددددددهو اARROW-AustralianاResearch 

Repositories Online to the Worldا ي،دد تائاددلاقي يدد ا ل عبددهإالوب نج ددهماودد ـ ا ا ددااا:

الا هإثهماو   عص ـهمالواق  جالاإث  ج.ا

 ن عص ؿاArXivصوالوا ب صقا.نجهالمالوف نيه لا لوا ه  هملاـ اف :ان عص ؿاو  صل الواق  جاا  

 ئ ددهاهمالاإودددفاAuthor‗s Addendumاا ددص جاي دددعع قاندد ا  ودددهالاإوددفاوتعفدددهػاييدددتاا:

 ن عص ؿانفعصحا   اقجهإياـ لارباجالوص ن.اف ئقهتجاـ  ها

 نبده إ األاإرد فهمالافعصتدجاOpen Archives Initiative- OAIانبده إ اوععدص اا تفح دحانفدهي  اا:

 ئالاقي   ائقهتجالتمعصب.ات، تالوت لا الوب   لوتضغ اا

 لقيه التمعصبالافعصح Open Content Allianceايفاضاللم ص الوعفه ا جاوف  اند الانؽ دهما:

ت دددهـ اـ دددلاينددده ا إرددد فا لةددد او ن دددصلالواق  دددجانعفددد   الو غدددهماالوتددد ـ دددلان دددعصبالوفدددهو ا ا

  نيعصبالوصثهةغالاعف   .

 لا ده إاألاكه ي  دجاالوف  د لقيه الواضاا Scholarly Publishing and Academic Resources 

Coalition - SPARC و  اعبددهماألاكه ي  ددجا لوبي  ددجايف ددااـ ددلاق ددم  ان ددهإاا  ادد :اقيددهوفاا

لاقدد اقعددص اهاندد اقبددااج ف ددجالااعبددهمالوبي  ددجلا  ن ددناـ  ددهاـ ددلاقيف ددنالوف  دد اؽددهوالواضدداا

بددده االوف  ددد ئاضددده اا ددده جاج يددد  او ق دددهلا وعصثددد قات قدددجااضددداالوبيدددص الوف   دددجا قخف دددفاألـا

 (.About SPARC,‖ n.d―)لاهو جاـ لالااعبهم.ا

 ات ججاو فصلناالو هيقجا للم ص الابر ودجاكهادتالواضدأ الوعب ف دجالماادجالوصودصلاللمدااا

 ؼ امان ا  لاا ع  اإةي    ا  ها:الوت و  ف صنهملا ا

 : إ دهمالوصودصلاللمداااالنمم  وول  Open Access Journalsلود  إ همالاعهتدجا   اا ي:اا

  ايددع ايو،ددهاـ ددلا  ثددقااعددهةاايابغدد نعع بددهماو رددك لالا ق انقددهالمالودد  إ هماا يق ددص ا  ا

لاقيددددصلا   ايدددد ا ن ادددد لااجدددده ا ددددرلالوضددددرااللم يدددد اندددد الودددد  إ همالوددددرباودددد ايفدددداضاق ددددص  

ي ددهاييفددؾاج  ددقاتقددصةاا لثدعخ لوالاقددهالمالااضددصإ انددقاقعب ددتاج  ددقاللمقدصةالوقهاصا ددج

لا  ع دتاـ  دها(Bailey, 2006)لا ا جالوفاا جا   د  الوصودصلاللمداالود لة اوع د الاقدهالما

او صوصلاللما.الور ب لوعا تا
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 : ألاإرفجالورلق جااالمم  الثانىSelf Archivingهان ا لاقهوج ن  ا  ج :ا تف أائي لؿا      

ا لا ددع   ي ددعخ وا ددرلإق دد لاا ددها ن ددعص ؿ ألـا ددهلالوفاا ددجافدد 
 
وإلرددهإ ائاددلاق ددهوا  ي دده

 ,University of Illinois)لاددإوف  ايايدد لؿاا دد جاندد ا ـ ددهو  اـ ددلانددصلقف  الو   دد جا

الوفادددايالا نددد الا اددد ا  اتضدددع ااق ددد الا دددعص ـهماـ دددلالوا  ددد انددد ا ا دددهطاصاعدددهجا(2009

ملا لادددصل الوع إ  ددد جلان ددداا:ان دددص لمالاقدددهالملا لاقدددهالمالتما دددجلا لواثدددهةاا ألاظا تددده

لا ق اقرص اق  الا عص ـهمانإث  جالوفاايا ن فهمالوب هاهملا     هان ا ررهلاصاعهجا

هلا  ع تاـ  هالوعا تاألا  ااو صوصلاللما ا.ااااا(Suber, 2004)  انعخ  جانص ـص  

لا تف األاإرفجالورلق جان ا   الوعاةاا هـ  الوبهت اـ لائقهتجانخاجهمايي دهاوخ دا  

ـ ي،دددها وثتضددد ه اا،دددهلان دددهايدددإ بائادددلالإقفدددهؿانفددد لالوعدددأ   الل دددهلاا،دددهلا قددد ااوظددد ؿ ف ددده  اادددالا

  اوألإردددفجالورلق ددجاي صقدددقالوبهتددد ا    دددجاالاي اددد ا  اا(2008) ندددهاىالالو ددد  ,ا  ضددمتا إلثدددجا

ـندددددد االوف  دددددد قصاا ددددددها ثددددددهةااوق ددددددهلاألا ددددددابا؛ات دددددد ائه،ددددددهاق ادددددد الوبهتدددددد اندددددد الثددددددك جهؿائاعهجددددددها

الو ا إ ا.

 نهاـ ائاضده الاإث دهماثدصل اللمهنفدهما  الاالادحالوبي  دجاو   دعص ـهمالواق  دجاا دأا

لا قاادددحاق ددد الو إلثدددجاـ دددلالل دددهإ  وقجدددههالو دددهة ا  او إققددده ايهاإث دددجلا ئيدددالفانرهات،دددهاو فدددهو ا

الا عص ـهمالاإث  جا  هوعي ي ان عص ـهماللمهنفهما؛ات  ا وبيتاق  الا عص 
 
ـهماـهن 

ها هاي هايفص اـ ي،هايهوف ي ان الاحليها لوفصلة .اف نن    الوعفا فايهلمهنفجاـها  

 الرقمية:نشأة املضحىدعات  1/1/2

 فضالوعخ  همالوف   دجااضدأمااف ئ اااا الا عص ـهمالواق  جاوي تايهلم ي  الاا

ددهايدد  الوف يدد  اندد األااددال انضددا ـهت، اااددا اـ دداا إردد فاو عبفددهماصواك  ا ددجاننددراثددنصلملا  ي  

لا ادددددددرو اـ ددددددداا إرددددددد فهماودددددددبفضالوفادددددددايالل هودددددددجاوف ددددددداان دددددددعص ـهماإق  دددددددجاىقهتدددددددجائاعدددددددهج  ا

ج  دددقا ايددده اافددد لوعخ  دددهمالوف   دددجلا نددد ااهت دددجا  ددداباجددده مااادددا ائاضددده ان دددعص ـهما ظن دددجا

ن اجهاناجهنفجااا هظاتضا اان عص ؿااDavid Shulenburgerوالقك حا1998ـهوااف لوفهو الا 

لاـ  دلالودا  اند اNational Electronic Article Repository -  NEAR و  قدهالماصواك  ا دجا ظ د 

ددددددها فدددددد ااضددددددا هاىقهتت،ددددددهاا90  ا ددددددرلاوقكدددددد لحايضدددددد االاقددددددهالمالااضددددددصإ ااقددددددغا  جددددددنا  اي دددددداا يصن 

الم  ددقا اددصلؿالتمعدددصباا ظ دد يها ددعص ؿائالا  الوفاددا اندد الا ادد ا  اق عدد اوتضددد اائاضدده ان ددعص ؿا

ا.(Peters, 2002)لواق  اي فجاـهنجا
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دددهانددد اؼ دددصإا إرددد فهمالوعبفدددهما  لوا ددد ا
 
 وقدد اجددده مااادددا الا دددعص ـهمالواق  دددجالاع ق

قخدددد والوف يدددد اندددد االوتدددد قدددد ا ـ  ددددهاندددد اقبدددداالوف يدددد اندددد الاإث ددددهما للم ف ددددهماالوتدددد صواك  ا ددددجا

ايابغد ؛ا  ود ايف دأا ادهاالوب  د لوقهي  جاو تضدغ اااه  و الوصقتااف لوعخ  هملا كهاتاك  جالو اا

 جدددص اةو دددجاوت ددد  االاتضدددهتالتمعدددصبالتمفدددصػا ل دددااألاإرددد فهماصواك  ا دددجايهثدددعخ لوالوبا دددجا

ددده  اتضدددا ااا دددص جاوق دددهلا لوعيع دددجاوألإرددد فالافعدددصحلا  ندددهاجددده مانبددده إ األاإرددد فالافعدددصحاـى

جددص الوف يدد اندد الوعيدد يهمالتمدد مالوف   ددجلا  ودد اات جددجا اافدد الوعق  دد يلواضددااافدد لاع  ددااالوف  دد 

ا:ا(Sompel & Lagoze, 2000) و الونؽهوا ن ،هااف  لج تالوبهت   االوت 

 ؼ ددصإارددباجاصاك اددتلا قعددصإاققن ددهمالاضددهياجان ددها  بائاددلاؼ ددصإا ا ددهطاج يدد  او عصلودداا

 ي  الوبهت   ااضهإاجااعهة الوبيص الوف   ج.

 لوعخ  دددهماثدددا فجالوعقددد ولان دددااافددد واضددداالوبيدددص االوعق  ددد يـددد وااهـ  دددجااؽدددهوالواضددداا

 لوف صوا لوعانصوصج ه.

 افد ققعط أااقاالاإوفاتتان ا جالوف اائالالونهردااالوت لوق ص ا لمالو  جاييقصةالاإوفا

 ثب اائقهتجاـ  هاـ لا  ثقااعهة.

 فدضاألات دده ائاددلاق ددقاألاارددهإاافدد ـد وانا اددجااؽددهوالاالجفددجالوف   دجا لوعيادد  لان ددهايددإ با 

 للم ي  .

  ثددفهإالودد  إ هما ن نلا ددهمالااعبددهما؛ان ددهايددإ بائاددلاافدد لالوعددصلف ايدد  اوإقفددهؿالو هةدداال ددع 

الااعبهمالوبي  ج.اف ئت ل ا فنجا

ندد ا جدداالوعغ ددناالوف  دد  ت،دد تا ددرهالابدده إ ائاددلانيه وددجا  ددتاةو ددجا اادد ااهـ  ددجاو ق ددهلا

هان ،هايأاهاا  لوب لاـ اظا تاقعب تانفهي  الوتضغ االوعق   يـ لانضا مالونؽهوا  قعص ا هلائي ها 

لا ن ددع  ا,"(Open Archives Initiative)"لافعددهحاوح دده  اقددأ   الوبيددص الوف   ددجا قي دد  ائقهتت،ددها

ن دددددددع  ا لثدددددددقايضددددددد االا عه لقدددددددهلا  عدددددددغالا عه لقدددددددهلااinteroperabilityالوب  ددددددد قهي  دددددددجالوتضدددددددغ اا

لوف يدد اافدد لا لوقهي  ددجاو ثددعخ لوالوف  دد   دد نهمالااعبددهمالواق  ددجلا لوعرهندداانددقااؽددهواوق ددهلا

ا.(Sompel & Lagoze, 2000)ن الوعخ  هملا قصا  انقهييراوق هظاوثعخ لوا وثتض ه لما

ات جدجاابده إ األاإرد فهمالافعصتدجاSante Fe Convention (افد ا– جه مالقفهق جا)ثدهاتا

ا Sante Fe, New Mexicoافد واي  يندجاثدهاتا1999 اعدص اا22ا-21افد ـقد مالجع هـ دهاألا لاالوتد 

هيدجانج درالااعبدهما ن ده إالاف صندهما - Council onLibrary and Information Resourcesيـا

CLIRلالقيه الااعبجالواق  دجااDigital Library Federation - DLFلا ده إاالوف  د لالقيده الواضدااا 

لاج ف دجااthe Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition - SPARCألاكه ي  دجا

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_I.aspx#interoperability
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 Losلانخعب اوصظا النصظالوصظ  اااAssociation of Research Libraries  - ARLلااعبهمالوبي  جا

Alamos National Laboratory – LANLد غا؛اا قنؽ  د لاـ   دتاـ دلاققد ي ائظدهإاـ دااا دأاا  

 ‖,the Santa Fe Convention―)يد  ا إرد فهمالوا د اصواك  ا دج.االوب  د ود ـ انفدهي  الوتضدغ اا

n.d.).ا

 هوم واألنواع واألهمية والتحدياتالمستودعات الرقمية : المف 1/2

 الرقمية:مفهىم املضحىدعات  1/2/1

  الا دعص ؿالواق دد اـبددهإ ااODLIS  إ اقدهنصظالااعبددهما لاف صندهماـ ددلالل دغالابهردداا

دهمالواق  دجااف ـ ا  نجااهقججاـ انضهإاجالوف ي ان الااعبهماألاكه ي  جا لوبي  جا ينه التم ـص

نددددد الواعدددددنا ألا إلةالوبي  دددددجا ألاظا تدددددهما لوعقدددددهإ االوفن دددددجا     دددددهانددددد األـا دددددهلانص دددددقال ع دددددهوا

ث جاكصث  جالمفؾا ئقهتجاألـا هلالوبي  جلا قدصا  الوصودصلالوغ د انق د ائادلاق د الادصل لاـ دلالاإا

 Open Archive  اقرددددص انعصلاقددددجانددددقايا قصكددددصلانبدددده إ األاإردددد فالافعددددصحالم دددده الا عه لقدددده

Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)لا لوددربايجفددااق دد األاإردد فهما

ا.(Reitz, 2004) االوب  أا لوبي اقهي جاو تضغ

ا دددهاقددد وانطمددد ان دددع مهمالااعبدددهما لاف صندددهما ألاإرددد فالا دددعص ؿالواق ددد اـ دددلا ادددها

اي،ددهاـ دددلالوص دددنلا قيعدددصياـ دددلاألـا دددهلالوبي  دددجالوتددد ا قهـدد  اي هادددهماي اددد الوصودددصلائوي،دددها لوبيددد 

 تفؽ دددددهاـ دددددلالاددددد بالوبف ددددد الا   ـ دددددهالوبدددددهت ص افددددد الوقهـددددد  لا ت،ددددد تائادددددلا قهيدددددجاألـا دددددهلالوبي  دددددجا

هلالا دددعص ـهمالاإث دددد جاع قنق ددد الا دددعص ـهمالواق  دددجائادددلا:الا دددعص ـهمالا خ  دددجانص دددـص  

 .(2005) ت  الالوضهن لا

ددداتاقدددهنصظان دددع مهماوق دددهلالوف  دددأالودددرباقدددصااماـ دددلائـددد ل هاجهنفدددجائو ندددصظا ـ 

University of Illinoisي هادهماـ دلاردباجاصاك ادتاي اد الوبيد االا دعص ؿالواق د اـ دلا ادهااقهـد  ا

اي،ها لوصوصلائادلاألـا دهلالوبي  دجالاص ـدجاند اقبداالوبدهت   اا،دهالا ت،د تائادلاف ده  اادالالوصودصلا

دددددهاندددددهايدددددع اينه ،دددددهال  ندددددجا ئادددددلاألـا دددددهلالوف   دددددجا للمفدددددؾالواق ددددد اظص ددددداالاددددد باوع ددددد األـا دددددهلالا  هوب 

ـددجانف نددجاندد الا ددعف  ي لا   ددرهاللمهوددجايع ددتاـ ي،ددهان ددعص ـهمانإث دد جلاافدد لت عهجددهمانج ص

هان اا هالا عص ـهمالواق  جالاعخ  جانص ـص    ,University of Illinois).اarXiv.org  نهاا ي  

ا(2009
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  ع دددددددتاـ دددددددلالا دددددددعص ـهمالواق  دددددددجاـددددددد  ان دددددددع مهما  دددددددابلان ددددددداا إرددددددد فالوعبفدددددددهما

لاRepositoriesاOpen Accessلا ن ددددعص ـهمالوصوددددصلاللمددددااE-prints Archivesصواك  ا ددددجا

اق اقص   الوفاةاي  ،ها ل ااقهة جالا ع مهم.الوت لا اOpen Archives ألاإر فهمالافعصتجا

  ددددددصااRepository  نددددددهاان ددددددع  اة دددددداايابغددددددلالوعفاقددددددجايينددددددها  دددددد  ان ددددددع  الا ددددددعص ؿا

referatoryهاددهمالوددربايضدد  ائاددلا  نددجان دداا  نددجات دده الا عه لقددهلاتف ددااـ ددلاقددصا  اإ ليددغاو اا 

ا.ا(The OSU Knowledge Bank Planning Committee, 2002)نره اة ااف لواق  جالت حاجا

ددهائاددلاجنددنانددقاااددا ا)لااعبددجالواق  ددج(ا  ا تددؾا  ان ددع  ا)لا ددعص ؿالواق دد (اي دد  اجنب 

دددهمانيددد   اثدددصل ا ت ددد ايفددد الا دددعص ؿا تددد انرصادددهمالااعبدددجالواق  دددجايف دددااـ دددلاقح  ددد  هاي ج ـص

لا   ا اقص   الوفاةا(Pfister & Zimmermann, 2008)انص صع كه ا رلالا عص ؿانإثس  ا  ا

اااعبجالواق  جان ا  لالاقهإاجالوعهو جا:اي  الا عص ؿا ل

ا

 املكحبة الرقمية املضحىدع الرقمي

يدددع اقنؽددد  الا دددعص ؿا ادددتانجع دددقانإثسددد  انفددد  ا  ا

اقخ  انف  .ا

دددددهاوفددددد  انددددد ا ثدددددرالوعنؽددددد  ان دددددااقعهـدددددهما قب دددددأا اق 

الافااج.

انهايفع  اـ لالاضهإاجالوععـص جاوبنه التمعصب.
 
همانصج ج.الاصل ايهااعبجا هوبه ااعهجاو  هثجاينه انج ـص

االاقق واثصبا  نهماني    او   عخ و.

ددددددددددجاندددددددددد الل دددددددددد نهمالو هندددددددددددجا قع دددددددددد  اققدددددددددد ي انج ـص

و بدددددددددددددهت   ان ددددددددددددداالل  ندددددددددددددجالااجف دددددددددددددجلا لودددددددددددددا اـ دددددددددددددلا

اوثعف هإلم.

ددددد اا يع ددددداا  ايردددددص ا دددددرلا    اددددد الوقدددددصلا  ان دددددع  ان دددددعص ؿاإق ددددد ا دددددصالا دددددع  األـا

يضددددددع ااـ ددددددلاانص ددددددصع ل اجهنفددددددجلا  اناادددددحاييدددددددألا  ان ددددددعص ؿالا دددددعص ؿائنددددددهاقدددددده قااإث ددددددجاثددددددصا

نص دددددصؿانفددددد  لا  إ  ان دددددع  ان دددددعص ؿانإثسددددد  ايف دددددأا  ا دددددرلالا دددددعص ؿااإث دددددجاافددددد لا ددددده إا

اجهنفجا  انااحاييدأ.

  الرقمية:أنىاع املضحىدعات  1/2/2

ي ددددددددددددفجاـهنددددددددددددجاقنق دددددددددددد الا ددددددددددددعص ـهمالواق  ددددددددددددجائاددددددددددددلاا عدددددددددددد  ا:ان ددددددددددددعص ـهمانإث دددددددددددد جلا

ـدددد  اقق دددد  هملاا دددد ا  ن ددددعص ـهمانص ددددـص جلا ندددد الا ادددد اق ددددا فالا ددددعص ـهمالواق  ددددجائاددددلا

هاوددداا ا:ا(Heery, 2005)لا ا اق ا فالا عص ـهما اق 

ا
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 : نىع املححىي :
ا

 أوًل

 ن عص ـهماي هاهمالوبيص الل هوا)ألا و ج(اRaw research data Repositories ا

 ن عص ـهمالون الورهنااا ص لمالوبيص الوف   ج Fulltext pre-print scholarly papersا.ا

 ن دددعص ـهمالودددن الورهندددااو بيددددص الوف   دددجالتما دددجا   إلةالاددددإق الما Fulltext peer-

reviewed final drafts of journal/conference proceedings papers.ا

 ن عص ـهمالواثهةااللمهنف جاElectronic Thesis and dissertation Repositories (ETD). 

 ن دددددعص ـهمالوعقدددددهإ االوفن دددددجالو ددددده إ اـددددد الو   دددددهما لاإث دددددهم Fulltext original 

publications(institutional or departmental technical reports).ا

 ن عص ـهمالوا هاهمالوعف    جا Open Educational Resources.ا

ا : مجال الحغطية :  ثانيا

 لا عص ـهمالاص ـص جاDisciplinary repository. 

 لا عص ـهمالاإث  جا Institutional Repositories.ا

 لا عص ـهمالو    جا RepositoriesاPersonalاللباخث(. الشخص ي)ورشيف ا

 ن عص ـهمالتم مJournal Repositories ا)الماثج عه مجلة واخدة أو مجمىعة مه املجالت(ا

 لا عص ـهمالوصظن جNational Repositories . 

 لا عص ـهماصق    جاRegional Repositories .ا

 لا عص ـهمالوفها جا International Repositories. اا

ا :
ا
 مجمىعات املضحفيديه املضتهدفين : ثالث

     ن عص ـهمالو لإث  ا  الاعفRepositories اLearners.ا

 ن عص ـهمالاف    اTeachers Repositories . 

 ن عص ـهمالوبهت   اResearchers Repositories . 

ا

http://en.wikipedia.org/wiki/Disciplinary_repository
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  الرقمية:أهمية املضحىدعات  1/2/3

تفدددد الا ددددعص ـهما  ل ا هنددددجايهوا ددددبجاو مهنفددددهما لاإث ددددهمالوبي  ددددجاا ددددأات ددددهـ اـ ددددلا

ددجا ئ لإ ا تفددؾاألاوددصلالوفاا ددجاو  إث ددجالاا دد الا ادد او   ددعص ؿالاإثسدد  ا  ايع دد  انج ـص

ددددجانددددد الادددددصل او ف يددددد انددددد األا دددددالضاوددددد ـ الوبيددددد ا لوعف ددددد  ا لوف   دددددهماص لإ دددددجلا ا  دددددهاي دددددلا نعنـص

 نحليددددهالا ددددعص ـهمالاإث دددد جاو بددددهت   لا لاإث ددددهمالوبي  ددددجا لااعبددددهملاا ددددعفاضا  دددد ااصلةدددد ا

 – Repositories Support Project―) لوتدد ا رددهإمائوي،ددهالوف يدد اندد الو إلثددهما لوبيددص ان ،دده:ا

Benefits,‖,n.d.)لاا(JISC, 2005)لا(Hoorens, Dijk, & Stolk, 2008)لاا(Jain, Bentley, & 

Oladiran, 2009)ا.اا(2011)ئي ه ااصفياـ ا,الاا

 : أهمية املضحىدعات بالنضبة للباخثين والطالب :
ا

 أوًل

ن ددددهـ  الوبددددهت   ا لوعدددد  اـ ددددلاتفددددؾا لثددددك جهؿا ييددددها، لا ئقهتددددجا ـ ددددهو  اوخ ددددا  ا ل دددداا .1

   هإجالاإث جانقات هيجاتقصةالا ا جالوفاا ج.

ألااضددعجالوعف    ددجاافدد وعصلودداات ددم قالاضددهإاجاللمددا ات اجددهمالوبيددص الوف   ددجا لوعفدده  ا ل .2

  لوبي  ج.

تهوددددجالوعخ  ددددهماثددددا فجالوعقدددد واافدددد ن ددددص لماافدددد ئقهتددددجات ددددم ااألاارددددهإالوبي  ددددجاللم يدددد  ا .3

 و  ه اتتان ا ت،ه.

هاىقهتجالاصل ا .4
 
الاي ا ااضا هان ا  لاقنصلمالواضداالوعق   يدجان داالوصثدهةغاالوت تف ا ث ع

 لاعف   اا  فهمالو صما لو صإا لوف  يص.

 Impactف ده  اـهنداالوعدأ   اا  هوعدها ـ دلاألـا دهلالوفاا دجلا وثتضد ه اا،دهلااوظد ؿف ده  اادالا .5

Factorو بيدددددص الوف   دددددجا؛ات ددددد ا  بتدددددتالو إلثدددددهمالوبي  دددددجا  الوبيدددددص ا لو إلثدددددهمالاعهتدددددجاا

ددهايددح ل ااددالاوثتضدد ه اا،ددها اادد اندد ا    ددهاندد الو إلثددهما لوبيددص الاعهتددجا لودد  إ هماافدد نجها 

 لوعجهإ جا.

يت  او بهت انفااجاا  هوعها قصااالا عص ـهمائنرها جاق هظانف المالثعخ لوالاصل الاعهتجلا .6

 .الوبيد ـ  الونقالما نالمالوعي  ااوف  ها

لا ددعص ـهماوح دده  اافدد قددصا  انعع بددهماللم ددهمالا صوددجاو بيددص اياقهتت،ددهاافدد ن ددهـ  الوبددهت   ا .7

  الو   همالاهايج.االاللم صلاـ لاق ص اان

ا
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ا : أهمية املضحىدعات بالنضبة للمؤصضات :  ثانيا

لاهضدددد ألاافددد لوقددد إ اـ دددلائ لإ الادددصل الوعف    ددددجا لوبي  دددجايعا قدددجا اادددد ااهـ  دددجان دددهاكهاددددتاـ  دددها .1

ادددرو اي اددد اونؽدددهوالا دددعص ؿالوعفهـدددااندددقا اؽ دددجالاإث دددجاألا ددداباوعفؽددد  اصاددده  ان ،دددهاـددد ا

 ظا تاقبه لالاف صنهم.

ثددددعخ لواظا قددددجاننهثددددبجالم ددددقا تفا ددددفا تفددددؾا لثددددك جهؿا وددددصو هالوفاا ددددجلا قعجدددده فاق ددددد ال .2

ددددددددهما ألاودددددددصلالوفاا ددددددددجا اؽ ددددددددجالواضدددددددداالوفه يددددددددجلا قت ددددددددقاوتضدددددددد االوا هاددددددددهمالواق  ددددددددجلا نج ـص

 لوب هاهملا لوفا ضالااة جلا لاصل الوعف    جلا نخاجهمالوبيص الوف   ج.

 ئ لإ اتقصةالا ا جالوفاا جان ا  لاإاقالوصع ايق هيهاتقصةالوعبقا لواضا. .3

قجفااالوت ئـه  الثعخ لوالتمعصبالواق  اوبفضالاصل ان االاصل الوعف    جلا قصا  الوصثهةاا .4

 لاإث جاقا االو صلنقالوفا يجاوع  الاصل اـ اظا تائاضه ان عص ؿانضك ااو م  ق.

لوعأا  اـ لائقهتجالتمعدصباوعي د  اجدص  الوف   دجالوعف    دجلا ق ب دجالتع هجدهماج  دقا ا دهطا .5

 لوعف   الت ع فج.

الوفادددددداياتفددددددؾاألااددددددصلؿاألا دددددداباندددددد التمعددددددصبالوغ دددددد اناضددددددصإ لا  ددددددصانددددددهايع ددددددتاـ  ددددددها"اصاعددددددهجا .6

 لوانه ي".

اااسددددماا لةدددد ا ثددد  جاوعددددصا  الوع ص دددااو بيددددص اندددد اقبددداالاإث ددددهمالل هإج دددجا؛ات دددد ائه،ددددهاقدددصا .7

 و  خاجهماألاكه ي  جاو  إث جاقصض ان ا  وهاق  ت،هاألاكه ي  جا وجع هـ جا لاهو ج.

ا : أهمية املضحىدعات بالنضبة للمكحبات. 
ا
 ثالث

ددد ل او   دددعص ؿاورصه،دددهاافددد لو ددد هحاو  اعبدددهمايدددأ ل ا  إاإ ددده يانددد ا ددد لانضدددهإات،ها .1 ـ   دددهماـص

 وت اق   الافااجا لل ب  ايهتع هجهت، .لاإث جالا  صوجاـ الا عف  ي لا ل

ن ددددهـ  الااعبددددهماـ ددددلانصلج ددددجانعع بددددهمالوف دددداالواق دددد ايع ب ددددجالتع هجددددهمالا ددددعف  ي اندددد ا .2

 لاف صنهما لل  نهم.

نيه ودددجاثددد الوفجدددص ايددد  التع هجدددهمالا دددعف  ي ا قالجدددقان نلا دددهمالااعبدددهما ندددهواقحليددد الإقفدددهؿا .3

  ثفهإالو  إ همالوف   ج.

ليدها لوفصلةد اتفدص اـ دلانجع ددقالوبيد ااردالااها دعص ـهماود ي،هالوقد إ اـ ددلا كداا درهالاحا

قصظ دد الوف قددهمايدد  الوبددهت   لا ف دده  ااددالالوعصلوددااي دد ، لا ودد ا  الوبيددص الوف   ددجاالاقاع دداا

اق  ت،هائالات  ايع ااضا ها ئقهتت،هاـ لا  ثقااعهة.



 ماهيتها والقضايا المرتبطة بإنشائها :الُمستوَدعات الَرقِمية

6102  22  

 الحدديات التي ثىاحه املضحىدعات :  1/2/4

قصاا دددددهالا ددددعص ـهمالاإث دددد جاثدددددصل االوتدددد لوف يدددد اندددد الوفصلةددددد ا لاحليددددهاـ ددددلالوددددا  انددددد ا

قصلجددهائاضدده الا ددعص ـهماالوتدد و  إث ددهما  الوبددهت   لائالا  ا نددهاا فددضالوفقبددهما لوعيدد يهما

ا:اا(Barwick & Pickton, 2006)اف لاإث  جا قعص ا ها قع  ااق  الوفقبهما

ويرالاق ص ا نهاقر فجالوب نج هماق الوب نج همانفعصتجالا  إا ففتاا: Costالحكلفة  .1

دهان دااناقبدهماالوتد ند ا ود الوفدن لا واد الاق دص ا ندهالوعردهو فاألا دابا يعفد  ا اف دها  إ  

 اا تاـ االا عص ؿ.

لا عص ـهمالونهجمجاتفع  اـ لاإ بدجا لثدعف ل الوبدهت   اـ دلااصعىبات إنحاج املححىي : .2

هلاق ايرص ا ندهاا فدضالوفصلةدتاود ي، ائي لؿا ـ ه يابغدلالوعغ دناالوتد و  ايها عص ؿاقعـص  

جاوت م قالوبهت   اـ لاصي لؿايه.  ـ ي،هلا  جناـ لالا عص ؿائ بهماق  عها نرهاعها  ـا

لايرددددص اندددد الو ددددفناللمفددددهػاـ ددددلاقددددصا  الودددد ـ الودددد لة او   ددددعص ؿاندددد اادوام النننندع  : .3 ا  دددد  

افدددددد  ايجددددددناـ ددددددلالاإث ددددددجاقبدددددداائظدددددد ةالا ددددددعص ؿا  ددددددرا ودددددد اجهاددددددناص لإ ا لوفا ددددددتلاوددددددرو

عبهإااا لاو ايع ائ   وثع الإ.اف قها ضرااصم  اث فضااإالـو

 فددضاألات دده اافدد :ا Rights management issuesقضنايا إدارة خوننىمل امللكيننة الفكر ننة  .4

ـنددد اصيددد لؿايها دددعص ؿاات جدددجااقددد اايعخدددصتالوبدددهت ص انددد الات،دددهااتقدددصةالوعبدددقا لواضدددا

 لوصع ايق هيهاتقصةالا ا جالوفاا جاو  إوف  .

ؼااـ وا جص اتصلاحاو بهت   اات جدجائيد لؿااف :ا Lack of incentivesعدم وحىد خىافس  .5

 ـ ددددددهو  اي  ددددددعص ؿالاإث ددددددجاادددددداه، ايضددددددفا  ايكدددددد   ات ددددددهلاصا ددددددهحاتتددددددأاـدددددد الوب هاددددددهما

 .لوف   لوبب  صجالا جاىاعهج  ا

 المستودعات الرقمية وتأثيرها على المكتبات والجامعات.  1/3

 ثأثير الىصىل الحر واملضحىدعات الرقمية على املكحبات :  1/3/1

ـ دددلالوددددا  اندددد ا  اتاادددجالوصوددددصلاللمددددااقددد انقه نت،ددددهاندددد اجهادددنالوف يدددد اندددد اللم هـددددهما

ود ي،هاقدأ   اثدد بأالوف   دجايجمدجا  ااادا اقدصا  اتا ددجالوصودصلاونعدهة الوبيدص اند الا ادد ا  ايردص ا

لثددددعفه ماندددد اقانصوصج ددددهماالوتدددد لائالا  الااعبددددهماتفدددد اندددد ا اادددد الاإث ددددهمالوبيددددد ـ ددددلالتمع ددددقا
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 افتالااعبهماوعنف راااا الوصوصلاللمدااالوت   ارهإالوصوصلاللما؛اا نهاالوف ي ان األاثبه ا

اااا.(Alemayehu, 2010)اصلت  ان ا ثهةاااضاا تفؾان ه إالاف صنهمالواق  جك

ؼددااافد لف يده ا ثدفهإالودد  إ همااهدد  ند ا  د ا ثددبه اقبدصلالااعبدهماوفاددا الوصودصلاللمداا

ددددددد ل اللم يددددددد  انددددددد ا قندددددددهق ا  ا بدددددددهمالا نلا دددددددهما و دددددددرلالو دددددددبناالات دددددددعع قالااعبدددددددهمان تقدددددددجاألـا

قفقددد الوا  ددد انددد الوبيدددص اقأ    دددهالتمع ددداا  دددبناودددفص جالوصودددصلائادددلالاقدددهالماا  هوعدددها لوددد  إ هما

نعهوبجايعصا  ان ه إااا  (لااهااعبهماوي تايبف   اـ اق  الاضا ماHarnad, 2004)اجلوف   

لاف صنددهماو بددهت   اوددرو اودديراندد الوغا ددنا  ااجدد القجددههالوف يدد اندد الااعبددهماألاكه ي  ددجائاددلايندده ا

اـ اققد ي ااجدمانخع دفااف ن عص ـهمانإث  جاو ـ ا اضعجالوعف   ا لوبي ا
 
افد لاإث جاا  

ا(اا.Alemayehu, 2010)اتفؾا اضاالوبيص الوف   ج

 دور املكحبين في دع  الىصىل الحر واملضحىدعات الرقمية : 1/3/2

تف ا ـ هلالوعج  قا للمفؾا ئقهتدجالوصودصلاا ده إالاف صندهماند الوصؼدهةفاألاثهثد جا

لاه يددددجاالااعبددددهملا قعددددصإانف ددددصوالااعبددددهما دددد لالوقددددا الوفضددددا  اندددد انجددددا الا ددددهتهماق  ددددهت 

و  اعبدددددددجائادددددددلاندددددددح  انددددددد الوبي دددددددهمالاه يدددددددجا واك ل ددددددد جاانجددددددد الااعبدددددددهماألاكه ي  دددددددجات ددددددد لاىاضددددددده ا

ددددددهمااألاكدددددده ي  لا دددددعص ـهمالاإث ددددد جاي ددددددهايعفدددددتانددددددقاظب فدددددجالوصثدددددغا لودددددرباييعددددددصباـ دددددلانج ـص

ددددددجاندددددد ان دددددده إالاف صنددددددهمالو فنددددددجاودددددد ـ الوبيدددددد ا لا ندددددد الا ادددددد الثددددددت  هإالا ددددددهإلمالوف  دددددد نعنـص

لااعبدددددهمان ددددداالوعفهندددددااندددددقا ادددددصلؿانخع فدددددجانددددد ان ددددده إالاف صندددددهملا ت ددددد  اااق  دددددهت هثددددد جاألاث

ئاضددده الوبا دددجالوفن دددجا لو ان دددجاو   دددعص ـهمالاإث ددد جاندددقاافددد لوصوددصلائوي،دددها قعب دددتالودددنؽ ا و دددجا

اقاا ب  ائي لؿالاصل ا ل االا عص ؿاـق ه ا   جالوع إ را لوبدهت   لاندقاتف د ا قعب دتاققن دهما

ا.(Buehle & Boateng, 2005)مفؾا صقهتجاا ه إالاف صنهمالواق  جالل

لااعبدددددجاوددددد ـ ا تفح دددددحانف دددددصواا   دددددهت نددددد الا اددددد ا  ايقدددددصواا،دددددهاالوتددددد  نددددد ا  ددددد األا  لإا

ا:(Lougee, 2003)لوصوصلاللماا لا عص ـهمالاإث  جا

 لواؤ دجاوألـ ددهلااقـص دجالوبدهت   ايأ   دجالوصودصلاللمدااوعبده لالاف صندهمالوف   دجاندقاتفح دح

  قأ   ا و اـ لالوبهت   ا لاإث ج.

 لوعفدده ضانددقالونهرددا  ايهثدد الوبددهت   ااددن اتددتالواضددااـق ددهو  الوف   ددجا ل دداالا ددعص ؿاا

 لاإثس  او  إث ج.

 ـ   جاصي لؿ.اف ئي لؿالاصل ا ل االا عص ؿاا هيجاـ الوبهت   ا  ان هـ ت، ا 
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 الا ددددعص ـهمالاإث دددد جاى لإ ا تفددددؾا ودددد هاجا نددددهاال ع ددددهوايااضددددهاللمددددها لوصقددددتاافدددد  

ا   ددددددهت ألاوددددددصلالواق  ددددددجا نخاجددددددهمالوبيددددددص الوف   ددددددجا لاددددددصل الوعهإ خ ددددددجاو  إث ددددددهملا  يعدددددداا

دددها لاإ ه ي  دددها  إ  ج دددقاافددد قخعددد غا ئاضددده الا دددعص ـهملاا ددد ايدددإ   ا  إ ددد ااخبددد ل اافددد لااعبدددهماتهو  

  دددددجائاضدددددده ا قعددددددص االا ددددددعص ـهما  ودددددفا تفددددددؾا ئ لإ الاف صنددددددهمالواق  دددددجلات دددددد ا وددددددبيتاـ 

لااعبدددددهماا   ددددهت ألاثددددهظان  ددددجاافدددد اهدددد الوتددددد  ددددا إ اوعددددصا  ا ئقهتددددجانخاجددددهمالوبيددددص الوف   ددددجا

ا.ا(Shinde, 2008) لاف صنهما

لااعبدددهمايااضددده ا لثدددعخ لوالا دددعص ـهمالاإث ددد جلا  ندددهاالوف يددد انددد اا   دددهت يقدددصوا

يقصوايهقخه  هان اا  قالو  هثهملا  قاق صإاوبا جالونؽهولا     هان الوفنهوااالوت لوقالإلما

تفع  اـ لااعهةاـ االاإث دجا لوغداضاند ائاضده الا دعص ؿلااف دلاثدب االا دهلاادا االوت ألا ابا

  اقتنهثدددددناندددددقاالو دددددا إياقنهثدددددنالاإث دددددهماألاكه ي  دددددجاكهلمهنفدددددهماوددددديرانددددد االوتددددد لو  هثدددددهما

عجهإ ددددددجا اددددددرو ااددددددا الاإث ددددددهما  دددددد الوا ي ددددددجاكهلم ف ددددددهماودددددد ي،ها  دددددد لا هالاإث ددددددهماألا ددددددابالو

ا.(Drake, 2004)ن ارأه،ها  اتضراا   لتالا عص ؿا ث هثعهاالوت  قنهـهت،ها

لااعبددددهمانصلودددد جاتف دددد الوعقن ددددهماللم ي ددددجا ن تقت،ددددهلا وادددد ايبقددددىاا   ددددهت   جددددناـ ددددلا

الو دصن ؼدااـ   د اافد لااعبهماوثع الإاف ائ هاجا  نهماج يد  ااق  هت "ا فاي ا الو إللا

ـدد الل دد نهمالو ددهيقجالوتدد االاقددحللاقهة ددجاااعخ ددلتدد  ا انددهاالاا ددعع قاا ددقغا  اافدد  ل دداالااعبددجلا

 ددددددرلالو ددددددإللاقعع ددددددناندددددد ائ لإ الااعبددددددجاقيق ددددددتالوعددددددصلف ايدددددد  اائجهيددددددج لوتدددددد اقدددددد اقرددددددص ا ددددددا إ ج ا"ا

ؼف  لا قدد ايعع ددناألاندداائـدده  اقنؽدد  الااعبددجا تف دد  انددصؼف  اجدد  لاألا وص ددهما لا ددإ و هماو  ددصا

 (Buehle & Boateng, 2005) لوت اتفع  اـ لاؼا تالا نلا ج.ا

 املضحىدعات الرقمية والجامعات :   1/3/3

لا ددهانع  دن    ود ااددهاققدصوايدهاندد اقدصا  اـدد  االوف  دد اؽدهواوق دهلاافدد قيعدااللمهنفدهمانصقف 

تف ااـ لاقعص ااالوت  رلالونؽهولا ورصه،ها ت ا يافالاإث همااف  هةاان الوقصبالوبضا جالوفهن جا

دددددد اـدددددد ا  إ ددددددهالودددددداةيراافدددددد الوف  دددددد لواضدددددهطا ئي ددددددهلالافااددددددجالوف   ددددددجاـدددددد اظا ددددددتاافدددددد لتمع ددددددقلاا  

ا(2006ب الوات  ااالج,ا)ـقن  جالتمع قاي فجاـهنج.اف لوع إ رلا   إ هاألاثهس  ا
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قق د  اللمهنفدهماـ دلالا دعصباافد  ق ا وب ائاضه الا عص ـهمان ا يدافالوفصلنداالادإ ا ا

لودددرباياادددحاـ دددلاا1لا   ددد ارددده  اـ دددلا وددد اق دددا فالوص بدددصنك ارا  الوق هثدددهمالوفنابصق دددجلوفدددهو  

  الا دعص ـهماا(2013)را فاكهنااره   ,التمعصبالواق  او مهنفجالاعهحاـ لاصاك اتلا  رااا

ـ دلاالوف  د  لوبيد االوفدها لواق  جاق  ااقصجهات  اهالاإث هماي فجاـهنجا نإث دهمالوعف د  ا

لا قدد ائواك  ادد ردرااافدد  جدهالل  ددصلاند ا جددااتفدؾا ئقهتددجاندهاودد ي،هاند ا  إلةا   ددهةتا ققدهإ اا

لالوف  ددد انددد ا ددرلالوعصجددده؛المفددؾا ئقهتدددجااعددهجالوبيددد الوفددها لثددعفه مانفؽددد انإث ددهمالوعف ددد  ا

لواثدددهةااللمهنف دددجا  ـ دددهلالادددإق الما  ييددده الوددد  إ همالوف   دددجا لتمه دددالمالوف   دددجاافددد لاع  ددداا

ا     ه.ا

ـ ي،دهائاضده الا دعص ـهمالواق  دجااينعدصياالوتد يدع الثدعفالضا  إلثدجالوق دهيهااوفيما يلنى

لا و مهنفهملا  و اي ليجان التمعدصبا ل ع دهإها  ردرهوهلا لا عه لقدهالل هودجايصودفالتمعدصباندا إ 

يق دددهيهاللمفدددؾالواق ددد او   ددده إلا للمصلادددنالوقهاصا دددجالم هيدددجاتقدددصةالا ا دددجالوفاا دددجاو   ددده إا

لمصلادددنالوفن دددجالااقبعدددجايااضددده الا دددعص ـهمالاص ـدددجايها دددعص ـهملا لادددصلإ الوبضدددا جا لاهو دددجالا ل

اتتأات م ااق  الا عص ـهماـ لارباجاصاك ات.

 إدارة المحتوى داخل المستودعات الرقمية. 1/4

يؽ ددااقي يدد انجددهلاتغع ددجالا ددعص ؿاندد اتفا فددهلاا ددصاـبددهإ اـدد ا" إردد فاإق دد اوإلاعددهجا

ـددجاـق دده ا   ددجالوعدد إ را لوبددهت   ا لوعدد  "لا  دد  ا الوفاددايا ودد اصظددهإالوصلثددقا نددهاانج ص

ندد الل  ددهإلماوعي يدد انيعددصبالا ددعص ؿلااددرو ايدداقبغاألاندداايعي يدد الور  ددهما لافه دد ا ألاق ددهوا

قتبف دددددددهاللمهنفدددددددجلا ادددددددرو اقي يددددددد الوعغع دددددددجالاص دددددددـص جا لو غص دددددددجاودددددددرو التمعدددددددصب.االوتددددددد لوف   دددددددجا

(Hunter & Day, 2005)ا

ا  

                                                           
ا /http://www.webometrics.infoنعهحاـ لا:اصثبها لوص بصنك ارا صانااحالوق هثهمالوفنابصق جالوعه قاوصفلإ الوعف   ا1 

ل  ـ لاـنهواانف نجانعهحاـ ل:الا  يعصباـ لاجح ا هلايع ا فالا عص ـهمالافعصتجاينه  

http://repositories.webometrics.info/ 

http://www.webometrics.info/
http://repositories.webometrics.info/
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 اخحيار املححىي :1/4/1

ئ اـ   دددجاو ع ددددهإاـ   ددددجانضددددها،جااددددهايقددددصوايدددها نندددده الااعبددددهما  ندددده اـ   ددددجالوكن  دددد ا هددددلا

دددجانددد الافدددهي  ا اـ ي،دددهاو ع دددهإا االوتددد نات دددجاودددفبجاقعع دددناقي يددد انج ـص يجدددنا  االوتددد ثددديع اينددده  

لا  نددددهاا(2006)ثددددهن اف دددد ، اـبدددد اللمددددصل ,اقعصلاددددتانددددقا  دددد لتالاضددددا ؿا لتع هجددددهمالا ددددعف  ي ا

ج عبهإاـن ال ع هإالتمعصبالورباثديع ائي لـدها ل داااف يجنا  ر هاالوت ن الوفنهوااانج ـص ـو

ا:ا(Genoni, 2004)لا عص ؿلا تض اا

الحفنناوم مننس املضننحفيديه وشننأن أولى ننات نننىع املححننىي الننلي صننتح  إثاخحننه علننى املضننحىدع :  .1

دددددددد همالواق  ددددددددجا يالوعفدددددددداتاـ ددددددددلالتع هجددددددددهمالا ددددددددعف  ي اندددددددد الاددددددددصل اى إلج ددددددددها دددددددد  التم ـص

 يها عص ؿ.

دهماوعي يد التع هجهت،دهااوصف وثدديد وولى ات : .2 ت عخ والااعبهماث هثهماقن  دجالتم ـص

ددجائالا ه،ددهاافدد ندد الا دده إلاـ  ددلالوددا  اندد ا  ا ددرهالو  هثددهمات ددعخ وا ألاوددااو  ددصل الاعبـص

همالواق  ج.  ت عخ وا  اـ لااعهةا لثقاوعي ي اوتع هجهمان التم ـص

اـددد  ااثويننني  أدامل املجمىعنننات : .3
 
دددهمااف ددد ها)نددد   لاو  ج ـص   دددرلالوعق ددد  ائندددها  ايردددص ان دددتن  

ددهماالوتدد لاددصل ا نقهي ددجالتع هجددهماافدد يع دد  ،ها نقهإات،ددهايددهاصل الا ه  ددج(لا  اندد بااجددهحالتم ـص

هم(.  لا عف  ي ا) يان عصباإ ه الا عف  ي اـ التم ـص

ددهماقعع ددناندد الااعبددهمالقخدده الوقددالإلما ضددأ اائ االوننرارات املحعلوننة باةثاخننة : .4 ئ لإ التم ـص

ددهملااف دددلالودددا  انددد ا  الا دددعص ـهماقددد ـ الوصودددصلا قي يدد انددد اودددهاتدددتالوصودددصلائادددلالتم ـص

للمدداائالا  ا نددهااتهجددجائاددلا  ددقاق ددص اـ ددلاصقهتددجا ضددأ ا فددضاا ددهمالاددصل ا)ن دداان ددص لما

 تقصةالا ا جالوفاا ج(.اـ ي،هاق ص انإقعجا  بنالوت لاضا ـهملالاصل ا

:ايجدددددددنا  اقعخدددددددرائ لإ الا دددددددعص ؿاصجدددددددال لمالو فندددددددجا ضدددددددأ اـ   دددددددجاإدارة الصنننننننيانة والحفننننننن   .5

هم.ا  لو  هاجا للمفؾالواق  اظص االا باو  ج ـص

 أنىاع املححىي باملضحىدع :  1/4/2

ددجاندد الاددصل ال  نددجالوف يدد اندد ا ددجانعنـص ندد الا ادد ا  اتضددع االا ددعص ـهماـ ددلانج ـص

ألا دددددالضلا قكددددد ل حالادددددصل ايها دددددعص ؿايددددد  األـا دددددهلالوف   دددددجلا ألـا دددددهلالوعهإ خ دددددجلا ص لإ دددددجلاا ددددد ا

ا:اا(Bankier & Smith, 2011)لا ا ا  ايع   الا عص ؿالاصل الوعهو جا
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ا

 .ان ص لمالاقهالم الو  إ همالتما ج.نقهالما

 .الواعنا  جحل الواعن .ا ـ هلالاإق الم

 اإثهةاالاهج ع  ا لو اعصإله .همالوب هاهماألا و ج انج ـص

 .الا ه إالوعف    ج .  ا ييه الوع

 .الوعقهإ االوفن ج .انيه ااوجع هـهم

 همالوعهإ خ جا لوك ل  جا اااالتم ـص

ا لاعيف ج.
ا

  هوا ددددبجاو مهنفددددهمااقدددد النعدددد انف ددددصوالا ددددعص ـهمالاإث دددد جاويضدددد ااج  ددددقاألارددددرهلا

ويضددد اااdigital Assets Management لا ددده إا قب دددأالودددبفضان دددع  ائ لإ األاودددصلالواق  دددجا

 University ofج  دقا اضدعجائ لإ ا ياردرااند ا ردرهلالتمعدصبالواق د لا قبادتاجهنفدجااا دهظا

Kansasاات،هاـ لا ه،هاا ه ااف ق  جان ع  األاوصلالوااا نبه إت،هاى لإ الا عص ـهمالاإث  جلاـ 

انددد اياادددهن اائواك  اددد 
 
ا  اقددد اإق نعدددهاا  اق  دددجاودددبفضاألا دددالضاو  دددب اجدددح ل

 
نددد الا اددد ا  اإق  ددده

للمهنفجاو مفؾالواق  ا لوربايجنا  ايد ـ التع هجدهماللمهنفدجالوعف    دجا لوبي  دجا لل د نهما

ن ائاضه األاوصلالواق  جاو مهنفجااااهايجنا  ايعصلااااي،ها لت ا  ا اا اقق ن هاللمهنفجالوت  لاـ 

ا:اا(University of Kansas, 2004)ن الوضا طالوعهو جا

 ايردددددص ائاضدددددهؤ هانددددد ا جددددداالوصاددددده ايهتع هجدددددهماللمهنفدددددجالوبي  دددددجا لوعف    دددددجاـق ددددده ا   دددددجا  

 لوع إ را لوبهت   ا لوع  .

 .اقرص ا لماو جايعخع غا ئ لإ الوصؼهةفاص لإ جا  األاكه ي  جايهلمهنفجا   

 .اق ارالؤ ها  انا  جان اقبااللمهنفجاو ثعخ لواي صجناـق اي   ايع ل و ه

 نددهايهوا ددبجاو  يعددصبالواق دد او مهنفددهمالوددربايجددنائي لـددهايها ددعص ؿااددا الوددبفضاقدد ا

دددهماالوتددد يهلمهنفدددجاتددد اـ دددلائيددد لؿالا ددده إاصواك  ا دددجالل هودددجا ق  دددااقهإ خ دددهلايهـعبهإ دددهانج ـص

ج يا ايهال ع هولا لوبفضال ع ايعصا  اثباالوصوصلاو ا هاهمالواق  جالل هلايهاصل الوعف    جلا

نفدد  لا لوددبفضا  ددااادده بايهال ع ددهوااتف   دد قالا ددتاوقاليددجاـقدد اندد الوددحن ا دد  ايااددهن االوتدد  ا

ت د تاـ ي،دهاللمهنفدجاـد اظا ددتاالوتد لثدعجاللمهنفدجلا  ايقصلـد اي هادهمالوبيدص اثدصل الااضدأ ايصا

قاعج دهالوصتد لماص لإ دجاالوتد ق د الوص دهةتااا د ورك لكهملا ا  هايعف تايهوص هةتا لا فهماص لإ جا

لاند انن  دجالا دعص ؿا  ل داالاإث دجاا د الا اد ا  ايدع ائيد لـ ها ل داالا دعص ؿلايهـعبهإ دهاجدح  
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لا هإثدددجالوف   دددجاادددا ا ـددد الا دددعص ؿاوع دددد اافددد هإ خ دددجاو  إث دددجلا قإردددفجا تفدددؾالو دددم مالوع

دددهمايتددد  او  اعبدددجاقردددص  اـ قدددهماج يددد  اندددقالوصتددد لماص لإ دددجايهلمهنفدددجاوددد ـ ا اضدددعت،ها لتم ـص

(Bankier & Smith, 2011)ا.ا

دباالوصودصلائادلا  وق اـ  تالا عص ـهماـ لاتاالوا   ان الاضا مالاعف قدجايعدصا  اثن

 Grayلواندده يالوفادداياي دفنالوصوددصلائوي،ددها  دصاا  ددهاي دد أاصاعدهجاالوتدد  الادصل الو هنددجالوا  د اندد

Literatureلوربايض اان ص لماألاييه لا   إلةالوف دالا  ـ دهلالادإق الملا إثدهةاالاهج دع  اا

ما لودددد اعصإلهلا لوعقدددددهإ االوفن ددددجلا لواضدددددالملا ألاييددددده الاق نددددجاو  دددددن لا ققدددددهإ االلمهوددددجائادددددلا كدددددهالا

اددددرو الاملا لوعقددددهإ ااصت ددددهة جلا لوص ددددهةتالوفن ددددجلا لا ددددصتهملادددداالوع ص ددددالا ققددددهإ االو مدددده ا لا

قخدد وا ا دد  اـندد ائقهتت،ددهايها ددعص ؿاألا لا:ات هيددجاتقددصةااا دد ألاندداايهوا ددبجاا ددص لمالوبيددص ا

ندهاالوعخ  هماثا فجالوعق وا؛ات  اقرص اتااجالواضداايهتم دجايع  دجائادلاتد اف لا ا جالوفاا جا

لوعخ ددد لا ندددها  ددداا:الوعفددداتاـ دددلاتف  قدددهما  إل ا  دددا  اافددد ودددعف  الوبدددهت   اي دددهايجا دددها قددداله، ا

ا.ا(Crow, 2002) وثعفه  ان ا ب لت، ا

 أشكال امللفات : 1/4/3

 PDF, Rich Textندد الا ادد ا  اتفع دد الاإث ددجاـ ددلالوا  دد اندد ا رددرهلالا فددهمان دداا

Format,Postscript,Asciiيهى دددهاجائادددلا  اث هثدددجالتمعدددصباقيددد  األاردددرهلالافع ددد  األا دددابان دددااا

Html, word,انيددداإلمالون دددصلالا دددعخ نجانددد اقبددداالوبدددهت   ان دددااا
 
لاTex,Latex قيددد  ا ي ددده

 تفع  الاصلاقجاـ لا ررهلالا فهماـ لائنرها جاقيص اا رهالا فدهماند األاردرهلا  د الافع د  ائادلا

الوتدد لا  ف دداالثددعخ لوا رددرهلالا فددهماNormalization أا ددرهالوف   ددجاألارددرهلالافع دد  لا ت دد

اوندددصؿالوب هاددهمائادددلااددـص  ايدد ـ  هايااددهن الا دددعص ؿ
 
 ,Green)لا  ددع اق دددا فا رددرهلالا فدددهما اقدده

Macdonald,& Rice, 2009)ا:ا

 ق  دددااادددهق ايدددالن الوععب قدددهماصت ددددهة جااوول : وشنننكال الخاصنننة بالبياننننات الكميننننة :

ا,SAS, SPSS, Stata XML, Excel اا:ن

 ق  دااج  دقا ردرهلالا فدهماألا دابان داااوخير : وشكال الخاصة بالبياننات الىصنفية :

جا,NVivo, XMLTF, HTML, ATLAS.ti, NUD*ISTلا فهمالون  ج  WAV files ofلا لادصل الا د ـص

human speech ,signals, Audio Interchange File Format (.aiff), MP3لا لو دصإاMPEG-2, 

JPEG 200.. 
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 ثجميس املصادر ةيداعها باملضحىدع :   1/4/4

 بف ا  ايع اقي ي ااصؿالتمعصبلا  ررهوها ا ف جال ع هإهايع الوععاةائادلان دأوجاقج  دقا

ا:اا(Mackie, 2004)اف لا ه إاىي لـ هايها عص ؿلا قع  ااظاةاج قاق  الا ه إا

  : قددع اـد اظا دتاـ داان د اـ دلاردباجاصاك اددتامىاقنس أعضنامل هي نة الحندراط والبناخثين 

ـدد ا ـ دده ا   ددجالوعدد إ را لوبددهت   الوددري اودد ي، اوددفيهما  ددنا   دد جاـ ددلاصاك اددتا؛ا

ىقهتدددجا ـ دددهو  اا،ددددهلا  وددد اثددد  ا ائ لإ الا ددددعص ؿانددد اقي يددد ا ياألـا دددده الودددري اودددد ي، ا

رهن دددددجاـق دددددهو  اـ دددددلاندددددصلقف  لاا دددددع الوعصلوددددداانف ددددد لايهوففدددددااـددددده  ائقهتدددددجالون دددددصلالو

  لوعفا فايها عص ؿلا    لاهلا اصلة هلا ئقنهـ  اياي لؿاـ    اـ لالا عص ؿ.

  : ددددددع ا نددددددهالوعيقددددددتاندددددد اث هثددددددهمالونهرددددددا  الوددددددري ايقددددددصوا ـ دددددده ااثفاقيننننننات الماشننننننر ه  

ق دددد الاددددصل االلمهنفددددجاياضدددداا ـ ددددهو  اا،ددددهلا لوعصلودددداانف دددد ايخ ددددصلاندددد بائنرها ددددجائقهتددددج

هائالا ه،هاق اقرص اقهاصا جا.  يها عص ؿلاـ  لالوا  ان ا  اق  الا  جارهقجا ت عغاةا قع 

 يالوعيقتان الو  إ همانفعصتجالا  إااكمصدر للمدحىي : الدور ات مفحىخة املصدر 

ـ دددلالـعبدددهإا  الوبدددهت   الودددري اقدددهنصلاياقهتدددجا ـ دددهو  اـ دددلا  إ دددجا ودددصلاتدددااالايفهإ دددص ا

 ،هاـ لان عص ؿاجهنفت، .ئقهتت

 : ا ددد الا اددد الوعفددده ضاندددقالور  دددهما ضدددأ ااقىاعننند بياننننات مطبىعنننات الكلينننات ووقضنننام

 لو  هحايهثع  ل الوب هاهما لا ه إالاعهتجايقصلـ الوب هاهمالل هوجاا، .

  نهاا فضالوفصلناالتمفح اوت دم قالوبدهت   اـ دلائيد لؿا ـ دهو  ايها دعص ؿلااد  ا ا

دجاند الوعداةاوعدـص ت، ايأ   دجاصيد لؿا ةو هقدهالمدر ا و مهنفجالوصوصلاتمع ف هان ا د لانج ـص

 Filling the―)قيددددددصلا   ائيدددددد لؿا ـ ددددددهو  لان ،ددددددهاالوتدددددد ل ع ددددددهن  لا لوعخف ددددددفاندددددد الوفصلةددددددتا

repository,‖, n.d.)ا:ا

ا  
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 ـ   جاصي لؿ.اف ئ إلجاألا وجاصإره يجاـ لانصققالا عص ؿاا هـ  الوبهت   ا .1

لا ددددعص ؿاـدددد اظا ددددتائقهنددددجا إ الوف ددددالاافدددد اضدددداالوددددصعلايدددد  الوبددددهت   اوت ددددم قالاضددددهإاجا .2

 ق ـ اااا الا عص ـهم.الوت  لوفا ضا لواعيبهماـص ن جلا لاصلققاصواك  ا جا

 دددددعص ؿاتضدددددع ااـ دددددلاإادددددقالودددددصعلا لافاادددددجايها دددددعص ـهما ج دددددص ا  دددددقا عدددددجات دددددص ق جاو   .3

 لوصوصلاللما.

ـن نهاققصواللمهنفجايهقخه الوقالإلمالاعف قجايهان ا لوع ص ااو بيدص الوف   دجلايع دناند ا .4

 لاعق ن  اقهة جايأـ هو  الاعهتجاـ لالا عص ؿ.

  لالا عص ؿ.و بهت   الوري ايقصنص اياي لؿا ـ هو  اـالارهاآملـع ه ااؽهوا .5

تضددددددع ااـ ددددددلاـدددددد  انددددددالمالوعي  دددددداالو ددددددهيغلاالوتدددددد قددددددصا  الوق هثددددددهماصت ددددددهة جاو بددددددهت   ا .6

  لاضه   او  ه  الوف   ج.

تضدع ااـ دلالوعـص دجايع د االوتد قق ي الو ـ او بهت   اا  هايخد اق دهيهالا ا دجالوفاا دجا ا .7

 لوق هيها لوعفه ضانقالونهرا  .

 ت   ااـ   جاصي لؿ.ات هـ اـ لالوت ئ هاجا فضاألا  لما .8

نددد اردددأه،هان دددهـ  االوتددد  قددد اـ  دددتالوعانصوصج دددهماللم ي دددجاـ دددلاقعدددص اا فدددضا و دددهما

  دددددددد صوجا    انضددددددددقجاـ دددددددلالا ددددددددعص ؿاكصثدددددددد  جاى ددددددددال االوبدددددددهت   اـ ددددددددلائيدددددددد لؿا ـ دددددددهو  ايأاف دددددددد  

الا عص ـهمايهتمعصب.ا

 ثوميات إلايداع باملضحىدعات : 1/4/5

نددد ا  ددد اـصلنددداااجدددهحالا دددعص ـهمالواق  دددجالوعرهنددداا واددد نهجاندددقالاإث دددهمالوبي  دددجا

دجا يعا قجاق   الوق إ اـ لاج قانخاجهمالوبيص الوف   جا   صوجا افده  لا وقد اـ  دتانج ـص

ددد علااSONEXلوف ددداا  Simple Webا-اSWORDـ دددلاقعدددص اايا قصكدددصلاىيددد لؿالتمعدددصبالواق ددد اين

service Offering Repository Depositا(Lewis, Castro, & Jones, 2012)لا  ددصايا قصكددصلا

وإليدددد لؿلايف ددددااـ دددددلائيدددد لؿالتمعدددددصباـدددد اظا دددددتا ثدددد غاندددد ا   اللمهجدددددجائاددددلالوددددد  صلاـ ددددلانصقدددددقا

لا ددعص ؿلا ي،دد تايددرو ائاددلاقق  دداانصلاددقاصيدد لؿلا قددصا  اظا قددجاق هثدد جاوإليدد لؿافدد الا ددعص ـهما

ا.(2012)ا ا  اـب الو ع فاقبهاى,ا

 دددددصاللمدددددااألان دددددااىيددددد لؿالوا هادددددهمالواق  دددددجا ل ددددداالا دددددعص ؿلااSWORD  فددددد اياقصكدددددصلا

ي اددد الثدددعخ لن هاوعي دد  ائيددد لؿالادددصل ا   اللمهجددجائادددلالثدددعخ لواالوتدد   نددهاالوا  ددد انددد األا  لما

ا:ا(Lewis, 2009) لج همايااهن الا عص ؿلا ن ا رهاألا  لم
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 صيد لؿاند ا د لا  ل الوعدأو فاDeposit from within an authoring toolا هدلانف د  اا:

افدددد و بددددهت   ائ ايانرددددهه، اقي  دددداالاددددصل انبهرددددا او   ددددعص ؿاندددد ا دددد لالوب اددددهن الا ددددعخ وا

 ئاضه الا فان اايااهن ان اا ثصاتا إ .

 ئاضدده ا قخ دد  ا لج ددجاوإليدد لؿا Create a custom deposit اinterfaceات دد ايددع اا:

هاالتع هجهمالا عخ و.لثعخ لوا  ل اىاضه ا لج   جاوإلي لؿا اق 

 صي لؿااصلققانعف   اDeposit to multiple locationsلوف ي ان ااف :ات  اي ا اصي لؿاا

  قتا لت ان ا  لاـ   جائي لؿا لت  .اف ت عخ واق  الوعقن جاالوت لا عص ـهما

 و   ددعص ؿاانف صنددهت لوا دد اندد ااؽددهواCopy from an information system into a 

repositoryلا عص ؿ.اف :اا ياتفؾالوف االاصجص اـ لانصققاة ااا 

 ل اصيد لؿايهثدعخ لوالوفي دبصاا  Facebook deposit toolا ند ا د لاق د األا ل اي اد اا:

لوقددددددددصباـ ددددددددلااصواك  ادددددددد لثددددددددعخ لوا لج ددددددددجالوفي ددددددددبصااوإليدددددددد لؿلا  هوددددددددجانددددددددقاللم ددددددددصإا

 م.لوفي بصااوأل  هلا لو   همان االلمهنفه

 الميتاداتا داخل المستودعات الرقمية.  1/5

دهاوعفا دفاننؽ دجا ادا الا عه لقدهاهدلااNISOتض  الا عه لقهائالالوب هادهماـد الوب هادهملا ظبق 

ق دددددددفا قيددددددد  ا قجفددددددداانددددددد الو ددددددد االثدددددددك جهؿا لثدددددددعخ لوا ئ لإ ان ددددددد إاالوتددددددد لوب هادددددددهمالا  ر دددددددجا

دددهانددد ا يانضدددا ؿاإق ددد اابددد  ه،هاالاا دددعع قا(NISO, 2004)لاف صندددهما ا هن 
 
لا تفددد الا عه لقدددهاجدددح ل

 . تف ااـ لات   االثك جهؿان ه إالاف صنهماا  لوصوصلائالالوا هاهمالواق  جالا

 أنىاع امليحاداثا : 1/5/1

ا ددددعخ والونؽددددهولا ن ،ددددهانددددهايددددإ باا ندددهاالوف يدددد اندددد ا اددددصلؿالا عه لقددددهان ،ددددهانددددهايردددص اناتددددى

دها إل الوردصلويرلا قد اتد  الةدع تالااعبدجالواق  دجا اDigital Library Foundation ؼ فعدهانعخف  

ا:اا(Knowles,2010)عب ق هاـ لااؽهوالااعبجالواق  جلا ا اقا   جا اصلؿا ثهث جان الا عه لقهان 

 هـ اـ لالاتضهتا قي ي الا  إ.:ات اdescriptive metadataلا عه لقهالوصوف جا .1

 :اقصااالوب هاهمالو فنجاى لإ الا  إ.اAdministrative metadataلا عه لقهاص لإ جا .2

:اقصااالوب هاهماـ اتغع جالا  إلا لإقبهظهااStructural metadataلا عه لقهالوبنهة جا .3

 يها ه إاألا اب.



 ماهيتها والقضايا المرتبطة بإنشائها :الُمستوَدعات الَرقِمية

6102  22  

قردددص اناة دددجاو   دددعف  الودددربايقدددصواالوتددد اهددد    دددفجاـهندددجاادددا الوب هادددهمالوصودددف جااقدددغا

دهملا يهوبي ا لوع ف ا نهالا عه لقهاص لإ جات   وااقغان اقباالودري ايقصندص اي د هاجالتم ـص

ده  انددهات دعخ والا عه لقددهالوبنهة دجاندد اقبداالانؽ دد  الود ل    الم ددقالوا هادهمالااقبعددجايبف دد ها ـ 

ا.(Green et al., 2009) ت لماوعرص ا  اج  با اا اف 

 معايير أو خط  امليحاداثا : 1/5/2

ددددهاوع ادددد  الوبيدددد ا وثددددك جهؿاو  ددددصل ا ا هن 
 
ئ الثددددعخ لوا عددددجان عه لقددددهاننهثددددبجايفدددد ا نددددال

يع  دددنا ف دد هايب دددهظعهاـ  صن دددجالوععب دددتاـ دددلاالوتددد   ندددهاالوف يددد انددد ا عددغالا عه لقدددهالواق  ددجلا

ردددرهلا اـص دددهمانف ندددجانددد انخع دددفان ددده إالاف صندددهملا لودددبفضا  ددداايعفق ددد ها لقع دددهإهاـ دددلا 

)ئيندددهظا يدددصا ثهثددد جاهدددلاالا ددده إاصواك  ا دددجلا   اددد اقق ددد  انفدددهي  الا عه لقدددهائادددلاثدددعجاقعهـدددهم

ا: (2011لونصإ,ا

قت د ايهوضد صو جاالوتد :ا هدلاق د ااGeneral Metadata Standardsنفدهي  الا عه لقدهالوفهندجاا .1

ا-اQualified Dublin Core ي دد اكددصإاصودد لإ الاعق نددجااا-ان دداا:ان فددهإا ي دد اكصإلاب ددغ

 عدجان عه لقدها ودفالوا ده اا -ا Machine Readable Cataloguing (MARC)نف دهإاندهإاا

(MODSا)Metadata Object Description Schemaا. 

ا-اRDFن اانف هإائظهإاـ اا وفالا ه إا:اtransportation modelsنفهي  اا ه جالونقاا .2

 .اXMLهإاوغجالوعرص  الا ع  انف 

ن دددداان عه لقدددددهالوا هادددددهما:ااEducation Metadata Standardsنفددددهي  ان عه لقدددددهالوعف ددددد  ا .3

 .اLearning Object Metadata -  LOMلوعف    جا

:ان داائظدهإااStandardsا Specific Metadata  -Mediaنفدهي  ان عه لقدهالوصثدهةغالاعفد   ا .4

 -Multimedia Content Descriptive Frameworkعف   اـ اا وفانيعصبالوصثهةغالا

MPEG-21اا. 

:ان ددداانف ددهإااقددداا قرص ددد ااPreservation Metadata Standardsنفددهي  ان عه لقدددهاللمفددؾا .5

 .ا Metadata Encoding and Transmission Standards- METSلا عه لقها

وغددجالوعرص دد الا عدد  اى لإ ا:ان دداااRights Metadata Standardsنفددهي  ان عه لقددهاللمقددصةا .6

 .Extensible Rights Management Language - XRMLللمقصةا



 ماهيتها والقضايا المرتبطة بإنشائها :الُمستوَدعات الَرقِمية

6102  22  

 للميحادثا واملضحىدعات الرقمية : البينيالخشغيل  1/5/3

ددها ضددراا يق دد ايهوتضددغ االوب  دد اقدد إ األااؽ ددجالت ع فددجالاه يددجا لوب نج ددجاـ ددلالوف دداانف 

ندددددد ا دددددد لانددددددهايفدددددداتايهافددددددهيااات دددددد اقددددددع ا ددددددرهالوف   ددددددجا(Reitz, 2004)افددددددهلاوعبدددددده لالوب هاددددددهما

Crosswalksى نددددد  ا  ا ااددددد انددددد االا هدددددلاـبدددددهإهاـددددد اجددددد ل لاقدددددع ايصلثدددددعت،هاـ   دددددجانقهإادددددجا قي  دددددا

ددددجاندددد الا ددددعخ ن  اقتدددد انخععددددهمالا عه لقددددهاندددد الثددددعخ لوا نخععددددهمالا عه لقددددهاوع ادددد  انج ـص

ددددجاـنهودددداا تدددد انخععددددهمااقدددد اقعب ق ددددهاـ ددددلاـ   ددددجاقيص ددددااا دددد نخعددددغاة ددددالا  ب ددددهظجا نج ـص

لا عه لقددها)   دد أالا دد إ(او اددع اـدد ا ددرهالوف   ددجاتفددؾاتفدد ياانقهيددااو ددرهالوفنهودداافدد اـنهودداا

ا.(2009)ـ اات  اـب الوات  ,انخعغااة اان انخععهمالا عه لقها)    أالو  ت(ا

نبه إ األاإر فهمالافعصتجايهوف دااـ دلاقعدص اانف دهإايف دااـ دلاجفداااف  قهوالاضهإكص ا

لا  ددددصاياقصكددددصلانبدددده إ األاإردددد فاللمدددداالوب  دددد قهي ددددجاو تضددددغ ااالوف  دددد ج  ددددقان ددددعص ـهماوق ددددهلا

اOpen Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting - OAI-PMHلم ده الا عه لقده

ـدددهواافددد   دددفتاالوتددد ا‖Santa Fe Convention―فهق دددجاثدددهاعهاادددهيا  دددرلالوب  قصكدددصلا دددصا و ددد الق

اData Providerولا  يدددد  ا ددددرلالوب  قصكددددصلا عددددصلمااقدددداالاف صنددددهمايدددد  انقدددد والوب هاددددهما1999

لا بضرااـهوااا انق والوب هاهمايفاضالوب هاهمالا  ر جاـ ااService Provider نق والل  نهما

نقددد والل ددد نهمايي ددده اق ددد الوب هادددهماـ دددلا ثدددهظاندددنؽ اـددد االا ددده إالواق  دددجا)لا عه لقددده(ا  قدددصو

لا   ددعخ وانقدد والل  نددجالا عه لقددهلا إ  ددهايقددصوا ف دداا Harvesterظا ددتايااددهن اي دد أاللمهودد ا

اـ دددددلاقج  دددددقالا عه لقدددددهالا قتددددد  ات دددددم  مالا عه لقدددددهالودددددا غا ئـددددده  انفهلمدددددجاو دددددها  قددددد وا  نعدددددهاينددددده  

اددهملا   دددتن الوب  قصكددصلاـ ددلاث  ددجاندد الافددهي  الوالسددد جالثع ددها هانقدد والوب هالوتدد ي  دده إ ها

دجاند ااhttp,xml, Dublincore schemaن داا  ألا  لمالو فندجاالابده بلا  يد  الوب  قصكدصلانج ـص

ىقهتددجاوق ددهلايدد  انقدد والوب هاددهما نقدد والل دد نهملا  ضددع اا ددرلالوب  قصكددصلاـ ددلاثددعجا افددهلا

ا:(Foulonneau & André, 2008)وع نالاف صنهمان انق والل  نجا هلا

:اي ددعخ وا ددرلالوففدددااالثددك جهؿات ددم  جان عه لقدددهااGet Recordللم ددصلاـ ددلالوت ددم  جا .1

انفا  ان الا عص ؿ.

ا:اي عخ وا رلالوففااو م صلاـ لانف صنهماـ الا عص ؿ.Identifyلوعفا فا .2

:اي دددددعخ وااضدددددراانخع ددددداانددددد اقهة دددددجالوت دددددم  مااList Identifiersنفاادددددهمالوقهة دددددجا .3

ان الوت م  جاكهن جا الايع   الوب هاهمالوصوف جا.
 
ا   ك جقااقغاإ ظالوت م  جاي ال

:اي ددعخ واالثددك جهؿا رددرهلالا عه لقددهااList Metadata Formatsقهة ددجا رددرهلالا عه لقدده:ا .4

الاعصاا ان الا عص ؿ.
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ا والم ه الوت م  مان الا عص ؿ.ي عخ:ااList Recordsقهة جالوت م  ما .5

هما:اي عخ واالثك جهؿا  راا  ايا جالوب هاهمان الا دعص ؿالا  دصانف د ا .6 افد قهة جالتم ـص

ا.واعقهت تهوجالوعج  قا

 هددلاـبددهإ اـدد اا دداظانصتدد اي دد ان يدد  ااOAIster Database قدد اـ ددااقهـدد  اي هاددهما

لا   ددددد ا دددددرلاOAI-PMHلوت دددددم  ماا ددددده إالوصودددددصلاللمدددددالاقددددد اقج  ف دددددهانددددد ا ددددد لايا قصكدددددصلا

اا (.OAIster® database,‖ n.d―) نضهإاا1100ن  ص ات م  جاقاا ان اا25لوف اظا  ا اا ان ا

  دهايف دااـ دلاـ دلالودا  اند ا  اا ااZ39.50ندقانف دهإااOAI – PMH  خع دفاياقصكدصلا

افدد قج  ددقالا عه لقددهالوصوددف جاوت دد  ااـ   ددهمالوبيدد ا لاتضددهتالا دده إلائالا  الاددنجمالا ددعخ وا

دددهاندددهلاـ  دددلالودددا  انددد اتضدددهيهالوب  قدددصا  انددد ا ج دددجااؽددداالا دددعخ وا ـ  قج  دددقالا عه لقدددهانخع دددفااص

  قصكصلايي اا صايت  اق اق    هااباZ39.50لوصلققاقخع فااب قصكصلااف لو ،هتىائالا  ا   لا  ها

قد ااOAI – PMHقد إلماييد انععدصإ او غهيدجا  جفدااـ   دجالوبيد اناادجا   ا الودجلا ندهاياقصكدصلا

افد اZ39.50ق    هاا ج قا)تهو (ا   هة ها نصلوفهقها   عجاا اي ا انقهإاعهاندقانف دهإا

 Cole)كدصلانجهلاـ   همالوبي اق الوقد إلمالوبي  دجاوي دتا د  ا  وص دهماق د   ا درلالوب  قصا

& Foulonneau, 2007).ا

 ضب  حىدة امليحاداثا : 1/5/4

ق دددددهيهاللمدددددص  لا لوعيقدددددتانددددد الوب هادددددهملا ق دددددم  اافددددد ييعدددددهجاينددددده الا عه لقدددددهائادددددلالونؽددددداا

ألا عدده لا لودد ـ الا ددع االم  ددقالوف   ددهماانددقاتدد   األا عدده لا  نددهااـدد  اندد الوعيدد يهماا  ددها

يعف دددتايااضددده الا دددعص ـهمائ االيددد انددد الوصودددصلائادددلان ددده إ ها  ددد صوجانددد ا ددد لان عه لقدددها ق قدددجلا

دهماإق افد ارو اقعع ناـ   جالوضا ؿا دجاند الوقدالإمالو هندجاينده انج ـص  دجاج يد  القخده انج ـص

لا ندد ا(Nichols, 2008)ا  ددهايعف ددتايخعددغالا عه لقددهلا لودد الالملا قصلـدد التمعددصبلا لوعاضدد فا

او بغاجص  الا عه لقها اا 
 
ه ا:ا(Park & Tosaka, 2010b)الافهي  ار ـص

يف أا ودفالوا ده الافدا ايهثدعخ لواج  دقاـنهوداالا عه لقدها لمالو د جايهوصودصلااالاكحمال : .1

لورهندددااو  فدددا  ا ل ددداالا دددعص ؿلا  فادددرا دددرلالاف دددهإالوصؼ فدددجالواةي ددد جاو   عه لقدددهاو اضدددفا

 ـ الا ه إا لثعخ لن ه.

 اقرددددص ا:اقعف دددتاقياندددد باقعصلاددددتاي هاددددهمالا عه لقددددهالاق ندددجانددددقالافددددا  الاصوددددصاجايي ددددالدقننننة  .2

  لاعبف جااصن ة جن   جاو هلاارو اقعف تايهوب هاهمالافقص  ا  الل هظ جا ألا عه ا

لاافددده    ل االودد الا :اي ادد اق هثددهانددد ا دد لالونؽدداائادددلاق  ددجالوب هاددهماـ دددلالا ددعصبااالاجضننامل .3

 لا ه إا.اف ق  االافه   ا  الو الالماالوت   عأ ااوت هةايه ع هإالوب هاهما
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اApplication ل عدددددصطاصإرددددده يجا   ددددهةتا ا ددددداالا هإثدددددهما)ن فدددددهمالوععب ددددتا تفدددد ال

Profilesه  انهاقعأوفالل عصطاصإره يجان ا (ا لت  ان ا   ا و هماوعي   اجص  الا عه لقهلاـ 

وددددددد  تااا ددددددد ـنهوددددددداالا عه لقدددددددهلالافاادددددددهملالوصلودددددددفهملالوعف  قدددددددهملاقصلـددددددد التمعدددددددصبا ألان  دددددددجا

اوعق ي اتف   
 
هماااا  ئهما    ه لا عه لقهاوعفا فا قي ي الثعخ لوا عغالا عه لقهاو  ج ـص

ئ لإ الا ددده إاصواك  ا دددجاافددد لواق  دددجلا ق  دددااق ددد الوععب قدددهمائادددلالوعأا ددد اـ دددلالوب دددهظجا لاا ادددجا

اندد ائاضدده اا ددص جاي هاددهماـددهواي ادد الواجددصؿائو ددها  دد صوجاكصثدد غاـندد ا
 
لاعنهن ددجايهثددع الإلاابدد ال

لثدددددددعخ لوا عدددددددغالا عه لقدددددددهاقتنهثدددددددناندددددددقاافددددددد لا عه لقدددددددهائادددددددلالاا ادددددددجاانا ددددددد ئه لقدددددددهاي  ددددددداائاضددددددده الا ع

ا.ا(Park & Tosaka, 2010b)لتع هجهت، ا

اInteroperabilityاRepositoryو   ددعص ـهماالوب  دد  قدد اقدد اقعددص اائظددهإاـ ددااو تضددغ اا

Framework - RIFFي،دد تائاددلاقق  دداالوفصلةددتاايأثددك لو ه لوبيددص االوفددها ندد اقبددااقعددهؿالوعف دد  اا

تفدددصةااقددداالا ددده إالوف   دددجايددد  الا دددعص ـهماـددد اظا دددتاجفدددااـ   دددجاصيددد لؿا  ددد عجاالوتددد لوفن ددجا

هاو  جع قاألاكه ي أا ا.(Burton, Blackall, & Yeadon, 2008) ةو جاك  هاكه ا و ان ان 

ددددج ددددجانعنـص ندددد اايهى ددددهاجائاددددلالل عددددصطاصإردددده يجالاتضددددفالوف يدددد اندددد الوبددددهت   انج ـص

اكآو دددجاوعفح دددحاافددده  الثدددعخ لوالا عه لقددد
 
لاـ دددلاثدددب االا دددهلا ندددهااهألا  لماىاضددده الا عه لقدددهاق قهة ددده

ا فددضاـنهودداالا عه لقددهلا ت دد  االوتدد لوف يدد اندد األااؽ ددجا
 
ت ددك جقاوددفيهمالوص ددنلا قصودد اق قهة دده

اا(Foulonneau & André, 2008)يعف ياالا عه لقهاـ لالل غالابهراان ا  لاا ص جانف اورو ا

 .قضايا الحفظ الرقمي داخل المستودعات الرقمية 1/6

ـ لالوف ي ان الوق هيهاص لإ جا لوفن جااقنعصياتف اـ   جاللمفؾالواق  اـ   جانفق  ا

او   ددددد صو  اـدددددد الا ددددددعص ـهماالوتددددد 
 
قجفدددددداانددددد اللمفددددددؾاظص ددددداالادددددد بان  دددددجاوددددددفبجا ق  دددددااقيدددددد يه

اـ ددلاـ   ددجائاضدده الا ددعص ؿلاصيدد لؿلا ت ددم قالوصوددصلا
 
لاإث دد جا؛ات دد ايرددص اقاا ددن  انن ددبه

و  يعددددصبلا ق  ددددهايصجددددد القفددددهةاـ دددددلا ا دددداالا هإثدددددهماا  ددددهايعف دددددتايا ف ددددجاللمفدددددؾاظص دددداالاددددد با

ا.(Hockx-Yu, 2006)و  يعصبا

  ض  انف صواللمفؾالواق  ائالاـ   جاتفؾالاصل الواق  جاو  ه الوصوصلائوي،هاقظدصلا

لا جدده ما ددرهالوف   ددجاات جددجاققدده والوفدد ل ا لوب نج ددهماات جددجا
 
اكدد  ان انددجاظهاددهاكدده ا ودد ا ددا إ ه

اق ددالضانيددد   ا  ااه
 
قجدددجالوععددصإلمالوعانصوصج دددجلا نددد الا ادد ا  اقردددص ا دددرهالاددصل ا وددد ماإق  ددده

 ,Beagrie & Jones)لا  نهاا   جا اصلؿان اللمفؾالواق  ا(Reitz, 2004)ـ انضا ـهمالواق نجا

ا:(2008
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:ايضد  ائادلاللمفدؾالا دع ااو  دصل الواق  دجا  ااLong-term preservationللمفدؾاظص دااألاجداا .1

 ـ لاألاقاالاف صنهمالوصلإ  ا ل   هائالا جاا   ان  أ.

:ايضدددد  ائاددددلاللمفددددؾالا ددددع ااو  ددددصل ااMedium-term preservationللمفددددؾانعصثددددغاألاجدددداا .2

 ؼاالوعغ  لمالوعانصوصج جاوفك  اني   ان الوصقتا ويراقجاا   ان  أ.اف لواق  جا

:ايضدد  ائاددلالوصوددصلائاددلالاددصل الواق  ددجاوفكدد  ااShort-term preservationللمفددؾاق دد  األاجدداا .3

لن هااي،دددها وا ،دددهاالاق عددد ائادددلالا دددعقباا ادددرو االانيددد   انددد الوصقدددتا هدددلالوفكددد  الاعصقدددقالثدددعخ 

 ؼاالوععصإلمالوعانصوصج ج.اف قت  الوصوصلالوي،ها

ئ الو إللاـ اا ف دجالوق دهواييفدؾا ود هاجالتمعدصبالواق د اـ دلالاد بالوبف د ا دصا  فد ا

ونؽددهوانف صنددهماألاإردد فاالااج دد نددهايرددص اـدد الوددا اـ  ددهاي ددصإ اكهن ددج؛ا نددقا ودد ااددا الون ددص جا

قد الثدعخ لنهاـ دلااعدهةااا Open Archival Information System Reference Modelافعدصحال

 لثددددقاو عفا دددددفايددددأ  لماللمفدددددؾالواق دددد اظص ددددداالادددد با قعص ا دددددهاو   ددددعص ـهملا اؽدددددهوانف صندددددهما

ألاإر فالافعصحاـبهإ اـد انبده إ ايد  ت،هالو مندجاوثتضدهإ جاودنؽ اي هادهمالوف ده او   تدجاللمص دجا

 دصاـبدهإ اـد ائظدهإاالااج د لا  درلالون دص جا2003ـدهوااف اهثها ق الـع ه  هاا ف هإاوأليح ا  كهوجا

ي ددددفجاـهنددددجلا  قددددصوايدددد  إاللمفددددؾلا قددددصا  الوصوددددصلائاددددلالا ددددده إااف ـ ددددااوددددنؽ اللمفددددؾاألاإردددد 

ق ادددد الا ددددعص ؿاندددد الوق ددددهواالوتدددد لواق  ددددجلا  ع دددد  ا ددددرلالون ددددص جا  اي ددددفالارصاددددهمالوصؼ ف ددددجا

ا.(Hockx-Yu, 2006) (1/1مفؾا صقهتجاا هايعض ان الوضرااإق ا)ي   صو همالل

ا
 .(Yu, 2006-Hockx)( املكىنات الىظيفية لمظام معلىمات ورشيف املفحىح1/1شكل رق  )
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للا د ل ائثدك لق ج هماتفدؾاإق  دجا  إرد ف جا هودجاجد     ق وا رلالون دص جائإرده لماـى

 و االايفع  اـ لانف هإا لت ايااـ  انفدهي  اق  داايعج ف دهاردراانعرهندااافدهي  الوعفهنداااف   صا

افدددد نددددقالاددددصل الواق  ددددجا تفؽ ددددهلا   ادددد ات دددداانجددددهالمالافددددهي  األاثهثدددد جالااقبعددددجاا،ددددرلالون ددددص جا

ا:ا(2009)ـهظفالو   اقهث ,ا

 نفهي  او صلج هماي  األاإر فهم. .1

 الثعخ لواألاإر ف.الا ،ج األاث ص نفهي  االثت فه ا .2

 نفهي  االثت فه ان ه إالوب هاهمالواق  جاوألإر ف. .3

 نفهي  اىقهتجالا ه إالواق  ج. .4

 نفهي  االثت فه ا وهةفالوب هاهمالواق  جاـ الا ه إالواق  ج. .5

 نفهي  ات هيجااف صنهما وهةفاي هاهمالوبي ا وثك جهؿاا ه إالوب هاهمالواق  ج. .6

 صثهةغات   ايتبه لااؽ ائ لإ الوصثهةغاي   اوفص هم.نفهي  ائقهتجالو .7

 نفهي  اقجم  الاف صنهماـب الوصثهةغا لو  غ. .8

 نفهي  اا هإثهما إر ف جانص صةاا،ه.اا .9

 نفهي  الـع ه األاإر فهم. .10

ـ ددلاقعدددص ااColorado State University  قدد اـ دداان ددعص ؿاجهنفددجا اليددجاكصوددصإل  ا

ددجاندد الاصلوددفهما صإردده لماا هإثددهماللمفددؾالواق دد لا قعب ق ددهاو   ددهـ  ا لوصوددصلاافدد نج ـص

للمفددددؾلا قدددد اـ دددااـ ددددلاقددددصا  ا   ددددجان ددددعص همانع إجددددجاو مفددددؾاافدددد ئادددلان ددددعصباللمددددص  الاع ص ددددجا

ا(.CSU Digital Repository,‖ n.d―)الوعها لواق  اـ لالونيصا

:ايع دد  اقددصا  ا ـ ددلان ددعصبااGreatest Preservation Supportلودد ـ الورهنددااو مفددؾاا .1

 و مفؾالواق  او  يعصبايها عص ؿانقايرلا قص أاج  المفؾالتمعصبا  نيعها  ؼهةفه.

:ايع ددد  ايدددرلاج ددد انيددد   ااLimited Preservation Supportلوددد ـ التمددد   او مفدددؾا .2

  دهاوا دتاة داائ لاو  ه الثعخ لوالا فهماـ اظا دتاقي يد اردراالا دفاندقائنرها دجاقيصا

  ج ا اهان الو فنالوصوصلائو هاا  ها ف .

:ايع د  اتفدؾالافدا هااMinimal Preservation Supportللم األا اىان الود ـ او مفدؾاا .3

قيص دااردراالا فدهما  اإود ا يااف  لوب هاهمالوصوف جالاك يعجاا،هااقغا   ايرلا ياج  ا

 نضهكااقعف تايانرها جااعي ها لثعخ لن هاا  ها ف .

اـ ددلا  إا
 
اقدد اقهنددتاانجددهلاللمفددؾالواق دد ا  دد ه الوصوددصلائاددلالا دده إافدد اJISC قأا دد ل

 درلالتمدهللا قدع   اإؤ دجا درهااف يهوف ي ان األااضعجالا هـ  او  إث همااصلج جالوعي يهما
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 لاإث ددددد جاوددددد ـ اللمفدددددؾالواق ددددد لاا صق    دددددج انددددد الل ددددد نهمالوصظن دددددجا  دددددتاندددددح افددددد لاإث دددددجا

ا:ا(JISC, 2006)نجهلاللمفؾالواق  الوعهالااف اJISC قع   انبه إ اا

ددددددهماالوتدددددد  إلثدددددهماللمدددددد  با لو إلثددددددهماوثدددددعع ـ جا .1 تغعددددددىالتمدددددهالمالواةي دددددد جا لتم ـص

 درهالو إلثدهمائاضده اناادحالواق  جاوعق   الوص دقالودال  ا نفدهي  الوف دالا ند ا  د ااعدهة ا

والمدداانضددهكااللمفددؾاا2004ـددهواافدد اDigital Curation Center - DCCللمفددؾالواق دد ا

 لا  اجالاعي  .اف لواق  لا قق ي الو ـ ا لل  نهماوثتضهإ جاو  إث هما

يي دددجاـ   ددددجلاافددد ـ   دددهمال ع دددهإا قعب دددتالافدددهي  ا ألا  لمالاقك تدددجاافددد ئردددالاالاإث دددهما .2

نضدددددا ؿاو مفدددددؾالواق دددد الاإثسددددد  اندددددقالوك ا دددددناـ دددددلاـ   دددددهماا11 ندددد ا  ددددد ااعهةج دددددهاق ص ددددداا

 ten promising digital preservationللمفدؾاظص داالاد با  ظ دتاـ دلا درلالاضدا ؿالثد 

initiativesا. 

ي دددفناـ دددلالاإث دددهمانفهلمت،دددها  ات  دددهاالوتددد ققددد ي انبددده إلما  ددد نهماافهلمدددجالوق دددهيها .3

 The Arts فا  دهاـ   دتاـ دلا اضده انالادحاند ا جدااققد ي الل د نهماوثتضدهإ جان داا:اي

and Humanities Data Services (AHDS), the UK Data Archive (UKDA) . 

و مفدددهػاـ دددلالوصودددصلائادددلالاف صندددهمالواق  دددجااألاثدددك لو ج جددده مانبددده إ الااعبدددجالوصظن دددجا

Preserving Access to Digital Information - PADIئإره يجاا نبه بالثك لق ج هموت   اا  قاا

 ندد ا  دد انخاجددهمالا(.PADI: About PADI,‖ n.d―)و مفدهػاـ ددلالوصوددصلائاددلالاف صنددهمالواق  دجا

ا:اا(JISC, 2008)اف قع  ااالوت للمفؾالواق  ا االثك لق ج هم رهالابه إ ا  قا و اايع   ا   ا

 لتمهكدددده اEmulationدددددجانيهكدددده الوب نج ددددهما هددددلا دددددا إ او مفددددهػاـ ددددلا ؼ فدددددجا:اتضدددد  ائاددددلاـ  ا 

 .لوعانصوص  ق ااق  ها  بنالوعقه واالوت لوصوصلائالالاصل الواق  جا

 لواب دددصوجاEncapsulationددددها  ياي هاددددهما  دددداباوت دددد  اااهدددد :اا ققن ددددجاوعج  ددددقالاددددصل الواق  دددجانف 

 رددرهلالا فددهماافد الوعانصوددص  لوصودصلائاددلاق د الاددصل لا ت،دد تائادلالوعغ ددناـ ددلانضدهكاالوعقدده وا

ـدددددد اظا دددددددتالثددددددعخ لواته  دددددددهماوددددددا غالادددددددصل الواق  دددددددجايهوب هاددددددهمالو لـ دددددددجاو ددددددهان ددددددداالافاادددددددهما

  لا عه لقه.

 لوجما اMigrationو  صل الواق  جان ا ت األاج دح لا  الوب نج دهملا  االو  إي:اتض  ائالالونقااا

ندد اج دداام ددااندد الوعانصوصج ددهملا تضدد االوجمددا اا دد الاددصل الواق  ددجا   اتغ  دد اـ ددلا ثدد غا

ان االوصإةا  الا اا ا   ا.ا
 
    اإق  ا اا الثعقالإل
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 ددهمائالا  الوتدد اق بددأاوتع هجددهمالت ع فددجاو  إثاوثددك لق ج هم  ددهوا  اندد ا جددص الوف يدد اندد ا

لوتدددد ايددددع ااهدددد اوثددددك لق ج هميرددددص او ددددها فددددضا  جددددهالوق ددددصإا لت ددددهظااوددددرو ااددددا ا ا ددددااالثددددك لق ج جكدددداا

لا قددد اا(Hoke, 2012)وقفدددهةاـ دددلا ه،دددهاللمدددااألان ددداالودددرباي بدددأالتع هجدددهمالاإث دددجانددد اللمفدددؾالواق ددد ا

لوتدد ا جا ددتاافااددجان هإثددهماللمفددؾالواق دد ا ل دداالا دددعص ـهماا(Li & Banach, 2011)  بتددتا إلثددجا

ا90لاإث دددد جالوعه فددددجالم ف ددددجالااعبددددهمالوبي  ددددجا  اا ددددبجا
 
%اندددد الا ددددعص ـهماقع دددد  اـ ددددلاألاقدددداااؽهندددده

%انددددد الا دددددعص ـهماوددددد ي، اةو دددددجاو اضدددددفاـددددد ا63 للمفدددددؾاـ دددددلااؽدددددهواةنددددد لا   اا ددددبجااوتع دددددهظ و ا دددد ا

ا ددعص ـهملا   بتددتالو إلثددجا  اق دد الاإث ددهما لثددعفه ماندد انحليددهايااددهن األا عدده افدد الوب هاددهما ل دداال

لا ددعص ؿالا ددعخ وافدد اـ   ددجاللمفددؾالواق دد لايهى ددهاجائاددلالثددعخ لوااؽدد ا هإج ددجاو مفددؾالواق دد ان دداا

LOCKSS, MetaArchive, DuraCloud, iRODS , and InterPARESا.ااا
 

 : مه أه  مبادرات الحف  الرقمي وخري 

 امج البنينننننة الحدحيننننننة للمعلىمنننننات الرقميننننننة الوىمينننننة والحفنننننن برننننننNational Digital 

Information Infrastructure and Preservation Program - NDIIPP  :نضدا ؿااب د اا

 ظن ددجاا لثددك لق ج هميددع اق ص  ددهاندد اقبددااناعبددجالورددصاجاظاألانا ا ددجا؛ا  ودد اوععددص اانفددهي  ا

هماوبنه ان عص ؿا ا(.Digital Preservation,‖ n.d―)و  صل الواق  ج.ا ظ  لمفؾالتم ـص

  الحفنن  يى ننل املنندي للمصننادر الرقميننة  فننيشننبكة الخاننراتNetwork of Expertise in 

Long-Term Storage of Digital Resources – NESTOR :لةدع تايعردص اند انإث دهماا

اها ددهاقدد اقعص ا ددهاندد اقبددااوعبدده لالل بدد لماتددصلا اضددعجاللمفددؾالواق دد ا ل دداا اف لوكدد ل الو قدده

نجدددددددهلاافددددددد لااعبدددددددجالوصظن دددددددجاألااها دددددددجلا تف ددددددداااي دددددددعصإاـ دددددددلاقعدددددددص االو إلثدددددددهما صت ددددددده لما

ا(.Nestor,‖ n.d―)لا عص ـهم.ا

  ألرشننننننننيف الحفنننننننن  يى ننننننننل املنننننننندي للمننننننننىاد الرقمينننننننة الحعنننننننناون الحطنننننننى رCo-operative 

Development of a Long-Term Digital Information Archive – KOPAL :ـبدهإ اـد اا

 ناعبددددجاللمهنفددددجاوععددددص اان ددددعص ؿااGottingenرددددالاجايدددد  الااعبددددجالوصظن ددددجا  اليددددجاجددددصق غ ا

ا(.kopal,‖ n.d―) وف   هماللمفؾا صقهتج.

  مبننادرة خفنن  الختننجيالت الرقميننة إلاصنن راليةAustralasian Digital Recordkeeping 

Initiative – ADRI :فالودددصظ أاصثدددك لالا  إرددد فاا صف  نددد لاـبدددهإ اـددد اتفددده  ايددد  األاإردددا 

 Australasian Digital―)و عأا ددد اـ دددلا جدددص ااجدددماردددهتقالمفدددؾالو دددم مالواق  دددجا ألاإردددفج.

Recordkeeping,‖ n.d.). 
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ـ ددلارددباجاصاك اددتاالوفاددايائقهتددجاصاعددهجاافدد   مالوععددصإلمالوف   ددجا لوعقن ددجالو ددا فجا

بيدد اـدد اثددبااقددصا  اللم هيددجالوقهاصا ددجاو ددهلا  وددبيتات هيددجاتقددصةالا ا ددجالوفاا ددجاقدده إ الوئادد ا

ـ ددددددددد ا  ل ا  إا لثدددددددددقالونعدددددددددهةافددددددددد ا ـددددددددد اج  دددددددددقا  جدددددددددهالوعقددددددددد والو قدددددددددهف ا وجع دددددددددهع ا وقع ددددددددده يا

افد قصةالا ا جالوفاا جا ا إ ان مدجا لوعانصوص  اف التمع قلا  وبيتان أوجاقعص ااث هثهمات

ا-  جددناـ ددلالااعبددهمايعهوددنايتبدده لا ئقهتددجالافااددجايدد   اق ددص ا  ارددا طلاانف صنددهت ؼدداانجع ددقا

ددهاا-اللمددها لوف ددااافدد  لات ص    ن دده إالاف صنددهماالوف  دد ئ لإ ا تفح ددحائقهتددجالتمعددصباافدد   اق فددنا  إ 

دددجانددد الوفنهوددددااصواك  اددد لوف ددده اافددد  عبدددهإاا  دددهايعف ددددتاافددد يجدددنا  دددر هاالوتددد لا  ندددهاانج ـص ـو

 ,Gonzalez & Porcel)افد يها ا دجالوفاا دجاو  يعدصبالاعدهحاـ دلالا دعص ؿالواق د او مهنفدجاقع  داا

ا:ا(2007

 .للمقصةالوقهاصا جاوألـ هلالوفاا جا 

 .لوع ا يهمالاأ ص  اىقهتجالتمعصباو فهنج 

 ـ لائقهتجالاف صنهم.لوق ص الافا  جا 

 إدارة امللكية الفكر ة واملضحىدعات الرقمية : 1/7/1

ئاددلاقددصا  الوب هاددهمالوصوددف جا لوددن الورهنددااا دده إاا-ي ددفجاـهنددجاا–ت دد لالا ددعص ـهما

ا   ااف ا-لاف صنهمالاص ـجا ل االا عص ؿانقاللمفهػاـ لاتقصةالوعأو فا لواضالا  رلايعع نا

ـ ددلائ  اندد الونهرددااألاودد لاو ف ددالا  ع ددتاـ ددلاق دد الوف   ددجاـ   ددجائفلوددجاللم ددصلاا-ندد األات دده ا

ق دد الوف   ددجاـ ددلالوف يدد اندد االا قنعددصباcopyright clearance processتقددصةالوعددأو فا لواضدداا

لاندد اقي يددد انهوددد اتقددصةالوعدددأو فا لواضددداا لوع دددا يهما هايددد   
 
ددها  ددد ع

 
لل عددصلملا وا ،دددهاقتبدددقاا ع

لا لا  صحاا،هاـن ائقهتجالوف اا)لوا  لالوعبقلالوعي  االو هيغ(لا ق ب اق  الوف   جا اا اتفق   

جالااضدددصإ انددد الوف ددداا هدددلاق ددد ا فدددضاألات ددده ايهثدددعخ لوالوا ددد افددد ـنددد نهاالاي ددد  انهوددد اللمدددتا

ددددها لوا ددد جالتما دددجا لو ،هة ددددجانددد الوف دددالا قدددد ات دددعغاةاـ   ددددجاللم دددصلاـ دددلائ  اندددد الونهرددداا قع 

دها ندهوائقهتدجا لا ن الا ا ا  اقعع ناوق هلالابهراايهونهراان هايجفاا رلاألاندااـهةق  اج  
 
ظص  

 .(Leary, Lundstrom, & Martin, 2012)لوف اايها عص ؿا

 قدد ا رددهإاي دده ايدداو  او صوددصلاللمددااو  فااددجالوف   ددجاا  ددهايعف ددتايي هيددجاتقددصةالا ا ددجا

ا:ا (Berlin Declaration,‖ 2003―) لوصوصلاللماا  هاف لوفاا جائالاراظ  او   ه  جا
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 : ج  قا ايه الوفهو ااف يفعىالاإوفص ا  صمه اتقصةالا ا جالوفاا جاو   عف  ي ااوول

مااوألـ هلالوفاا جا ا   ها لثعخ لن ها ئقهتت،هاـ لا يا ث غاإق  الوصوصلاللاف للمتا

وتعفددددددهػا فدددددد  اق  ددددددااندددددد الوا دددددد اافدددددد  ضدددددداطائثددددددنه اتددددددتالا ا ددددددجاو ف ددددددالا اددددددرو اللمددددددتا

جا غاضاوثعخ لوا ااقغ.الو  ص  لاعبـص

 : ننهثدناائواك  اد رراااف ئي لؿاا  جاكهن جان الوف اا ارو اا  جان الوع ا  ااآلاخر

ؿا لتددد اـ دددلاألاقدددااـ دددلاردددباجاصاك ادددتايردددص انفع ددد انددد انإث دددجا كه ي  دددجلا  ان دددعص افددد 

 كهوددددجاترصن ددددجلا  انجع ددددقا كدددده ي  انفدددد  لا  ا يانإث ددددجا  ددددابات دددد لاوعفف دددداالوصوددددصلا

اللماالوغ  انق  لا  ـ الوتضغ االوب  أا للمفؾاظص االا ب.

  ا ودددد االاي نددددقاندددد اا  ددددهوا  اندددد ا  الا ددددعص ـهماـدددده  انددددهات،دددد تائاددددلاصقهتددددجاللمددددا ائال

دده  اندهايرددص الوب ادهن الا ددعخ واالوتدد  جدص ا فددضاللمدهالما لاـ 
 
يردص ااي،ددهالوصودصلاو  يعددصبانق د ل

اياادددددهن ا
 
ي ددددد  ايعق  ددددد الوصودددددصلااD-spaceى لإ الا دددددعص ؿاو يدددددهاةو دددددجاى لإ ا دددددرهالوف   دددددجلاا ددددد  

ا.(Barton & Waters, 2004)قيعهجائالا و اا  انف نجاتتأاقاع أااك  اللمؽااالوت وبفضالاصل ا

  عخددصتالوبددهت ص اندد ائيدد لؿاا دد جاندد اـ   دد اقبدداالواضددااقثددبه اـ يدد  ان ،ددهالل ددصتا

الل ددددصتانددد ا  ايعفددداضاـ   ددد او اعقددده لا واندددهاـندددد نها
 
نددد الوعفددداضاو  ددداقجا  اواعيدددهللا  ي ددده

  اددددجاافدددد يقددددصوالوبهتدددد اياقهتددددجاـ  ددددهاـ ددددلالا ددددعص ؿااااددددهايددددرو اي دددد  ان ا عددددهاو ف ددددالا ا تددددؾا

اندددد الونهرددددا  األاكدددده ي   ايدددد   لا
 
ان مصؼدددده

 
كدددد لتاافدددد ألا  دددد  ا  اـدددد  ل ـ   ددددجائيدددد لؿالوبيددددص اايددددأ ـو

لا   اددددددد او  إث دددددددجا  ا
 
يها دددددددعص ـهمالاإث ددددددد جاالايفا ددددددد  او  عدددددددالا  ايدددددددإ ااـ دددددددي، القع ددددددده يه

ائاد
 
لاتق قدجاقعفه ضانقا إال الونهرا  ا ضدأ الو د هحايصقدفاتؽداالادصل الااضدصإ اود ي، الثدتنه ل

ا.(Crow, 2002)  ا رهاألاييه ات قغالوق  جاوقع ه يجاو ها ف اثنجا لت  ا

%(االا69(ا  ا   ب دجا ـ ده ا   دجالوعد إ را)2009 ق ا رهإما إلثدجا)ادصللالاـبد  ,ا

ـبددد اردددباجاصاك ادددتانقهإادددجايهودددري ايقصندددص اياضددداائاعدددهج  ا  دددبناالوف  ددد يف ددد ص ااضددداائاعدددهج  ا

ال لما قصلـددددد الواضدددددااـ دددددلاصاك ادددددتلا  وددددد اي دددددع علايهو دددددا إ اتغ  ددددد الو دددددصإ اـددددد والافاادددددجايددددداج

لور ن دددددددجاوددددددد بالوبدددددددهت   ا لوددددددد ـص ائادددددددلااضددددددداا قهادددددددجالوصودددددددصلاللمدددددددااـددددددد اظا دددددددتا ـددددددد اللمهنفدددددددهما

او   عص ـهمالاإث  جا.

ث هثددعهاو صوددصلاللمددااـ ددلاتفددؾالوعددصلف اافدد اElsevierثددف  اا-  إادد الونهردداالوضدد   ائل

لا  إاددددد اـ دددددلاوقع ددددده يقيفدددددؾاتق ددددد االوتددددد فاو ف ددددداا  ددددد  اتقدددددصةالونهردددددا  ايددددد  اتقدددددصةالوعدددددأو 
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لالوف  دد ئنرها ددجاتفدد يااث هثددعهالثددعجهيجاالتع هجددهما ل ع هنددهمالاددإوف  ال  نددجانجع ددقالوبيدد ا

ثددددددب اا ودددددد ااااددددددهاي دددددد  او  ددددددإوف  اياقهتددددددجا ـ ددددددهو  اـ ددددددلالاصلقددددددقالافعصتددددددجالل هوددددددجاا،دددددد ا  اافدددددد  

  ق دد ايددرو الا ددعص ـهمالاإث دد جاالوف  دد ق ددالضا  نددجالوبيدد اياع ددص ائوي،ددهاالوتدد يهاإث ددجا

(―Article posting policy,‖ n.d.)ا  ي قدددتاا يافددد ا دددص لمالاقددهالماالوفدددصإيلا   ددد  ايهواضددااا

لاصلقددددقالو   دددد جاو  ددددإوف  اافدددد نردددده لا  هوا ددددبجاو  ددددصل الاقبصوددددجاو اضدددداايددددهااااددددهاي دددد  اياضددددا ها

 لا عص ـهمالاإث  جائالا اهايرص ا نهاااك لماتؽااني   لا نهايهوا بجاو  قهالمالااضصإ ايها

ا(.Green open access,‖ n.d―)اااهاالايع ااضا هائالائ لاق ا اقاإثصوايقا هالونهراا

 جالم هيددجاتقددصةاقتبف ددهالا ددعص ـهمالاإث ددالوتدد  ندد ايدد  اوقجه ددهما ضددأ اصجددال لما

 Securing aلا ا ددجالوفاا دددجا ندددهاانضدددا ؿاقددأن  ايي دددجالوف ددداالوجمددد  المفددؾالوبيدددص ا ئقهتت،دددها

Hybrid Environment for Research Preservation and Access- SHERPAلا لودرباقد اوات،ده ا

ـدد ائاضدده الا ددعص ـهمالاإث دد جا غددضالافدد ولا  ددصاي،دد تائاددلالا ددهـ  اا2006ـددهواافدد ننددها ونؽدداا

ا(.SHERPA,‖ n.d―)ق هيهالا ا جالوفاا جالا لافهي  لا للمص  لا لو  هثهملا لا عه لقها

 تفدد اتقدددصةالوعدددأو فا لواضدددااق ددد جانيصإ ددجاوددد بالوبدددهت   اوقبدددصلا  ندددجالا دددعص ـهما

لاإث دددد جلاا جددددناـ ددددلالاددددإوف  ا  الاددددص ـ  انالجفددددجاتقددددصةالوعددددأو فا لواضددددااودددد بالونهرددددالا   ا

لالقعنددددهؿايددددأه، ايايدددد لؿاـ   دددد ا ل دددداالا ددددعص ؿاادددداه، االايخ ددددا لاتددددتان ا ددددت، او ف ددددالايرصاددددصلاـ دددد

قإادددددددد اـ ددددددددلال ع ددددددددهوانعددددددددصإباالوتدددددددد  قددددددددا   التمعددددددددصبا)ث هثددددددددجاصيدددددددد لؿ(ا لتدددددددد  اندددددددد الوفنهودددددددداا

ا(.Nath, B., & Joshi, 2008لا عص ـهمايق هيهالا ا جالوفاا جا)

 صياصة  إلايداع  باملضحىدع : 1/7/2

هنفدددددددجات ددددددد لاىاضددددددده ان دددددددعص ؿانإثسددددددد  او دددددددها  اققددددددداالو  هثدددددددجالل هودددددددجاقيعدددددددهجاكدددددددااج

دددهماق الوقدددصلا  اقخع دددفانددد انرددده ام ددداا لل ددد نهمالاق ندددجاقخع دددفانددد ان دددعص ؿام دددالا يهتم ـص

ا قعفهناالا عص ـهمانقاق هيهالا ا جالوفاا جان اجهاب  ا:

 : قج  قاألـا هلالوفاا دجاند األاكده ي    ا لوبدهت   لا  ندهايجدنا  دقاث هثدجاوعدأن  ااوول

اتقصةاتفؾا ئقهتجالتمعصب.

 : ندددد ا  و ددددهايجددددناقيق ددددتالوعددددصلف ايدددد  انبدددده ب االوتدددد ئقهتددددجالتمعدددصباو   ددددعف  ي ا ااوخيننننر

الوصوصلاللماا    ات هيجاتقصةالا ا جالوفاا ج.
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ف قدجالواثد  جايد  ائ لإ الا دعص ؿا لاإودفلا قصضد ا ق  ااث هثجاصيد لؿايها دعص ؿالو

 ددددددرهالو  هثددددددجاللمصلاددددددنالوقهاصا ددددددجاوإليدددددد لؿا نددددددها ددددددصانعددددددهحاو   ددددددعف  ي ا قددددددصااالثددددددعخ لواةندددددد ا

ـ لاتتالاإودفلا  جدنا  اقردص اق د الو  هثدهمانعهتدجاـ دلالل دغاالوعف يو   عص ـهماوعجننا

 ا ودد ا نددااتهثدد الم ددصلالا ددعص ؿاـ ددلالابهرددااو  ددإوف  او دد  صلاـ ي،ددها قددتائيدد لؿا ـ ددهو  اقا

لو ددددد هاهمالو فنددددددجانددددد اقبدددددداالاإودددددفاو عفهنددددددااندددددقالاددددددصل الاص ـدددددجلا اليدددددد ا  ايقبددددداالاإوددددددفالوبنددددددص ا

ا لوضا طالل هوجايهو  هثجاقبااـ   جاصي لؿا.

 ا دددها دددصانع دددص ا  ايقبددداالاإودددفالو  هثدددجالل هودددجايهىيددد لؿاقبدددااصيددد لؿلاا ددد الا ددد ا

ا  ايف  ال
 
اإوفانهاقهوايهاصلاقجاـ  هاورو ايجنا  اقرص الو  هثجا لضمجا ثد  جلا  ابغدلا ي ه

ا:(اPappalardo & Fitzgerald, 2007)و رهالو  هثجا  اقصض انهاي لا

او   ددددعف  ي اافدددد   الا ددددعص ؿاوددددهاللمددددتا .1
 
ئـدددده  ااضدددداالاددددصل الاص ـددددجالمف  ددددهانعهتددددجائواك  ا دددده

  ان ا  لالا عص ؿ. لو ،هة 

 صي لؿ.اف ا صاو يهاللمتاا  هوعها يأاهاوهتنالا ا جاو ف الاايقاالاص ؿ .2

   الا عص ؿاثصتاييعفؾايا  جالتع هظ جان الوف ااق الضاللمفؾالواق  . .3

(االي ا  ايض  اورو .اف  .4
 
ههانإث جا  ابا)ج جان صوجان    تهوجائ لاكه الوف اايـا

اـدددد ا يا  عدددده لا  اتددددرتلا  انخهوفددددهماقهاصا ددددجاا   .5
 
اقهاصادددده

 
لاددددصل اافدددد لا ددددعص ؿاودددديران دددد صال

 لاص ـج.

الاقاعقدددااتقدددصةالوعدددأو فاو   دددعص ؿلاادددهاإوفاييدددعفؾاييدددتالثدددعخ لواصوددد لإلماللمهو دددجا .6

  يانره اة ا.اف  لا عقب  جان الوف ااوإلي لؿا لواضاا

 لاه  الوف   ج.اف االايقصوالا عص ؿا ف اا ياتغ   ا  اتف يا .7

 : Creative Commons Licensesثرخيص إلابداع العام  1/7/3

نضا ؿااإث جا   اإ ي جات   ايعقهث ا لثعخ لوالافااجان ا  لاألا  لمالتمها جا

لوقهاصا دددجلاا دددأايب دددهظجات ددد  ايعغ  دددد اـبدددهإ ا"كدددااللمقدددصةانيفصؼددددجا"ائادددلاـبدددهإ ا" فدددضاللمقددددصةا

ا
 
ائادددددلاجندددددناندددددقاتقدددددصةاانيفصؼدددددج"لا هدددددلاوي دددددتايددددد ي 

 
لمقدددددصةالوعدددددأو فا لواضدددددالا ئا دددددهاتف دددددااجنبددددده

لوعددأو فا لواضدداانددقائنرها ددجاتفدد ياارددا طاتقددصةالوعددأو فا لواضددااوعنهثددنالتع هجددهمالا ددعف  ا

(―Creative Commons,‖ n.d.)ا

ا

ا
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 :(JISC, 2009)مسايا اصحخدام ثرخيص إلابداع العام 

 تف دااـ ددلاقدصا  اتدااثددا قاوعفق د لماتقددصةااا دد لوب دهظجا:ا  د عجاندد الونهت دجالوقهاصا دجلا

الوعأو فا لواضا.

 . اققهث ا ئـه  الثعخ لوالاف صنهما لاصلإ

 ا اافدد    ددجا رددرهلاي ددهاافدد لاا اددجا:انعهتددجا
 
ي ادد انفهلمت،ددهاندد اقبددااالوتدد  ودد الورددص الاقددا  اةو دده

انياكهمالوبي .

 الوتددد لواق  دددجالانعجدددجايصلثددعجانإث دددهمالوقعددهؿالوفدددهوااقي دد  اادددالالوصوددصلائادددلالا دده إ

اتمع قالوبي ا
 
اق  ه

 
 .لوف   قق واإو  ل

 برامج إدارة المستودعات الرقمية. 1/8

ؼ دددددددددامالوف يددددددددد انددددددددد الوب نج دددددددددهماىاضددددددددده ا ئ لإ الا دددددددددعص ـهمالواق  دددددددددجلاقددددددددد ـ انفؽددددددددد ا

 دددعص ؿا لوددد  صلائو دددهلاقدددصاااةو دددجاو  دددص ـ  او ت دددم اايهااا ددد لوب نج دددهماافدددرالا دددهواألاثهثددد جا

ادرو اقددصاااةو دهماوعي  دداالاددصل ا ا ده جاى  ددهلالوب هادهمالوصوددف جاثددصل اند اقبدداالاددإوف  ا  ا يا

ظدددداتاة دددداا ت دددد  اي الجفددددجالاددددصل اقبدددداالاصلاقددددجاـ ددددلائيدددد لـ هايها ددددعص ؿالواق دددد لا اددددرو اقددددصااا

 .(Repository Applications,‖ 2008―)لوف ي ان اللم صلاو مفؾالواق  ا

 ف ات برامج إدارة املضحىدعات الرقمية : 1/8/1

اي ا اقق   ايالن ائ لإ الا عص ـهمالاإث  جائالاا ع  اإةي ع  ا  ها:ا

 .Open Source Softwareلوب لن انفعصتجالا  إا .1

 .Proprietary softwareلوب لن اونع ا جا  الوعجهإ جا .2

: الارامج مفحىخة املصدر 
ا
 أوًل

ن دددددد ل اقعددددددص االوب نج ددددددهملاا ددددددهاافدددددد  ددددددهمانفعصتددددددجالا دددددد إاإلةدددددد  اوقدددددد ا وددددددبيتالوب نج

لوبددد لن اـ دددلاانعدددصإي وددبيتاـ   دددجاقعدددص االوب نج دددهمانفعصتدددجالا ددد إاإ اافددااقدددصبانددد اجهادددنا

قفا  هاتقصةالوعبقا لواضالا  ودبيتالوب نج دهمانفعصتدجالا د إا ثد  جاالوت لوق ص الوقهاصا جا

ا.(Lee, 2001)اجا ـبه انهو جاـ لالاإث هماافهوجاىاضه الاضا ـهمالواق  جا   ائ ه

عبدهإا درلالوب ادهن انفعدصحالا د إلا واد اافد ئ انجا اقصلاااكدص الا د إاو ب ادهن االايا اـل

عبدهإلماألا دابان ،دها دجاند الوضدا طا ـو  ‖,The Open Source Definition―)يجدناقدصلااانج ـص

n.d.) ا:ا
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 تا جائـه  الوعصف قاFree Redistributionا 

 قصلاااكص الا  إاSource Codeا 

 .ئنرها جائجال اتف ي ما  الن ا  ابانضعقجان الوب اهن األاو ل 

 .هما  التمهالما  ـ والوع   ناي  األااال ا  التم ـص

 .ـ واااضا ياق ص اـ لالوب نج همالا هـ  األا اب 

ا:ا(Thakuria, 2008)ئالا   جاقعهـهماا ن الا ا اق ا فالونؽ انفعصتجالا  إاااا

 Library Manager, Library Management GPLاؽددهوالااعبددجانفعددصحالا دد إان دداا:ا .1

LibraryاLoan Management System, Greenstone3, Librarian DB, NewGenLib.ا

ا.Drupal, Joomlaاؽهوائ لإ التمعصبان اا:ا .2

ا.DSpace, Eprintاؽهوائ لإ الا عص ـهمان اا:ا .3

ان اجهانالوف ي ان الاإث هماا ن ا   ا ثبه ال ع هإ لوب نج همانفعصتجالا  إ

(Biswas & Paul, 2010)ا:ا

 لإقفهؿا ثفهإايانج همائ لإ ا قعص االاضا ـهمالواق  ج. .1

 وثعخ لواللماالوغ  انق  ا)صقهتجالتمها ج(. .2

)ت دددد ائ اـ   ددددجاقعددددص اا ـ   دددجاقعددددص اا ودددد هاجالوب نج ددددهمافدددد ئردددالاانجع ددددقالاعددددصإ  ا .3

 ئظهإا اضعجالجع هـ ج(.اف  و هاجا رلالونصؿان الوب نج هماقع ا

 لوافه  انقهإاجايهوب نج همالوعجهإ ج.ا .4

اـ وا جص ا  اهماـ لاق هيهاتقصةالا ا جالوفاا ج. .5

ا  
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 : ومه أمثلة الارامج مفحىخة املصدر ةدارة املضحىدعات الرقمية 

 :  Space-Dبرنامج دي صبتط  .1

لا  صااؽهوا Massachusetts Institute of Technology (MIT)ق اقعص اهان اقباانف  ا

افددد يف دددااـ دددلاقج  دددقا تفدددؾا قاضددد فا ئقهتدددجاصاعدددهجالوفاددداباـق ددده ا   دددجالوعددد إ رايهلمهنفدددجا

ردددرااإق ددد لا  ددد ـ اج  دددقا ردددرهلالتمعدددصبلاا دددهايددد ـ انف دددهإا ي ددد اكدددصإلا  تددد  اق ددد ياا لثدددع  ل ا

يدد الودددن الورهنددالا  فددد ا ددرلالوب ادددهن ا ددصاو ع دددهإاألا لاو  إث ددهماألاكه ي  دددجايتددد  ايا-لوب هاددهم

هالوعجهإ جا ا.ا(.About DSpace,‖ n.d―)    الوا ي جا  ي  

 :  Prints-Eبرنامج   .2

لاود إمالوا د جا University of Southamptonق اقعص اهايصلثعجاجهنفجاثده   بعص ا

ج  دددقا ايددده الوفدددهو اوعفح دددحاافددد لايتددد  الوب ادددهن ا ـددد ا لثدددقالونعدددهةا2000  ل دددااـدددهواافددد ألا ادددلانندددها

 ن ا   ان نيها  اج  قانرصاهقهالوب نج جالا (.EPrints,‖ n.d―) لوععب قهمالوعانصوصج جاللم ي  

لا ثدد  ااا يهت دد أاLINUXتفع دد اـ ددلايددالن انفعصتددجالا دد إاا ددصاي ددعخ وااؽددهوالوتضددغ ااو ددنارا

Apacheهـددد  اي هادددهمالا قMySQLلا  عصلادددتاندددقانفدددهي  انبددده إ األاإرددد فالافعدددصحاOAIوددد ايف دددأاا  

لا  تددددد  اGoogle Scholarئنرها ددددجاقاضددددد فالتمعدددددصبايهثدددددعخ لواقهـددددد  اي هادددددهماجصجدددددااثدددددرصواا

لثدددع  ل ا ق ددد ياالوت دددم  مالوبب  صجالا دددجاا ددده إالاف صندددهملا  تددد  ائنرها دددجائـددد ل ا قخ ددد  ا

مفدددددهػاـ دددددلاقنهثدددددتالوب هادددددهمالوصودددددف جلا ئنرها دددددجائ دددددهاجاق دددددص اـ دددددلائقهتدددددجالا فدددددهماوثدددددتنه يجاو 

ا.(Beazley, 2010)لتمعصباالثت فه ااك لماللمؽا

 : Fedoraبرنامج فيدورا  .3

ددجاندد الوبددهت   ايجهنفددجاكصإا دداا ابا ددجااCornell Universityقدد اقعددص اهاندد اقبدداانج ـص

ددددجاندددد اافدددد لمفددددؾا ئ لإ ا ئقهتددددجالتمعددددصبالواق دددد ا رددددراالوا هاددددهمالواق  ددددجلا  فدددداتاا دددد  إلانج ـص

لوانصفاو عفب  اـ الوا هاهمالواق  جاو عأا  اـ لالوف قهماي  الوا هاهمالواق  جلا  صايااهن انا ا

 عصلادددتالا دددعص ؿاندددقانبددده إ او غهيدددجاي اددد الثدددعخ لنهاوددد ـ ا ياادددصؿانددد ا ادددصلؿالتمعدددصبالواق ددد لا ا

تفح دددحانفدددهي  الوتضدددغ االوب  دددألا ادددرو ايعصلادددتاندددقاـددد  انددد ااتف دددااـ دددلالوتددد ألاإرددد فهمالافعصتدددجا

 Open URLا دددصايددد ـ انف دددهإا ي ددد اكدددصإاو   عه لقدددهلا  ددد ـ انف دددهإاا ألاثدددك لو جلافدددهي  الوفها دددجا

Standardلا  دددددددع اقاضددددددد فانيعدددددددصباألاثدددددددك لو جو مفدددددددؾاظص ددددددداالاددددددد با  عدددددددجاق دددددددا فالوبيدددددددص اا

لا  ددع ات دده ا google, google scholarن ددالا ددعص ؿاندد اقبددااابدد بانياكددهمالوبيدد الوفها ددجا

ا.(.Fedora Commons,‖ n.d―)اا Trove, OAIsterلتمعصباـ اظا تا  نهمان اا
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 :  CDSWAREبرنامج  .4

لا قددددد اق ددددد   هاوددددد ـ اCERNقددددد اقعدددددص اهانددددد اقبددددداالانؽ دددددجاألا إ   دددددجاوألييددددده الونص  دددددجا

 ه نددهمان ددص لماألاييدده ا ا ددهإظالااعبددهماـ ددلالل ددغالابهردداا اؽدد ائ لإ الوص ددهةتاـ ددلالوص ددنلا

لا  ت  اييد الودن اMARC21لا   ـ انف هإOAI  عصلاتالوب اهن انقانبه إ األاإر فهمالافعصتجا

ا.(Sitas, 2006)لورهناا

 :  Archimedeبرنامج  .5

هللا  ددددصااؽددددهواى لإ الا ددددعص ـهمالاإث دددد جا  ا لج ددددجاقدددد اقعددددص اهاندددد اقبددددااجهنفددددجاالادددد

اندد اا-ااا ده باا–نعفد   الو غدهما)ئاج  دنبا  ثدبهاى(لا  لج ددجالوب ادهن ان دعق جايدرلت،ها وي دتاجدح  

لوعف   همالوب نج جلا  و اي   ايا هاجاوغهما  اباو صلج هما   ائـه  اقان دناو ب ادهن ااف دهلا

 يانردده ا فندده ا  ندده اـ   ددجالوبيدد ا وثددك جهؿاافدد جاق دداباا ددهايتدد  او   ددعف  ي الوعبدد يااندد اوغدد

(―Archimède,‖ n.d.). 

ددهمااD-Spaceا ددها  ان نيددهان ددعصته اندد ايااددهن ا ع دده اـ ددلالوصتدد لما لتم ـص افدد يهاـل

"بت نننة عمنننل ثننن  ثطى رهنننا منننه حانننن  اLIUS  ر دددهالا  فع ددد انيدددااالوبيددد الل دددهلايدددهاـ دددلااؽدددهوا

 ,Barton & Waters)يد ـ انف دهإا ي د اكدصإاا–اOAIلانعصلادتاندقاااملكحبنة بجامعنة ًلفنال" ف منىظ

ا.(2004

ا : الارامج الامحالكية أو الحجار ة   ثانيا

يددع اقعص ا ددها قصف ف ددهاندد اقبدداالوضدداكهمالوعجهإ ددجلاا ددقاف دده  ائقبددهلاالوتدد ق دد الوبدد لن ااهدد 

و بدهت   ان دها ادقالوضداكهمالوعجهإ دجاالوف  د لاإث هماـ دلائاضده الا دعص ـهماكصثد  جاو ق دهلا

قتنهثنانقالتع هجهماق  الاإث هماىاضده االوت ـ لاقصا  الوا   ان اللم صلالوب نج جالوعجهإ جا

دددهاندددهايضددد ااـقددد اردددال الوب اددهن اينددد ا دددهلايهوعددد إ ناـ دددلالوب ادددهن ا  Choice―)لا ددعص ـهملا  هوب 

Matrix,‖ n.d.)ا.ا

 ارة املضحىدعات املؤصضية :ومه أمثلة الارامج الحجار ة ةد 

 : Digital Commons (Bepress)برنامج  .1

ئاضددددده اا–قدددد اقعددددص اهايصلثدددددعجا لإااضددددااي  ا دددددلا تضدددد االوعر فدددددجالل هوددددجايدددددهالوب نج ددددهما

 قي ي اا-لو ـ الوف أا–لوا  اوتع هظىاا–وثع هاجاا–لوع إ ناا–لوبا جالوعيع جاا–لا عص ؿا

و  ددددد هحايه  دددددهلالتمعددددصباو   دددددعص ؿانددددد اقبدددددااللم دددددجاا Edikitلوب نج ددددهملا  قددددد والوب ادددددهن ا  ل 
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رددددرااافدددد لا  تدددد  اق ددد ياالوب هاددددهمااOAIلا دددعخ نجاوددددهلا  عصلاددددتانددددقانبددده إ األاإردددد فهمالافعصتددددجا

XMLلاا هايت  الوعخ   ان ا  لالوقصلوناTemplatesلا ارو ايي الون الورهناا"(Digital 

Commons)",.ا

 : Content dmبرنامج  .2

دهمالواق  دجاقد اقعدص اهاند اقبدااردااجاايااهن  لايف دااـ دلاقدصا  اDimemaى لإ التم ـص

ددهماـ ددلاصاك اددتلا اددرو ايقدد وا   لماالوتدد كهاددجاألا  لما تف ددااـ ددلاقنؽدد  ا ئ لإ ا ئقهتددجالتم ـص

اـ دددددلاممددددد ا دددددهمان  دددددهاابددددد امم  دددددهلا قر فدددددجالوب ادددددهن ايدددددع اقي يددددد  هاينددددده   للمفدددددؾالواق ددددد او  ج ـص

ددهما لايدد ـ انف ددهإاOAIيعصلاددتانددقانبدده إ األاإردد فهمالافعصتددجالا(.CONTENTdm,‖ n.d―)لتم ـص

لاZ39.50لايددددد ـ انف دددددهإاXMLردددددرااافددددد  ي ددددد اكدددددصإاوصودددددفالوب هادددددهملاا دددددهايتددددد  اق ددددد ياالوب هادددددهما

هائالالوف اظالوفهو أا هماق قهة    .(Barton & Waters, 2004)اWorldcat  ف ااـ لائ هاجالتم ـص

 : ary digital repositoryinterlibrبرنامج  .3

لا  ددددصاققن ددددجاقدددد ـ اIntrallectن ددددعص ؿالوا هاددددهمالواق  ددددجاقدددد اقعددددص اهاندددد اجهاددددنارددددااجا

ىاضه ان عص ؿاو   ه إاانات جالوعف   اصوحلنىا  انها ف اصوحلنىاف لاإث همالوعف    جاثصل ا

صواك  ا دددجايعا قدددجا  دددد عجا ثددد  جا   اللمهجددددجائادددلانعخ  دددد  لاا،ددد تائقهتددددجالادددصل الوعف    ددددجا

دددهايدددأـ لاجدددص  ان اندددجلا  دددصاي اددد الاف  ددد  ا لاددد إ   انددد ائ لإ ا ققهثددد ا ئـددده  الثدددعخ لوا ئواك  ا  

ا.(.intraLibrary,‖ n.d―)لا ه إاصواك  ا جا

 : ositoryEQUELLA Repبرنامج  .4

يااهن اى لإ الا عص ـهمالواق  جايف ااـ لاقصا  انن جاالثع دهاجالا ده إالوعف    دجا

 لوبي  ددجا ـص ن ددجلا ن دده إالااعبددجلا  ددع الثددعخ لنهاندد اقبدداالوف يدد اندد الادد لإظا للمهنفددهما

 .(.EQUELLA,‖ n.d―) لور  هما ألاق هوالوف   جا

 دصااD-Space  الوب ادهن الوضد   ااOPENDOARـ  ا اا الوبد لن الثدعخ لنهايضد  ا و داا

اE-Prints%لاي  دددهاياادددهن ا41ألاااددد الثدددعخ لنهاوبنددده الا دددعص ـهما؛ات ددد اتؽدددىايا دددبجالثدددعخ لوا

 ‖,OpenDOAR Chart―)اDigital Commons, OPUS%لا دد اجدده ايااددهنجلا14يا ددبجالثددعخ لوا

n.d.)ا.ا
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ا
 OpenDOAR“)ة اصحخدام برمجيات مضحىدعات الىصىل الحر خىل العال  ( نضب1/2شكل )

Chart,” n.d.)ا

يهى هاجائالاق  الوب نج هماثصل الافعصتجالا  إا  الوعجهإ جااق اؼ امايااهنج هما

اهل ا ئا ه الا عص ـهم اوبنه  اينه ااوي ت اـ ل ااعف ا الا عص ؿ االثع هاج ا  نج اـ  ـبهإ 

اق  ا ا ن  ج ا ن  ا قعص اهل ا لثع هاعهل الا عص ـهمل اى لإ  انعخ   ايب اهن  لا عص ـهم

اـ ا  نجاا(.Open Repository,‖ n.d―)اOpen Repositoryلوب نج همايااهن ا  لوربا صاـبهإ 

لا  ف اااا تالوف اايهاـ لاينه اBioMed Centralالثع هاجالا عص ـهماق اقعص ا هان اقباا

ا لا عص ؿا ئ لإقهايهثعخ لوايااهن ا باثبيرا.اا

ددددهاننؽ ددددجا  هددددلاننؽ ددددجان ددددعق جاالات،دددد تاو ددددا  لاققددددصوايدددد  إااDURASPACE ؼ دددداما ي  

ودددددد ـ الاضددددددا ـهمالافعصتددددددجاوعفح ددددددحا  لوائقهتددددددجاألاوددددددصلالواق  ددددددجلا تف دددددداايهوعفدددددده  انددددددقااإ دددددده ي

لوف   ددجلا لو قها ددجلا لوعانصوصج ددجاودد ـ الاضددا ـهمالواق  ددجالافعصتددجلالتمع فددهماألاكه ي  ددجلا ا

دهان ،دهااف  قق وا  نهت،هاو   هـ  ا   ه ائقهتجالوك ل الواق د اوألج دهلاللمهو دجا لا دعقب  جا؛ائي ها 

لا  ود اـد اظا دتا ـد ا دا إيا دصا ندااا لوف  د اف  لوكد ل الو قدهالوفدهو  الوفادايايأ اتفدؾاصاعدهجا

ثدددددددددبيرا ا ددددددددد  إلايهـعبهإ  دددددددددها ااددددددددد ايدددددددددالن الا دددددددددعص ـهمالثدددددددددعخ لنهاتدددددددددصلالوفدددددددددهو ااياادددددددددهنجلا ب

(―DuraSpace.org,‖ n.d.).ا
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 اخحيار  برنامج  إدارة  املضحىدع  : 1/8/2

جالو  هثهما دهاندهاينؽداائادلاالوتد تفع  اـ   جاو ع هإاـ لانج ـص قتبف دهالاإث دجلا  هوب 

لوبدددد لن انفعصتددددجالا دددد إاايدددداا ا ددددااقه،ددددهانجها ددددجلا الايصجدددد اقرددددهو فاـ ددددلالثددددعخ لن هائالاله،ددددها

دجاند الوعردهو فاألا ددابان دااقد إ نالادصؼف  لا لود ـ ااقنعدصيا  Northumbria)الوف دد ـ دلانج ـص

University,n.d.)ددددجاندددد الوفصلندددداا ت ددددهـ اـ ددددلال ع ددددهإايااددددهن اننهثددددناى لإ االوتدددد لا  نددددهاانج ـص

ا(ا:Andrew, 2004)اكهوعها لا عص ؿالواق  ا هلا

 : الدع  والحطى ر 

 ـددد او ب ادددهن انددد اجهادددنانعصإ دددهان ددداائوددد لإاألا ودددجاصإرددده يجا لوقدددصلة الوب ي يدددجاا جدددص  .1

mailing listsالماانضا مان عخ ن ه.اا

لوععدددص االا ددددع اان دددااقعددددص اائوددد لإلماج يدددد  او عغ دددناـ ددددلانضدددا ماقهة ددددجلا ئ ددددهاجا .2

 لاح  ان الا ن ا لا  نلماو ب اهن .

  : معمار ة المظام 

اصوجالوعي ي ا لوععص اا لوعخ   .انا اجالونؽهوا ياث  .1

 , Postgresqlوغددجايانجدددجاننهثدددبجا اؽددهواى لإ اقصلـددد الوب هادددهما هيدددتا ننهثددنان ددداا .2

Oracleاا. 

 , HTML , CSSلوعرهنداانددقا د نهمالوص ددنا لثددعخ لواوغدهمالوع دد   الاف هإ ددجان داا .3

XML , XSLT. 

  : آمه المظام 

 Authorizationلو  ت هما .1

 اؽ الو ـ ا ننج.الثعخ لو .2

 : إدارة المظام 

ان ، .ا .1
 
ائ لإ الا عخ ن  ا؛ا ياقي ي األااصلؿالت ع فجان الا عخ ن  ا قي ي ا   لإاا 

ث هثددددهماصقهتدددددجا؛ا ياقي يدددد اث هثدددددهمالوصوددددصلاو   ددددده إا ق ددددص اصقهتدددددجاثددددصل اق دددددص ا .2

 صقهتجاللمحة جا  اق ص اصقهتجالااقبعجايصقتانف  .

 

https://web.archive.org/web/20120107020649/http:/www.jiscinfonet.ac.uk/disclaimer
https://web.archive.org/web/20120107020649/http:/www.jiscinfonet.ac.uk/disclaimer
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  الفمية : املعالجة 

الا عه لقها ياقي ي الوب هاهمالوصوف جالاع ص جلا ل ع هإا عجاننهثبجاو   عه لقها. .1

اؽدددهواوإليددد لؿا يا جدددص ااؽدددهواوإليددد لؿايخعدددصلمانف ندددجاندددقائنرها دددجاقخ   دددهلائنرها دددجا .2

 لثع  ل ا ت ه الا عه لقه.

ا ل  د  رداا ـد األاادصلؿالت ع فدجاند الا فدهملا جدص ا اitem Wrappersنخاجدهمالادصل ا .3

internal structure mapping. 

  : الحف  الرقمي 

ا.Handle, PURL, URN, DOI, ARKن اااPersistent Identifiers جص انفااهما هيعجا .1

 .ا Immigrationئنرها جاواعقهلان ااؽهوام ا .2

ددددددددها فددددددددضالوفصلنددددددددااألا ددددددددابان دددددددداائنرها ددددددددهمالوع ددددددددف الو انددددددددىلا ن ددددددددهـ لما   نددددددددهاا ي  

 وعاض فالاصل ان ا  لانياكهمالوبي لا قصلااائنرها همالوبي لا قاض فالون الورهنا.اا

 الموارد البشرية إلدارة المستودعات الرقمية. 1/9

ددجاندد الافددهإتا لا ددهإلما ئ ائ لإ الا ددعص ـهمالاإث دد جاقعع ددنااا ددتاـ ددااو يددهانج ـص

هااف قخع ددفاـدد انددصؼالوتدد  لااعبددجالوعق   يددجلاوددرو ااددا اـ   ددجال ع ددهإااا ددتالا ددعص ؿاق  ددااقيدد ي 

ددددجاندددد ا ندددد ااددددصؿا ددددهلاو ف ددددصإاـ ددددلاألا دددد هلالانهثددددب  اى لإ الا ددددعص ؿالوددددري اي ع رددددص انج ـص

ا(Simons & Richardson, 2012)افه لمالوعانصوصج ج.الا هإلما لو

لاـ دددددلان دددددعصبالوفدددددهو اا   دددددهت    فدددددنا لاإلةددددد   قأثددددديرا قعدددددص اا وددددد هاجاافددددد لااعبدددددهما  إ 

لااعبدددددهماألاكه ي  دددددجان دددد صوص اـددددد اقج  دددددقا قنؽددددد  اا   ددددهت لا ددددعص ـهمالاإث ددددد جا؛ات ددددد ائ ا

ئ لإ انخاجددهمالوبيددص اافدد نددهوالابدده إ ا  اقأ ددرالااعبددجافاالانعقدد  اضدداالاف صنددهماوددرو ااااددهاندد ا

افد لا (Horwood, Sullivan, Young, & Garner, 2004)لوف   جان ا د لالا دعص ـهمالاإث د جا

 جد ا  اا دبجاا ثدك لو ججهنفدجاا39ـ دلاا ثدك لو هافد  جا دتاا(Kennan & Kingsley, 2008) إلثدجا

ا%ان ااا تاـ االا عص ؿاو ي، ا  ف جاناعب ج.ا71.1

و   د صو  اـد ااف ـ لا  دقاا ده جاو عصود فالودصؼ اSHERPA ق اتالااا تانضا ؿا

 إ  مائوددي، لا قدد اقدد اقعص ا ددهاالوتدد ئ لإ انضددا ـهمالا ددعص ـهمالاإث دد جا؛الثددعجهيجاو ع بددهما

هلا قددد ا  إ ما  ااUKCORRلاضدددا ؿا  ـ ددده اافددد يصلثدددعجالا ددده    ا ـ دددلا  ايدددع انالجفت،دددهاثدددنص  
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مايردددددددددص اوددددددددد ي،هاا عددددددددد  ا ؼ ف عددددددددد  ان ددددددددد صو  اـددددددددد ائ لإ الا دددددددددعص ؿا  دددددددددهالوف يددددددددد انددددددددد الا دددددددددعص ـه

(Robinson, 2009):ا

  دددددصايدددد يااللمهادددددنالافندددددصبانددددد الا دددددعص ؿلاا: Repository Managerمنننندير املضنننننحىدع  .1

  ضد ااث هثدهمالتمعدصبلا قد إ نالا دعف  ي لا لوعصلودااندقاص لإلماألا دابايهاإث ددجا

  وق هالمالل هإج ج.

  عدددصالالوعنف دددرالوفف دددلاا: Repository Administratorالحمفينننلي للمضنننحىدع املضننن ىل  .2

 ئ لإ اياادهن الا ددعص ؿلا  عده قاق ددهيهاللمفددؾالواق د ا لا عه لقددها جص ت،دها ئودد لإالوعقددهإ اا

 ـ الثعخ لوالا عص ؿا.

 لودبفضا  دااند الا ددعص ـهمايدع اقق د  الوف دااا،ددهائادلاـد  اا دهما ؼ ف ددجا  ائ لإلملا

 ااـه  الاف اث  لا لوع إ نلا ص لإ   لا ن    الوب هاهملا ن  صا اقانصوصج دهالاف صندهملا تض

وععدص اا ئ لإ ان دعص ؿانإثسد  اSHERPA لاقك حاند اجهادنانضدا ؿااف ا  هاي لالوعصو فالوصؼ 

ااهج ا:

ا  
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لحطى ر وإدارة مضحىدع  SHERPA( الحىصيف الىظيف  املو رح مه حان  مشروع  1/1حدول ) 

 (Robinson, 2009)امؤصس ي ناجح.

 املهام املهارات الىظيفة

إلادارة 

Management : 

 

   الحمحس بمهارات الويادة والحخطي

 ةدارة املضحىدع. 

  إدارة ميزانيننننننننننة املضننننننننننحىدع والاصننننننننننحجابة ًلخحياحنننننننننننات

 املضحفيديه مه املصادر.

 .وضس إلاص راثيجيات لحطى ر املضحىدع 

  عمد الحاحة.إيجاد فرص لحمى ل املضحىدع 

   إدارة خنندمات املضننحىدع عننه ير ننألا ثددينند وهنندا

 والخط  املضحوبلية لحدضين خدمات املضحىدع.

  ثطننننننننننى ر مضننننننننننارات العمننننننننننل ةدارة املححننننننننننىي وقضننننننننننايا

 الحف  يى ل املدي ملخرحات املضحىدع.

 .إعداد اصحبيانات لوياش رضامل املضحفيديه 

  الحعامل مس الشكاوي واملو رخات املودمة مه حانن 

 املضحفيديه.

املارمجىن 

Developers  

Software: 

 

  الحعامنننننل منننننس نظننننن  الارمجينننننات الوا منننننة

 ,Unix, Linux ,علننننى الى نننن  مثننننل

MySQL, XML, PHP, . 

  الحعامننل مننس واخنند علننى وقننل مننه بننرامج

 إنشامل املضحىدعات.

  الحعامنننننننننل منننننننننس خننننننننندماتWeb 2.0 ،

 Googleمثننننل  وودوات إلاخصننننا ية

Analytics  

 . ثخصيص املضحىدع وإدارثه 

  .إحرامل الاخحبارات على المظام وثويي  المحا ج 

 .ثصمي  وثطى ر واحهة املضحخدم 

  ثدديننننننننند وثطنننننننننى ر الخننننننننندمات  ات الويمنننننننننة املضنننننننننافة

 ةدارة املجمىعات.

مض ىلى امليحاداثا 

Metadata : 

  الودرة على الحعامل مس معايير امليحاداثا

 Dublin Core, MARCوخططها مثل 

METS, MODS, OAI-PMH,  

 . ثدديد البيانات الىصفية الالزمة للمىاد 

  الحنضنننننننننننيألا منننننننننننس فر نننننننننننألا الفهرصنننننننننننة واخحبنننننننننننار ثطبينننننننننننألا

 امليحاداثا.

 مه حىدة املحياداثا. الحأكد 

مض ىلى الحف  

Storage & 

Preservation : 

  معرفة أفضل املمارصات في مجال

 الحف  الرقمي.

 املعلىمننننننات فيمننننننا  الحعامننننننل مننننننس خنننننندمات ثكمىلىحيننننننا

 .الاخحياي يخص الحف  والنتخ 

  مننننننندير  الحعامنننننننل منننننننس العننننننناملين فننننننني املؤصضنننننننة مثنننننننل 

، ومضننننننننننننننننن ى ى  نيوورشنننننننننننننننننيفيسنننننننننننننننننجالت الجامعنننننننننننننننننة، 

 ثكمىلىحيا املعلىمات.

  .ثطبيألا صياصات الحف  الرقمي 

وضنس صياصنة املححننىي للمضنحىدع بمنا فنني  لن  أنننىاع  املعرفة بوضايا خوىمل امللكية الفكر ة  مض ىلى إدارة املححىي 
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Content  

 

 املىاد ، والحعامل مس املىاد املخحلفة. قبىل املىاد باملضحىدع. الالزمة عمد

   ز ننادة كنن  وحننىدة املننىاد التنني يننح  إيننداعها باملضننحىدع

 عه ير ألا ثدديد املىاد املماصبة لإليداع. 

مض ىلى الدعاية، 

والحدر   ، والدع  

Advocacy, 

Training & 

Support  

 

  وضننننس برنننننامج لنننندعىة املهحمننننين لالنضننننمام واملشنننناركة

 باملضحىدع.

  وضننننس وثطننننى ر ودوات الالزمننننة للخضننننى ألا للمضننننحىدع

مثننننننننننننننل ودلننننننننننننننة، وصننننننننننننننفدات الى نننننننننننننن ، والمنننننننننننننندوات ، 

  
ا
 . FAQوالعروم، ووص لة الاكثر شيىعا

  .وضس الاخحياحات الحدر بية وثطى ر الارامج 

ددددددددد  اـددددددددد اظ دددددددددنانعخ  ددددددددد  ا ئ لإ اافددددددددد  اجددددددددد ا  اتدددددددددالالوا  ددددددددد انددددددددد اللمهنفدددددددددهماـ دددددددددلاـص

يدهـى  اـد اظ ددناا (.purdue Careers,‖ n.d―)لا دعص ـهمالااف دلاثدب االا دهلاقهنددتاجهنفدجايدصإ  ا

اـ ائ لإ الا عص ؿاي دهااف نعخ  ا
 
 ود اافد ئ لإ ان عص ؿاللمهنفجا اتارا طانف نجاو رص ان  صال

هرددا  اا  ددهايعف ددتايع ددا يهمائقهتددجالاددصل اـ ددلالا ددعص ؿلا  وددفا قي  دداالاددصل لا ئـدد ل انعه فددجالون

ا لو  هثهما صإره لمالل هوجايهثعخ لوالا عص ؿلا قق ي اققهإ ااـ اث  الوف اايها عص ؿ

 الموارد المالية إلدارة المستودعات الرقمية. 1/10

و دد ه ااجددهحاـ   ددجايندده الا ددعص ؿا لثددع الإ عها للمفددهػاـ ددلاقعددص اهاا يدد اندد اقددصا  ا

دددجانددد الوفصلنددداا يعصقدددفاـ ي،دددهاالوتددد ن ددده إاوعغع دددجالوعردددهو فالاع ص دددجاو   دددعص ؿلا  ندددهاانج ـص

ا:ا(Friend, 2009)قي ي اق  الوعرهو فان ،ها

 با وانفعصحالا  إ.ينه ا ئ لإ الا عص ؿا اا صاقجهإااف اصؿالوب اهن الا عخ وا 

 .قرهو فالو ـهيجا لوك    او   عص ؿ 

 .لوصقتا للم  الو فواىاضه الا عص ؿا 

 قرهو فاو هاجاألاج ح ا لوب لن ا لوضباجاا 

 لوعج  دددددددنلمالو فندددددددجاو عيص ددددددداالواق ددددددد ا نددددددد اي  ،دددددددهالاهسدددددددمهمالو دددددددصة جلا لوردددددددهن  لمالواق  دددددددجلا

 .(2008هنف  ,ا)اهق اي نخع فاألاج ح ا لوب لن الو فنجاورو ا

 قرددددهو فاللمفددددؾالواق دددد لا ن ،ددددهارددددال الوفعدددده ا لوبدددد لن لا اقدددداالا فددددهماندددد اج دددداام دددداا  ثددددهةغا

 لوعخح  ا ئاضه اا  التع هظ ج.

 فضالوعرهو فالااقبعجايع إ نالاصؼف  اـ لائ لإ الا عص ؿا لودربايضد اان دهـ  الادإوف  ا 

 .(Pappalardo & Fitzgerald, 2007)ـ لائي لؿا ـ هو  ايها عص ؿا
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يعضدد ا  الثددعخ لوايااددهن انفعددصحالا دد إاالايف ددأا اددهاودديرا نددهااتهجددجاودد ـ اا  هوعددها 

ددددها وادددد اقؽدددداا نددددهااتهجددددجائاددددلا ـدددد انددددها  انددددها لا ندددد الا ادددد اللم ددددصلاـ ددددلايااددددهن الا ددددعص ؿانجها 

ت  لاىاضه ان عص ؿانإثس  او هاالوت و  ه الثع الإ جا اجهحالا عص ؿلا  رص او بالاإث جا

جان الل  هإلماوبنه ا تضغ االا عص ؿا هلا ا:ا(Barton & Waters, 2004)نج ـص

 ينه الا عص ؿالل هلايهاإث جايهثعخ لوايااهن انفعصحالا  إ. .1

 قاعااوبنه ان عص ؿانإثس  انااحب.اف ورك لاانقاللمهنفهماألا ابا .2

 .وثعفهاجاي  ه إا هإج جاوعصالان  جاينه ا تضغ االا عص ؿ .3

ا هاوؽا تالوف ااا،هلا ا عع قالوقدصلا  نه   ـ لال ع هإالاإث جالوعا قجالا  نجاو ها اق 

ددددهاو قددددالإا
قعخددددر هاالوتدددد ماليأاددددهاالاقصجدددد اقر فددددجا هيعددددجا نصتدددد  اىاضدددده الا ددددعص ؿلا ئا ددددهاقخع ددددفا اق 

الاإث جا ضأ الوفنهوااثهيقجالوراا.اا

  موابل العا د املحىقس : فيثكلفة إنشامل املضحىدع 

تفددددص اـ ددددلالاإث ددددجاالوتدددد يددددع ات دددده اق  ددددجائاضدددده الا ددددعص ؿاندددد ا دددد لاققدددد ياالوفصلةدددد ا

ايفددد الا دددعص ؿا ثددد  جاوإلـددد  اـددد ا اضددداا
 
 نجع دددقالا دددعف  ي ان ،دددهاـنددد ائاضددده الا دددعص ؿلاا ددد  

صاعهجالوفااباو مهنفجلا و ااـ لاقص اللمهنفجاألاكه ي  جلاإادقاـد  اندالماوثتضد ه ايدهتمعصبلا

وددربايفددص اـ ددلالوبهتدد اندد الوصوددصلاللمدداااقهوددجانف نددجانعهتددجايها ددعص ؿا وي ددتانعهتددجالوفهةدد ال

يهااعبددجلاف دده  ااددالالوعفدده  ايدد  الاإث ددجالا صوددجا لاإث ددهمالوبي  ددجالوعجهإ ددجاألا ددابلا  جددنا

قيص دددداا ددددرهالوفصلةدددد ائاددددلااصلةدددد انهو ددددجاندددد ا دددد لالثددددعقعه الوبددددهت   الل ددددهإج   الوددددري ايدددد افص ا

هاو م ا.ا(Friend, 2009) صلاـ لا  نجانف نجاإثصن 

 أدوات حصر وتسجيل المستودعات على االنترنت : 1/11

قعددصالات دداالا ددعص ـهما ت ددم   هلا ندد ا  دد اق دد األا  لماالوتدد  نددهااـدد  اندد األا  لما

ا:ايأت نها

 –  Access RepositoriesDirectory of Openدليل مضحىدعات الىصىل الحر .1

OpenDOAR :ا

نددد ا رددد اا  ودددجالا دددعص ـهملا  دددصاـبدددهإ اـددد ا و ددداانفع ددد اي  دددعص ـهمالوصودددصلاللمددداا

لايددددصاااقهة ددددجاSHERPAلا  ددددصايفدددد ا تدددد انضددددا ـهماJISCألاكه ي  ددددجاقدددد اقعددددص اهاندددد اقبدددداانإث ددددجا

صااا   لمايها دددعص ـهماألاكه ي  دددجلا  تددد  الوبيددد اـددد الا دددعص ـهما لوبيددد ا ل ددداانيعصل دددهلا  ددد

http://www.opendoar.org/
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و ـ ان يابالا عص ـهمان ا جااقق ي ا ا االا هإثهما ققهث الافااجاوعي   اجص  الوبا جا

لا   دد اـددد  ا(Directory of Open Access Repositories,‖ 2006“)لوعيع ددجاو   ددعص ـهما

انصفـجاـ لا  لالوفهو اكهوعهالا:ا2013(ان عص ؿاتتأايصا صا2322)

ا
ا“)(.Proportion of Repositories,‖ n.dاملضحىدعات الرقمية مىزعة على دول العال ( نضبة 1/3)اشكل

دددددجانددددد التمددددد  لما لثدددددعخ لوائنرها دددددهمالوبيددددد ا ي ددددد  الوددددد و اايهوبيددددد ايه ع دددددهإانج ـص

لاعق واا هايق وائت ه لماـ الا عص ـهملا ق اق اق    اقهـ  الوب هاهمايهاوعق ي الوب هاهما

ندد الا اد الثدعخ لن هاق ددالضالوبيد لا  الوعي  دالا  ا دد نهماالوتد ألاثهثد جاـد اكدداان دعص ؿا ا

قيددصلا   ات ددم اانصقددقالا ددعص ؿايهودد و ااالوتدد هاا فددضاألاثددبه اددددددددددددددددددددلوعنق ددناـدد الوب هاددهملا  ن

ان اا:ا

 .وفص جالوصوصلااصققالا عص ؿ 

 .
 
 الاييعصباـ لانصل ايع الوصوصلائوي،هانجهاه

 يب  صجالا جااقغا  اإ ليغااصلققا هإج ج.ييعصباـ لاي هاهما 

 ا.اف لاصققا
 
همايع الوصوصلائوي،هاني  ه  لوصلققاـبهإ اـ اا اظاااعبجا  انج ـص

 .يعع نالاصققات م اا  صلاو صوصلائالالاصل ايها عص ؿ 

 .لاصققاـبهإ اـ اقهـ  اي هاهما  ا  إ جاقيعهجائالالرك لكهماو صوصلائوي،ه 

ا
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  Registry of Open Access Repositories– الىصىل الحرسجل مضحىدعات  .2

 ROAR ا:اا

 و دداايها دددعص ـهمالواق  ددجاثدددصل الاإث ددد جا  الاعخ  ددجاقددد اقعدددص اهاندد اقبدددااجهنفدددجا

ح دحالا ي،د تائادلاتفJISCلا  ع اق ص  هان اقباانإث جاUniversity of Southamptonثه  هنبعص ا

افدد ت  ،دهاـدد اا دصا تهوددجالا دعص ـهماافدد قعدص االوصودصلاللمددااـد اظا ددتاقدصا  الاف صنددهماللم ي دجا

 Registry―) ا2013(ان دعص ؿاتتدأارد اايصا دها2868ج  قا ايه الوفهو لا   د ا درلالود و ااـد  ا)

of Open Access Repositories,‖ n.d.).ا

 PMH Data -The University of Illinois OAIدليل مودم البيانات بجامعة إليمىي  .3

Provider Registry ا:ا

 Grainger Engineeringقددد اقعددددص اا دددرلالودددد و اانددد اقبددددااناعبدددجاجا نجدددداالو ن ثددد جا

Libraryيجهنفددددددددجائو نددددددددصظلا  ف ددددددددااـ ددددددددلاقج  ددددددددقا قي يدددددددد ا ئ إلجا رددددددددرهلالا عه لقددددددددها ا دددددددده جاندددددددد اا

 University) ده اابده إ األاإرد فهمالافعصتدجات دم  مالا دعص ـهمالاعصلاقدجاندقايا قصكدصلاللم

of Illinois, n.d.).ا

ا: Repository 66خارية املضحىدعات  .4

ـبدددهإ اـددد اق   ددداا الةعدددىاا دددعص ـهمالوصودددصلاللمدددااـ دددلان دددعصبالوفدددهو الـع ددده  اـ دددلا

لا   د اROARلا سدماان دعص ـهمالوصودصلاللمداOpenDOAR و اان عص ـهمالوصوصلاللمداا

ا. (.Repository66.org,‖ n.d―) 2013ن عص ؿاتتأايصا ها(ا2841ـ  ا)

  : Directory of repositoriesدليل املضحىدعات  .5

ن ددعقااقدد ااURLودد ي،هانيدد  انصتدد او   دد إاالوتدد ـبددهإ اـدد اقهة ددجايج  ددقالا ددعص ـهما

ددده لا   ددد اـدددد  اWebometricsلا  ددددع ائقهتعدددهانددد ا دددد لانصقدددقاق دددا فالا ددددعص ـهماقاق ب،دددهائمهة  

ا(Directory of repositories,‖ 2012―)2012ن عص ؿاتتأار اانهيصا(1519)

 مستقبل المستودعات الرقمية : 1/12

ا ددص جاافدد ندد ا  و ددهات ددعع قالاإث ددهمايدد الاف صنددهماالوتدد تفدد الا ددعص ـهمالوصثدد  جا

لوصوصلاللماالمفاانخاجهت،هانعهتجاـب ارباجاصاك اتلاارو ااا الا عص ؿا  ل اوفاضاوصإ ا

للمهنفدددجالم  دددقا ايددده الوفدددهو لا ندددهايهوا دددبجاو  اعبدددهماادددا الا دددعص ـهماتفددد ا ثددد  جاو عغ دددناـ دددلا

الإقفهؿا ثفهإالو  إ هما   ل الم قا ئ لإ انخاجهمالوبيص الوف   ج.

http://www.soton.ac.uk/
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لاقهنددهاإلردد اا  دد با  ادد بايص ددااياـدد ل ا هإظددجااJISC ددااندد انإث ددجا  ع صاا2006ـددهواافدد 

لاـ   ددتاا2010ـددهواافدد ظا ددتاو   ددعص ـهمالواق  ددجاوعقدد ي اإؤباتددصلا  إالا ددعص ـهمالواق  ددجا

ا:ا(Heery & Powell, 2006) هإظجالوعا تاـ لالثعاضهتا قص   انهاي لا

 وعص   انهااي اـ  ها  .ا:اThe starting pointااقعجالوب   .1

 2010ـهوااف :اوعص   انهااا  الوصوصلائو هااA destinationاقعجالوصوصلا .2

نهايعف  اـ  ندهالوق دهوايدهاند ان د صو همااو صودصلائادلالونعدهة ا:اوعص   ااArouteلوعا تا .3

 لااجص .ا

لماقانصوصج دددهالاف صندددهما لو  هثدددهما لا هإثدددهما افددد ات جدددجالوععدددصإلماا2010ـدددهواافددد  

ددد ل انالجفدددجال هإظدددجااJISCلو ددد جايها دددعص ـهمالواق  دددجاقهندددتانإث دددجا يعر  دددفاإلرددد اا  ددد باـى

يهوتضددده إاندددقالل بددد ل اـددد اظا دددتالانعددد يهما  إ اا2013لوعا دددتاألاوددد  جا قصثددد قالوددداؤباتتدددأاـدددهوا

هالوا يلوف اا لثعع ـهما ـ   دجانصلابدجالوععدصإلماافد لا    تائالا  الا عص ـهماقصلجهاقي ي 

يالن الا عص ـهماا تقجاكاانها دصاج يد اانعصإين ع اا نهواااهوعي يعانصوصج جاللم ي جلالو

(Heery, 2009).ا

ددددهمالااعبددددجاا دددد الا ادددد ات دددده ا    اددد الونؽددددااو   ددددعص ـهماـ ددددلا ه،ددددهاجددددح انددد انج ـص

ي هادددهمالا ددده إايها دددعص ؿا ئ إلج دددها ددد  اا ددداظالااعبدددجلا نددد ا ددد لا دددرلالوعرهنددداايددد  الوف ددداظا

دددددها  لا ددددعص ؿاي دددددعع قالا دددددعف  اوددددديرااقدددددغاقي يددددد الواعددددنا لتمددددد مالاقعنددددده ايهااعبدددددجا ئا دددددها ي  

فاا دددددددجاو بدددددددهت   ا لوعددددددد  ايهلمهنفدددددددجلااقددددددد ا ودددددددبيتالا دددددددعص ـهماجدددددددح انددددددد اقي يددددددد األـا دددددددهلالو

همالااعبجان االواعنا لو  إ هما     هان الا ه إ ا.ا(Park & Tosaka, 2010a)نج ـص

 اددددددهانددددددقاقحليدددددد اتددددددالاللمهنفددددددهماـ ددددددلائاضدددددده الا ددددددعص ـهماا(Basefsky, 2009)  ددددددابا

لا   انف دددصوالوف  ددد قددد ن هاو  ،دددصضايهوبيددد اقالوتددد لاإث ددد جايتندددهنىالودددصعلاي ي   يدددجاصنرها دددهما

لا دددعص ـهمالاإث ددد جاييعدددهجا  اي عددد اويضددد االوعرهندددااندددقاـ   دددهمااقدددااألااردددهإالوبي  دددجايي ددد ا

دددددجا رددددد اانددددد ا ددددد نهما ـددددد الوبيدددددص ا ألاثدددددهظاتفع ددددد اـ دددددلالاضدددددهإاجاافددددد اهددددد الوتددددد يع ددددد  انج ـص

اوجع هـ جلا تض ااـ لاثب االا هلا:

 نجهلال ع هن  .اف  ه إائظ ؿا  ا  ايعصلااالا .1

 قج  قان ه إايي  جا  كه ي  جائ ها جا لماو جايها ه إا ل االا عص ؿ. .2

  قبه لالاف صنهم.األاكه ي    تايي جاواضاالوصعلا .3
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 اهاالايجنالونؽاائالالا عص ـهمالاإث  جاـ لا ه،ها  نجاقهة دجايدرلت،هااخالصة الوىل 

 وعدددددصا  اوق دددددهلاالوف  ددددد ئظدددددهإانعرهندددددااوددددد ـ الوبيددددد اافددددد لا ئا دددددهايجدددددنالونؽددددداائوي،دددددها لثدددددعخ لن ها

ا    دددددددهت لا ادددددددا لاكهادددددددتالا دددددددعص ـهمالاإث ددددددد جاالاقخ ددددددتايي دددددددجاو عصلوددددددداايددددددد  الوبدددددددهت   الوف  دددددد 

لااعبهماالي او  ان الوعفهـاانقاااأ  هت لااعبهماااه،هاقفق اق إت،هاثصل الوبي  جا  الل  ن جلا

ايهت ي، .

 الخالصة :  1/13

 ددددرلالوف ددددااؼ ددددصإالا ددددعص ـهمالواق  ددددجا تدددد ا ا ددددهطالوصوددددصلاللمددددااافدددد قدددد الثددددعفالضا

قدد اـا دد هلا   دد الوق ددهيهالاعف قددجايااضدده الا دددعص ـهماالوتدد ات جددجاو ف يدد اندد الوفصلندداا للم ددص ا

اـ دددلاالوتدد  ا تضددغاايددهلانإثسدد  الا دددعص ـهماقاددهااليدد اندد الوف دداااي،دددهلا لقخدده اقددالإا ضددأه،هلا  ندده  

و فدددداضاا دددده جاندددد االوعددددها لوف ددددااايددددأت ث هثددددهمالوف دددداايها ددددعص ؿلا دددد ااق دددد الوقددددالإلمايددددع ائقددددالإ

لا ددددددددعص ـهمالواق  دددددددددجاو مهنفددددددددهماتدددددددددصلالوفددددددددهو لاادددددددددرو اثدددددددد تنه لالوف ددددددددداانضددددددددا ـهماقعدددددددددص اا

الا عص ـهمالواق  ج.
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 ق ددددهلالافافدددد اـ ددددلااقندددده اواSelf Archiving(.األاإرددددفجالورلق ددددجا2008 نددددهاىالالو دددد  ا) .2

لاددددددإق االل ددددددهنراافنننننني :رددددددباجالوص ددددددنا:ا إلثددددددجاوععب قهت،ددددددهافدددددد انجددددددهلالااعبددددددهما لاف صنددددددهم.ا

لم ف دددددجالااعبدددددهما لاف صندددددهمالو دددددفص يجا"  إانإث دددددهمالاف صندددددهمافددددد الا  ادددددجافددددد اـ ددددداا
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http://www.elshami.com/default.html
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 تمهيد :  2/0

ا مف  ًُ ش املعحودؿات الشنمُة ثماؼ حشصد الٌثحر مً الجامـات الـاملُة ؿلى إوؽاء وثظٍو

ا وساء إثاحةةةةة ماشحةةةةةات الجامـةةةةة الـ مُةةةةةة ل جمُةةةةف مةةةةةً  ةةةة ُ جصةةةةةجُف  الحةةةةش حشيةةةةة الوصةةةةةُو  ًُ ظةةةةةـ

 الباحثحن ؿلى إثاحة أؿمالهم ؿلى معحودؾ الجامـة.

ـةةةات ؿلةةة ى إضةةةاقة نُمةةةة ل بةةةاحثحن والجامـةةةة وم حمةةةف وجـمةةةمل املعةةةحودؿات الشنمُةةةة ل جام

 .الـ ميؿم ُة البحث  فييٍمل لزلَ حؼُد بهبُو حمُف ألاطشاف املؽاسية  الـ ميالبحث 

ةةةةةذوس لةةةةةزا الك ةةةةةمل  ق ةةةةةَ املعةةةةةحودؿات الشنمُةةةةةة ل جامـةةةةةات ألاحى ُةةةةةة با حُةةةةةاس ؿؽةةةةةش   فةةةةةيٍو

ةةةةل   ةةةةا  و  لةةةةذاقها  وؿةةةةش  أ لةةةةم ظُاظةةةةات معةةةةحودؿات سنمُةةةةة لجامـةةةةات أحى ُةةةةة مةةةةً أحةةةةمل الحـٍش

الـممل  والجواهب الكىُة واملـةاًحر املحبـةة إلداس  الـمةمل   ةا  ورلةَ لـةذ إلهةاء ال ةوء ؿلةى ث ةيُكات 

بومتريغ الزى أولى الحماًما  اًصا بالح ةوس  ل جامـةة  إلالٌترووة الجامـات وثحذًًذا ث يُل الٍو

ةةب  ويُةةل أن وحةةود معةةحودؾ ل جامـةةة مةةً املمٌةةً أن ًةة رش ؿلةةى ثشثُ   ةةا  وؿةةً وحةةود ثشثِةةب ؿلةةى الٍو

 ةةةةةةةاو باملعةةةةةةةةحودؿات ٌـمةةةةةةةةمل وقةةةةةةةةو مـةةةةةةةاًحر مـُىةةةةةةةةة  رةةةةةةةةم لـةةةةةةةةذ رلةةةةةةةَ ًةةةةةةةةحم الحظةةةةةةةةشم إلةةةةةةةةى امل ظعةةةةةةةةات  

ش  التةةةةيوالجمـُةةةةات  ودثحةةةةادات  ؿم ةةةةد ؿلةةةةى ثبجةةةةد قٌةةةةش  املعةةةةحودؿات الشنمُةةةةة  ومؽةةةةشوؿات ثظةةةةٍو

وةةةةةةةرى امل ظعةةةةةةةات واملىؼمةةةةةةةات ملعةةةةةةةاهذ  وثةةةةةةةذؿُم قٌةةةةةةةش   التةةةةةةةياملعةةةةةةةحودؿات 
 
ثةةةةةةةم إوؽةةةةةةةارلا مةةةةةةةً نبةةةةةةةمل ي

 عحودؿات الشنمُة  وثهذًم الذؿم لها.امل

 Ranking Web ofترتيببا المسببتودعات الرقميببة علبب  الويببا   2/1

Repositories 

ت ةةةةةحم بترثِةةةةةةب  التةةةةةيلىةةةةةاى الـذًةةةةةذ مةةةةةً الجهةةةةةةود مةةةةةً نبةةةةةمل الٌثحةةةةةةر مةةةةةً الهُ ةةةةةات واملىؼمةةةةةةات 

وأؿ اء لُ ة الجامـات ؿلى معحوى الـالم بىاًء ؿلى مـاًحر مـُىة مثمل : حود  الـم ُة الحـ ُمُة  

ًةةةةةةةةادًمي  وألاداء  الـ مةةةةةةةةيالحةةةةةةةةذَسغ  وماشحةةةةةةةةات البحةةةةةةةةث    ولـةةةةةةةةمل أبةةةةةةةةشص ث ةةةةةةةةيُل ح ةةةةةةةةحم بح ةةةةةةةةوس ألا

بومتريغ   Ranking of World's Universitiesالجامـات ؿلى الؽبٌة الـىٌبوثُة لو ث يُل الٍو

- Webometrics  والةةةزى حةةاء بمبةةةادس  مةةةً م موؿةةةة   Cybermetrics Lab ثيحمةةةد ل م  ةةةغ  التةةةي

أيوةر لُ ةة ل بحةوذ  Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSICوطجد ل بحةوذ الة

ش م موؿةةةةة مةةةةً امل ؼةةةةشات لهُةةةةاط ح ةةةةوس إظةةةةباهُا فةةةةيالـ مُةةةةة    وؿم ةةةةد ث ةةةةَ الجموؿةةةةة ؿلةةةةى ثظةةةةٍو

ًادًمُة والبحثُة ؿلى ؼةبٌة إلاهترهةد معةحاذمحن  ةات البحةث ًوظةُع فةيامل ظعات ألا  رلةَ محًش

)Aguillo, Ortega, Fernández, & Utrilla, n.d.( 
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بةومتريغ ل جامـةات الـاملُةة  حمثةمل الهةذف الةش ِغ لح ةيُل الٍو  The Ranking Webٍو

of World repositories ةةةض مبةةةادسات الوصةةةُو الحةةةش  والوصةةةُو  فةةةي ل مظبوؿةةةات  إلالٌترووةةة جـٍض

ةةةةةو دؿةةةةةم إوؽةةةةةاء واظةةةةةحاذا  املعةةةةة ًادًمُةةةةةة ؿةةةةةةً طٍش حودؿات الشنمُةةةةةةة الـ مُةةةةةة و حرلةةةةةا مةةةةةً املةةةةةواد ألا

حةةحن ه ةةةذ أن الح ةةيُكات ألا ةةشى ل جامـةةةات لةةم جـظةةم حاهةةةب ح ةةوس الجامـةةة ؿلةةةى  فةةيل جامـةةات  

ةةةةب ألمُةةةةة  ه ةةةةذ أن لةةةةزا الح ةةةةيُل الهةةةةا م ؿلةةةةى الح ةةةةوس  ل جامـةةةةة ٌـٌةةةةغ صةةةةوس   إلالٌترووةةةة الٍو

ةةةةب ل م حمةةةةف  الجامـةةةةة لؽةةةةٍمل أق ةةةةمل حُةةةةث ٌـمةةةةمل ؿلةةةةى إبةةةةشاص أوؽةةةةظة ألاظةةةةاثز  والبةةةةاحثحن ؿلةةةةى الٍو

ةةةةةةةةةةةب ألا ٌاظةةةةةةةةةةةم قهةةةةةةةةةةةع ألاؼةةةةةةةةةةةٍاُ الشظةةةةةةةةةةةمُة ل ث ةةةةةةةةةةةاُ ـةةةةةةةةةةةالميال ًةةةةةةةةةةةالج ت الـ مُةةةةةةةةةةةة   الـ مةةةةةةةةةةةي  قالٍو

ًاملةةذوهات  يةةزلَ قةة ن ؿم ُةةة  واملعةةحودؿات الشنمُةةة  ولٌىةةا أًً ةةا ًح ةةمً ألاؼةةٍاُ  حةةر الشظةةمُة 

ةةةةةةةةةب ؿم ُةةةةةةةةة  حةةةةةةةةر مٍ كةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةزلَ ًخةةةةةةةةُ  الوصةةةةةةةةةُو إلةةةةةةةةى ؿةةةةةةةةذد أيوةةةةةةةةةر مةةةةةةةةً البةةةةةةةةةاحثحن  اليؽةةةةةةةةش ؿلةةةةةةةةى الٍو

(“Objectives,” n.d.) . 

بةةةومتريغ أوظةةةةف مةةةً الح ةةةيُكات ألا ةةةةشى  قهةةةو ألا ًشيةةةةض  ـةةةذ م ةةةاُ جاظُةةةةة ث ةةةيُل الٍو َو

جـٌةةةةغ الجةةةةود  الـاملُةةةةة  التةةةةيقهةةةةع ؿلةةةةى ماشحةةةةات البحةةةةوذ  ولٌىةةةةا أًً ةةةةا ح ةةةةحم بامل ؼةةةةشات ألا ةةةةشى 

و ثحكحزلم ؿلى أن ًٍةون لهةم ح ةوس  فيل باحثحن والجامـات  ةب   إلٌترووة الـالم ؿً طٍش ؿلةى الٍو

ًادًمُةة  لةزلَ قهةةو ح ةةحم  ”,Objectives“)حُةًذا ب ةةود  الحـ ةةُم املهةذ   وظةةمـة ولُبةةة الجامـةةة ألا

n.d.). 

ةةةةةةةض  ونةةةةةةةذ ؿمةةةةةةةمل لةةةةةةةزا الح ةةةةةةةيُل ؿلةةةةةةةى اظةةةةةةةحا و م موؿةةةةةةةة مةةةةةةةً امل ؼةةةةةةةشات الٌمُةةةةةةةة لحـٍض

ًالحالى   : (.Methodology,” n.d“)مماسظات إوؽاء املعحودؿات  ولزه امل ؼشات هى 

ب ا Size (S)الحجم .1  مثمل لزا الـى ش وعبة : ؿذد صكحات الٍو ملعحا  ة مً حوحمل  ٍو

20 .% 

: الـذد الٌلى ل شوابع الخاسحُة املعحهب ة مً نواؿذ البُاهات  Visibility (V)الشرٍة .2 

MajesticSEO  وahrefs databases مثمل لزا الـى ش وعبة  %.50  ٍو

 Adobe Acrobat (.pdf), MS: ؿذد امل كات الى ُة فى ؼٍمل   Rich Files (R)امل كات الاىُة .3 

Word (doc, docx), MS Powerpoint (ppt, pptx) and PostScript (.ps & .eps )

مثمل لزا الـى ش وعبة وثيحمي ملونف الجامـةاملعحا  ة مً محشى البحث حوحمل     ٍو

15.% 

لح ش الـذد الٌلى  الـ مي: اظحاذا  ناؿذ  بُاهات حوحمل  Scholar (Sc) الـ ميحوحمل .4 

مثمل لزا الـى ش وعبة 2011 – 2007س  قُما بحن أؿوا  ل م كات امليؽو   %.15   ٍو
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هةةذ  لةةزا الح ةةيُل نا مةةة باملعةةحودؿات  مشثبةةة وقةةو  أظاسةة يت ةةحم بةةالبحوذ لؽةةٍمل  التةةيٍو

  حتةد نن أريحةةا ؿؽةةش  طبـةةة   ٍو ةةذس 2008امل ؼةشات العةةابهة  وصةةذس مىةةا مىةز بةةذء ػهةةوسه ؿةةا  

 (.Ranking Web,” n.d“)ج اًة ًولُو  فياًش وألا شى ج اًة ًى فيالعىة ألاولى  فيمىا طبـُتن 

بةةةومتريغ ل معةةةحودؿات  أن ًٍةةةون لةةةا هظةةةام  ؽةةةترض إلضةةةاقة املعةةةحودؾ ضةةةمً دلُةةةمل الٍو َو

ًاهةةد repository.xxx.zzمعةةحهمل مثةةمل  domain or sub domainأو هظةةام قش ةةى  س ِسةة ي   أمةةا إرا 

قةةةةةةزلَ ٌـةةةةةةذ  www.xxx.zz/repositoryثمثةةةةةةمل صةةةةةةكحة قشؿُةةةةةةة مةةةةةةً املونةةةةةةف مثةةةةةةمل  Repositoryً مةةةةةةة 

ماالل لؽشوض إضاقة املعحودؾ ل ح يُل  ويزلَ ألابذ أن ًشيض مححوى املعحودؾ ؿلةى البحةوذ 

  (.Methodology,” n.d“)ألاظاط  فيالـ مُة 

  األجنةية:نماذج من المستودعات الرقمية للجامعات  2/2

  همارج ل معحودؿات الشنمُة ل جامـات الـاملُة  ونذ ؿم د الباحثة ًحم ثهذًم وؿش 

 ؿلى ا حُاس لزه املعحودؿات بىاًء ؿلى م موؿة مً الحذدات وهى : 

  ش  ).2013إصذاس  )ًولُو  Webometricsلةة  العىوي وحود املعحودؾ دا مل الحهٍش

  جسجُمل املعحودؾ دا مل أحذ أدلة املعحودؿات الشنمُة مثملOPENDOAR. 

  ل جامـة. الكٌشي بحثد ل حـٍشل باإلهحاج  ؿ ميأن ًٍون الهذف مً إوؽاء املعحودؾ لذف 

 .ة  أن ًٍون ل معحودؾ واحهة بال اة إلاه  حًز

  أن ًح مً املعحودؾ الى وو الٍام ة ل م ادس ولِغ الخسجُ ت البب ُوحشاقُة لها قهع

ً وامل   ة ل ىاؼٍش  لكحن(. )مف ضمان الحكاغ ؿلى حهوم امل ٌُة الكٌٍش

بةةةةةومتريغ ل معةةةةةحودؿات  فةةةةةيونةةةةةذ ثةةةةةم ثشثِةةةةةب املعةةةةةحودؿات بىةةةةةاًء ؿلةةةةةى ثشثُ  ةةةةةا  ث ةةةةةيُل الٍو

   وقُما ًلى ؿش  وثهذًم لح َ الىمارج.2013إصذاس  ًولُو 

 

 

 

 

 

http://www.xxx.zz/repository
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 University ofالنموذج األول : مسبتود  الةوبوا المسيسبج لجامعبة يباووامةتو       

ePrints Soton Southampton Institutional Research Repository 

 /http://eprints.soton.ac.ukاملونف : 

 : 
ً
 التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا

ـةةةات البحةةةةوذ  ا إوؽةةةةا  ا إلةةةةى  التةةةياملم ٌةةةةة املححةةةةذ   فةةةةيجـةةةذ واحةةةةذ  مةةةةً أيوةةةةر حام ًشحةةةةف ثةةةةاٍس

  وهةةةى الـ مةةيأوؽةةظة الحـ ةةةُم والةةحـ م والبحةةث  يفةةجـمةةمل دا ًمةةا ثحهُةةو مشاثةةةب ؿالُةةة  والتةةي   1862

ً ؿ ًوا لجموؿة ساظمل  نا ةذ  الجامـةات  ب ج ةاثحمحةز  التةي Russell Groupؿ و م ظغ مً ؿؽٍش

ةا  92  واحح ةد الجامـةة الترثِةب  (.University of Southampton,” n.d“)إلةى الجةود  الـاملُةة  ًُ ؿامل

بةةومتريغ ل جامـةةات  فةةي  WORLD | Ranking Web of“)  2013  ًىةةاًشإصةةذاس  فةةيث ةةيُل الٍو

Universities,” n.d.) . 

 المستود  المسيسج للجامعة : 

 
 welcome to“)( الصفحت السئيسيت ملستودع البحوث املؤسس ي لجامعت ساوثامبتون 2/4شكل زقم )

ePrints Soton,” n.d.) 

 

http://eprints.soton.ac.uk/
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 مشسوع املستودع : التعسيف وألاهداف.1 

ًاهةد مهةاألات ًح مً املعحودؾ اليسخ إلال ٌتروهُة مً ماشحات البحوذ الـ مُةة ظةواء أ

ودوسٍةةةات  أو ق ةةةةُو يحةةةب  أو أؿمةةةةاُ مةةةة ثمشات  أو سظةةةا مل حامـُةةةةة  أو مةةةواد الوظةةةةا ع املحـةةةةذد   

ومً املمًٌ أن ًح مً أًً ا املواد  حر امليؽوس  مثمل الخظوطات  وثحاح الى وو الٍام ة ملـؼم 

م الظبةةةةةف واليؽةةةةةش  وح ةةةةةذف املعةةةةةحودؾ إلةةةةةى ثةةةةةوقحر  ةةةةةجمل دا ةةةةةم املةةةةةواد م اًهةةةةةا ل ظةةةةةحاذا  وقًهةةةةةا لحهةةةةةو 

لخشحةةةةةات البحةةةةةوذ الـ مُةةةةةة بالجامـةةةةةة لحـؼةةةةةُم الشرٍةةةةةة لح ةةةةةَ البحةةةةةوذ ودظةةةةةحاذا   وسقةةةةةف مـةةةةةذُ 

 . "),n.d."About ePrints Soton( الـالمي الـ ميث رحرلا ؿلى م حمف البحث 

ةةا 19وح ةمل املعةةحودؾ ؿلةةى الترثِةةب سنةةم  ًُ  Ranking Web Ofاو إلاظةةبالح ةةيُل  فةةيؿامل

Repositories (“Ranking Web,” n.d.). 

 : (.Soton ePrints policies,” n.d“) سياساث العمل باملستودع.2 

  ًهبمل املعحودؾ أًة ماد  ؿ مُة ثحـ و بماشحات البحوذ الـ مُة فى أي ؼٍمل مف اؿحباس أن

ة   ال اة ألاظاط. هيال اة إلاه  حًز

  الـ ميبحُث ًمًٌ وسخها ودححكاغ   ا أل شا  البحث ثحاح املواد باملعحودؾ م اًها 

ة.   ولِغ أل شا  ث اٍس

  ًًمل ؿم ُات إلاًذاؾ ًحم الححهو من ا نبمل إًذاؿها ؿلى املعحودؾ ل ح يذ مً د ولها ضم

ش الزى ظِبزُ ن اسى حهذه ل ح يذ من ا إألا أن  و الححٍش هظام املعحودؾ مً نبمل قٍش

 ؿاثو امل لل. مع ولُة مذى صحة املاد  ثهف ؿلى

   و املعحودؾ أي ط بات  اصة لسحب املواد مً املعحودؾ  وإرا ثبحن إلداس ًحالف قٍش

ا لحهوم الظبف واليؽش ألى ماد  باملعحودؾ ظوف ًهو  لسح  ا 
ً
املعحودؾ أن لىاى اهت اً

 قوًسا مً املعحودؾ. 

 .ث تز  الجامـة بحكؽ املواد إلى أحمل  حر معمد باملعحودؾ 

  املستودع:يت واملعاًير املتبعت إلدازة الجواهب الفى.3 

املكحةةةةةةةوح امل ةةةةةةةذس  الةةةةةةةزى جـحمةةةةةةةذ حمُةةةةةةةف  E-printsثةةةةةةةم بىةةةةةةةاء املعةةةةةةةحودؾ باظةةةةةةةحاذا  بشهةةةةةةةام  

ُةةةىٌغ    LINUXمٍوهاثةةةا الورم ُةةةة ؿلةةةى الوةةةرام  مكحوحةةةة امل ةةةذس  قهةةةو ٌعةةةحاذ  هؼةةةا  الخؽةةةاُمل ل

حواقو مف مـاًحر مبادس    PERL  ولاة الورم ة MySQL  وناؿذ  بُاهات Apacheوظحرقش أباجص د  ٍو

ورلةةةةةَ ٌـجةةةةةد إمٍاهُةةةةةة ثٌؽةةةةةُل الححةةةةةوى باظةةةةةحاذا  ناؿةةةةةذ  بُاهةةةةةات حوحةةةةةمل  OAIألاسؼةةةةةُل املكحةةةةةوح 

خةةُ  اظةةححراد وث ةةذًش الخسةةجُ ت البب ُوحشاقُةةة مل ةةادس املـ ومةةات  Google Scholarظةةٍولش    ٍو
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خةةةةةُ  إمٍاهُةةةةةة إؿةةةةةذاد وثا ةةةةةُح امل كةةةةةات دظةةةةةخىادًة ل حكةةةةةاغ ؿلةةةةةى ثىاظةةةةةو البُ اهةةةةةات الوصةةةةةكُة  ٍو

 PDF, HTML, JPEG, TIFF, MP3, andرلةَ  فةيويةزلَ قهةو ًحـامةمل مةف مـؼةم أؼةٍاُ امل كةات بمةا 

AVI. 
  University of Michigan Deep Blueالنموذج الثان  :  مستود  جامعة ميتشجن 

 /http://deepblue.lib.umich.eduاملونف : 

 : 
ً
 التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا

م اُ الحـ ُم  في   ومىز إوؽا  ا وهى جـممل ؿلى ثهذًم  ذمات ا 1817ؿا   فيثم إوؽارلا  

ًادًمُة وثظ ش يكاءات والبحث لخ و قشو ل حواصمل وحكؽ وثظبُو الهُم املـشقُة والكىُة وألا ٍو

ً ؿلى مواحهة ثحذًات الحاضش واملعحهبمل  واحح د  (.About U – M,” n.d“)ومواطىحن نادٍس

بومتريغ ل جامـات  ا فى ث يُل الٍو ًُ  2013إصذاس  ًىاًش فيالجامـة الترثِب الشالف ؿامل

(“WORLD | Ranking Web of Universities,” n.d.). 

 المستود  المسيسج للجامعة :

 

  (.Deep Blue,” n.d“)( الصفحت السئيسيت ملستودع جامعت ميتشجً 2/5(شكل زقم 

http://deepblue.lib.umich.edu/
http://deepblue.lib.umich.edu/
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 مشسوع املستودع : التعسيف وألاهداف.1 

ةةةةة  ـةةةةمل مةةةةً حامـةةةةةة  التةةةةيٌـمةةةةمل املعةةةةحودؾ ؿلةةةةى ثةةةةوقحر الوصةةةةُو إلةةةةى ث ةةةةةَ ألاؿمةةةةاُ الكٌٍش ث 

ن والحـ ُم  مً   ُ ثهذًم أؿ اء الجامـة مةً البةاحثح الـ ميم األات البحث  فيمُخصجً سا ذ  

ي ةةةضء مةةةً م حمةةةف الجامـةةةة  وثهةةةذ  مٌحبةةةة الجامـةةةة  ذمةةةة املعةةةحودؾ  الـةةةالميوالظةةة ل ل م حمةةةف 

ُةةةةة  الـ مةةةةيم اًهةةةةا لجحمةةةةف البحةةةةث  ش املعةةةةحمش ل معةةةةحودؾ لحاظ بالجامـةةةةة  مةةةةف الحةةةةشو ؿلةةةةى الحظةةةةٍو

 الكٌةةةةةشي دححُاحةةةةةات الحالُةةةةةة واملعةةةةةحهب ُة ل جامـةةةةةة  وح ةةةةةذف إلةةةةةى ثه ُةةةةةمل الحةةةةةواحض إلثاحةةةةةة إلاهحةةةةةاج 

حهةةةو اظةةةحاذا  ل جام ة إلاثاحةةةة  ٍو ةةةمل املةةةذى ل ةةةمان اظةةةحمشاٍس ـةةةة ؿلةةةى أوظةةةف هظةةةام  والحكةةةؽ طٍو

 :  (.Deep Blue,” n.d“)املعحودؾ املضاًا الحالُة 

  الشرٍةةةةةVisibility  :ل باحةةةةث ؿوةةةةر املعةةةةحودؾ مةةةةً حاهةةةةب  الكٌةةةةشي ظةةةةهولة الوصةةةةُو إلةةةةى الـمةةةةمل  أي

 سقف مـذألات دظخؽهاد بح َ امل ادس. و الحاليأنشاها  

  ة : ٌعةةحاذ  املعةةحودؾ ثهىُةةة  اصةةة ث ةةمً اظةةحهشاس ههةةاض الوصةةُو  Permanenceدظةةحمشاٍس

ًمٌةً دؿحمةاد ؿ ُةا فةى ؿم ُةة دظخؽةهاد ؿىةذ الحاحةة ل وصةُو  و الحةاليلؤلؿماُ ؿلى إلاهترهد  

 .الكٌشي إلى الـممل 

  الؽةةةةةمولُةComprehensiveness  ًةةةةةةذؿم املعةةةةةةحودؾ م موؿةةةةةةة محىوؿةةةةةة مةةةةةةً أؼةةةةةةٍاُ امل كةةةةةةات : 

  ولٌةً أًً ةا املةةواد رات الن ةاي ؼةةٍ ا  فةيجصةجُف البةاحثحن ؿلةى إًةةذاؾ لةِغ قهةع الـمةمل  و الحةالي

 ال  ة مثمل : م موؿات البُاهات  وال وس  ومواد الوظا ع املحـذد .

  ًالحكؽ نمSafe storage  ة قٍمل ما ؿلى الباحث أن : ورلَ ٌعحر حىًبا إلى حىب مف دظحمشاٍس

ُةةةةة وثةةةةةولى ن ةةةةةاًا ًهةةةةو   باإلًةةةةةذاؾ مةةةةش   واحةةةةةذ  قهةةةةةع رةةةةم ًهةةةةةو  املعةةةةحودؾ لـمةةةةةمل اليسةةةةةخ دححُاط

مل املذى ل مواد.  ثيعُو أؼٍاُ امل كات مف ضمان الحكؽ طٍو

ا فى الح يُل  23وح مل املعحودؾ ؿلى الترثِب سنم  ًُ   Ranking Web Of إلاظباو ؿامل

Repositories (“Ranking Web,” n.d.) . 

 : ,")Deepblue FAQ(" سياساث املستودع.2 

  ألؿ ةةةةةاء لُ ةةةةةة الحةةةةةذَسغ والبةةةةةاحثحن  الكٌةةةةةشي ً تةةةةةز  املعةةةةةحودؾ بحةةةةةوقحر الوصةةةةةُو الحةةةةةش لئلهحةةةةةاج

 والظ ل بالجامـة ؿلى أوظف هظام دون نُود أو ؼشوض.
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  حكةةةةؽ وإثاحةةةةةة الـمةةةةمل مةةةةةً  ةةةة ُ املعةةةةةحودؾ مثةةةةةمل :  فةةةةةيً تةةةةز  املةةةةةودؾ ب ؿظةةةةاء الحةةةةةو ل معةةةةحودؾ

ش الكىُةةةةةةةةة  وم موؿةةةةةةةةات البُاهةةةةةةةةات  املهةةةةةةةةاألات  ومعةةةةةةةةودات املهةةةةةةةةاألات  وأوسام الـمةةةةةةةةمل  و  الحهةةةةةةةةاٍس

 وألاطشوحات  واملواد الحـ ُمُة  ومواد الوظا ع املحـذد .

 .ب أن ًٍون الـممل املهذ  إلثاححا باملعحودؾ اليسخة أو إلاصذاس  الن ا ُة مً الـممل ً 

  ؿةةةةش  وإثاحةةةةة ؿم ةةةةا بمةةةةا ٌؽةةةةحممل ؿلةةةةى معةةةةحا ح  فةةةةيامل لةةةةل أو الهةةةةا م باإلًةةةةذاؾ لذًةةةةا الحةةةةو

 طبًها لعُاظة املعحودؾ. إلٌتروو ؼٍمل  فيوصكم 

  ةو املعةحودؾ ؿلةةى معةاؿذ  املةودؾ حالةة الحاحةة إلةةى أًةة إضةاقات  أو جـةةذً ت  أو  فةةيٌـمةمل قٍش

 الحزف لُحماش د مف ظُاظة املعحودؾ.

  ًامةةةمل الحةةو حةةةزف ؿم ةةا مةةةً املعةةةحودؾ إألا أن إداس  املعةةةحودؾ  فةةةيؿلةةى الةةةش م بةةة ن املةةودؾ لذًةةةا 

ة الوصةةُو إلُةةا  ودظخؽةةهاد ثحةةشو ؿلةةى دححكةةاغ بالـ مةةمل ب ةةوس  دا مةةة ل ةةمان اظةةحمشاٍس

مل املذى.  با  وثِعحر ؿم ُة الحكؽ طٍو

   ةةةةة قُ ةةةةب ؿ ُةةةةا الح ةةةةُو ؿلةةةةى ث ةةةةٍش ؿىةةةةذ حاحةةةةة امل لةةةةل ألاظةةةةحاذا  الـمةةةةمل أل ةةةةشا  ث اٍس

 مً إداس  املعحودؾ. يحاب 

 الجواهب الفىيت واملعاًير املتبعت إلدازة املستودع :.3 

املكحوح امل ذس  ولو ًذؿم مـُاس دب ً ًوس ياظة  Dspaceبشهام  ًهو  املعحودؾ ؿلى 

هبمل  هوؾ مً  أيل مُحاداثا  مما ً يذ ؿلى إمٍاهُة ثبادُ البُاهات مف املـاًحر املـحمذ  ألا شى  ٍو

ُو  حواقو مف بشوثًو ًالى وو  وال وس  وال وت  والكُذًو  ٍو  .OAI - PMHأهواؾ الححوى 
 

 University ofد  الرقمب  المسيسبج لجامعبة نويند نبد    النموذج الثالث : المسبتو 

Queensland's institutional digital repository 

 /http://espace.library.uq.edu.auاملونف : 

 : 
ً
 التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا

جزألاهةةةةةةذ  فةةةةةةيالجامـةةةةةةات  وهةةةةةةى مةةةةةةً أنةةةةةةذ  1909ؿةةةةةةا   فةةةةةةيثةةةةةةم إوؽةةةةةةارلا   queenslandوألاًةةةةةةة ًٍو

   وجـةذ واحةذ  مةً 1911ؿةا    فيطالب مىز اقححاحها  197000  ثاشج من ا ما ًهشل مً  ألاظترالُة

ـةةةات دظةةةترالُة فةةةى الحـ ةةةُم والبحةةةث  وجعةةةلى الجامـةةةة باظةةةحمشاس إلةةةى ثحهُةةةو الحمحةةةز   فةةةيأوا ةةةمل الجام

  واحح ةةةد الجامـةةةة (.The University Of Queensland,” n.d“)م ةةاألات الحـ ةةةُم وديخؽةةةاف 

http://espace.library.uq.edu.au/
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ةةةةا  122الترثِةةةب  ًُ بةةةةومتريغ ل جامـةةةات  فةةةيؿامل  | WORLD“) 2013إصةةةذاس  ًىةةةةاًش فةةةةيث ةةةةيُل الٍو

Ranking Web of Universities,” n.d.)  

 المستود  المسيسج للجامعة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The“)عت كوينزالهد ( الصفحت السئيسيت للمستودع السقمى املؤسس ي لجام2/6شكل زقم )

University of Queensland's institutional digital repository,” n.d.) 
 

 مشسوع املستودع : التعسيف وألاهداف.1 

ليؽةةةةش هحةةةةا   البحةةةةوذ ألؿ ةةةةاء لُ ةةةةة الحةةةةذَسغ والظةةةة ل بالجامـةةةةة   الشظةةةةميلةةةةو امل ةةةةذس 

الـةةةةالم  وثهةةةةذًم  فةةةةيظةةةةام الخةةةةاو بالجامـةةةةة ؿلةةةةى أوظةةةةف ه الكٌةةةةشي وح ةةةةذف إلةةةةى الوصةةةةُو إلةةةةى إلاهحةةةةاج 

ش ؿلى معحوى الجامـة مثةمل : م موؿةات البُاهةات الخاصةة بةالحـ ُم  البُاهات ال صمة إلؿذاد الحهاٍس

اظةترالُا   فيالبحث  في   والحمحز ) CHERDHigher Education Research Data Collection ( الـالي

http://www.innovation.gov.au/Research/HERDC/Pages/default.aspx
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)ERAExcellence in Research for Australia (  ويةزلَ ثةوقحر البُاهةات ال صمةة لىؼةا  الجامـةة  

 بمثابةة معةحودؾ م   Q-Index   UQ Researchersمثةمل  الذا لي
ً
ظسة ي لحةوقحر الوصةُو   ولةو أً ةا

أوؽةة ت ا الجامـةةة مثةةمل املةةةواد  التةةيل بةةاحثحن بالجامـةةة واملةةواد الشنمُةةة ألا ةةشى  الكٌةةشي الحةةش لئلهحةةاج 

 ً ةةةم الشظةةةا مل الجامـُةةةة 
ً
ة  و حرلةةةا ولةةةو أً ةةةا  التةةةياملظبوؿةةةة  وال ةةةوس  واملةةةواد العةةةمـُة والب ةةةٍش

ًذاؾ وسخ مً أؿمالهم باملعحودؾ أححزت بالجامـة  وجـممل الجامـة ؿلى جصجُف الباحثحن   ا ؿلى إ

ض الوصُو  ودظحاذا  ودظخؽهاد بح َ ألاؿماُ   The University“)ورلَ بالظبف ٌـممل ؿلى جـٍض

of Queensland's institutional digital repository,” n.d.) 

ا  29وح مل املعحودؾ ؿلى الترثِب سنم  ًُ  (.Ranking Web,” n.d“) إلاظباو الح يُل  فيؿامل

 : (UQ eSpace Scope,” 2013“) سياساث العمل باملستودع.2 

  ة ل ـممل أو أن ًٍون شخح ماُو لا ً ب أن ًٍون الها م باإلًذاؾ صاحب حو امل ٌُة الكٌٍش

 إًذاؾ الـممل .

  ًةةحم قشضةةها ؿلةةى إثاحةةة الةةىح الٍامةةمل باملعةةحودؾ لعةة ب حهةةوم الظبةةف  التةةيلىةةاى لـةةق الهُةةود

 ما ثحُو د والتيواليؽش  
ً
 ون إًذاؾ وسخة مً املهاألات امليؽوس .يثحرا

  ًمٌةةةةً قهةةةةةع ل ظةةةةة ل والبةةةةةاحثحن الح ةةةةُو ؿلةةةةةى وسةةةةةخة مةةةةةً الةةةةىح الٍامةةةةةمل لشظةةةةةا مل املاحعةةةةةححر

 والذيحوساه.

  فةةةى حالةةةة ط ةةةب صةةةاحب الـمةةةمل حةةةزف ؿم ةةةا مةةةً املعةةةحودؾ ٌـمةةةمل املعةةةحودؾ ؿلةةةى ثىكُةةةز ط بةةةا فةةةى

ٌعةةةةةةح ُب لظ بةةةةةةات حةةةةةاُ أن ًٍةةةةةةون لذًةةةةةا ظةةةةةة ب وافةةةةةس لـةةةةةةذ  إثاححةةةةةةا  ويةةةةةزلَ قةةةةةة ن املعةةةةةحودؾ 

ا ؿلى حهوم الظبف واليؽش.
ً
ً حكاػ  الىاؼٍش

  إلةةةةةةةى الجامـةةةةةةةة  أو ثاةةةةةةةالل الهةةةةةةةواهحن  جسةةةةةةة   التةةةةةةةياظةةةةةةةخبـاد املةةةةةةةواد  فةةةةةةةيًحةةةةةةةحكؽ املعةةةةةةةحودؾ بةةةةةةةالحو

ـات.  والخؽَش

  ٌـمةةةمل املعةةةحودؾ ؿلةةةى حكةةةؽ املةةةواد املودؿةةةةة باظةةةحاذا  م موؿةةةة مةةةً الحهىُةةةات إلداس  البُاهةةةةات

 .نميالش وثظبُو أق مل املماسظات ل حكؽ 

   ةو اظح ةاقت ا ؿلةى  ةواد  ً تةز  املعةحودؾ بحةوقحر إلاثاحةة املعةحمش  لححةوى املعةحودؾ ؿةً طٍش

servers .ًحم صُاهت ا مً نبمل املٌحبة 

 

 

http://www.arc.gov.au/era/default.htm
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 الجواهب الفىيت واملعاًير املتبعت إلدازة املستودع :.3 

شه مةةةً  FEZثةةةم بىةةةاء املعةةةحودؾ باظةةةحاذا  بشهةةةام   قحةةةز  إلداس  املعةةةحودؿات الةةةزى ثةةةم ثظةةةٍو

ش ٌعةةخىذ ؿلةى بشهةةام   جزألاهةةذ  ولةةو بشهةام  نةةوى ونابةمل ل حظةةٍو املكحةةوح  Fedoraنبةمل مٌحبةةة حامـةة ًٍو

 ,perlواظةةحاذا   Mysqlباظةةحاذا  ناؿةةذ  بُاهةةات  Linuxامل ةةذس ولةةو مبجةةد ؿلةةى هؼةةا  الخؽةةاُمل 

php  اةةةةات ل ورم ةةةةة لبىةةةةاء املعةةةةحودؾ  ولةةةةو مٌحةةةةةول ب اةةةةة الورم ةةةةة ًPHP  ةةةةذؿم ؿةةةةذد مةةةةً نواؿةةةةةذ ٍو

 ."),Postgres - MySQL )n.d."About Fezات وهى البُاه

حواقةةو املعةةحودؾ مةةف مبةةادس  ألاسؼةةُكات املكحوحةةة  ةةض مـةةاًحر  التةةيٍو ش وجـٍض جـمةةمل ؿلةةى ثظةةٍو

  ويةةةةةةزلَ ًحواقةةةةةةو مةةةةةةف ؿةةةةةةذد مةةةةةةً املـةةةةةةاًحر الـاملُةةةةةةة الكٌةةةةةةشي لخعةةةةةةهُمل وؽةةةةةةش إلاهحةةةةةةاج  البُجةةةةةةيالخؽةةةةةةاُمل 

ةذؿم مـُةاس قهةو ًةذؿم مـُةاس دب ةً ًةوس ل مُحاداثةا    وألاظةترالُة ل حكةؽ   Open URL Standardٍو

ةةمل املةةذى و ظةةة ث ةةيُل البحةةوذ  ةةحم   XMLواظةةحاذا   ألاظةةترالُةطٍو لحيعةةُو ثبةةادُ البُاهةةات  ٍو

ةات البحةث الـاملُةة مثةمل   google , google scholarثٌؽةُل مححةوى املعةحودؾ مةً نبةمل يوةرى محًش

(“FAQ - UQ eSpace,” n.d.). 

 

  University of Illinois إيدلد -نوي أوربانا شامةين النموذج الرابع : جامعة إلي

Urbana Champaign -IDEALS    

 /https://www.ideals.illinois.eduاملونف : 

 : 
ً
 التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا

  وحامـة إلُىوي أوس اها ؼامبحن ايخعب ظةمـة طُبةة يشا ةذ  1867عها في ؿا  مىز ث ظِ

م األات البحوذ والحـ ُم واملؽاسية الجحمـُة  وثحمحز باجعاؾ هظام جاظُة  فيؿلى معحوى الـالم 

ةةةا إل  ةةةا ألاًةةةادًميبشام هةةةا والحمحةةةز  ًُ  University of“)باه ةةةما  أق ةةةمل أؿ ةةةاء لُ ةةةة الحةةةذَسغ ؿامل

Illinois,” n.d.)  ا 20  واحح د الجامـة الترثِب ًُ بومتريغ ل جامـات فى إصذاس   فيؿامل ث يُل الٍو

 . (.WORLD | Ranking Web of Universities,” n.d“)  2013ًىاًش

 

 

 

 

http://www.illinois.edu/
https://www.ideals.illinois.edu/
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 : المستود  المسيسج للجامعة

 

 Illinois“)( الصفحت السئيسيت ملستودع جامعت إليىوي أوزباها شامبين 2/7شكل زقم )

al Environment,” n.d.)Digit 

 مشسوع املستودع : التعسيف وألاهداف.1 

ًادًمُةةةة   Illinois Digitalالبِ ةةةة الشنمُةةةة لجامـةةةة إلُىةةةوى إلثاحةةةة املةةةواد الحـ ُمُةةةة وألا

Environment For Access to Learning and Scholarship – IDEALS  الشنمةةيلةةو املعةحودؾ 

ًادًمُةةةة بمةةةا  املةةةواد امليؽةةةوس   و حةةةر امليؽةةةوس   وم موؿةةةات البُاهةةةات  رلةةةَ  فةةةيل بحةةةوذ وامل ةةةادس ألا

ـةةةةةةذد   ثةةةةةةم إهحاحهةةةةةةةا ب امـةةةةةةةة إلُىةةةةةةوى  قةةةةةةةُمًٌ ألؿ ةةةةةةاء لُ ةةةةةةةة الحةةةةةةةذَسغ   التةةةةةةةيومةةةةةةواد الوظةةةةةةةا ع املح

والبةةةةاحثحن  وطةةةة ل الذساظةةةةات الـ ُةةةةا إًةةةةذاؾ أؿمةةةةالهم بةةةةا  يةةةةزلَ ًمٌةةةةً لةةةةئلداسات بالجامـةةةةة إثاحةةةةة 

ش الكىُة و حرلا مً   .)Illinois Digital Environment,” n.d(“املواد أوسام الـممل والحهاٍس
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ةا  31وح ةمل املعةحودؾ ؿلةى الترثِةب سنةم  ًُ   Ranking Web Of إلاظةباو الح ةيُل  فةيؿامل

Repositories (“Ranking Web,” n.d.) . 

 :(.IDEALS Policies,” n.d“) سياساث العمل باملستودع.2 

 ًةةةةذاؾ الـمةةةةمل باملعةةةةحودؾ ً ةةةةب ؿلةةةةةى صةةةةاحب الـ ًةةةةحم إ ٍةةةةم  مةةةةمل املواقهةةةةة ؿلةةةةى إلاثاحةةةةة الاحةةةةةر ل

مٌةً ل ةاحب  ة ل ـممل ؿلى ؼبٌة إلاهترهد  مف دححكةاغ بيسةخ أل ةشا  الحكةؽ  ٍو ح ٍش

 الـممل إؿاد  وؽش ؿم ا فى أي مٍان آ ش دون الح ُو ؿلى إرن مً إداس  املعحودؾ.

  ش أظةةالُب الشنمةةيٌـمةةمل املعةةحودؾ ؿلةةى ثةةوقحر بِ ةةة ل حكةةؽ  ل مةةواد ؿلةةى املعةةحودؿات  وثظةةٍو

و ثبجد مبادس  ت ذف إلى الحك حكؽ ل مواد ؿً مل املةذى  وإثاحةة الوصةُو  الشنمي ؽطٍش طٍو

 إلى البحوذ الـ مُة.

  ا مةف أق ةمل ًُ ً ثمؽة ٌـممل املعحودؾ ؿلى ثوقحر ال ُاهة ل ـذاد والورم ُات ووظا ع الحاٍض

 .الشنمياملماسظات ل حكؽ 

  ًاقةة ً تز  املعحودؾ بحةوقحر الوصةُو إلةى حمُةف املةواد بةا ؿلةى أوظةف هظةام ممٌةً باظةحاذا  

ةةةةةات البحةةةةةث   الوظةةةةةا مل املمٌىةةةةةة مثةةةةةمل جعةةةةةهُمل ثٌؽةةةةةُل املُحاداثةةةةةا والححةةةةةوى مةةةةةً  ةةةةة ُ محًش

 .  RSSوثوقحر  ذمة الح هُم امل عع 

  ةةةةةةة  التةةةةةةيلىةةةةةةاى لـةةةةةةق املةةةةةةواد  لحهةةةةةةوم امل ٌُةةةةةةة الكٌٍش
ً

ًةةةةةةحم قةةةةةةش  نُةةةةةةود ؿلةةةةةةى إثاحت ةةةةةةا امحثةةةةةةاألا

 .ً  واثكانُات الىاؼٍش

 ًير املتبعت إلدازة املستودع :الجواهب الفىيت واملعا.3 

املكحةوح امل ةذس  ولةو ًةذؿم مـُةاس دب ةً ًةوس ياظةة  Dspaceًهو  املعحودؾ ؿلةى بشهةام  

هبةةةمل أى هةةةوؾ مةةةً  ل مُحاداثةةةا ممةةةا ً يةةةذ ؿلةةةى إمٍاهُةةةة ثبةةةادُ البُاهةةةات مةةةف املـةةةاًحر املـحمةةةذ  ألا ةةةشى  ٍو

حواقةةو  ًالى ةةوو  وال ةةوس  وال ةةوت  والكُةةذًو  ٍو ةةُو أهةةواؾ الححةةوى    OAI – PMHمةةف بشوثًو

ًات البحث املـشوقة. حم ثٌؽُل الححوى مً   ُ محش  ٍو
 

  University ofالنموذج الخامس : المستود  الرقمب  لجامعبة نولومةيبا الةريطانيبة    

Circle –British Columbia digital repository  

 /https://circle.ubc.caاملونف : 

 : التعسيف بالجامعت وجسجيبها عاملي
ً
 ا

ظاهُة ثم إوؽا  ا فى    في  وجـذ واحذ  مً الجامـات الشا ذ  1908حامـة ًولومبُا الوًر

حم ثشثُ  ا باظحمشاس ضمً أُو  ا  وث زل إل  ا  40يىذا  ٍو ًُ حمُف أهحاء  فيف الظ ل ألا آحامـة ؿامل
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 22ة الترثِب   واحح د الجامـ  (.The University of British Columbia,” n.d“)يىذا وحُو الـالم

ا  ًُ بومتريغ ل جامـات فى إصذاس  ًىاًش فيؿامل  WORLD | Ranking Web of“)  2013ث يُل الٍو

Universities,” n.d.). 

 

 المستود  المسيسج للجامعة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( الصفحت السئيسيت للمستودع السقمى لجامعت كولومبيا 2/8شكل زقم )

طاهيت  ish Columbia's digital repository,” n.d.)(“University of Britالبًر

 

 مشسوع املستودع : التعسيف وألاهداف  .1 

ظةةاو معةةحودؾ حامـةةة ًولومبُةةا  ثةةم ثهةةذًم مهتةةرح ملؽةةشوؾ املعةةحودؾ  CIRCLE الشنمةةي الوًر

لُـمةمل ؿلةى  2006مةً  ة ُ لجىةة املٌحبةة إلالٌتروهُةة بالجامـةة  وثةم إط نةا فةى ؿةا   2006ؿةا   فةي
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ةةةو الوصةةةُو الحةةةش  وح ةةةذف املعةةةحودؾ إلةةةى  الكٌةةةشي ج إثاحةةةة إلاهحةةةا لجحمةةةف البحةةةث بالجامـةةةة  ؿةةةً طٍش

(“University of British Columbia's digital repository,” n.d.)  : 

 نُود مً   ُ ؼبٌة إلاهترهد. أيل جامـة وإثاححا بذون  الكٌشي باإلهحاج  الحـٍشل 

  مل حش  الجامـة.دا  الـ ميدؿم أوؽظة الحـ ُم والحـ م والبحث 

   .مل ألاحمل لخشحات الجامـة الـ مُة  الحكؽ طٍو

ا  38وح مل املعحودؾ ؿلى الترثِب سنم  ًُ  . (.Ranking Web,” n.d“) إلاظباو الح يُل  فيؿامل

 : (.cIRcle Policies,” n.d“) سياساث العمل باملستودع.2 

  ظاهُة ؿلى إثاحة ماش  الشنميٌـممل املعحودؾ حات البحوذ الـ مُة لجامـة ًولومبُا الوًر

عُة   أهح ها م حمف الجامـة ل جمُف بذون نُود. التيواملواد الحذَس

  ثح مً   وؾ حمُف املواد لهواهحن حهوم  التيًوقش املعحودؾ م موؿة مً العُاظات

امل ٌُة الكٌش  الٌىذًة  وث مً اثكانُة إلاًذاؾ بحن الباحث واملعحودؾ أها مً املمًٌ أن 

مٍان آ ش مف دححكاغ بيسخة دا مة مً الـممل دا مل  أي فيؿم ا ًهو  الباحث بيؽش 

ماد  مً املعحودؾ إألا فى حاألات ن ُ ة من ا اهت اى  أياملعحودؾ  وألا ًحم حؼش أو  حب 

ة ونُاما باألاهححاُ.  امل لل لحهوم امل ٌُة الكٌٍش

  ملعحهب ُحن ؿلى إثاحة املواد الشنمُة ل معحاذمحن الحالُحن وا الشنميث يذ ظُاظة الحكؽ

ش وثظبُو  و ثظٍو ثيح   التيل حكؽ الشنمي وال ُاهة لحه ُمل الـوا و  اظتراثُ ُاتؿً طٍش

 ؿً الحظوس الحٌىولوجى.

 الجواهب الفىيت واملعاًير املتبعت إلدازة املستودع :.3 

املكحةةةةةةوح امل ةةةةةةةذس الةةةةةةةزى ٌـمةةةةةةمل ؿلةةةةةةةى أسؼةةةةةةةكة وإداس   DSpaceٌعةةةةةةحاذ  املعةةةةةةةحودؾ بشهةةةةةةةام  

مُةةة   ولةةو ًةةذؿم مـُةةاس دب ةةً ًةةوس ياظةةة ل مُحاداثةةا ممةةا ً يةةذ ؿلةةى إمٍاهُةةة ومؽةةاسية امل ةةادس الشن

هبمل  ًالى وو  وال ةوس   أيثبادُ البُاهات مف املـاًحر املـحمذ  ألا شى  ٍو هوؾ مً أهواؾ الححوى 

ُو  حواقو مف بشوثًو  .OAI - PMHوال وت  والكُذًو  ٍو
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 The Ohio State Universityهبايو  النموذج السادس : بنك المعرفة بجامعبة و يبة أو  

Knowledge Bank   

  /https://kb.osu.edu/dspaceاملونف : 

 : 
ً
 التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا

   وهى واحذ  مً أيور وأؼممل حامـات 1870ؿا   فيًو ثم ث ظِعها حامـة وألاًة أولا

حمحز باحثولا باملهاس  الـالُة مما ً ل ها ألن ثذ مل  ٍا  ٍو م اف الـاملُة  واحح د الجامـة  فيأمٍش

ا  57الترثِب ًُ بومتريغ ل جامـات فى إصذاس  ًىاًش فيؿامل  | WORLD“)  2013ث يُل الٍو

Ranking Web of Universities,” n.d.) . 

 المستود  المسيسج للجامعة :

 

 The Ohio State“)( الصفحت السئيسيت ملستودع جامعت والًت أوهاًو 2/9شكل زقم )

University Knowledge Bank,” n.d.) 

 

http://www.osu.edu/
https://kb.osu.edu/dspace/
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 التعسيف وألاهداف. املستودع:مشسوع .1 

ىؼُم ثم ث مُما إلوؽاء هؼا  إلداس  املـشقة ل جامـة لخصجُف ودؿم ؿم ُة إوؽاء وث

" لجمف repositoryوحكؽ وإثاحة ألاصُو الشنمُة ل جامـة  قهو ح ذف إلى أن ًٍون "معحودؾ 

ة  لحوقحر ” referatory“  ويزلَ يةة إلٌتروو ؼٍمل  فيثم إوؽا  ا  التيماشحات الجامـة الكٌٍش

حهو املعحودؾ املضاًا الحالُة   The Ohio State University(“سوابع ل ٌُاهات الشنمُة  ٍو

Knowledge Bank,” n.d: ( 

 

 .إلاثاحة الكوسٍة لخشحات الجامـة ؿلى أوظف هظام مً   ُ محشى البحث حوحمل 

  ثةةةةةةةةةوقحر مـةةةةةةةةةشف رابةةةةةةةةةد لٍةةةةةةةةةمل مةةةةةةةةةاد   ومحةةةةةةةةةذد موحةةةةةةةةةذ ل م ةةةةةةةةةذسURL  فةةةةةةةةةيًمٌةةةةةةةةةً اظةةةةةةةةةحاذاما 

 دظخؽهادات املشحـُة.

ا  49ونذ ح مل املعحودؾ ؿلى الترثِب سنم   ًُ  Ranking Web إلاظباو الح يُل  فيؿامل

Of  Repositories 2013إصذاسثا ًىاًش   في (“Ranking Web,” n.d.). 

 : .OSU,” n.d“)( سياساث العمل باملستودع.2 

   ٌؽحممل مححوى املعحودؾ ؿلى املهاألات الشنمُة  ومعودات املهاألات  والبُاهات إلاح ا ُة

ة  وأوسام الـممل  واملواد ال ش الكىُة  واملواد العمـُة والب ٍش  حـ ُمُة. والحهاٍس

  سنميؼٍمل  في الكٌشي لىاى ؼشطحن إلثاحة الـممل باملعحودؾ لما : ألاُو : أن ًٍون الـممل 

حكؼا وإثاححا ؿلى املعحودؾ  ون ش : أن ًٍون الباحث مىحمد لجامـة  فيوصاحبا ًش ب 

 وألاًة أولاًو.

 .ً  ً ب ؿلى الباحث نبمل إًذاؾ ؿم ا باملعحودؾ أن ً ظ ف ؿلى ظُاظات الىاؼٍش

 ى الش م أن بىَ املـشقة ٌـممل ؿلى دؿم الوصُو الحش إألا أن لىاى لـق الحاألات التد ؿل

 ًٍون لىاى ضشوس  لحجب الححوى وثهُُذ الوصُو إلُا.
 

 الجواهب الفىيت واملعاًير املتبعت إلدازة املستودع :.3 

املكحةةةةةوح امل ةةةةةذس  والةةةةةزى ًةةةةةذؿم مـُةةةةةاس دب ةةةةةً ًةةةةةوس  Dspaceًهةةةةةو  املعةةةةةحودؾ ؿلةةةةةى بشهةةةةةام  

هبمل أي هوؾ  ياظة ل مُحاداثةا  مما ً يذ ؿلى إمٍاهُة ثبادُ البُاهات مف املـاًحر املـحمذ  ألا شى  ٍو

ًالى وو  وال وس  وال وت  والكُذًو.  مً أهواؾ الححوى 
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 Pubs -Purdue eالنموذج السابع : المطةوعات اإللكترونية لجامعة بوردو

 /http://docs.lib.purdue.eduاملونف : 

 : 
ً
 التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا

  وهةةى ثهةةذ   1869ثةةم ث ظةةِغ حامـةةة  "بةةوسدو"  بوألاًةةة إهةةذًاها بالوألاًةةات املححةةذ   فةةى ؿةةا  

  211نن بشهامجى البٍالوسَغ والذساظات الـ ُا أليثر مً 
ً

   (.Research University,” n.d“)م األا

فةةى إصةةذاس  ًىةةاًش  Webometrics الـةةالمي إلاظةةباو الح ةةيُل  فةةي 27الجامـةةة الترثِةةب سنةةم  واحح ةةد 

2013(“WORLD | Ranking Web of Universities,” n.d.)  يما احح د مشاثب محهذمة فى الـذًذ  

 .(.Purdue Amid,” n.d“)مً الح يُكات ألا شى 

 المستود  المسيسج للجامعة :

 

 Pub,” n.d.a)-(“Purdue eحت السئيسيت ملستودع جامعت بوزدو ( الصف2/10شكل زقم )

 

 

http://docs.lib.purdue.edu/
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لجامـةةةةةة "بةةةةوسدو" ؿبةةةةةاس  ؿةةةةً  ذمةةةةةة ثهةةةةذمها مٌحبةةةةةات حامـةةةةة "بةةةةةوسدو"   الشنمةةةةياملعةةةةحودؾ 

ةةةةةةض مهمةةةةةةة مؽةةةةةةاسية  جـمةةةةةةمل ؿلةةةةةةى حمةةةةةةف وثىؼةةةةةةُم وحكةةةةةةؽ ومؽةةةةةةاسية ماشحةةةةةةات الجامـةةةةةةة الـ مُةةةةةةة لحـٍض

حة لل املعةحودؾ مةً ر رةة  الـالميحمف الج فيالجامـة  ةا  ٍو ًُ بحهةذًم ماشحةات الجامـةة الـ مُةة ؿامل

 the Purdue  ومعةةحودؾ البحةةوذ لجامـةةة "بةةوسدو"e-Archives إلالٌترووةة : ألاسؼةةُل  هةةيأحةةضاء 

University Research Repository (PURR)  امليؽةةوسات إلالٌتروهُةةة  Purdue e-Pubs   ولةةو

ش الكىُةةةةةة  وأوسام الـمةةةةةمل  وأؿمةةةةةاُ املةةةةة ثمشات   ةةةةةاو بحكةةةةةؽ وإثاحةةةةةة م هةةةةةاألات الةةةةةذوسٍات  والحهةةةةةاٍس

رات صةة ة  ؿ مةةيمةةواد أ ةةشى ممار ةةة رات طةةالف  وأيووسػ الـمةةمل  وسظةةا مل املاحعةةححر والةةذيحوساه  

 ب امـة "بوسدو"  ويزلَ ٌعحاذ  ألاظح اقة املواد إلالٌتروهُة ملظبـة الجامـة.

ةةةض أؼةةةٍاُ د ث ةةةاُ الـ مةةةد بةةةحن م حمةةةف البةةةاحثحن بالجامـةةةة مةةةً وح ةةةذف املعةةةحودؾ إلةةةى جـٍض

ةةا لححٌُمهةةا ومىانؽةةت ا  وإثاحةةة مححةةوى ؿ مةةد رو نُمةةة  ًُ  ةة ُ إثاحةةة وثوصَةةف مهةةاألات الةةذوسٍات سنم

 .(Purdue e-Pub,” n.d.b“)ػمل اسثكاؾ أظـاس الح ُو ؿلى املواد الـ مُة  فيلجحمف الجامـة 
 

  : (Purdue e-Pub,” n.d.b“) سياساث العمل باملستودع.2 

 .ًٌٌـممل املعحودؾ ؿلى إثاحة الوصُو لخشحات الجامـة الـ مُة ؿلى أوظف هظام مم 

   ثةةةةةىح اثكانُةةةةةة إلاًةةةةةذاؾ باملعةةةةةحودؾ ؿلةةةةةى اححكةةةةةاغ امل لةةةةةل بم ٌُحةةةةةا ل ـمةةةةةمل أى ؿىةةةةةذما ًهةةةةةو

امل لكةةون ب ًةةذاؾ أؿمةةالهم باملعةةحودؾ قةة ن رلةةَ ألا ٌـجةةد ههةةمل م ٌُةةة ألاؿمةةاُ ل معةةحودؾ وإهمةةا 

إثاحةة لةزه دؿمةةاُ مةف دححكةاغ بحهةوم الحةة لُل  فةينُةة قهةع الجامـةة الحةةو جـظةم دثكا

 واليؽش.

 إثاحةةةةة ؿم ةةةةا ؿلةةةةى املعةةةةحودؾ لعةةةة ب اثكانُةةةةة  فةةةةيحةةةةاُ إرا مةةةةا ًةةةةان امل لةةةةل لةةةةِغ لةةةةا الحةةةةو  فةةةةي

 ؿلى معحودؾ الجامـة. الكٌشي الىاؼش ثحهذ  الجامـة بظ ب ل يؽش ل عماح ب ثاحة الـممل 

 ب مادثةةةةا الـ مُةةةةة مةةةً املعةةةةحودؾ ًحةةةةحكؽ الهةةةةا محن ؿلةةةةى حةةةةاُ ط ةةةةب صةةةةاحب الـمةةةمل  ةةةةح فةةةي

  حب املاد  أو ؿذ   ح  ا. فياملعحودؾ بالحو 

  ل ٌُاهات الشنمُة مف ضمان أن بهاء الٌُاهات محاحة بحُث  الشنميً تز  املعحودؾ بالحكؽ

 ػمل الحظوسات الحٌىولوحُة. فيٌعهمل الوصُو إل  ا 

 ة املستودع :الجواهب الفىيت واملعاًير املتبعت إلداز .3 

الح ةةاسى إلداس  املعةةحودؿات  Digital Commonsثةةم إوؽةةاء املعةةحودؾ باظةةحاذا  بشهةةام  

ُو الح اد ملبادس  ألاسؼُكات املكحوحة .  حواقو املعحودؾ مف بشوثًو  الشنمُة   ٍو
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  KU ScholarWorksالنموذج الثامن : مستود  جامعة ننساس لألعمال العلمية 

 /http://kuscholarworks.ku.edu/dspaceاملونف : 

 : 
ً
 التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا

ؿاًمةةةةةةةا واحةةةةةةةذ  مةةةةةةةً يوةةةةةةةرى  150   ونةةةةةةةذ أصةةةةةةةبحد ؿلةةةةةةةى مةةةةةةةذاس  1860ؿةةةةةةةا   فةةةةةةةيثةةةةةةةم إوؽةةةةةةةارلا 

ُةةة و  الـةةةالم  وجـمةةمل حمُةةةف ؿىاصةةشلا إل ةةةشاج حُةةمل مةةةً الهةةاد   و ىةةةاء  فةةيالبحثُةةةة امل ظعةةات الحـ ُم

   (.The University of Kansas,” n.d“)م حمـةةةات ظةةة ُمة  وجصةةةجُف دبحٍةةةاسات حةةةُو الـةةةالم 

بةةةومتريغ ل جامـةةةات فةةةى إصةةةذاس  ًىةةةاًش 171واحح ةةةد الجامـةةةة الترثِةةةب ةةةا فةةةى ث ةةةيُل الٍو ًُ   2013ؿامل

(“WORLD | Ranking Web of Universities,” n.d.) . 

 المستود  المسيسج للجامعة :

 

 KU“)( الصفحت السئيسيت ملستودع جامعت كيساس لألعمال العلميت 2/11شكل زقم )

 ScholarWorks,” n.d.) 

 

 

http://kuscholarworks.ku.edu/dspace
http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/
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 مشسوع املستودع : التعسيف وألاهداف .1 

الـام حن لؤلؿماُ الـ مُة ثم إوؽاره مً نبمل أؿ اء لُ ة الحذَسغ و  الشنميلو املعحودؾ 

ب امـة ييعاط  ثهو  قٌشثا ؿلى ثوقحر مونف إلًذاؾ الباحثحن بالجامـة بحوث م الـ مُة أو أى 

مواد أ شى ؿ مُة مثمل : م موؿات البُاهات  وأوسام الـممل  ومعودات البحوذ  وألاؿماُ 

مل املذى  امليؽوس  ألا شى  ولجـ ها محاحة ؿلى أوظف هظام ممًٌ  ويزلَ ل مان الحكؽ طٍو

 ”,KU ScholarWorks(“ ًالحاليً ُكها املعحودؾ وهى  التي َ املواد  ولىاى م موؿة مً املضاًا لح

n.d (  : 

  الشرٍةVISIBILITY  ؿىذما ًهو  الباحث ب ًذاؾ ؿم ا ؿلى املعحودؾ ق ها ً ب  محاًحا :

ًات البحث ي ضء مً الؽبٌة الـاملُة وظٍُون مً العهمل ؿلى الباحثحن  مً   ُ محش

ا لجمف وحكؽ إلاهحاج ن ش  ًٍ الـثوس ؿلى الـممل لعهولة  ويزلَ ق ها ًوقش مٍاًها مشيضًٍ

ت ا امل ظعُة. ض لٍو  الكٌشى ل جامـة مما ٌعاؿذ ؿلى جـٍض

  الثباتSTABILITY  حُث ً ب  لٍمل ماد  محذد موحذ ل م ذس دا م  ًمًٌ دظخؽهاد :

 با  ألا ًحم جاُحره بمشوس الوند.

  املشوهةFLEXIBILITY :  قهو ًذؿم م مـة محىوؿة مً أهواؾ الححوى وأؼٍاُ امل كات

 الشنمُة.

  قـالُة الحٍ كةCOST- EFFECTIVENESS  حُث ًهذ  مشيض ألاؿماُ الـ مُة الشنمُة :

ًاكل الـبء ؿلى  املشيضي سظو  قالحكؽ  أيبالجامـة ث َ الخذمة م اًها بذون 

 ألانعا  مً مع ولُة صُاهة الىؼا .

  العهولةCONVENIENCE  قـم ُة املؽاسية فى م حمف املعحودؾ وإلاًذاؾ با ثحمحز :

بالعهولة  قم شد إًذاؾ الباحث ل ـممل ق  دا ى ل ه و لؽ ن ؿم ُات الحكؽ وإلاثاحة 

 قاملعحودؾ ًذًش ًمل ث َ ألاموس.

  الحواقهُةCOMPLIANCE  ثم ثحذًذلا مً  التي: ً تز  املعحودؾ بالخظوض إلاسؼادًة

 الهُ ات املاهحة.نبمل الـذًذ مً 

ا 138وح مل املعحودؾ ؿلى الترثِب سنم   ًُ   Ranking Web Of إلاظباو الح يُل  فيؿامل

Repositories (“Ranking Web,” n.d.)  . 
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 : .) KU ScholarWorks Policies,” n.d(“ سياساث العمل باملستودع.2 

  نُةةود قةةُمًٌ  أي لةةزا املعةةحودؾ لةةو معةةحودؾ وصةةُو حةةش ممةةا ٌـجةةد أهةةا محةةاح ل جمُةةف بةةذون

 ألى باحث الذ ُو ؿ ُا والبحث قُا أو ث كحا وثحمُمل املواد دون نُود.

  إؿةةةاد   فةةةي ح ةةةشي ؿىةةةذ نُةةةا  الباحةةةث ب ًةةةذاؾ ؿم ةةةا ؿلةةةى املعةةةحودؾ ق هةةةا ًمىحةةةا الحةةةو الاحةةةر

حمُةةةةةف أهحةةةةةاء الـةةةةةالم  فةةةةةيرلةةةةةَ البُاهةةةةةات الوصةةةةةكُة  فةةةةةيإهحةةةةةاج أو ثشحمةةةةةة أو إثاحةةةةةة الـمةةةةةمل بمةةةةةا 

ا.ل ظحاذا  لؤل شا  ال  ـ مُة قهع ولِغ ث اسًٍ

  ةةةو ؿمةةةمل وسةةةخ اححُاطُةةةة  الشنمةةةيٌـمةةةمل املعةةةحودؾ ؿلةةةى الحكةةةؽ ةةةمل املةةةذى ل مةةةواد ؿةةةً طٍش طٍو

 مٍان رابد. فيوالح يُذ ؿلى بهاء الـممل محاًحا 

 الجواهب الفىيت واملعاًير املتبعت إلدازة املستودع :.3 

ى ثم إوؽا ا مً أحذ الورهام  مكحوحة امل ذس الز Dspaceًهو  املعحودؾ ؿلى بشهام  

نبمل مـهذ ماظاجؽوظخغ  ولو ًذؿم مـُاس دب ً ًوس ياظة ل مُحاداثا  مما ً يذ ؿلى إمٍاهُة 

هبمل  ًالى وو  وال وس   أيثبادُ البُاهات مف املـاًحر املـحمذ  ألا شى  ٍو هوؾ مً أهواؾ الححوى 

ُو  حواقو مف بشوثًو  .OAI - PMHوال وت  والكُذًو  ٍو
 

   Cambridge Universityالمستود  المسيسج لجامعة نامةريدج النموذج التايع : 

DSpace@Cambridge -Institutional Repository  

 /http://www.dspace.cam.ac.ukاملونف : 

 : 
ً
 التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا

ةةةذج هةةةي واحةةةذ  مةةةً أنةةةذ  الجا ًاموًر ًادًمُةةةة الشا ةةةذ  فةةةي الـةةةالم  حامـةةةة  مـةةةات واملشايةةةض ألا

الجةةةةةاُ ألاًةةةةةادًمي ؿلةةةةةى معةةةةةحوى الـةةةةةالم  ورلةةةةةَ ً عةةةةةذ ثمحةةةةةز باحث  ةةةةةا  فةةةةةيمـشوقةةةةةة لعةةةةةمـت ا املحمحةةةةةز  

ةةا فةةةى )(.University of Cambridge,” n.d“وط   ةةا  ًُ   واحح ةةد الجامـةةةة الترثِةةب الشالةةف ؿؽةةش ؿامل

بةةةومتريغ ل جامـةةةات   WORLD | Ranking Web of“) 2013اًشإصةةةذاس  ًىةةة فةةةيث ةةةيُل الٍو

Universities,” n.d.)  

  

http://www.dspace.cam.ac.uk/
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 المستود  المسيسج للجامعة :

 

دج 2/12شكل زقم ) ( الصفحت السئيسيت للمستودع املؤسس ي لجامعت كامبًر

(“Cambridge University Institutional Repository,” n.d.) 

 

 مشسوع املستودع : التعسيف وألاهداف.1 

ُةةةةةةةةو  فةةةةةةةةي ًةةةةةةةةذج ؿلةةةةةةةةى   2006ًول ًامور ـةةةةةةةةة  ؿم ةةةةةةةةد لجىةةةةةةةةة الحاظةةةةةةةةُع وامل ةةةةةةةةادس بمٌحبةةةةةةةةة حام

ةةذج والةةزى ثةةم ث ظِعةةا  ًاموًر لخعةةهُمل  2007ؿةةا   فةةيالحاظةةُع إلوؽةةاء املعةةحودؾ امل ظسةة ي لجامـةةة 

ألؿ اء لُ ة الحذَسغ والباحثحن بالجامـةة واملةواد الترارُةة  والعةماح  الشنميؿم ُة إًذاؾ الححوى 

بالجامـةةةةةة بمؽةةةةةاسية وحكةةةةةؽ الححةةةةةوى ب ؼةةةةةشاف ومحالـةةةةةة مةةةةةً إداس   وألانعةةةةةا  الـ مُةةةةةة نلؤلًةةةةةادًمُح

 .  ")n.d."AboutDSpace@Cambridge,(الجامـة  والهُا  لـم ُة ألاسؼكة الزاثُة ألؿمالهم 

ا  176ح مل املعحودؾ ؿلى الترثِب سنم   ًُ   Ranking Web Of إلاظباو الح يُل  فيؿامل

Repositories (“Ranking Web,” n.d.) . 
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 : (.DSpace@Cambridge Policies,” n.d“)اساث املستودع سي.2 

  رات الظبُـةةةةة الـ مُةةةةة أو الحـ ُمُةةةةة أو  الشنمةةةةيهةةةةوؾ مةةةةً أهةةةةواؾ الححةةةةوى  أيًهبةةةةمل املعةةةةحودؾ

ة أو الترارُة الزى ثم إوؽا ا مً نبمل الـام حن أو ألانعا  بالجامـة  يما ً وص نبُو  إلاداٍس

مُة وثحـ و بالجامـة بىاًء ؿلى مةا ثحةذده املٌحبةة م موؿات أ شى ثشى الجامـة أج ا رات أل

 ومً املمًٌ ثظبُو سظو  ؿلى إًذاؿها باملعحودؾ.

  نُةةةةود مةةةةف إمٍاهُةةةةة ثحمُ هةةةةا  أيًحةةةةاح الوصةةةةُو إلةةةةى ألاؿمةةةةاُ املودؿةةةةة باملعةةةةحودؾ م اًهةةةةا بةةةةذون

مٌةةةً الـ مةةةيوطباؿت ةةا أل ةةةشا  البحةةث  ةةة  ٍو اظةةةحاذا   ًل معةةحكُذً  ولةةِغ أل ةةةشا  ث اٍس

ظبوؿةةةةةةة أو إلالٌتروهُةةةةةةة مةةةةةةً ألاؿمةةةةةةاُ طبًهةةةةةةا لؤلحٍةةةةةةا  الهاهوهُةةةةةةة لحهةةةةةةوم الحةةةةةة لُل اليسةةةةةةخ امل

 .1988واليؽش والح مُمات و شاءات د تراؾ لـا  

  ًهح ةةةةش إلاًةةةةذاؾ ؿلةةةةى الـةةةةام حن والظةةةة ل بالجامـةةةةة  وأي اهت اًةةةةات لحهةةةةوم الحةةةة لُل واليؽةةةةش

 ثٍون مً مع ولُة املودؾ ولِغ إداس  املعحودؾ.

 ةمل املةذى ل مةواد باملعةحودؾ  الشنمةيمـة ومشيض الحاظب بحوقحر الحكؽ ث تز  مٌحبة الجا طٍو

ةةةمل امل كةةةات إلةةةى ثيعةةةُهات  وقًهةةةا ألق ةةةمل املماسظةةةات الشالىةةةة ل حكةةةؽ  يةةةزلَ ٌـمةةةمل ؿلةةةى ثحٍو

 حذًذ  ؿىذ ال شوس  ل مان نشاءت ا فى املعحهبمل.

 الجواهب الفىيت واملعاًير املتبعت إلدازة املستودع :.3 

املكحةةةةةةوح امل ةةةةةةذس ؿلةةةةةةى هؼةةةةةةا  الخؽةةةةةةاُمل  DSPACEاظةةةةةةحاذا  بشهةةةةةةام   ثةةةةةةم بىةةةةةةاء املعةةةةةةحودؾ ب

LINUX  وثم اظحاذا  ناؿذ  بُاهات  POSTGRESQL  وظحرقشTOMCAT ً ولو ًذؿم مـُاس دب  

هبةمل أى  ًوس ياظة ل مُحاداثا مما ً يذ ؿلى إمٍاهُة ثبادُ البُاهات مةف املـةاًحر املـحمةذ  ألا ةشى  ٍو

ًالى ةوو ةُو هةوؾ مةً أهةواؾ الححةوى  حواقةو مةف بشوثًو  – OAI  وال ةوس  وال ةوت  والكُةذًو  ٍو

PMH ةةُو الوصةةُو ل ٌُاهةةات ال عةةُع  Simple Object  يةةزلَ ٌـمةةمل املعةةحودؾ ؿلةةى ثظبُةةو بشثًو

Access Protocol - SOAP  الةزى ٌعةم  لؤلنعةا  بالجامـةة ب ىةاء صةكحات م الخاصةة اؿحمةاًدا ؿلةى

 ”,DSpace@Cambridge Technical details“)الجامـةة الححةوى واملُحاداثةا املوحةود  فةى معةحودؾ 

n.d.). 
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  University of Huddersfieldالنمبوذج العاشبر : مسبتود  جامعبة هيدريب يلد      

Repository 

 ud.ac.uk/http://eprints.hاملونف : 

 : 
ً
 التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا

اه  تةةةةةةرا  وجعةةةةةةلى  فةةةةةةيجـةةةةةةذ حامـةةةةةةة لُذسظةةةةةةكُ ذ فةةةةةةى مهذمةةةةةةة الجامـةةةةةةات ل حـ ةةةةةةُم والبحةةةةةةث  

ةا ويم ظعةة سا ةذ   فيالجامـة لححهُو لذقها  ًُ البحةوذ ل سثهةاء  فةيأن ث ب  حامـة مـتةرف   ةا دول

واحح ةد  (.University of Huddersfield – About Us,” n.d“)بال ةىاؿة والـ ةو  و ةالجحمف يٍةمل 

ا  978الجامـة الترثِب  ًُ بومتريغ ل جامـات  فيؿامل  WORLD“) 2013إصذاس  ًىاًش فيث يُل الٍو

| Ranking Web of Universities,” n.d.) . 
 

 المستود  المسيسج للجامعة :

 

“)rsity of Unive( الصفحت السئيسيت ملستودع جامعت هيدزسفيلد 2/13شكل زقم )

Huddersfield Repository,” n.d.) 

http://eprints.hud.ac.uk/
http://eprints.hud.ac.uk/
http://eprints.hud.ac.uk/


 تطويرها تاألجنةية ومشروعاالمستودعات الرقمية للجامعات  

6102  001  

 مشسوع املستودع : التعسيف وألاهداف.1 

لخشحةةةةةات البحةةةةةوذ  الشنمةةةةةي  لحةةةةةوقحر الححةةةةةوى 2007ثةةةةةم إطةةةةة م معةةةةةحودؾ الجامـةةةةةة مةةةةةاًو 

ةةو  الـ مُةةة ل جامـةةة   ةةذف جصةةجُف حمُةةف البةةاحثحن بالجامـةةة ؿلةةى إًةةذاؾ أؿمةةالهم البحثُةةة ؿةةً طٍش

حم إثاحة ح والةىح الٍامةمل ً مةا ًةان رلةَ ممًٌىةا   املشحلةيمُةف بُاهةات دظخؽةهاد الوصُو الحش  ٍو

ةةةةةا أو طالةةةةةب دساظةةةةةات ؿ ُةةةةةا إًةةةةةذاؾ أبحارةةةةةا الـ مُةةةةةة  
ً
عةةةةةحظُف أي ؿ ةةةةةو بالجامـةةةةةة ظةةةةةواء ًةةةةةان باحث َو

ؽةةةةةةحممل املعةةةةةةحودؾ ؿلةةةةةةى املهةةةةةةاألات امليؽةةةةةةوس   الجةةةةةة ت الـ مُةةةةةةة الحٌمةةةةةةة   وأؿمةةةةةةاُ املةةةةةة ثمشات   فةةةةةةيَو

مةةةةً املةةةةواد الى ةةةةُة ويةةةةزلَ مةةةةواد الوظةةةةا ع املحـةةةةذد   والشظةةةةا مل  والٌحةةةةب  وق ةةةةُو الٌحةةةةب و حرلةةةةا

 . (.University of Huddersfield Repository,” n.d“)الجامـُة 

ةا  214ح ةمل املعةحودؾ ؿلةى الترثِةب سنةم  ًُ   Ranking Web Of إلاظةباو الح ةيُل  فةيؿامل

Repositories (“Ranking Web,” n.d.) . 

 :(.University of Huddersfield Policies,” n.d“) سياساث العمل باملستودع.2 

  و املعحودؾ بالححهو مً حهوم الظبف واليؽش نبمل إثاحة الىح الٍاممل ل ـممل ًهو  قٍش

ً ألا ٌعمحون بيؽش وسخة مً أؿمالهم ؿلى مونف  ؿلى املعحودؾ   قهىاى لـق الىاؼٍش

 مل.امل ظعة وفى لزه الحالة لً ًهو  املعحودؾ ب ثاحة الىح الٍاممل ل ـم

  ؿىذما ًهو  الباحث ب ًذاؾ ؿم ا ؿلى املعحودؾ ق ها ًواقو ؿلى مى  املعحودؾ الحو الاحر

حكؽ وإثاحة ؿم ا با مف ال ماهات الحالُة : أهَ مالَ الـممل أو ماُو مً نبمل  في ح شي 

صاحب الـممل باملواقهة ؿلى ثش ُح إثاححا باملعحودؾ  أهَ   زا الـممل ألا ثىت َ أى 

ة والوراءات أو  حهوم أ شى ألى حهة أو  أيحهوم ل ح لُل واليؽش  والـ مات الح اٍس

ًان ثم ثٍ ُكَ بزلَ الـ ممل مً نبمل حهة أو م ظعة ق هَ ثهش ب هَ شخح  إرا 

ؿ َُ لح َ الجهة  وأهَ ثواقو ؿلى إثاحة ظُاظة إلاًذاؾ  التياظحوقُد حمُف دلتزامات 

ق الجامـة ؿً   عاس  أو أضشاس أو  أيباملعحودؾ  وأهَ بموحب رلَ مع ُو ؿً جـٍو

 .ثٍالُل ثيؽ  ؿً  شنَ ألي مً بىود دثكانُة 

 ب مان الحكاغ ؿلى م ٌُة املواد  وأها لً ًهو  بيسخ وسخ  ً تز  معحاذ  املعحودؾ

 إضاقُة أل شا   حر ؿ مُة.

 الجواهب الفىيت واملعاًير املتبعت إلدازة املستودع :.3 

املكحوح امل ذس والزى جـحمذ حمُف مٍوهاثا  E-printsثم بىاء املعحودؾ باظحاذا  بشهام  

وظةةةةحرقش  LINUXذ  هؼةةةةا  الخؽةةةةاُمل لُةةةةىٌغ الورم ُةةةةة ؿلةةةةى الوةةةةرام  مكحوحةةةةة امل ةةةةذس  قهةةةةو ٌعةةةةحا
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حواقةةةةةةةو مةةةةةةةف مـةةةةةةةاًحر مبةةةةةةةادس  PERL  ولاةةةةةةةة الورم ةةةةةةةة MySQLوناؿةةةةةةةذ  بُاهةةةةةةةات  Apacheأباجصةةةةةةة د     ٍو

ورلةةةةةَ ٌـجةةةةةد إمٍاهُةةةةةة ثٌؽةةةةةُل الححةةةةةوى باظةةةةةحاذا  ناؿةةةةةذ  بُاهةةةةةات حوحةةةةةمل  OAIألاسؼةةةةةُل املكحةةةةةوح 

خةةُ  اظةةححراد وث ةةذًش الخسةةجُ ت البب ُوحش Google Scholarظةةٍولش  اقُةةة مل ةةادس املـ ومةةات    ٍو

خةةةةةُ  إمٍاهُةةةةةة إؿةةةةةذاد وثا ةةةةةُح امل كةةةةةات دظةةةةةخىادًة ل حكةةةةةاغ ؿلةةةةةى ثىاظةةةةةو البُاهةةةةةات الوصةةةةةكُة   ٍو

 PDF, HTML, JPEG, TIFF, MP3, andرلةَ  فةيويةزلَ قهةو ًحـامةمل مةف مـؼةم أؼةٍاُ امل كةات بمةا 

AVI. 

الحـشف  ث َ الىمارج مً معحودؿات الجامـات ألاحى ُة   ذف وبعد أن جم استعساض

ا  ٍو حؽ نُا  ث َ الجامـات  فيؿلى مماسظات ث َ الجامـات  ًُ إثاحة أؿماُ باحث  ا إلٌتروه

ا مف  ًُ ب هود فخمة لحكؽ وإثاحة الخشحات الـ مُة ألؿ اء لُ ة الحذَسغ والباحثحن   ا إلٌتروه

َ  وثوقحر الحشو ؿلى مؽاسية باحث  ا ب ًذاؾ أؿمالهم ب هكعهم وثهذًم لهم الذؿم ل هُا  بزل

العُاظات والخظوض إلاسؼادًة امل  مة ألاظحاذا  وإرشاء ث َ املعحودؿات  مف اظحاذا  الورام  

ة أو مكحوحة امل ذس  ومً أيثر الورام   ًاهد ث اٍس املحا  ة إلوؽاء وإداس  املعحودؿات ظواء 

ثٌؽُل  الؽهحر  ويزلَ ثم الحشو ؿلى Dspaceث َ الىمارج بشهام   فيثم اظحاذامها  التي

ًات البحث مثمل   ًان  googleالححوى بواظظة أؼهش محش   و الظبف ق ن إوؽاء ث َ املعحودؿات 

بومتريغ. فيلا ث رحر يبحر   ح ُو حامـات ا ؿلى ثشثِب فى أحذ أؼهش ث يُكات الجامـات ولو الٍو

ش  التةةةةةةيومةةةةةةً ألةةةةةةم الـوامةةةةةةمل  ظةةةةةةاؿذت ؿلةةةةةةى اهخؽةةةةةةاس املعةةةةةةحودؿات وه ةةةةةةاح واظةةةةةةحمشاس ثظةةةةةةٍو

ات الشنمُةةةةةةة بالجامـةةةةةةات حهةةةةةةود الـذًةةةةةةذ مةةةةةةً امل ظعةةةةةةات الٌوةةةةةةرى بح ةةةةةةَ الةةةةةةذُو  والهُةةةةةةا  املعةةةةةةحودؿ

ش ث َ        وؿممل إسؼادات ومـاًحر ب ق مل مماسظات إوؽا  ا.  املعحودؿاتبمؽشوؿات ثخبجد ثظٍو

 مؤسساث ومشسوعاث جطويس املستودعاث السقميت 2/3

ؿم د ؿلى دؿم  التيثحادات لزا الجضء ثىاُو ألم امل ظعات والجمـُات ود فيًحم  

ة ل ن و  باملعحودؿات الشنمُة. ٍش  قٌش  املعحودؿات الشنمُة  ويزلَ املؽشوؿات الحظٍو

 املؤسساث والجمعياث لدعم املستودعاث : 2/3/1

   JISC -Joint Information Systems Committeeلجىة هؼم املـ ومات املؽترية 

  : هظسة عامت 

 -  Joint Information Systems Committee ومات املؽترية ثم إوؽاء لجىة هؼم املـ 

JISC ة ل حـ ُم  1993ؿا   في مل الحـ ُم  الـاليي جىة اظخؽاٍس حمُف أهحاء  فيوم ظعات ثمٍو
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جعهُمل الوصُو إلى م ادس املـ ومات وإثاحت ا ؿلى أوظف هظام  فياملم ٌة املححذ    وثحمثمل سرٍت ا 

ُ الوظا مل الحٌىولوحُة وإداس  املـ ومات فى م اُ البحوذ مٍان مً    أيوند وفى  أي في

اد  الـاملُة  هيوالحـ ُم  ومهمت ا  دظحاذا  الكـاُ لحٌىولوحُا املـ ومات  فيثوقحر الٍش

 : )JISC, 2011(ودث األات لذؿم الحـ ُم والبحوذ والكـالُة امل ظعُة  ومً ألم ألذاقها 

 الة ومعحمش . ثهذًم  ذمات وطىُة مؽترية وم ادس قـ 

 .ُمعاؿذ  امل ظعات ؿلى ثحعحن يكاء  وقـالُة م ظعات م وهؼم إلداس  ألاؿما 

 .معاؿذ  امل ظعات ؿلى ثحعحن حود  الحـ ُم والحذَسغ ومهاسات الظ ل و ورات م 

 .ًادًمُة  معاؿذ  امل ظعات ؿلى ثحعحن حود  وث رحر وإهحاحُة البحوذ ألا

جـذ داؿمة ل بِ ةة املكحوحةة ورلةَ  قهي JISCً   لها جـممل م التيولىاى ؿذد مً الحاوس  

ً و حةةةرلم لةةةذؿم الوصةةةُو الحةةةش إلةةةى  ًحـةةةذى دؿةةةم الورم ُةةةات مكحوحةةةة امل ةةةذس والـمةةةمل مةةةف الىاؼةةةٍش

امل ادس  قـلى الش م مً ألمُة ث َ الـىاصش إألا أج ا جـممل ؿلى ثهاظم ألاقٍاس الحىاقعُة وجصجُف 

هةة الوحُةذ  لةذؿم ههةمل املـشقةة والح يُةذ ؿلةى أن  هةيه قهةز الـةالميدبحٍاس ي ضء مً الجحمف  الظٍش

دؿةةةةم انح ةةةاد املـشقةةةة  ومةةةةً لةةةزه الحةةةةاوس  فةةةيالجامـةةةات والٍ ُةةةات مةةةةً املمٌةةةً أن ث ـةةةب دوًسا سا ةةةةًذا 

  وامل ةةةةادس الحـ ُمُةةةةة Open standards  واملـةةةةاًحر املكحوحةةةة Open sourceامل ةةةادس املكحوحةةةةة 

  والبُاهةةات املكحوحةةة Open Access  والوصةةُو الحةةش Open educational resourcesاملكحوحةةة 

Open data والـ ةم املكحةوح  Open science ودبحٍةاس املكحةوح  Open innovation )O„Shea & 

OBE, 2009(. 

  دعم املستودعاث وجطويسها :  فيأوشطت الجهت ودوزها 

مل حوالى  2000مىز ؿا   JISCؿم د   ت الـذًذ مً مؽشوؾ  ونذ أؼاد1000ؿلى ثمٍو

م األات  فيظاؿذت ؿلى إبهاء املم ٌة املححذ  الشا ذ   التيألوؽظت ا  إلاً اب امل ظعات بالح رحر 

  ومً ألم مؽشوؿات )JISC, 2011(الحـ ُم والبحث وثظبُهات ثٌىولوحُا املـ ومات ودث األات 

JISC م اُ املعحودؿات الشنمُة :  في 

ش املعةةةةةةحودؿات بمعةةةةةةحودؾ  –جامـةةةةةةة مؽةةةةةةشوؾ ثوظةةةةةةُف وث ةةةةةةمحن  ذمةةةةةةة معةةةةةةحودؾ ال.1  ثظةةةةةةٍو

 - Extending and Embedding the University Repository Serviceوسظعةةتر

Developing repositories at Worcester repository service – DRAW  وح ةذف لةزا :

ش معةةةةةةةحودؿات ل حـ ةةةةةةةُم والةةةةةةةحـ م ل جامـةةةةةةةات الحذًثةةةةةةةة إلثاحةةةةةةةة املةةةةةةةواد  املؽةةةةةةةشوؾ إلةةةةةةةى ثظةةةةةةةٍو

 .,")Extending and Embedding("ة ؿلى الخع املباؼش الحـ ُمُ
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 AIR - Automated Archiving for anألاسؼكة نلُة ل معحودؿات امل ظعُة .2 

Institutional Repository  ش ثهىُة ملٌُىة ؿم ُة إًذاؾ : ح ذف لزا املؽشوؾ إلى ثظٍو

و ث مُم  ناؿذ  بُاهات امل ظعة ؿً فييمُات يبحر  مً بُاهات دظخؽهادات  طٍش

 . (.AIR,” n.d“)رلَ  فيبشهام  ٌعاؿذ 

 Association for Learning معحودؾ الوصُو الحش لجمـُة جـ ُم الحٌىولوحُا.3 

Technology Open Access Repository- ALT  ش : ح ذف لزا املؽشوؾ إلى إوؽاء وثظٍو

 .(.ALT,” n.d“)م اُ إهحاج املواد الحـ ُمُة  فيمعحودؾ سنمي لذؿم الـام حن 

:  Assessing Institutional Digital Assets – AIDAثهُُم ألاصُو الشنمُة امل ظعُة .4 

لححذًذ مذى اظحـذاد امل ظعة  الزاج ٌـممل لزا املؽشوؾ ؿلى إؿذاد أدا  ل حهُُم 

 .  (.Assessing,” n.d“)ألصولها الشنمُة الشنميل حكؽ 

 DepositMO: Modus Operandi forأظالُب الـممل املـحمذ  إلًذاؿات املعحودؾ .5 

Repository Deposits  ش آلُة قـالة مً ؼ ج ا ثشظُا رهاقة : ح ذف لزا املؽشوؾ إلى ثظٍو

ً  الُوم الـممل  فيإلاًذاؾ   (.DepositMO,” n.d“)ل باحثحن والحاضٍش

    COAR -Confederation of Open Access Repositoriesاثحاد معحودؿات الوصُو الحش

 هظسة عامت ")COAR - About  (" : 

لحوحُذ  2009حمـُة هاؼ ة )حذًثة( ملبادسات املعحودؿات ثم إوؽا  ا فى أيحو ش ؿا  

ٍا ال ثُيُة  –م ظعة ؿلى معحوى الـالم )أوسو ا  90وثهذًم أيثر مً  ٍا  –أظُا  –أمٍش أمٍش

ض الشرٍة والوصُو لخشحات البحوذ الـ مُة مً   ُ ؼبٌة  الؽمالُة(  ثحمثمل مهمت ا فى جـٍض

ش  COARؿاملُة مً معحودؿات الوصُو الحش  جـممل  مً   ُ امل ظعات ألاؿ اء   ا ؿلى ثظٍو

مماسظات معحودؿات الوصُو الحش ؿلى معحوى ماح ل الذُو املىاطو والحا  ات  وثحمثمل 

 سرٍت ا فى إؿذاد البيُة الحححُة الـاملُة ملعحودؿات الوصُو الحش. 

  عم املستودعاث وجطويسها : د فيأوشطت الجهت ودوزها 

ؿلى دظترؼاد  الذولينُاد  الجحمف ودؿما ؿلى الىظام  فيلححهُو سظالت ا  COARجـممل 

 - COAR“)هي دظتراثُ ُات   ولزه 2015-2012الكتر   في دظتراثُ ُةبم موؿة مً الحوحهات 

Strategic Plan,” n.d.)  : 

ش ؼةةةةبٌة ؿاملُةةةةة مةةةةً معةةةةحودؿات الو .1  ةةةةض ثظةةةةٍو صةةةةُو الحةةةةش يـى ةةةةش س ةةةةِغ مةةةةً ؿىاصةةةةش جـٍض

رلةةةةةَ الـ ةةةةةو  دححماؿُةةةةةة وإلاوعةةةةةاهُة لةةةةةذؿم  فةةةةةيالبيُةةةةةة الحححُةةةةةة ل مـ ومةةةةةات الـ مُةةةةةة بمةةةةةا 

 م األات البحث والحـ ُم.
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ثهذًم الذؿم لجحمةف معةحودؿات الوصةُو الحةش ؿلةى معةحوى ماح ةل الةذُو  واملىةاطو  .2 

 وثبادُ املـ ومات. الذوليوالحا  ات مً   ُ الحـاون 

ض الخؽاُمل ثح.3     املـاًحر  وظُاظات البجد الحححُة. البُجيذًذ وجـٍض

ش الخذمات .4  ض ثظٍو  ث ُل نُمة حهُهُة ل معحكُذًً مً املعحودؿات.  التيجـٍض

ا ًوحذ لذح ا ر ذ م موؿات ؿممل  ًمل م موؿة لذح ا م موؿة مً املع ولُات    ًُ وحال

 : (.COAR – Activities,” n.d“) هيوألالذاف وألاوؽظة املشثبظة ب لذاف وأوؽظة دثحاد 

ا لىاى م موؿةة مةً الـوا ةو التةي  املجموعت ألاولى.1  ًُ وجؽممل مححوى املعحودؿات : حال

ثحةةةُو دون مةةةملء املعةةةحودؿات جؽةةةممل ضةةةُو الونةةةد وؿةةةذ  وحةةةود حةةةاقض لةةةذى البةةةاحثحن 

إلًةةةةةةةةةذاؾ أؿمةةةةةةةةةالهم باملعةةةةةةةةةحودؿات  وههةةةةةةةةةح الةةةةةةةةةو ى بامل ظعةةةةةةةةةات الحمٍو ُةةةةةةةةةة وظُاظةةةةةةةةةات 

ً لؤلسؼةةةةةةكة الزاثُةةةةةةة لةةةةةةزلَ ت ةةةةةةذف لةةةةةةزه  الجامـةةةةةةات  وؿةةةةةةذ  الةةةةةةو ى لعُاظةةةةةةات الىاؼةةةةةةٍش

إلةةةةةةةةى ث ةةةةةةةةَ الـوا ةةةةةةةةو ملعةةةةةةةةاؿذ  ألاؿ ةةةةةةةةاء باألاثحةةةةةةةةاد ؿلةةةةةةةةى مةةةةةةةةملء  الح ةةةةةةةةذيالجموؿةةةةةةةةة إلةةةةةةةةى 

 معحودؿات م.

ل معةةةحودؿات : ت ةةةذف لةةةزه الجموؿةةةة إلةةةى  البُجةةةيوجؽةةةممل الخؽةةةاُمل  املجموعةةةت الياهيةةةت.2 

ملعةةحودؿات الوصةةُو الحةةش  البُجةةيالـمةةمل ؿلةةى جعةةهُمل الىهةةاػ حةةُو إمٍاهُةةة الخؽةةاُمل 

 ي ضء مً وؽش البيُة الحححُة ل بحوذ الشنمُة ؿلى أوظف هظام.

ً. املجموعت الياليت.3  ب املذًٍش  وثشيض ؿلى دؿم بيُة ؼبٌة املعحودؿات وثذٍس

 

ًادًمُة   the Scholarly Publishing and Academic Resourcesاثحاد اليؽش الـ مد وامل ادس ألا

SPARC –Coalition  : 

 هظسة عامت  : 

ًادًمُةةةة والبحثُةةةة ٌـمةةةمل ؿلةةةى إؿةةةاد  جؽةةةٌُمل أو ث ةةةحُ  معةةةاس  دولةةةيا ةةةح ف  ل مٌحبةةةات ألا

شه مً حاهب حمـُة املٌحبات البحثُة الـ ميهؼا  البحث    ٌـممل ؿلى 1998ؿا   في ARL  ثم ثظٍو

ة  جـمةةةمل ؿلةةى جصةةةجُف بهـةةة وؽةةةش البحةةوذ الـ مُةةة والتةةي الـ مةةةيجصةةجُف الىمةةارج الجذًةةةذ  ل ث ةةاُ 

ً واملٌحبةةات لحةةوقحر قةةشو حهُهُةةة اؿحمةةاًدا ؿلةةى  وثاكُةةل ال ةةاوض املادًةةة ؿةةً البةةاحثحن والىاؼةةٍش

ش البحةةةث    وثشثٌةةةض مهمت ةةةا ؿلةةةى ثحهُةةةو الحـةةةاون مةةةف ألاطةةةشاف الـ مةةةيالبِ ةةةة الشنمُةةةة الؽةةةبٌُة لحظةةةٍو

خثمش جعةةة التةةي الـ مةةياملـىُةةة  لححكحةةز إوؽةةاء همةةارج حذًةةذ  ملـةةةاًحر ومماسظةةات وظُاظةةات دث ةةاُ 

بِ ةةةةةةة املؽةةةةةةابٌة الشنمُةةةةةةة وثوظةةةةةةُف إثاحةةةةةةة هحةةةةةةا   البحةةةةةةوذ وثه ُةةةةةةمل ال ةةةةةةاوض املادًةةةةةةة ؿلةةةةةةى املٌحبةةةةةةات. 

(“About SPARC,” n.d.) 
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  دعم املستودعاث وجطويسها :  فيأوشطت الجهت ودوزها 

ؿلى الحذ مً الحواحض التي ثحُو دون إثاحة  وثبادُ   SPARC اظتراثُ ُةثشيض 

ات ا ثحهُو الكهم والحظبُو ل عُاظات واملماسظات  واظحاذا  امل ادس الـ مُة   التيومً أولٍو

ث مً الوصُو الحش لخشحات البحوذ الـ مُة  ومً أحمل رلَ جـممل ؿلى ر رة محاوس س ِعُة 

 : (.SPARC, n.d) هي

 والكشو املحاحة ل حاُحر. الـ ميثواحا دث اُ  التيثوؿُة ألاطشاف املـىُة باملؽاًمل .1 

ش ودظحكاد  مً إمٍاهات ثٌىولوحُا دث األات لذؿم اليؽش ثبجد ظُاظات ل .2     الـ ميحظٍو

 .الـ ميقهو ؿى ش ألا ًح ضأ مً ؿم ُة البحث 

ش .3   .ميالـ م األات البحث  فيثبجد همارج لؤلؿماُ واليؽش مً ؼ ج ا أن جـممل ؿلى الحظٍو

ـممل    رية ؿلى ثبجد وحهة هؼش مؽت COARواثحاد معحودؿات الوصُو الحش  SPARCَو

ض الشرٍة واليؽش لخشحات البحوذ الـ مُة هؼًشا ل كوا ذ الٌثحر   جـود ؿلى  التيوهى ضشوس  جـٍض

مؽشوؿات الوصُو  كُذىثؿىذ إثاحت ا  والع ُمل لححهُو رلَ لو ثبجد  الـ ميالباحثحن والجحمف 

ة ل وصُو الحش  قهزه املعحودؿات ؿىذما ثٍون ناب ة ل خؽاُمل املحبادُ ق ج ا جؽٍمل ؼبٌة ؿاملُ

 : (.SPARC - Repository  Resources,” n.d“)ؿلى SPARCالحش ل مححوى  لزلَ جـممل 

 .بىاء املعحودؿات الشنمُة وم ئ ا بالححوى 

 .ض ظُاظات الوصُو الحش  جـٍض

  ُش أدلة ل خؽاُمل املحباد  ل معحودؿات الشنمُة. الذوليدؼتراى فى ثظٍو

  وإلان ُمُةدؿم مبادسات املعحودؿات الوطىُة. 

  جـمملSPARC  ؿلى جصجُف امل ظعات البحثُة ألا شى وؼبٍات املعحودؿات ل حـاون مف

COAR . 

  ش معحودؿات  التيؿهذ وسػ ؿممل وإثاحة ألابحاذ الـ مُة وألادلة مً ؼ ج ا دؿم ثظٍو

 الوصُو الحش.

 DRF –The Digital Repository Federation  )n.d."Digitalاثحةةةاد املعةةةحودؿات الشنمُةةةة 

pository Federation,Re (" : 

 هظسة عامت  : 

أظعةةةةةةد معةةةةةةحودؿات م ظعةةةةةةُة  التةةةةةةيؿبةةةةةةاس  ؿةةةةةةً اثحةةةةةةاد ل جامـةةةةةةات وم ظعةةةةةةات البحةةةةةةث 

ًاًةةذو   Chiba  وحامـةةةة جؽةةِبا  Hokkaido Universityبالُابةةان  ثةةم إوؽةةةا ا بواظةةظة حامـةةةة لو
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University  ًاهةةاصاوا بشهةةام  البيُةةة ي ةةضء مةةً    2006فةةي ؿةةا   Kanazawa University  وحامـةةة 

 الةةةةوطجيل مـهةةةةذ  Cyber Science Infrastructure Program (CSIالحححُةةةةة لك ةةةةاء الـ ةةةةو  

. ونةذ أصةب  دثحةاد م ظعةة معةحه ة the National Institute of Informatics - NIIل مـ وماثُةة 

ا الحواصمل قُما بحن 2010ؿا   فيبزات ا  ًُ حم حال  حامـة وم ظعة بحثُة. 144  ٍو

املعةحودؿات مةً  ة ُ إوؽةاء لجىةة ثوح  ُةة مٍوهةة  مةذًشي لةزا دثحةاد بمبةادس  مةً وحاء 

ب  وم موؿةة الةذؿم  مً  مغ م موؿات ؿممل م موؿة الحاظُع والحيعُو   وم موؿةة الحةذٍس

  وم موؿةةةةة الـ نةةةةات الذولُةةةةة  وم موؿةةةةة الـ نةةةةات الـامةةةةة  وثحٍةةةةون ث ةةةةَ الجموؿةةةةات مةةةةً الكجةةةةي

ٌـم ةون ؿلةى الةذؿو  إلةى الوصةُو الحةش حُةث ٌـم ةون ؿلةى إداس  ًةمل مةةا  ؼةبال أمىةاء املٌحبةات الةزًً

ة لحشية الوصُو الحش الُاباهُة. الـمليل حاظُع والحىكُز  ضشوسي لو   وإضاقة الحٍُو
 

  دعم املستودعاث وجطويسها :  فيأوشطت الجهت ودوزها 

 ثحمثمل ألاوؽظة الش ِعُة ل ثحاد قُما ًلى :

 بادُ املـ ومات والخورات لؽ ن املعحودؿات امل ظعُة. ثوقحر الـذًذ مً الكشو لح.1 

ش مـاًحر الخؽاُمل البُجي ل معحودؿات. .2   الحـاون الذولي وثبادُ املـ ومات لحظٍو

ض املعحودؿات امل ظعُة. .3   الحـاون والحيعُو مف مٌحبات الجامـة وامل ظعات ألا شى لحـٍض

 مشسوعاث جطويس املستودعاث السقميت : 2/3/2

مل مؽشوؾ ماً  Making Institutional Repositories A Collaborative Learning Environmentًش

MIRACLE -  

  : هبرة عً املشسوع 

 Institute of Museum  مؽةشوؾ ثةم ثمٍو ةا مةً حاهةب مـهةذ املحةاحل و ةذمات املٌحبةات 

and Library Services - IMLS املعةحودؿات امل ظعةُة ل جامـةات والٍ ُةات  فةيامةا   ًى ةب الحم

إداس  املعةةةةةةحودؿات امل ظعةةةةةةُة والبيُةةةةةةة الحححُةةةةةةة وإثاحةةةةةةة  فةةةةةةيلححذًةةةةةةذ أق ةةةةةةمل املماسظةةةةةةات والىمةةةةةةارج 

حمثةةةةمل الهةةةةذف   التةةةةيثحذًةةةةذ الـوامةةةةمل  فةةةةيلهةةةةزا املؽةةةةشوؾ  الش ِسةةةة يالجموؿةةةةات دا ةةةةمل املعةةةةحودؿات  ٍو

ـالةةةة إلثاحةةةة واظةةةحاذا  ث ةةةَ املعةةةحودؿات جعةةةاؿذ ؿلةةةى ه ةةةاح املعةةةحودؿات امل ظعةةةُة والظةةةشم الك

(“MIRACLE Project,” n.d.). 

 

http://www.imls.gov/
http://www.imls.gov/
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  : أوشطت املشسوع ودوزه فى دعم املستودعاث وجطويسها 

 معة  فيلححهُو ألذاقا  2008إلى ظ حمور  2005ؿممل املؽشوؾ   ُ الكتر  مً أيحو ش 

 : "),n.d."MIRACLE - Project Tasks ( هيأوؽظة أظاظُة 

ٌُة ل حـشف ؿلى املماسظات  فيامل ظعُة  ح ش املعحودؿات.1  الوألاًات املححذ  ألامٍش

 ظ ُمل إوؽاء املعحودؿات امل ظعُة. فيثحم  التي

 ث َ املعحودؿات. فيإحشاء مهاب ت مف الـام حن .2 

 ثم ا حُاسلا يىمارج. التيدساظة حالة لـذد  مغ مً ث َ املعحودؿات .3 

املعةةةةةحودؿات ملـشقةةةةةة اححُاحةةةةةات م ح ةةةةةش املعةةةةةحاذمحن الحةةةةةالُحن والححم ةةةةةحن مةةةةةً ث ةةةةةَ  .4 

 وثونـات م مً املعحودؾ .

ثح ُةةمل  ةةج ت الولةةوج ل معةةحاذمحن وإحةةشاء الذساظةةات الح ٍش ُةةة ل حـةةشف ؿلةةى ظةة وى .5 

 املعحاذمحن فى البحث ودظترحاؾ.

 : ") ,n.d."MIRACLE - Project Overview ( فيوظوف جعالم هحا   لزا املؽشوؾ 

ش املع.1  اد  قهم لـم ُة ثظٍو  مً البةاحثحن والهةا محن ؿلةى ٍص
ً
حودؿات امل ظعُة لٌ 

 ث َ املعحودؿات.

معةةةةةاؿذ  الـةةةةةام حن ؿلةةةةةى ث ةةةةةَ املعةةةةةحودؿات واملعةةةةة ولحن الحىكُةةةةةزًً فةةةةةي م ظعةةةةةات .2 

 الحـ ُم الـالي في ؿم ُات الحاظُع وصىف الهشاس. 

 :  ") - n.d."MIRACLE (وظوف جؽممل ماشحات املؽشوؾ ؿلى وحا الححذًذ 

  ه ةةةةةةةةاح ث ةةةةةةةةَ  فةةةةةةةةيجعةةةةةةةةالم  التةةةةةةةةيثوفةةةةةةةةس الـىاصةةةةةةةةش الش ِعةةةةةةةةُة  التةةةةةةةةيدساظةةةةةةةةات الحالةةةةةةةةة

 املعحودؿات.

  ث رش ؿلى ه اح ث َ املعحودؿات. التيالـواممل 

 . ثهُُم املعحودؿات امل ظعُة بىاًء ؿلى ظ وى املعحاذ 

 .وألات إلؿاد  دظحاذا  مً نبمل الـام حن باملعحودؾ  الوروثًو

ثخىةةاُو اله ةةاًا الخاصةةة  التةةيمل ةةادس  وحشاقُةةة لح ةةش ابٍونةةذ ؿمةةمل املؽةةشوؾ ؿلةةى ؿمةةمل و  

ب وحشاقُةةةةةة  فةةةةةيباملعةةةةةحودؿات امل ظعةةةةةُة  وجـُةةةةةحن سروط موضةةةةةوؿات لهةةةةةا  وجؽةةةةةممل املوضةةةةةوؿات  الٍو

  وإوؽةةةةةةاء املعةةةةةحودؿات امل ظعةةةةةةُة  واظةةةةةةحاذا  املعةةةةةةحودؿات امل ظعةةةةةةُة  الـ مةةةةةةيهمةةةةةارج دث ةةةةةةاُ 

ةة  وم مة  ووػةا ل املعةحودؿا ت امل ظعةُة  وهةى محاحةة وثوػُل الححوى  وحهوم امل ٌُةة الكٌٍش

 .)http://miracle.si.umich.edu/bibliography.html )Rieh, Markey& Yakel, 2006ؿلى : 

http://miracle.si.umich.edu/bibliography.html
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 :   Repositories Support Project (RSP)مؽشوؾ دؿم املعحودؿات 

 : هبرة عً املشسوع 

بىةةةةةةاء املعةةةةةةحودؿات وثىمُةةةةةةة املهةةةةةةاسات  فةةةةةةيل معةةةةةةالمة  JISCشوؾ بمبةةةةةةادس  مةةةةةةً حةةةةةةاء لةةةةةةزا املؽةةةةةة 

باملم ٌةةةةةة املححةةةةذ   مةةةةً  ةةةة ُ ثةةةةوقحر املؽةةةةوس  والحوحُةةةةةا  الـةةةةاليواملـشقةةةةة ضةةةةمً م ظعةةةةات الحـ ةةةةُم 

ش املعةةةحودؿات امل ظعةةةُة  التةةةيباملىةةةاقف   فةةةيجـةةةود ؿلةةةى املم ٌةةةة املححةةةذ  إرا مةةةا ثةةةم ثوظةةةُف دا ةةةش  ثظةةةٍو

ض سرٍة معةحودؿات الخؽةاُمل الـاليم ظعات الحـ ُم  ش وجـٍض  البُجةي  وح ذف لزا املؽشوؾ إلى ثظٍو

ًادًمُةةةة  واملةةةواد الحـ ُمُةةةة  و ُاهةةةات البحةةةوذ  حمُةةةف أهحةةةاء املم ٌةةةة املححةةةذ   ل وقةةةاء  فةةةيلؤلبحةةةاذ ألا

إلداس  أصةةةةةةةةولها  وؿةةةةةةةةش  هحةةةةةةةةا   ألابحةةةةةةةةاذ  وثبةةةةةةةةادُ املةةةةةةةةواد  الـةةةةةةةةاليباحُحاحةةةةةةةةات م ظعةةةةةةةةات الحـ ةةةةةةةةُم 

 ") .  ,n.d."About RSPالحـ ُمُة )

  دعم املستودعاث وجطويسها :  فيأوشطت املشسوع ودوزه 

مةةةةً أحةةةةمل الح يُةةةةذ ؿلةةةةى  JISCبةةةةشام   ومةةةةذًشي  البحثةةةةيٌـمةةةةمل املؽةةةةشوؾ بالحـةةةةاون مةةةةف الجحمةةةةف  

ةةةا ًةةةةان هةةةوؾ معةةةحودؿهم ومعةةةةحوى ثظةةةوسه حُةةةث ثةةةةم إوؽةةةاء بىةةةةَ  ًً إمٍاهُةةةة دؿةةةم امل ظعةةةةات بكاؿ ُةةةة أ

 ةةمل املماسظةةةات وثةةم ثهةةذًمها لخعةةةحوؿب وحهةةات الىؼةةش الخح كةةةة مـ ومةةات مةةً نبةةمل الخوةةةراء ؿةةً أق

ثةةةةةةةم ث ةةةةةةمُمها   ًُ ةةةةةةةا لح بُةةةةةةةة  والتةةةةةةةيل م حمةةةةةةف املعةةةةةةةت ذف وألاهةةةةةةواؾ الخح كةةةةةةةة مةةةةةةةً املعةةةةةةحودؿات  

 (.About RSP,” n.d“) هيأسبـة أوؽظة س ِعُة  فيدححُاحات الخح كة لهم   وثشيض ؿممل املؽشوؾ 

رام   وثث ُت ةةةةةا  والحٌىولوحُةةةةةات  واملُحاداثةةةةةا والخؽةةةةةاُمل : وجؽةةةةةممل ثحذًةةةةةذ الوةةةةة الجواهةةةةةب الفىيةةةةةت.1 

 . البُجي

وجؽةةةةةةةةممل الـةةةةةةةةام حن  ومحظ بةةةةةةةةات الـمةةةةةةةةمل  والحةةةةةةةةواقض  ون ةةةةةةةةاًا امل ٌُةةةةةةةةة الجواهةةةةةةةةب التىظيميةةةةةةةةت : .2 

ة  وإداس  الحهوم الشنمُة.  الكٌٍش

 وجؽممل العُاظات  وظحر الـممل  وألاسؼكة  والحكؽ.إدازة املستودع : .3 

 و  حمُف ألاطشاف املـىُة  وثهذًم املؽوس  دا مل امل ظعات.وجؽممل دؿمجال الدعاًت : .4 
 

 :  SHERPAؼحربا 

  : هبرة عً املشسوع 

 - FAIRلةةةةو حةةةةضء مةةةةً بشهةةةةام  التريحةةةةز ؿلةةةةى الوصةةةةُو ل م ةةةةادس امل ظعةةةةُة   SHERPAؼةةةةحربا 

Focus on Access to Institutional Resources  مل ظعةةJISC  ت ةذف  التةيالةزى ًةذؿم املؽةشوؿات

هُةةةةو الٌؽةةةةل ؿةةةةً ألاصةةةةُو امل ظعةةةةُة مةةةةف وضةةةةف سرٍةةةةة إلوؽةةةةاء ؼةةةةبٌة مةةةةً امل ةةةةادس الشنمُةةةةة إلةةةةى ثح

شيض املؽشوؾ ؿلى الذؿاًة 2006ًىاًش  فيوحـ ها محاحة لجحمف البحث  وثم دهت اء مً املؽشوؾ    ٍو
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 SHERPAم اُ إوؽاء املعةحودؿات الشنمُةة املكحوحةة ثحةد معةمد  فيوالتروٍ   وثهذًم املعاؿذ  

PLUSذف لزا املؽشوؾ إلى   وح (“SHERPA Project,” n.d.): 

  20إوؽاء املعحودؿات امل ظعُة مكحوحة امل ذس فى .1 
ً
مً امل ظعات املؽاسية وقها

ُو )  . eprints.org( باظحاذا  بشم ُات  OAI PMHلوروثًو

الح يُذ ؿلى اله اًا املشثبظة ب وؽاء وحكؽ وصُاهة الجموؿات باملعحودؿات بما فى .2 

ة  وضبع الجود   وإؿذاد العُاظات  وهمارج رلَ ن اً ا حهوم امل ٌُة الكٌٍش

 الخاصة بامل ظعة. ودظتراثُ ُاتألاؿماُ  

 ذمات مبادس  ألاسؼُكات املكحوحة ل خشوج بمـاًحر مهبولة لئلثاحة  مهذم الـممل مف .3 

 الكـالة ل مححوى.

مل املذى ل مواد باظحاذا  الىمورج  الشنميالح يُذ ؿلى الحكؽ .4  لىؼم  املشحليطٍو

 . ألاسؼُكات املكحوحة

 إوؽاء مثمل لزه الخذمات. فيثهذًم الذسوط املعحكاد  واملؽوس  ل م ظعات الشا بة .5 
 

  دعم املستودعاث وجطويسها :  يفأوشطت املشسوع ودوزه 

  ثةةم ثهعةةُم أوؽةةظة الـ مةةيومةةً أحةةمل ثحهُةةو ألةةذاف املؽةةشوؾ ولخصةةجُف ؿم ُةةة دث ةةاُ  

 : )Ayris & Pinfield, 2002(الحالي الـممل إلى ظبف م موؿات ً

 :  Project managementإداس  املؽشوؾ  :1مجموعت .1 

 :والحيعُو والحواصمل بحن ألاؿ اء. ل مؽشوؾ ثحهُو إلاداس  الٍام ة  الهذف 

  الن ا ُةة ل مؽةشوؾ   باألاظةتراثُ ُةاملها  : إؿةذاد الورةا و ألاظاظةُة إلداس  املؽةشوؾ  وإلامةذاد

ً . الكجيم الذؿم ووضف آلُات لحهذً  لآل ٍش

 :Setting up the repositories: إوؽاء املعحودؿات  2مجموعت .2 

  الهذف: إوؽاء املعحودؿات ل م ظعات املؽاسية باظحاذا  بشم ُاتeprints. 

  ش املها  : ثث ُد وثا ُح املعحودؿات بما ًخىاظب مف اححُاحات امل ظعة  إؿةذاد وثظةٍو

ةةةةةةةةة  ومـةةةةةةةةاًحر العُاظةةةةةةةةات الخاصةةةةةةةةة باملعةةةةةةةةحودؿات   وثحذًةةةةةةةةذ ن ةةةةةةةةاًا حهةةةةةةةةوم امل ٌُةةةةةةةةة الكٌٍش

 املُحاداثا املعحاذمة.
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  Populating the repositoriesاملعحودؿات  ملئ :3مجموعت .3 

  ش الهذف : وؽش رهاقة املعحودؿات  دؿو  الباحثحن إلى اظحاذامها ودظحكاد  من ا  ثظٍو

مً مححوى املعحودؿات ووؽش نىوات ل ث اُ الكـاُ بالباحثحن ودؿوت م إلى دظحكاد  

 إهحاحهم با .

 : Digital preservation: proof of concept الشنميالحكؽ  :4مجموعت .4 

  مل املذى ل مواد الشنمُة بما  الشنميالهذف : الح يُذ ؿلى ن اًا الحكؽ رلَ الىمارج  فيطٍو

 دنح ادًة   ود حُاس   والحكؽ  ودظترحاؾ.

 : Enlargementالحوظف  :5مجموعت .5 

  الهذف : إؿذاد ما ألا ًهمل ؿً ظبف معحودؿات حذًذ  ل م ظعات املؽاسية باملؽشوؾ

 وم ئ ا .

  Disseminationإثاحة املعحودؿات  :6مجموعت .6 

  الهذف : ثبادُ هحا   وإه اصات املؽشوؾ والذسوط املعحكاد  ؿلى هظام م حمف املم ٌة

  م ظعات إلوؽاء املعحودؿات .املححذ  و حرلا  ويزلَ وضف آلُات لحهذًم املؽوس  ل

  Assessing the Impact: ثهُُم املؽشوؾ :  7مجموعت .7 

 .  باظحاذا  أظ ول الحازًة املشثذ 
ً
 وقىُا

ً
 وثىؼُمُا

ً
 الهذف : ثهُُم املؽشوؾ وث رحره رهاقُا

 : )Markland & Brophy, 2005( فيونذ هجس املؽشوؾ 

  أمث ة ًمًٌ دنحذاء   ا ؿىذ  جـذ والتيإوؽاء م موؿة مً املعحودؿات الىاجحة

 إوؽاء املعحودؿات.

  وحكؽ  وملئإوؽاء وإداس   فيمً املمًٌ أن جعاؿذ  والتيجسجُمل الخورات ل م حمف

 املعحودؿات امل ظعُة.

  أؼٍاُ محىوؿة  فيثم ثورُهها ووؽشلا  التيالذؿو  إلى املعحودؿات  اظتراثُ ُاتإؿذاد

ً.مً املمًٌ ألا ز   ا واظحاذامه والتي  ا مً نبمل ن ٍش

  ل بحوذ والـ نة بحن الىاؼش وامل لل. الـ ميقهم أؿمو لـم ُة اليؽش 

  والذؿم املحبادُ. الحـاوو ثهذًم همورج ل ـممل 
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 OpenDepot.orgمؽشوؾ 

 : هبرة عً املشسوع 

ةةةمل مشيةةةض  JISC  ؿم ةةةد 2006ؿةةةا   قكةةة    JISCوثمٍو ةةةا مةةةً نبةةةمل  OpenDepotثةةةم إوؽةةةاء  ؿلةةةى ثمٍو

  وؼةحربا University of Edinburghب امـةة إدهوةره EDINA national data centre وطىُةة إًةذًىا البُاهةات ال

SHERPA   ب امـةةةة هوثىاةةةاUniversity of Nottingham  ةةةا لحةةةوقحر معةةةحودؾ إلًةةةذاؾ ماشحةةةات ـً ل ـمةةةمل م

ف لةةةزا باملم ٌةةةة املححةةةذ  دون الوصةةةُو إلةةةى معةةةحودؿات حةةةامـت م ح ةةةذ أًةةةادًميالبحةةةوذ الحٌمةةةة ألى باحةةةث 

حمُةف أهحةاء الـةالم ًمٌةن م دظةحكاد  ومؽةاسية املضاًةا مةً  فةياملؽشوؾ إلى الح يُذ ؿلةى أن حمُةف ألاًةادًمُحن 

حـةةةةةةمل ماشحةةةةةةات بحةةةةةةوث م الـ مُةةةةةةة محاحةةةةةةة ل وصةةةةةةُو الحةةةةةةش  باليعةةةةةةبة ل ةةةةةةزًً ثمح ةةةةةةَ حةةةةةةامـت م م ظعةةةةةةات م 

ت  وأمةةا باليعةةبة ل ةةزًً ألا ؿلةةى الخةةع املباؼةةش ق هةةا ً ـةةمل مةةً العةةهمل إً ةةاد ث ةةَ املعةةحودؿا سنمةةيمعةةحودؾ 

     ً  n.d."About(ًمح ٍةةةةون معةةةةحودؿات سنمُةةةةة  قُـةةةةذ لةةةةو مٍةةةةان إلًةةةةذاؾ أؿمةةةةالهم وحـ هةةةةا محاحةةةةة لآل ةةةةٍش

OpenDepot.org,(". 

  دعم املستودعاث وجطويسها : فيأوشطت املشسوع و دوزه  

 ”,About OpenDepot.org“)مةً أحةمل دؿةم إلاًةذاؾ باملعةحودؿات قة ن املؽةشوؾ ٌـمةمل ؿلةى 

n.d.) : 

  ألا ثمح ةةةةةةةَ معةةةةةةةحودؿات  التةةةةةةةينبةةةةةةةُو إًةةةةةةةذاؾ املةةةةةةةواد إلالٌتروهُةةةةةةةة ل بةةةةةةةاحثحن بامل ظعةةةةةةةات

ا  قالهذف  ًُ  ثم ثحٌم  ا ونبولها ل يؽش. التيلىا لو املهاألات  ألاظاس يم ظعُة حال

 ق هةةةا ٌـمةةةمل ؿلةةةى دؿةةةم ههةةةمل الححةةةوى  الشنمةةيحالةةةة نُةةةا  امل ظعةةةة ب وؽةةةاء املعةةةحودؾ  فةةي

 مملء املعحودؾ. فيلى معحودؿهم الجذًذ ل معاؿذ  املشثبع بح َ امل ظعة ؿ

 .إسؼاد وثوحُا املودؿحن مً الباحثحن ل معحودؿات املىاظبة إلًذاؾ أؿمالهم 
 

  Databib: Cataloging the World's Research Data Repositoriesمؽشوؾ 

 : هبرة عً املشسوع 

 Institute of Museum andبةةذؿم مةةً مـهةةذ  ةةذمات املحةةاحل واملٌحبةةات  Databibثةةم إوؽةةاء 

Library Services و مؽةةةاسية مةةةً مٌحبةةةات حامـةةةة بةةةوسدو Purdue University  وحامـةةةة وألاًةةةة بيعةةة كاهُا

Pennsylvania State University )Witt & Giarlo, 2012(  ثحذًةةذ  فةةي  ولةةو ؿبةةاس  ؿةةً أدا  ل معةةاؿذ

 أ  ةةةةةاي هةةةةةو  املعةةةةةحاذمحن أو والٌؽةةةةةل ؿةةةةةً معةةةةةحودؿات بحةةةةةوذ البُاهةةةةةات ؿلةةةةةى ؼةةةةةبٌة إلاهترهةةةةةد بحُةةةةةث ً

ًمٌةةً ل معةةحاذمحن البحةةث ق  ةةا  وح ةةذف  التةةيث ةةل ث ةةَ املعةةحودؿات  التةةياملـ ومةةات ب وؽةةاء الخسةةجُ ت 

ظةُام بب ُةوحشافى  ولةو ً ةم حتةد نن  فيلزا املؽشوؾ إلى جـؼُم وصُو الباحثحن إلى معحودؿات البُاهات 
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همةةةةةورج لخسةةةةةجُ ة  الحةةةةةاليٍوفةةةةةس الؽةةةةةٍمل "(  و ,n.d."About Databib(حمُةةةةةف الجةةةةةاألات  فةةةةةيمعةةةةةحودًؿا  602

 معحودؾ :

 

 Databib( هموذج لتسجيلت مستودع داخل قاعدة بياهاث 2/14شكل زقم )

  دعم املستودعاث وجطويسها : فيأوشطت املشسوع و دوزه  

ٌـمةةةةةةمل لةةةةةةزا املؽةةةةةةشوؾ ؿلةةةةةةى ثحذًةةةةةةذ املعةةةةةةحودؿات املىاظةةةةةةبة لهُةةةةةةا  البةةةةةةاحثحن باإلًةةةةةةذاؾ   ةةةةةةا  

محاولةةةةةة ث بُةةةةةة اححُاحةةةةةات م حمةةةةةف  فةةةةةين ؿلةةةةةى إً ةةةةةاد املعةةةةةحودؿات املىاظةةةةةبة لهةةةةةم ومعةةةةةاؿذ  البةةةةةاحثح

ً  والجحمـةةةةةةات املهىُةةةةةةة   ومىحجةةةةةةيالبُاهةةةةةةات   معةةةةةةحاذم رلةةةةةةَ  فةةةةةةيالبحةةةةةةث بمةةةةةةا  البُاهةةةةةةات  والىاؼةةةةةةٍش

مل البحوذ   ."),n.d."About Databib(واملٌحبحن  وم ظعات ثمٍو

 الخالصت :  2/4

بومتريغ ل ًحم بىاًء ؿ   ا ثشثِب  التي معحودؿات واملـاًحر ثىاُو لزا الك مل ث يُل الٍو

املعةةةةةحودؿات الشنمُةةةةةة  رةةةةةةم ثةةةةةم اظةةةةةةحـشا  همةةةةةارج مةةةةةةً املعةةةةةحودؿات الشنمُةةةةةةة ل جامـةةةةةات ألاحى ُةةةةةةة 

ل حـةشف ؿلةةى مماسظةات ث ةةَ الجامـةات ث ةةاه املعةحودؿات وألةةذاقهم مةً إوؽةةا  ا وظُاظةةات م إلداس  

ؿم ُةةة الحاظةةُع إلوؽةةاء معةةحودؾ سنمةةي  فةةياسل ث ةةَ املعةةحودؿات ثمهُةةًذا ل ظةةحكاد  مةةً ث ةةَ الح ةة

ؿم ةةةةةد ؿلةةةةةى ثبجةةةةةد قٌةةةةةش  املعةةةةةحودؿات  التةةةةةيلجامـةةةةةة الهةةةةةالش   يمةةةةةا ثةةةةةم اظةةةةةحـشا  ألةةةةةم امل ظعةةةةةات 

شلا ل ن و  باملعحودؿات الشنمُة.     التيواملؽشوؿات   ثم ثظٍو
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 تمهيد :  3/0

يخناٌو هذا الفصل دراضة اإلاطحىدعات الزكمية للجامعاات ىاا الا ٌو العز ياة وثلييمناا ما  

لنااااس ور ااا   اإلاااااد حياااض و اااىف اهااا افناس وثاااىافز ضياضاااات وادوات العمااال لدااااس والعاااام   س والااا ع  

اإلاطحىدعات بالجامعةس واملححىيس وثنظيمهس وإي اعهس والحفظ الزكمي لهس وإثاححهس وهذلً البنياة 

 ثل منا ث ً اإلاطحىدعات. التيالفنية والحىنىلىجية لح ً اإلاطحىدعاتس وايًضا الخ مات 
 

 إجراءات الدراسة :  3/1

ىااا الاا ٌو العز يااة ماا   اا ٌ  يااح  العماال عقااا ثليااي  جمياات اإلاطااحىدعات الزكميااة للجامعااات

ٌ  الحصااز الػااامل لنااا اعحماااًدا عقااا اغاانز ادلااة حصااز اإلاطااحىدعات و ااا دلياال مطااحىدعات  الىصااى

س ودلياال مطااحىدعات  The Directory Of Open Access Repositories - OPENDOAR الحاز

 الىيبىمترهظ س ودليلRegistry Of Open Access Repositories – ROARالىصٌى الحز اإلاسج ة 

 : الحاليل مطحىدعاتس وم    ٌ ث ً ألادلة ث  م حظة 

 م(.2015مطحىدًعا )حتى فبرايز 21يب غ ع د ث ً اإلاطحىدعات  .1

 هنان اربعة مطحىدعات مجدا ال جعمل و ا : .2

 ٌو الػشبُت املػطلت التى ال حػمل( كائمت املعخىدغاث الشكمُت للجامػاث فى الذ3/2ظذٌو )

 

 الشابط املػطل املعخىدع 

طاهُت  1 معخىدع املطبىغاث إلالىتروهُت بالجامػت البًر

 The BUE e-print repositoryباللاهشة 
http://e-prints.bue.edu.eg/ 

 Umm Al-Quraمعخىدع املشاظؼ بجامػت أم اللشي  2

University Reference Repository 
http://eref.uqu.edu.sa 

معخىدع ولُت الػلىم بجامػت الخشطىم  3

DSpace@ScienceUofK 
http://oascir.uofk.edu/ 

 /http://dlibrary.umbb.dz:8080/jspui بىمشداط - ادمحم بىكشة  معخىدع ظامػت 4

ثااا  اضااااحمنااها ماااا  ال راضااااةس إمااااا مفداااا ث ااااز  عاااا  دا ااااز  مفنااااىم  التاااايهناااان ماااا  اإلاطااااحىدعات  .3

ابطاا  صااىرر م زجاات الجامعااة الع ميااةس او عاا م إميا يااة ثصااف   ىااياإلاطاحىد  الااذي لػاامل 

 : يبحزية إلميا  ثلييمه و  اإلاطحىد  و حثه

http://e-prints.bue.edu.eg/
http://e-prints.bue.edu.eg/
http://e-prints.bue.edu.eg/
http://eref.uqu.edu.sa/
http://eref.uqu.edu.sa/
http://eref.uqu.edu.sa/
http://eref.uqu.edu.sa/
http://eref.uqu.edu.sa/
http://dlibrary.umbb.dz:8080/jspui/
http://dlibrary.umbb.dz:8080/jspui/
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 املعخىدغاث املعخصىاة مً الذساظت( كائمت 3/3ظذٌو )
 

 

مطااااااااحىدًعا بعاااااااا  اضااااااااحمنا   15ث ااااااااً ال راضااااااااة  ىاااااااايثاااااااا  ثلييمنااااااااا  التاااااااايب اااااااغ عاااااااا د اإلاطااااااااحىدعات  .4

 :  ياإلاطحىدعات اإلاعط ة وهذر اإلاطحىدعات 

ف بخلً املعخىدغاث.2ملحم )اهظش   ( للخػٍش

ثااا  إعااا اد كا ماااة مزاجعاااة يدااا ع إلاااا ثلياااي  واكااات اإلاطاااحىدعات الزكمياااة للجامعاااات ىاااا الااا ٌو 

 العز ية س وث  ثلطي  هذر اللا مة إلا كطم   هماس :

 : البيا ات الحعزيفية باإلاطحىد . اللعم ألاٌو 

 :  عناصااااااز الحليااااااي  : وبػااااااحمل عقااااااا ارباااااات م مىعااااااات  ااااااا البنيااااااة الحنظيميااااااة  اللعممممممم الشمممممماو

وؤلاداريااااااة ل مطااااااحىد س وإدار  الىيااااااا  الزكماااااايس والبنيااااااة الفنيااااااة والحىنىلىجياااااااتس و ااااااا مات 

 اإلاطحىد . 

وىا محاولة لحليي  اإلاطحىدعات الزكمية للجامعات ىاا الا ٌو العز ياة بػايل دكيامس كاماد 

 : يأجيالباحثة بما 

 عاا  واال م مىعااة ماا  املجمىعااات ألاربااات بم مىعااة ماا  اإلاعاااي ر الز  طااة يحفااز  مجداااا  الحعب اار

 :  يأجيع د م  اإلاعاي ر الفزعية هما 

 

 ظبب الاظخصىاء املعخىدع

ت. املعخىدع إلالىترووي لجامػت ري كاس  غذم إمياهُت جصفح املعخىدع وبحشه بحٍش

خشوظممه غممً دائممشة مفسممىم املعممخىدع فسممى ٌ ممخمل فلممط غ ممى  ظامػت املىصىسة –الامخحاهاث معخىدع 

 همارط الامخحاهاث العابلت بيلُاث ظامػت املىصىسة فلط.

ت الػلمُت لجامػت امللً ظػىد. .1  معخىدع ظامػت امللً فسذ للبتروٌ واملػادن. .2 الحاٍو

 معخىدع ظامػت مؤجت. .4 املعخىدع املؤظس ي لجامػت كطش. .3

ىُت فى مصش. .6 معخىدع ظامػت امللً غبذهللا للػلىم والخلىُت. .5  ألاسشُف الشكمي واملعخىدع البحثى للجامػت ألامٍش

 معخىدع ظامػت العىدان للػلىم والخلىُت. .8 املعخىدع الشكمي لجامػت دم م. .7

ىُت. .9  معخىدع ظامػت الخشطىم. .10 معخىدع الجامػت اللبىاهُت ألامٍش

 معخىدع ظامػت بابل. .12 ظامػت جىوغ الافتراضُت. معخىدع .11

 معخىدع ظامػت أبى بىش بللاًذ جلمعان. .14 معخىدع ظامػت اليرمىن. .13

  املىخبت الشكمُت لجامػت الجضائش. .15
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ت.3/4ظذٌو )  ( غىاصش جلُُم املعخىدغاث محل الذساظت ووعبتها املئٍى
 

ت مً إلاظمالي غذد الػىاصش غىاصش الخلُُم  اليعبت املئٍى

ت  %20 13 البيُت الخىظُمُت وإلاداٍس

 %57 36 إداسة الىُان الشكمي

 %13 8 البيُت الفىُت والخىىىلىظُاث

 %10 6 خذماث املعخىدع

 %100 63 إلاظمالي

  ماسااا يوااال م مىعاااة مااا   ااا ٌ قعحمااااد عقاااا مليااااص  ىااايثلياااي  وااال معياااار مااا  اإلاعااااي ر  

( لعىظ م ي ثىافز هذا اإلاعيارس هما ثا  ث صايد درجاة واحا   ليال معياار 5إلا  1)م  

 : والحالي"مؤغز او عنصز" ث  ثىسبعنا 
 

  لخلُُم املعخىدغاث محل الذساظت الخماس ي( امللُاط 3/5ظذٌو )
 الذسظت امللُاط املعخىي 

 1 5 مخىافش بذسظت مشالُت

 0.75 4 مخىافش بذسظت ظُذ

 0.50 3 بذسظت مخىظط مخىافش 

 0.25 2 مخىافش بذسظت ضػُف

 0 1 غير مخىفش

  ثصنيف اإلاطحىدعات محل ال راضةس بناً  عقا م مى  ال رجاتس وحطاب النطبة اإلائىية لناس إلا

 :  الحالي مطة مطحىيات عقا النحى 

  فأهثر.90حص د عقا  التيمطحىدعات ممحاس س و ا ث ً اإلاطحىدعات % 

  89% حتى 75حص د عقا  التيمطحىدعات جي   جً اس و ا ث ً اإلاطحىدعات.% 

  74% حتى 60حص د عقا  التيمطحىدعات جي  س و ا ث ً اإلاطحىدعات.% 

  59% حتى 50حص د عقا  التيمطحىدعات ملبىلةس و ا ث ً اإلاطحىدعات.% 

  50حص د عقا اكل م   التيمطحىدعات  عيفةس و ا ث ً اإلاطحىدعات   .% 

  كامااااد الباحثااااة بح مياااات بيا ااااات ث ااااً ال راضااااة ماااا   اااا ٌ مىاكاااات ث ااااً اإلاطااااحىدعات عقااااا غاااابىة ؤلا تر ااااد

وجامعايدااااس ومىكااات ثصااانيف الىيباااىمترهظ للجامعاااات واإلاطاااحىدعاتس وايًضاااا مااا   ااا ٌ مزاضااا ة مطااائىلا 

س ولىاااا  لاااا  لطااااح   ضااااىي مطااااحىد  واحاااا  وهااااى مطااااحىد  الجامعااااة ؤلالىترونااااياإلاطااااحىدعات عباااار البرياااا  

 ل بنا ية ألامزيىية.  ا

  ث  اضح  ام بز امج الحشمة ؤلاحصا ية ل ع ىم قجحماعيةSPSS  .ىا الحح يل ؤلاحصائى 
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 لبيانات الدراسة :  اإلحصائيالتحليل  3/2

 : البُاهاث الػامت.
ً
 أوال

 الخىصَؼ الجغشافى للمعخىدغاث محل الذساظت : 

 

 للمعخىدغاث محل الذساظت . ( الخىصَؼ الجغشافى3/15شيل )

% مااااا  إجماااااالا 20اضاااااححىمت اإلام ىاااااة العز ياااااة الطاااااعىدية عقاااااا ر راااااة مطاااااحىدعات بنطااااابة 

 مطاااااااة عػاااااااز مطاااااااحىدًعا )اإلاطاااااااحىدعات مى اااااااى  ال راضاااااااة(س مماااااااا لعىاااااااظ اهحماااااااام ال ولاااااااة بئنػاااااااا  

ث هااا  اإلاطااحىدعات وحزصاانا عقااا جع نااا مصاا ًرا مم ااً ا ماا  مصااادر اإلاع ىمااات اإلاحاحااة عقااا ؤلا تر اادس

الجشا اااازس والطااااىدا س وألارد  لخطاااان  واااال واحاااا   بمطااااحىدع  س راااا  جااااا ت كطاااازس وضااااىرياس ومصاااازس 

 والعزاقس ولبنا س وثىنظ لخطن  ول دولة بمطحىد  واح  فل  ب امعايدا .
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 الخىصَؼ الضمجى للمعخىدغاث محل الذساظت : 

 
 

 ( الخىصَؼ الضمجى للمعخىدغاث محل الذساظت .3/16شيل )

ا  12اظنااااااازت ال راضاااااااة ا  عااااااا د 
ً
 –م 2010الفتااااااار  مااااااا  ) ىااااااايمطاااااااحىدًعا ثااااااا  إنػاااااااااها حااااااا يث

م(س ووااااا  مطاااااحىد  جامعاااااة اإلا اااااً فنااااا  ل بتاااااروٌ واإلاعااااااد  اكااااا م مطاااااحىد  لجامعاااااة عز ياااااة ثااااا  2013

مس ومطحىد  جامعة كطز ىا 2008عام  ىيمس ث ر مطحىد  جامعة اإلا ً ضعىد 2007إنػاار ىا عام 

 م. 2009عام 

الاااا ٌو العز يااااة جااااا ت محااااأ ز  ىااااا مىاهبااااة إنػااااا   ىااااي صااااد ماااا  ملااااً ا  الجامعااااات واضح 

عم ااد عقااا إنػااا  مطااحىدعات مؤضطااية لدااا كبياال  التاايالاا ٌو ألاجنةيااة  ىااياإلاطااحىدعات عاا   ظ ريدااا 

 ب اية ألالفية الثالثة.

 

 

 

 

 

 



 الدول العربية فيتقييم المستودعات الرقمية للجامعات  

 

6102  031  

 الجست املعئىلت غً إداسة املعخىدع ومخابػت الػمل به : 

 

 ( الجست املعئىلت غً إداسة املعخىدغاث محل الذساظت .3/17شيل )

وثىنىلىجيا اإلاع ىمات ىا الجامعة  ا الجناة اإلاطائىلة عا  إدار   آلاليوا د وح   الحاض  

 ع د عػز  مطحىدعات ومحابعة العمل لدا.

 لغاث واظست املعخىدع : 

 

 ( لغاث واظساث املعخىدغاث محل الذساظت .3/18شيل )
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 10ضااااااايطزت ال ياااااااة ؤلا     ياااااااة عقاااااااا لياااااااات واجناااااااات اإلاطاااااااحىدعات محااااااال ال راضاااااااة بىاكااااااات 

مطاااحىدعاتس وعمااال مطاااحىدعا  عقاااا وجاااىد واجنحااا   ل مطاااحىد  إحااا اهما بال ياااة العز ياااة وألا ااازي 

بال ية ؤلا     ية وهما : ) جامعة اإلا ً ضعىدس جامعة دمػم(س ىا ح   جا  مطحىدعا جامعة ثىنظ 

 عة ابى بىز ب لاي  ث مطا  لحيى  واجنتدما بال ية الفزنطية فل .قفترا يةس وجام

  هىع البرهامج املعخخذم فى إو اء وإداسة املعخىدع :

 

 ( هىع البرهامج املعخخذم فى إو اء وإداسة املعخىدغاث محل الذساظت .3/19شيل )

 مطاااة عػااز مطاااحىدًعا عقاااا بزم يااات مفحىحاااة اإلاصااا ر  إجمااااليمطاااحىدًعا ماا   14اعحماا  

مماا ياا ٌ عقااا ا  ثبجاى رلافااة اإلاػااارهةس وعاا م اححياار باازامج بعيجداااس او غاازا  بازامج ث اريااة ا ااذت ىااا 

 ال ٌو العز ية. ىيالحىضت وق خػار 

 البرهامج املعخخذم إلو اء وإداسة املعخىدع :

 

 إو اء وإداسة املعخىدغاث محل الذساظت . ( البرهامج املعخخذم فى3/20شيل )
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البر اااامج ألاهثاااار  DSPACEمطاااحىد  عقاااا بز اااامج  15 إجمااااليمطاااحىدًعا مااا  11اعحمااا  عااا د 

 –جامعااااة كطااااز  -جمياااات ا حااااا  العااااال  و ااااا )جامعااااة اإلا ااااً ضااااعىد  اضااااح  اًما لبنااااا  اإلاطااااحىدعات ىااااا

الجامعاااااة   -جامعاااااة الطاااااىدا  ل ع اااااىم والحلنياااااة  –جامعاااااة الخز اااااىم  -الجامعاااااة ألامزيىياااااة باللااااااهز  

جامعااااة ابااااى بىااااز  -جامعااااة دمػاااام  –جامعااااة اإلا ااااً عباااا ت ل ع ااااىم والحلنيااااة  –ألامزيىيااااة ال بنا يااااة 

جامعااااة ال رمااااىن( س ب نمااااا اعحماااا  مطااااحىدعا  وهمااااا )اإلا ااااً فناااا   -ز جامعااااة الجشا اااا -ب لاياااا  ث مطااااا  

س واعحمااااا  مطاااااحىد  جامعاااااة مؤثاااااة عقاااااا Eprintsجامعاااااة ثاااااىنظ قفترا اااااية( عقاااااا بز اااااامج  –ل بتاااااروٌ 

Joomla .س وجامعة بابل عقا بز امج ث  ثطىيزر مح ًيا 

 المحور األول : البنية التنظيمية واإلدارية. 

يدا ع إلاا ثلياي  اإلاطاحىدعات محال  التايم  اإلاؤغزات الفزعياة يض  هذا املحىر م مىعة 

 اإلااااااد ال راضااااة ماااا  حيااااض اهاااا اع اإلاطااااحىد س وضياضااااات العماااالس والعااااام ى  باإلاطااااحىد س والاااا ع  

 واضحمزاريحهس واإلاطحىد  وارثبا ه بالجامعة.

 :أهداف المستودع وسياسات العمل 1/1

 أو السذف مً إو ائه. ًحذد املعخىدع غ ى صفحخه الشئِعُت الغشض 1/1/1

 

 ( مذي حشص املعخىدغاث غ ى جحذد السذف والغشض منها.3/21شيل )

حاازم مطااحىدعا الجامعااة ألامزيىيااة باللاااهز س وجامعااة الخز ااىم عقااا ثح ياا  الناا ع ماا  

اإلاطحىد  ب كاة وام اة ح حياض وأاه ا اه يخاي  الىصاٌى الحاز ملخزجاات الجامعاة مات العمال عقاا سيااد  
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الجامعاااةس وثاااىف ر معزفاااات رابحاااة ل مصاااادرس والحفاااظ  Rankingثاااأر ر البحاااىذ الع مياااة ورفااات ثزث ااا  

ال بنا ياااااااة  –بابااااااال  –كطاااااااز  -الزكماااااااي  ىيااااااال اإلاااااااا ي ل ماااااااىادس  وعم اااااااد مطاااااااحىدعات جامعاااااااات )مؤثاااااااة 

ا هى ال رمىن( عقا ؤلاغار  إلا ا  ث ً اإلاطحىدعات اليزض مجد -الجشا ز  –اإلا ً عب  ت  -ألامزيىية 

 –للجامعاة وثاىف ر الىصاٌى إلحدااس ب نماا لا  جعمال مطاحىدعات جامعاات )ثاىنظ  الفىز  جمت ؤلا حا  

دمػاام( عقااا ؤلاغااار  إلااا اهاا اع اإلاطااحىد   -الطااىدا   –ابااى بىااز ب لاياا   -اإلا ااً ضااعىد  –اإلا ااً فناا  

 واهميحه ل باحث  . 

 الخاصت باظخخذام املعخىدع. ًىفش املعخىدع مجمىغت مً العُاظاث واللىاغذ إلاسشادًت 1/1/2

 

 ( مذي حشص املعخىدغاث غ ى جحذًذ اللىاغذ إلاسشادًت الظخخذامسا.3/22شيل )

 ىاااايحزصااااد ضاااابعة مطااااحىدعات عقااااا ثااااىف ر م مىعااااة ماااا  اللىاعاااا  ؤلارغااااادية ل ضااااح  ام 

 –بابااااال  –ملااااا متدا مطاااااحىدعات جامعاااااات )ألامزيىياااااة باللااااااهز   ىاااااياغاااااياٌ م ح فاااااة مح رجاااااة وجاااااا  

س وم مىعاااااة مااااا  ألاضااااائ ة Helpعم اااااد عقاااااا ثاااااىف ر كاااااىا   مطااااااع    والتاااااياإلا اااااً عبااااا ت(  –دمػااااام 

الطىدا   –كطز  –س وادلة ل مطح  مس ر  جا ت مطحىدعات جامعات )اإلا ً ضعىد FAQالػائعة 

ىف ر كاىا   مطااع   فلا   ام   ظاام اإلاطاحىد س  ب نماا ابى بىز ب لاي ( لحا -الجشا ز  –الخز ىم  –

 اضح  ام اإلاطحىد . ىي    ا  هنان  مطة مطحىدعات ل  ثل م اية كىا   إرغادية ل مطاع   
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ًممىفش املعممخىدع مجمىغمماث مممً العُاظمماث وإلاظممشاءاث إلداسة الػمممل بممه مشممل : ظُاظمماث  1/1/3

 الاظدبػاد(. –الحفظ  –إلاجاحت  –)إلاًذاع 

 
 ( مذي حشص املعخىدغاث غ ى جىفير ظُاظاث الػمل.3/23شيل )

عم ااد ر رااة مطااحىدعات فلاا  ماا  باا   اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة عقااا ثح ياا  ضياضااات 

جامعااة الخز ااىم(س راا  جااا   –جامعااة دمػاام  -العماال باإلاطااحىد  و ااا )الجامعااة ألامزيىيااة باللاااهز  

ياا ا  م زجاات البحااىذ الع مياةس ب نمااا لاا  مطاحىد  جامعااة بابال الااذي عمال عقااا ثح ياا  ضياضاات إ

 لعمل ا  مطحىد  ا ز عقا ثح ي  ا  ضياضات ل عمل.

 :العاملون بالمستودع1/2

املىخبمممماث  اخخصاصمممم يحػمممممل إداسة املعممممخىدع غ ممممى جحذًممممذ وجىزُممممم واظبمممماث ومعممممئىلُاث  1/2/1

 للػاملين بالجامػت. الىظُفيوغيرهم مً الػاملين باملعخىدع داخل الخىصُف 

لاااا  لعماااال ضاااااىي مطااااحىد  الجامعااااة ألامزيىياااااة باللاااااهز  عقاااااا ثىرياااام ث ااااً اإلاناااااام ىااااا صاااااىر  

 مىجش  عقا مىكت الجامعة.
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 ًخم إلاشاسة داخل مىكؼ املعخىدع إلى املعئىلين غً إداسجه وظير الػمل به. 1/2/2

 
 ( مذي حشص املعخىدغاث غ ى إلاشاسة إلى املعئىلين غً إدساتها.3/24شيل )

الخز اىم(  -ال بنا ياة ألامزيىياة  –ألامزيىياة باللااهز   –عم د مطاحىدعات جامعاات )بابال 

عقاااااا ثح ياااااا  اإلاطااااائىل   عاااااا  إدار  اإلاطاااااحىد  ووضااااااا ل قثصاااااااٌ لدااااا  عقااااااا مىكااااات اإلاطااااااحىد س وعماااااال 

مطحىدعا جامعة اإلا ً عب تس وال رمىن عقاا ثح يا  اإلاطائٌى عقاا صافحة وحا   اإلاىحباة اإلاطائىلة 

 اإلاطحىدعات عقا ؤلاغار  إلا ا  مطئٌى ع  اإلاطحىد . باقيحىد س ب نما ل  جعمل ع  اإلاط

 ًىظذ الػذد اليافى واملىاظب مً الػاملين لذغم ظمُؼ الىظائف باملعخىدع. 1/2/3

 

 ( مذي حشص املعخىدغاث غ ى جىفير الػذد املىاظب مً الػاملين بها.3/25شيل )
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 التاااايم مطاااائٌى عاااا  واااال م  ااااة ماااا  املجاااا ت عماااال مطااااحىد  جامعااااة باباااال عقااااا ثح ياااا  فزياااا

مطائىل   عا  اإلاطااحىد   2يضامنا اإلاطاحىد س واغااار مطاحىد  الجامعاة ال بنا يااة ألامزيىياة إلاا وجااىد 

 ,personal  Rana Najjarم  اإلاطااااحىد  ماااااساٌ كياااا  الحطااااىيز ) الحاااااليالىكااااد  ىاااايوهمااااا وااااافي   

communication, May 9, 2013) . س ب نما ل  لػز باق اإلاطحىدعات إلا اع اد فزيم عمل اإلاطحىد 

 :واستمراريته الماديالدعم  1/3

1/3/1 .
ً
لت املذي لذغم املعخىدع مالُا  ًىظذ لذي املعخىدع خطت كصيرة أوطٍى

 ل  لػز ا  مطحىد  م  اإلاطحىدعات محل ال راضة ع  وجىد  ط  ل ع  اإلاطحىد  مالًيا.

ممممم الاظممممخفادة مممممً املممممىاد ًممممخم اظممممدشماس ا 1/3/2 ش  غممممً طٍش ملعممممخىدع لجلممممب مممممىاسد مالُممممت لخطممممٍى

 الشكمُت املخىافشة والخذماث امللذمت.

إ  جمياات  اا مات اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة م ا يااةس همااا ثخااي  الىصااٌى الحااز إلالحنيايدااا 

 دو  ثياليف ماليةس ول  لعمل ا  مطحىد  عقا اضخثمارر م  اجل ج   مىارد مالية.

ش غً اظخخذام املعخىدع ومىافػه وأهمُخه للمعخفُذًً. 1/3/3  ًلتزم املعخىدع بشفؼ جلاٍس

 
شغً مىافؼ املعخىدغاث.3/26شيل )  ( مذي الحشص غ ى سفؼ جلاٍس

ثزاوحااااااد اإلاطااااااحىدعات فيمااااااا باااااا   مطااااااحىدعات جعماااااال عقااااااا ثلاااااا ي  ثلاااااااريز عاااااا  اضااااااح  ام 

اإلاطحىد  ومنافعه واهمية النػز فيه و ا مطحىد  الجامعة ألامزيىيةس وجامعة بابلس ومطحىدعات 
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اباااى بىاااز  –عباا ت  –الخز اااىم  –دمػااام  –عم ااد عقاااا ثلااا ي  إحصااا ات قضاااح  ام و اااا : )مؤثااة 

اإلاطحىدعات بزفات ا  ثلااريز ثحع ام باالضاح  ام او  باقيالجشا ز ( ب نما ل  يل   –الطىدا   –ب لاي  

 منافت اإلاطحىد .

 :المستودع والجامعة 1/4

ف به وبشظالخه غ ى مىكؼ الجامػت. 1/4/1  ًخم إلاغالن غً املعخىدع والخػٍش

 

 ( مذي حشص الجامػت غ ى الخػٍشف باملعخىدع غ ى مىكػسا.3/27شيل )

جامعاااة دمػااامس ومطاااحىد  جامعاااة اإلا اااً ضاااعىد فلااا  ل ػااا را إلاااا اإلاطاااحىد   جاااا  مطاااحىد 

والحعزياف باهس و زضاالحه عقاا مىكات الجامعاةس راا  جاا ت جامعاة بابال لملغاار  إلاا اإلاطاحىد  واكطااامه 

الفزعيااةس ب نمااا لاا  ثااذهز ضاابت جامعااات ا اازي عقااا مىكعنااا ا  جعزيااف باإلاطااحىد  ضااىي ؤلاغااار  إلااا 

ز  ماظ جامعاات إلاا وجاىد مطاحىد  لناا وال عا  هيفياة الىصاٌى إلحداا عقاا راب  ل مطحىد س ولا  جػا

 مىكعنا.
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1/4/2 .)
ً
 ًىظذ وظُلت للىصٌى إلى املعخىدع مً خالٌ مىكؼ الجامػت )وظىد سابط مشال

 

 ( مذي حشص الجامػت غ ى جىفير وظُلت للىصٌى للمعخىدع غ ى مىكػسا.3/28شيل )

حزصد ر ذ جامعاات عقاا ؤلاغاار  إلاا رابا  اإلاطاحىد  عقاا صافحتدا الز  طاية و اا )مؤثاه 

ثاىنظ(س ب نماا عم اد ضاابعة مطاحىدعات عقاا ثاىف ر راباا  اإلاطاحىد  دا ال صافحة فزعيااة  –بابال  –

حاااا   باااااق الجامعااااات عاااا  وجااااىد راباااا  ل مطااااحىد  عقااااا  ىاااايإلاىكاااات الجامعااااة )فالًبااااا صاااافحة اإلاىحبااااة(س 

 صفحايدا.

بىمترهغ للمعخىدغاث. 1/4/3  حصل معخىدع الجامػت غ ى جشجِب فى جصيُف الٍى

 

بىمترهغ للمعخىدغاث.3/29شيل )  ( كُاط حصٌى املعخىدع غ ى جشجِب فى جصيُف الٍى
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مل مااة اإلاطاااحىدعات محااال ال راضااةس ثااا ر بالترث ااا   جااا  مطاااحىد  جامعاااة اإلا ااً ضاااعىد ىاااا

مطحىد  الجامعة ألامزيىيةس ر  مطحىد  جامعاة ثاىنظ قفترا ايةس را  مطاحىد  جامعاة كطازس را  

مطاااحىد  جامعاااة بابااالس رااا  مطاااحىد  الجامعاااة ال بنا ياااة ألامزيىياااةس رااا  مطاااحىد  جامعاااة اإلا اااً فنااا  

مااااىنس ب نمااااا لاااا  ياااا  ل ضاااابعة مطااااحىدعات  اااام  ل بتااااروٌ واإلاعاااااد س  وا  ااااًرا مطااااحىد  جامعااااة ال ر 

شظمممممممممؼ رلممممممممممً إلمممممممممى حذازممممممممممت جلممممممممممً  2013ثزث ااااااااا  الىيباااااااااىمترهظ ل مطااااااااااحىدعاتس إصااااااااا ار  يىليااااااااااى  )ٍو

 املعخىدغاث(. 

بىمترهغ للجامػاث. 1/4/4  غمل املعخىدع غ ى حصٌى الجامػت غ ى جشجِب فى جصيُف الٍى

 
ب3/30شيل )  ىمترهغ للجامػاث.( كُاط حصٌى الجامػت غ ى جشجِب فى جصيُف الٍى

ل يدا مطحىدعات  ام  ثصانيف الىيباىمترهظ للجامعاات ىاا  التيد  د جميت الجامعات 

اإلازثباااة ألاولاااا عز ًيااااس ولااا  ثح ااااوس ا  جامعاااة  س وجاااا ت جامعاااة اإلا اااً ضاااعىد ىاااا2013إصااا ار  يىلياااى 

 عز ًيا مما لعىظ ثأر ر وجىد مطحىد  ركمي للجامعة عقا ثزثيبدا. 100ل يدا مطحىد  الترث   الا

ت ًدبين ما ً ى :   ومً الذساظت الخحلُلُت إلاحصائُت للمحىس ألاٌو الخاص بالبيُت الخىظُمُت وإلاداٍس

  بىاكااااااااات  مطاااااااااة 33عقاااااااااا الااااااااازف  مااااااااا  اهمياااااااااة عااااااااازض اإلاطاااااااااحىدعات مهااااااااا افنا إال ا  نطااااااااابة" %

حزصاااااد عقاااااا الحعزياااااف  التاااااي  اااااياإلاطاااااحىدعات محااااال ال راضاااااة  إجمااااااليمطاااااحىدعات" فلااااا  مااااا  

 وثح ي  اه افنا وعزض ادلة قضح  ام وضياضات العمل بصفحات مطحىدعايدا. 

  اإلاطاااااحىدعات محااااال  إجمااااالي  مااااا  % "بىاكااااات اربعااااة مطاااااحىدعات " فلاااا26حزصااااد فلااااا  نطاااابة

 ال راضة عقا ثح ي  وؤلاغار  إلا العام    بمطحىدعايدا.
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  عم اااد  التااي  ااياإلاطااحىدعات محاال ال راضااة  إجمااالي% "بىاكاات مطااحىدع   " فلاا  ماا  13نطاابة

 س وثح يً ا م    ٌ رفت الحلاريز ع  اإلاطحىد  ومنافعه.اإلااد عقا الحطزق إلا جىا   ال ع  

  حزصاااااد عقاااااا الاااااز   بااااا   مىكعناااااا ومىكااااات اإلاطاااااحىد   التاااااي  ااااايجامعاااااات"  8كااااات % "بىا53نطااااابة

 العااااااالميماااااا  ملااااااً لخ مااااااة الجامعااااااةس ورفاااااات ثزثيبدااااااا  اااااام  الحصاااااانيف  إفاااااااد لححلياااااام اك اااااا ى 

 الىيبىمترهظ.

  هنااان اهحمامااا محاا وًدا ماا  كباال إدار  اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة بالبنيااة ؤلاداريااة والحنظيميااة

 13درجااة ماا   3.5حصاا د ع حدااا  التااي ااغ محىضاا  م مااى  الاا رجات لح ااً اإلاطااحىدعات ح حيااض ب

درجااااة ممااااا لعىااااظ ا  فاااااض مطااااحىي الااااى ا وقهحمااااام باااائدار  وثنظااااي  ث ااااً اإلاطااااحىدعات لزفاااات 

 هفا يدا.

 قهحماام بخنظااي  وإدار  اإلاطااحىد   جاا  مطااحىد  الجامعاة ألامزيىيااة باللااهز  ىااا اإلازثبااة ألاولاا ىااا

درجاااااةس ىاااااا حااااا    6.75درجاااااةس ثااااا ر مطاااااحىد  جامعاااااة بابااااال بم ماااااى   13درجاااااات مااااا   8بم ماااااى  

 درجة. 1.25اإلازثبة ألا  ر  بم مى   ىيمطحىد  جامعة الطىدا  ل ع ىم والحلنية 

 : إدارة الكيان الرقمي. الثانيالمحور 

يدا ع إلاا ثلياي  اإلاطاحىدعات محال  التايزعياة يض  هذا املحىر م مىعة م  اإلاؤغزات الف

س وؤلاياااااااا ا س والبااااااااض وؤلاثاحااااااااةس واضااااااااالي  البحااااااااض الفجاااااااايوالحنظااااااااي   املححااااااااىيسال راضااااااااة ماااااااا  حيااااااااض 

 وقضترجا  الحفظ الزكمي.

 المحتوى : 2/1

 ًضم املعخىدع مخخلف أهىاع املحخىي. 2/1/1

 ملصادس املػلىماث باملعخىدغاث محل الذساظت. ( الخىصَؼ الىىعى3/6ظذٌو )

 هىع املحخىي                          

 املعخىدع

ث
ملاال

 

ظامػُت
ل 

سظائ
  
صمممممممممٌى

ب وف
هخمممممممم

ب
هخ

 

أغمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌ 

ث
مؤجمشا

 

حشُت
ق ب

ا أوس
 

ث 
طىطممممممممممممممممممممممممممممما

خ
م

سة ب هاد
وهخ

ش فىُت 
ٍس جلا

 

صمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادس 
م

حػلمُمُت
 

ب
ال
ط
ر ال

حا
أب

ط مخػذدة 
ظائ

و
 

 - - - √ - √ √ √ √ √ معخىدع ظامػت امللً فسذ للبتروٌ

ت الػلمُت لجامػت امللً ظػىد  √ - - - √ √ √ - √ √ الحاٍو

 - - - - - √ √ - - √ معخىدع ظامػت مؤجت

 - - - - - √ √ - - √ املعخىدع املؤظس ي لجامػت كطش

ألاسشممممممممممممممُف الشكمممممممممممممممي واملعممممممممممممممخىدع البحثممممممممممممممى 

ىُت فى مصش  للجامػت ألامٍش
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 - - - - - √ √ - √ √ لجامػت دم ماملعخىدع الشكمي 

 - - - - - √ √ √ √ √ معخىدع ظامػت العىدان للػلىم والخلىُت

 - - √ - - √ - - - √ معخىدع ظامػت بابل

ىُت  √ √ √ √ - √ √ √ √ √ معخىدع الجامػت اللبىاهُت ألامٍش

 - √ √ - - √ √ √ √ √ معخىدع ظامػت جىوغ الافتراضُت

غبممممممممذهللا للػلممممممممىم معممممممممخىدع ظامػممممممممت امللممممممممً 

 والخلىُت
√ √ - √ √ - - √ √ √ 

 - - - √ - √ √ √ √ √ املعخىدع الشكمي لجامػت الخشطىم

 - - - - - √ - - √ √ املعخىدع الشكمي لجامػت اليرمىن

 - - - - - √ - - √ √ معخىدع ظامػت أبى بىش بللاًذ جلمعان

 - - - - √ √ √ √ √ √ املىخبت الشكمُت لجامػت الجضائش

ثنىعد مصادر اإلاع ىمات باإلاطحىدعات محال ال راضاةس ووا اد ألابحااذ واإلالااالت الع مياة 

اهثار ا اىا  مصاادر اإلاع ىماات ثىاجاً ا ح حياض ثىاجا ت ب ميات اإلاطاحىدعات محال ال راضاةس ث تداا   ي

رضاااااااا ل اإلااجطاااااااح ر والااااااا هحىرارس رااااااا  فصاااااااٌى الىحااااااا  واإلاصاااااااادر الحع يمياااااااة س وملاااااااً لعىاااااااظ حااااااازم 

ثاا ع  م اااالت  التايالاا ٌو العز ياة عقااا إثاحاة مصااادر اإلاع ىمااات  ىااياإلاطاحىدعات العز يااة للجامعاات 

 عقا مطحىدعايدا. الع ميالبحض 

 

 ( مذي جىافش مخخلف أهىاع املحخىي باملعخىدغاث محل الذساظت.3/31شيل )

 حااااااظ ا  مطااااااحىد  الجامعااااااة ألامزيىيااااااة ماااااا ي ثااااااىافز جمياااااات ا ااااااىا  املححااااااىي ي وماااااا  حيااااااض

حاااا   اكحصاااازت  ىاااايظنااااز لدااااا جمياااات ا ااااىا  مصااااادر اإلاع ىماااااتس  التاااايباللاااااهز  ماااا  اهثاااار اإلاطااااحىدعات 

مطاااااحىدعات جامعاااااات مؤثاااااةس وكطااااازس وال رماااااىنس واباااااى بىاااااز ب لايااااا  عقاااااا إثاحاااااة ألابحااااااذ واإلالاااااااالت 

 واعماٌ اإلاؤثمزات الع مية فل .  
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ًجمممممممؼ املعممممممخىدع بممممممين املحخممممممىي الػلمممممممى الخممممممال  واملحخممممممىي إلاداسي والفجممممممى والخمممممماٍس ى  2/1/2

 للجامػت.

 

 باملعخىدغاث محل الذساظت. والتراسي وإلاداسي  الػلمي( مذي جىافش املحخىي 3/32شيل )

إباازاس م زجااات الجامعاة الع ميااة والفنيااة  ىاياللاااهز   ىاايثفاىق مطااحىد  الجامعااة ألامزيىياة 

وؤلادارية والحاري ية فل  حزم عقا إثاحاة اإلالااالتس وألاوراق البحثياةس والىحا س والزضاا ل الع مياة 

ت الفنيااةس وهاذلً الحلاااريز الفنيااة الصاادر  عاا  الجامعااة ما   احيااةس والىحا س واإلاااىاد ألارزيااةس واللطا

 واكطامنا وإدارايدا م   احية ا زي.

اإلاطحىدعات فمجدا م  حزم عقاا إبازاس ألاعمااٌ الع مياة وؤلادارياة فلا  مثال  باقيوث رجد 

ال بنا يااااة ألامزيىيااااة(س ومجدااااا ماااا  حااازم عقااااا إباااازاس ألاعماااااٌ الع ميااااة والحاري يااااة  –الخز ااااىم  –)فنااا  

الجشا ز(س ىا ح   اكحصزت جطعة مطحىدعات عقا إثاحة ألاعماٌ الع مياة  -  مثل )اإلا ً ضعىد فل

 فل  م    ٌ اإلاطحىد .  

 ًذغم املعخىدع ظمُؼ أشياٌ املحخىي. 2/1/3

 , pdfثا ع  جميات اإلاطاحىدعات محال ال راضاة جميات اغاياٌ اإلا فاات إلثاحاة املححاىي ما  

word, ppt, jepg    س وملً يزجت إلا اضح  امنا بزامج مح صصاة إلنػاا  اإلاطاحىدعات ثا ع  جميات

اغااياٌ إثاحااة املححااىيس فيماعاا ا مطااحىد ا جامعااة مؤثااةس جامعااة باباال فلاا  عماال عقااا إثاحااة جمياات 

 فل  . pdf, doc غيل  ىياإلاىاد به 
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 امػت.ًدُح املعخىدع املىاد بمخخلف اللغاث املي ىس بها البحىر الػلمُت بالج 2/1/4

للجامعااااة دو   الفىااااز  عقااااا إثاحااااة ؤلا حااااا   -محاااال ال راضااااة  -حزصااااد جمياااات اإلاطااااحىدعات 

و ااات كياااىد عقاااا ليحاااهس و  حاااظ ضااايطز  ال يحااا   العز ياااة وؤلا     ياااة عقاااا جميااات اإلاطاااحىدعات محااال 

ال راضااةس فيمااا عاا ا مطااحىد  جامعااة الخز ااىم الااذي جااا  ليعاازع بئ حاجااه الع مااي بال يااة ؤلا     يااة 

ومطااحىد  جامعااة ثااىنظ عقااا الاازف  ماا  ضاايطز  ال يااة الفزنطااية عقااا واجنحااه إال ا ااه ثضاام  فلاا س 

 مىاد بال ية العز ية وؤلا     ية.  

 جدعم مصادس املػلىماث باملعخىدع بضخامت أغذادها. 2/1/5

 

 ( الخىصَؼ الػذدي للمصادس باملعخىدغاث محل الذساظت.3/33شيل )

كا  ثفاوثاد اعا اد مصاادر اإلاع ىماات باإلاطاحىدعات محال ال راضاةس وبعا  مطاحىد  جامعاة 

 138600اعااا اد مصاااادر اإلاع ىماااات باااه ح حياااض  اااجل حاااىالا  ىااايال رماااىن اهثااار اإلاطاااحىدعات أاااخامة 

 13940م(س ثاااا ر مطااااحىد  جامعااااة اإلا ااااً ضااااعىد حيااااض  ااااجل حااااىالا  2013مصاااا ًرا )حتااااى افطااااطظ 

  6698طااااحىد  جامعاااة اإلا ااااً فناااا  ل بتاااروٌ واإلاعاااااد  حياااض  ااااجل حااااىالا مصااا ًرا ل مع ىماااااتس ثااا ر م

مصااا ًرا ل مع ىماااات س ب نماااا جاااا  مطاااحىدعات جامعاااات الخز اااىمس الطاااىدا  لخساااجل اكااال مااا  ما اااة 

 مص ًرا فل .
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 جىىع املىضىغاث التى حغطيها مصادس املػلىماث باملعخىدع. 2/1/6

ال راضاااااة بماااااا ي ااااا م الح صصاااااات جيطحداااااا اإلاطاااااحىدعات محااااال  التااااايثنىعاااااد اإلاى اااااىعات 

  –الع مياااااة والي يااااااات الحابعااااااة للجامعاااااةس فن اااااا  
ً
مطاااااحىد  جامعااااااة اإلا ااااااً فنااااا  يدااااااح  بااااااالع ىم  -مااااااث 

النن ضية مثل النن ضة اإلا  يةس والنن ضة اإلاييا يىيةس والبتاروٌس وهن ضاة الىمبياىثزس والنن ضاة 

 اإلاعمارية.

 دس املػلىماث التى  ٌغطيها املعخىدع.و شث فيها مصا التيجىىع الفتراث الضمىُت  2/1/7

 
 ( الخىصَؼ الضمجى للمصادس باملعخىدغاث محل الذساظت.3/34شيل )

اظناازت ال راضااة ا  هنااان مااىاًدا يزجاات ثاري نااا إلااا فتاارات ك يمااة دا اال اإلاطااحىدعات محاال 

يزجااات ثاري ناااا إلاااا  التااايال راضاااةس حياااض عمااال مطاااحىد  جامعاااة الجشا اااز عقاااا ركمناااة الىراااا م الترارياااة 

م 1950مس ومطااااحىد  الجامعاااة ألامزيىيااااة باللاااااهز  الاااذ   اااا  مااااىاد يزجااات ثاري نااااا إلااااا 1930ماكبااال 

 –فناا   -س ث هااا مطااحىدعات جامعااات )الخز ااىم2013وعماال اإلاطااحىد  عقااا جيطيااة اإلاااىاد حتااى عااام 

جامعة )دمػم ح       ا  مطحىدعات  ىيضعىد( ح حيض ظنزت اك م مىاد لد  بفتر  الطح نياتس 

    م.2008عب ت( جيطى اإلاىاد الح يثة فل  ب اية م   –
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 :)الميتاداتا( الفنيالتنظيم  2/2

 ٌػخمذ املعخىدع غ ى مجمىغت مً املػاًير والخطط فى إغذاد املُخاداجا. 2/2/1

مطااااحىد  عقااااا م مىعااااة ماااا  الخطاااا  واإلاعاااااي ر إلعاااا اد  15مطااااحىدًعا ماااا  واكاااات  13اعحماااا  

س وثاا  قعحمااد بصاافة اضاضااية عقاا  طااة دب اا  واىر اإلاةطااطةس ىااا حا   ا  مطااحىد ي جامعااة اإلايحادثاا

 بابل ومؤثة ل  لعحم ا عقا اية  ط  او معاي ر لىصف البيا ات. 

 ًىضح املعخىدع الحذ الادو  مً البُاهاث الالصمت لالظد ساد باملصادس. 2/2/2

 اااااااااي  البيا اااااااااات ال سماااااااااة مطاااااااااحىدًعا مااااااااا  اإلاطاااااااااحىدعات محااااااااال ال راضاااااااااة عقاااااااااا ثى  13عماااااااال 

ة ل ضخػااناد باإلاصااادرس ب نمااا لاا  لػااترج مطااحىدعا جامعااة باباال ومؤثااة ثااىافز م مىعااة بيا ااات السماا

 ل ضخػناد. 

 جشجبط ظمُؼ املىاد الشكمُت بدسجُالث للمُخاداجا. 2/2/3

عم د جميت اإلاطحىدعات محل ال راضة عقا ثل ي  البيا ات الىصفية ل مصادر و ا ث اً 

يح دها  ظام اإلاطحىد س فيماع ا مطحىد  جامعة مؤثة ومطحىد  جامعاة بابالس فائما  التيالبيا ات 

لاااااا  لعماااااال صاااااااح  العماااااال عقااااااا ثلاااااا ي  البيا ااااااات الىصاااااافية ل مصاااااا ر فيااااااح  إثاححااااااه دو  البيا ااااااات 

 به.الىصفية الخاصة 

 جدىىع طشق غشض بُاهاث الىصف باملعخىدع. 2/2/4

لااا  لعمااال اًياااا مااا  اإلاطاااحىدعات محااال ال راضاااة عقاااا ثلااا ي  اهثااار مااا   زيلاااة واحااا   لعااازض 

 –الخز اااىم  -دمػااام   -ألامزيىياااة  –كطاااز  –ضاااعىد  –بيا اااات الىصااافس فاهحفاااد مطاااحىدعات) فنااا  

الجشا ااااااز( بعاااااازض بيا ااااااات  -ىااااااز ب لاياااااا  ابااااااى ب –ال رمااااااىن  –عباااااا ت  –ثااااااىنظ  –ال بنا يااااااة ألامزيىيااااااة 

الىصااف اعحماااًدا عقااا  طااة دب اا  وااىر اإلاةطااطةس وعماال مطااحىد  جامعااة باباال عقااا ثلاا ي  البيا ااات 

دو  قضاااخناد م   طاااة ل عااازضس ب نماااا لااا  لعمااال مطاااحىد  جامعاااة مؤثاااة  جااا وليغااايل  ىااايالىصااافية 

 عقا ثل ي  ا  غيل لعزض بيا ات الىصف.

 مُؼ غىاصش املُخاداجا مً خالٌ بشامج الحصاد.ٌعمح املعخىدع بخج 2/2/5

جطااااام  جميااااات اإلاطاااااحىدعات محااااال ال راضاااااة بح ميااااات عناصاااااز اإلايحاداثاااااا مااااا   ااااا ٌ بااااازامج 

 –جامعاة بابال  مطاحىد يس فيماعا ا  OAI – PMHالحصاد حيض ثحىافم  ظ  إدارثاه مات بزوثىواٌى 

 جامعة مؤثة.
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ذ مً خطط املُخاداجا للم 2/2/6  عخىدع.مً املمىً إضافت مٍض

جطااااام  جميااااات اإلاطاااااحىدعات محااااال ال راضاااااة بئ اااااافة  طااااا  ا ااااازي ل ميحاداثااااااس فيماعااااا ا 

جامعاة مؤثاة ح حيااض لا  لعحماا  هاذا  اإلاطاحىدعا  عقااا ا   طا  إلعاا اد  –جامعاة باباال  مطاحىد ي

 البيا ات الىصفية.

ًمممممىفش الىظمممممام إمياهُمممممت جصمممممذًش البُاهممممماث الىصمممممفُت إلمممممى أحمممممذ بمممممشامج إداسة الاظد مممممساداث  2/2/7

 املشظػُت أو أي شيل أخش.

 –جامعاااة اإلا اااً عبااا ت ل ع اااىم والحلنياااة   -عم اااد فلااا  مطاااحىدعات )جامعاااة اإلا اااً فنااا  

جامعااة ثاااىنظ قفترا ااية( عقاااا ثااىف ر إميا ياااة ثصااا يز اإلايحاداثااا إلاااا احاا  بااازامج إدار  قضخػااانادات 

حلنياااااة عقاااااا ثصااااا يز اإلازجعيااااة او ا  غااااايل   ااااازس فعمااااال مطااااحىد  جامعاااااة اإلا اااااً عبااااا ت ل ع ااااىم وال

جامعاة ثاىنظس اإلا اً فنا   مطحىد يس وعمل  EndNote, RefMan, RefWorks, BibTexالبيا ات إلا 

 .   …… ,ASCII , BibTex, JSon, METS, EndNote, RDFعقا ثص يز البيا ات إلا 

 إلاًذاع. 2/3

 ًىظذ داخل مىكؼ املعخىدع ظُاظت مػلىت لإلًذاع. 2/3/1

جامعاة  –جامعاة بابال  –جامعاة دمػام  –اربعة مطاحىدعات )الجامعاة ألامزيىياة  حزصد

ياح   والتاياإلاطحىدعات محل ال راضة عقا ثح ي  ضياضاات ؤلايا ا  لدااس  إجماليالخز ىم( فل  م  

 يح  إي اعنا وهيفية ؤلاي ا  وغزو ه.  التيلدا ثح ي  اإلاىاد 
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ش بمممما ًضممممً للباحمممض الحفممما  غ مممى ملىُخمممه ٌ مممير املعمممخىدع إلمممى حلمممىق الخممم لُف والي ممم 2/3/2

 للػمل غىذ إًذاغه باملعخىدع.

 

 ( مذي إلاشاسة إلى حلىق الخ لُف والي ش فى املعخىدغاث محل الذساظت.3/35شيل )

ثاا رجد مطااحىيات ؤلاغااار  إلااا حلااىق الحااأليف والنػاازس فلاا  عم ااد مطااحىدعات جامعااات 

عب ت ( عقا ؤلاغار  إلا  ما  حلىق اإلا ىية الفىزية ل عمالس وا   –دمػم  –)ألامزيىية باللاهز  

إي ا  العمل باإلاطحىد  ال لعجى فل ا  م ىية العمل بل هى ثفىيض م  صاح  العمل بئثاححه عقا 

 –الطااىدا   –كطاز  –الخز ااىم  –الجامعاةس واهحفااد مطاحىدعات جامعااات )اإلا اً ضاعىد  مطاحىد 

الجشا اااز( بعباااار  " جميااات الحلاااىق محفىظاااة بمىجااا  حلاااىق  –اباااى بىاااز ب لايااا   –الخز اااىم  –بابااال 

غااا ًئا عااا  حلاااىق اإلا ىياااة الفىزياااة و اااا  ا ااازي الحاااأليف والنػاااز" س ب نماااا لااا  جػاااز ر راااة مطاااحىدعات 

 ال رمىن(.   -ثىنظ  –ال بنا ية  –مؤثه  –)اإلا ً فن مطحىدعات جامعات 

غ والباحشين املىدعبين للجامػت باإلًذاع داخل املعخىدع.2/3/3  ٌعمح ألغضاء هُئت الخذَس

حزصااد جمياات اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة عقااا الطااماف معضااا  هيئااة الحاا ربظ و احثحدااا 

ر  وحفااااظ وإثاحااااة م زجااااات بحااااى د  باااائدرا  اعمااااالن  الفىزيااااة دا اااال مطااااحىد  الجامعااااة لداااا ع إدا

 الع مية فيماع ا مطحىد  جامعة الجشا ز الذي هى بمثابة مىحبة ل ىرا م الل يمة.

 ٌعمح للطالب مً داخل الجامػت باإلًذاع داخل املعخىدع. 2/3/4

عم د  مطة مطحىدعات فل  عقا الطماف لط لدا بئثاحة ابحا د  عقا اإلاطحىد س و ا 

 الخز ىم( . -فن   –ثىنظ  –كطز  –مزيىية باللاهز  مطحىدعات جامعات )ألا 
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 ٌعمح للباحشين مً خاسط الجامػت باإلًذاع داخل املعخىدع. 2/3/5

اإلاطااااااحىدعات محاااااال  إجماااااااليجامعااااااة ثااااااىنظ( فلاااااا  ماااااا   –عماااااال مطااااااحىدعا )جامعااااااة باباااااال 

ل ال راضاااة عقاااا الطاااماف ل بااااحث   مااا   اااار  الجامعاااة بئيااا ا  اعماااالن  دا ااال اإلاطاااحىد س حياااض عمااا

مطاااحىد  جامعااااة ثااااىنظ قفترا ااااية عقااااا الطااااماف م  اااااخد بعماااال حطاااااب عقااااا مىكاااات اإلاطااااحىد  

إلياا ا  عم ااه بااه رااا  بعاا  ملااً يلااىم فزيااام اإلاطااحىد  بحح ياا  مطااحىي العمااال عاا   زياام عز ااه عقاااا 

لجناااة ع مياااة ميى اااة مااا  م مىعاااة مااا  ألاوااااديمي   اإلاح صصااا   مااا  اجااال جعشياااش الحباااادٌ وقثصااااٌ 

فيماااا بااا   البااااحث  س وهاااذلً اغاااار مطاااحىد  جامعاااة بابااال باإلاىافلاااة عقاااا ا  يلاااىم  والحىاصااال الع ماااي

 الباحثى  آلا زو  م  الجامعات ألا زي ضىا  إك يمية او دولية بنػز ا  اوراق ع مية لن . 

ممممف بيممممل إظممممشاء مممممً إلاظممممشاءاث املخبػممممت فممممى إلاًممممذاع فممممى حالممممت  2/3/6 ًحخممممىي املعممممخىدع غ ممممى حػٍش

 إًذاع املحخىي.امل اسهت الفشدًت فى 

 

 ( مذي جىافش إظشاءاث وخطىاث إلاًذاع باملعخىدغاث محل الذساظت.3/36شيل )

حزصااااااد اربعااااااة مطااااااحىدعات فلاااااا  عقااااااا ثااااااىف ر ادلااااااة لملياااااا ا  ل حعزيااااااف باااااائجزا ات عم يااااااة 

يلااااا منا بز اااااامج اإلاطاااااحىد  و اااااا مطاااااحىدعات  التااااايؤلايااااا ا س باإل اااااافة إلاااااا وجاااااىد اللاااااىا   اإلاطااااااع   

اإلاطااااحىدعات عقااااا اللااااىا    باااااقيعباااا ت(س ب نمااااا اكحصاااازت  –باباااال  –دمػاااام  –جامعااااات )ألامزيىيااااة 

 ثحىي  طىات عم ية ؤلاي ا . التييل منا بز امج اإلاطحىد   التياإلاطاع   
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 ًخم إًذاغسا. التيًحذد املعخىدع املىاصفاث الفىُت للمىاد  2/3/7

 
 ( مذي حشص املعخىدغاث غ ى جحذًذ مىاصفاث املىاد.3/37شيل )

الخز ااااااىم( عقااااااا  -عباااااا ت  –ال بنا يااااااة  –باباااااال  –عم ااااااد  مطااااااة مطااااااحىدعات )ألامزيىيااااااة 

ياح  إيا اعنا ومجا  اإلا فااتس وعمال مطاحىد  جامعاة مؤثاة عقاا ؤلاغاار   التيثح ي  مىاصفات اإلاىاد 

مػذي البحض، اظم امللاٌ  امللاٌ، أظماء غىىان) حاليوالفل  إلا ثزث   مححىي البحض او اإلالاٌ 

خ الي ش، ملخ  امللاٌ  (س ب نما ل  جعمل باق اإلاطحىدعات عقا ثح ي  ا  مىاصفات ل مىاد.وجاٍس

 :البث واإلتاحة 2/4

 ًحذد املعخىدع ظُاظاث إجاحت املحخىي واللُىد غ ى اظخخذامه غ ى الىحى املطلىب. 2/4/1

الخز ااااااااااىم( فلاااااااااا  ماااااااااا   -عباااااااااا ت  –دمػاااااااااام  –)ألامزيىيااااااااااة عم ااااااااااد اربعااااااااااة مطااااااااااحىدعات 

اإلاطااااااااحىدعات محاااااااال ال راضااااااااة عقااااااااا ثى ااااااااي  ضياضااااااااات إثاحااااااااة املححااااااااىي والليااااااااىد اإلافزو ااااااااة عقااااااااا 

 قضح  ام.

عش دون أي كُىد. 2/4/2  ًمىً جصفح املعخىدع والبحض فُه بعسىلت َو

الاا ٌو العز ياااة عقاااا عاا م فااازض كياااىد  ىااايحزصااد جميااات اإلاطاااحىدعات الزكميااة للجامعاااات 

 عقا ثصف  اإلاطحىد  والبحض فيهس ول  يل م مطحىد  جامعة مؤثه إميا ية البحض فيه للجميت.

 ٌػمل املعخىدع غ ى إجاحت البُاهاث الىصفُت للمصادس بذون كُىد. 2/4/3

 عم د جميت اإلاطحىدعات محل ال راضة عقاا إثاحاة البيا اات الىصافية إلاصاادرها دو  ا 

كيااااىد فيماعاااا ا مطااااحىد  جامعااااة دمػاااام الااااذي اضااااحىج  الخسااااجيل بااااه إلثاحااااة البيا ااااات الىصاااافية 

 ل مصادر.
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 حلممىق الخمم لُف  2/4/4
ً

ًفممشض املعممخىدع اللُممىد غ ممى إجاحممت بػممب املممىاد ألظممباب مػُىممت )مممشال

 والي ش(.

 

 ( مذي فشض اللُىد غ ى إجاحت مىاد مػُىت.3/38شيل )

هنان م  الليىد ما يحم فحدا إلدار  اإلاطحىد  فز نا عن  إثاحاة ماىاد معيناة حياض عم اد 

مطاحىدعات )الجامعاة ألامزيىياة باللااهز س جامعاة كطازس الجامعاة ال بنا ياةس اإلا اً ضاعىدس عبا تس 

فنااا ( عقاااا فااازض كياااىد عقاااا إثاحاااة بعاااض اإلااااىاد بطاااة  حلاااىق النػااازس فمااا  اإلامىااا  ا  يحظاااز نػاااز 

ع مياااااة إلاااااا   ر راااااة اغااااانز او ضاااااحة اغااااانز او ضااااانة او ضااااانح  س واغاااااار مطاااااحىد  جامعاااااة كطاااااز اإلاااااااد  ال

اإلاؤضس ي إلا ا  اإلاطحىد  محاف ل ىصٌى الحز ل ند اليامل ل مححىي اإلاىد  م اً ا إال ا ه ىا بعاض 

% مااااا  90الحااااااالت مااااا  اإلامىااااا  ثلييااااا  الىصاااااٌى ل مححاااااىي احتراًماااااا لحلاااااىق النػاااااز إال ا  اهثااااار مااااا  

واااااااديمي   عباااااار العااااااال  لطاااااامحى  آلا  بئثاحااااااة ألاعماااااااٌ الفىزيااااااة اإلانػااااااىر  لاااااا يد  عقااااااا الناغااااازي  ألا

اإلاطااحىدعات إلثاحااة اإلاصااادر  باااقيإلحدااا الباحاض باا و  كيااىدس  ب نمااا جاا ت  اإلانحماايمطاحىد  الجامعااة 

 دو  ا  كيىد ثذهز.

 بذون كُىد. ًخم إجاحت الىصىص الياملت للمىاد باملعخىدع للباحشين مً خاسط الجامػت 2/4/5

حزصااااااد جمياااااات اإلاطااااااحىدعات محاااااال ال راضااااااة عقااااااا إثاحااااااة الااااااند الياماااااال )مااااااادام مىدًعااااااا 

باإلاطحىد ( ل باحث   م   ار  الجامعة عقا مطحىي العال  ب و  ا  كيىد مت  اما  الحفااع عقاا 

حلااااىق اإلا ىيااااة الفىزيااااة فيماعاااا ا مطااااحىد  جامعااااة دمػاااام الزكمااااي الااااذي فاااازض  اااازور  الخسااااجيل 

 ند اليامل ل ماد  الع مية. للحصٌى عقا ال
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 :أساليب البحث واالسترجاع 2/5

 ًىفش املعخىدع إمياهاث جصفح املحخىي املخخلفت.2/5/1

 ( إمياهاث الخصفح املخاحت باملعخىدغاث محل الذساظت.3/7الجذٌو )

 إمياهاث الخصفح                                     

 املعخىدع
الػىىان

ضىع 
املى

 

ف
املؤل

 

ث 
اليلُممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

عام
ألاك

و
 

صمممذاس 
إلا

خ 
ٍس جممما

– 

 ش
خ الي

ٍس جا
 

ث الذالت
اليلما

 

هىع املادة
شيل املادة 

 

اللغت
 

شش
ظم الىا

ا
 

 - - - √ - √ √ √ √ - معخىدع ظامػت امللً فسذ للبتروٌ                  

ت الػلمُت لجامػت امللً ظػىد  - - - - √ √ √ √ √ √ الحاٍو

 - - - - - - √ - - - معخىدع ظامػت مؤجت                                           

 - - - - √ √ √ √ √ √ املعخىدع املؤظس ي لجامػت كطش                                 

ألاسشممممممممممممممُف الشكمممممممممممممممي واملعممممممممممممممخىدع البحثممممممممممممممى 

ىُت فى اللاهشة      للجامػت ألامٍش

√ √ √ √ √ √ √ √ √ - 

 - - - - √ √ √ √ √ √ املعخىدع الشكمي لجامػت دم م

 - - - - √ √ √ √ √ √ معخىدع ظامػت العىدان للػلىم والخلىُت                        

 √ - - - - √ √ - - - معخىدع ظامػت بابل

ىُت                           - - - - √ √ √ √ √ √ معخىدع الجامػت اللبىاهُت ألامٍش

 - - - - - √ √ √ √ - معخىدع ظامػت جىوغ الافتراضُت                                

معمممممممخىدع ظامػمممممممت امللممممممممً غبمممممممذهللا للػلممممممممىم 

 والخلىُت

√ √ √ √ √ √ - - - - 

 - - - - √ √ √ √ √ √ املعخىدع الشكمي لجامػت الخشطىم                              

 - - - - √ √ - √ √ √ املعخىدع الشكمي لجامػت اليرمىن                              

 - - - - √ √ √ √ √ √ معخىدع ظامػت أبى بىش بللاًذ جلمعان                          

 - - - - √ √ - √ √ √ املىخبت الشكمُت لجامػت الجضائش                              

 1 1 1 1 10 14 13 13 12 11 إلاظمالي

ثىف ر إميا ية اضاترجا  اإلاصاادر لداا ما   عقا  -مى ى  ال راضة  -حزصد معظ  اإلاطحىدعات 

  ٌ الحصف  ل مصادر وفًلاا ل ي ياات وألاكطاام الع مياةس او حطا  ثاارير النػازس او حطا  اإلاؤلاف ..... 

الحاااااااظ حااااااازم  3/7هماااااااا يحلاااااااه مااااااا  الجااااااا ٌو ركااااااا  )  ِ ِِ ِِ مطاااااااحىد  عقاااااااا إثاحاااااااة اضاااااااحعزاض  13(س و ِ 

اإلاى ااااىعية وثااااارير النػاااازس واإلاااااؤلف   ب نمااااا مححىيايدااااا وفًلااااا ل ي يااااات وألاكطااااام الع ميااااة والح صصااااات 
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حاااااازم مطاااااااحىدعا  فلااااااا  عقااااااا إثاحاااااااة ثصاااااااف  مححىيايدااااااا وفًلاااااااا لناااااااى  اإلااااااااد  ا  اضاااااااحعزاض مححىياااااااات 

 اإلاطحىد  م  الىح  والزضا ل الجامعية واإلالاالت والىضا   اإلاحع د  وف رها م  مصادر اإلاع ىمات.

الجامعاة ألامزيىياة باللااهز  ما   وم  حيض م ي ثىافز إميا ات الحصف      ا  مطحىد 

اهثار اإلاطاحىدعات حزًصاا عقااا ثلا ي  جميات ؤلاميا ااات لحصاف  املححاىي ث هااا مطاحىد  جامعاة اإلا ااً 

ضعىدس وىا اإلالابل جا  مطحىد  جامعة مؤثاة ليلا م إميا ياة واحا   لحصاف  املححاىي و اا الحصاف  

 وفًلا ل ي يات وألاكطام الع مية.

 إمياهاث البحض البعُط واملخلذم غً مصادس املػلىماث.ًىفش املعخىدع  2/5/2

 

 ( مذي جىافش إمياهاث البحض البعُط واملخلذم.3/39شيل )

ثخي  جميت اإلاطحىدعات مى ى  ال راضة إميا ية البحض وقضترجا  ملححىيايداا ما   ا ٌ 

مطااحىد  إميا اات البحااض الةطاي س والبحااض  15مطاحىد  ماا  واكات  13س ويلاا م دا قايمحازن بحااض 

الذي لطم  بحح ي  البحض بحارير مع  س او اض  اإلاؤلافس او العناىا س  Advanced Searchاإلاحل م 

او اإلاى ااى س وهااذلً البحااض باضااح  ام الاازواب  البىلينيااة س وللاا  عماال مطااحىد  جامعااة باباال عقااا 

ح   ل  يل م مطحىد  جامعة مؤثة الىحي  ضىي صان وق  ىيالةطي  فل س ثىف ر إميا ية البحض 

 ل بحض الةطي  ولىنه معطل ال لعمل عقا إظنار  حا ج.
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 ًىفش املعخىدع اللذسة غ ى البحض بالى  اليامل داخل املحخىي. 2/5/3

ز إميا يااااااااااة بحااااااااااض الااااااااااند اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعم ااااااااااد جمياااااااااات اإلاطااااااااااحىدعات محاااااااااال ال راضااااااااااة عقااااااااااا ثىفي

حا   لا  يلاا م  ىاايل إلاصاادرها ح حياض ضاااع ها  ظاام إدار  اإلاطاحىد  اإلاطااح  م عقاا ملاًس ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااليام

 مطحىد  جامعة مؤثة ا  إميا ية ل بحض دا ل مىكعه. 

 فشص وغشض هخائج البحض املخخلفت.ًىفش املعخىدع إمياهاث  2/5/4

عم اااد جميااات اإلاطاااحىدعات محااال ال راضاااة عقاااا ثاااىف ر إميا اااات فااازس وعااازض النحاااا ج ضاااىا  

اوااا  وفًلااا لاااا درجااة الصاا ة او قرثباااج س  جا ًيااا س او سمجااى فيماعاا ا مطااحىد  جامعااة باباالس مطااحىد  

 جامعة مؤثة .

 جخصُصسا.ًدُح املعخىدع إمياهُت حػذًل هخائج البحض و  2/5/5

مطااااحىدعات فلاااا  ماااا  إجمااااالا اإلاطااااحىدعات محاااال ال راضااااة عقااااا ثااااىف ر إميا يااااة  8عم ااااد 

ألامزيىياااااة  –كطاااااز  –جعااااا يل  حاااااا ج البحاااااض وث صيصااااانا و اااااا مطاااااحىدعات جامعاااااات )اإلا اااااً ضاااااعىد 

 الطىدا (. –الخز ىم  -اإلا ً عب ت  –ال بنا ية ألامزيىية  –دمػم  –باللاهز  

 ع غملُت البحض باللغت الػشبُت.ًذغم هظام املعخىد 2/5/6

 

 ( مذي جىافشإمياهاث البحض باللغت الػشبُت.3/40شيل )

جعمل جميت  ظ  اإلاطحىدعات محل ال راضة عقا دع  البحض بال ية العز يةس ولى  هنان 

 –ماااا  اإلاطااااحىدعات مااااا ال يححاااااىي عقااااا مااااىاد بال يااااة العز ياااااة و ااااا مطااااحىدعات جامعااااات )الطاااااىدا  

ابااى بىااز ب لاياا  ( س وايًضااا مطااحىد  جامعااة مؤثااة  –الجشا ااز  –اإلا ااً عباا ت  – ألامزيىيااةال بنا يااة 

 الذي ل  لعمل عقا ثىف ر إميا ية البحض به. 
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 ًدُح هظام املعخىدع إمياهُت جصذًش البُاهاث بػذ إنهاء غملُت البحض. 2/5/7

اإلا اااااً  –ثاااااىنظ قفترا ااااية   -عم ااااد مطاااااحىدعات جامعااااات )اإلا اااااً فناااا  ل بتاااااروٌ واإلاعاااااد 

عب ت( فل  م  ب   اإلاطحىدعات محل ال راضة عقا ثص يز  حا ج البحض إلا بزامج قضخػنادات 

   .Bibtex , Endnote, Refworksاإلازجعية مثل 

 :الحفظ طويل المدى 2/6

ل املذي. اظتراجُجُتًىظذ لذي املعخىدع  2/6/1  مػلىت غ ى مىكػه للحفظ طٍى

باباااال( فلاااا  عقااااا ؤلاعاااا   عاااا   –الخز ااااىم  –لاااا  لعماااال ضااااىي ر رااااة مطااااحىدعات )دمػاااام 

جامعاااة دمػااامس جامعاااة الخز اااىم  اضاااتراثي يةحفاااظ اإلااااىاد باإلاطاااحىد  ح حياااض ثمث اااد  اضاااتراثي ية

 اإلا اف إما صايية بحيي ار الزكماي اإلاطاحىد  إدار  ثلاىم كا  والعمال عقاا صايغ اإلا فااتس  ىايللحفاظ 

س اماا ألاماز اكحضا ى إ  اإلا فاات  اي  وهاذلً اإلا فااتس ملزو ياة اضاحمزارية لضاما  ألاماز اححاا 

عقاا ضا رفزات غابىة جامعة بابل ثحمثل  طحه للحفاظ ىاا قححفااع باأهثر ما  نساخة ما  وال م اف 

ىر  ثيام يااة حتااى ىاااي جامعااة باباال و اازواب  م ح فااةس وهاااذا الحصاامي  لطاام  ل مطااحىد  بالعمااال بصاا

حااااااٌ جعز اااااه م  ث زيااااا س هماااااا ا  اف ااااا  الااااازواب  اإلاحاااااىفز   اااااي مااااازا   ل ححميااااالس وال ثمثااااال مطاااااارا 

 . حليلًيا عقا ألاكزام الص بة لط رفز اإلاىكت

 .ملصادس املػلىماث املىدغت داخل املعخىدع Backupًخم غمل وسخ احخُاطُت  2/6/2

س لاااا  يااااح  ؤلاغااااار  إلااااا عماااال نسااااف اححيا يااااة ماااا  اإلاصااااادر إال ىااااا مطااااحىدعات جامعااااة باباااال

 وجامعة دمػمس وجامعة الخز ىم .

 ًىفش املعخىدع هظاًما لحفظ مصادس املػلىماث غ ى شبىت إلاهترهذ. 2/6/3

 
 ( مذي جىافش هظاًما لحفظ مصادس املػلىماث غ ى شبىت إلاهترهذ.3/41شيل )
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عة كطز عقا ثىف ر اهثر م  معزع رابد لحفظ مصاادر اإلاع ىماات عقاا عمل مطحىد  جام

 Handleمطحىدعات ا زي عقا ثىف ر  ظام  8س وعم د  DOI, Handle Serverغبىة ؤلا تر د و ا : 

Server  الطااىدا   –الخز ااىم  –ال رمااىن  –عباا ت  –امزيىيااة  -ثااىنظ –للحفااظ و ااا ) ال بنا يااة– 

اإلاطاحىدعات عقااا ثاىف ر ا   ظاام للحفاظ عقاا غاابىة  بااقي(س ب نمااا لا  جعمال الجشا از -اباى بىاز ب لايا  

 ؤلا تر د.

 ومً الذساظت الخحلُلُت إلاحصائُت للمحىس الشاو  الخاص بئداسة الىُان الشكمي ًدبين ما ً ح  : 

  اإلاطاااااحىدعات محااااال ال راضاااااة عقاااااا قهحماااااام بعااااازض  إجماااااالي% مااااا  33حزصاااااد فلااااا  نطااااابة

عقاااا فتااارات سمنياااة  م ح اااف املجااااالت اإلاى اااىعية اإلانػاااىر  ىااايمعظااا  ا اااىا  املححاااىي واغاااياله 

 م ح فة. 

   86ل مااىاد باإلاطااحىدعات محاال ال راضااة حيااض حزصااد  الفجاايهنااان اهحمااام جقااا بااالحنظي %

اإلاطااااااحىدعات عقااااااا قهحمااااااام بعاااااازض البيا ااااااات الىصاااااافية ل مااااااىاد وفًلااااااا ل معاااااااي ر  إجماااااااليماااااا  

 التايوالخط  العاإلاياةس ويزجات ملاً إلاا اضاح  ام ث اً اإلاطاحىدعات البارامج مفحىحاة اإلاصا ر 

 ل مصادر. الفجيجعمل بىفا   عقا الحنظي  

  ياا ا  اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة عقااا ثى ااي  وثطبياام ضياضااات ؤلا  إجمااالي% ماا  40عم ااد

 يمىجدا ؤلاي ا  بمطحىد  الجامعة. التيوثى ي  إجزا اثه وغزو ه والفئات 

  اإلاطااااحىدعات محاااال ال راضااااة عقااااا ثى ااااي  وثطبياااام ضياضااااات البااااض  إجمااااالي% ماااا  93عم ااااد

 ا ار الىصٌى الحز. ىيوؤلاثاحة ل مصادر 

  ف  اإلاطاااحىدعات محااال ال راضااة عقاااا ثاااىف ر إميا ياااات البحاااض والحصااا إجماااالي% مااا  86عم ااد

 وعزض النحا ج وفزسها عقا النحى اإلاط ىب.

  اإلاطاااااحىدعات محااااال ال راضاااااة عقاااااا ثاااااىف ر ضياضاااااات  إجماااااالي% مااااا  20حزصاااااد فلااااا  نطااااابة

 ثحضم  الحفظ الزكمي ل مصادر  ىيل اإلا ي. 

 إدار  الىياااااا  الزكماااااي دا ااااال ث اااااً اإلاطاااااحىدعات حياااااض ب اااااغ محىضااااا   هناااااان اهحماماااااا بعناصاااااز

درجة مما لعىظ الحزم عقا قهحمام  36درجة م   21حص د ع حدا  التيم مى  ال رجات 

 بمححىي ث ً اإلاطحىدعات وثنظيمه وإثاححه وحفظه.

   قهحمااام باااملححىيس وثنظيمااهس  ىااياإلازثبااة ألاولااا  ىاايجااا  مطااحىد  الجامعااة ألامزيىيااة باللاااهز

درجاااةس ثااا ر اإلاطاااحىد  الزكماااي لجامعاااة الخز اااىم بم ماااى   28.5وحفظاااهس وإثاححاااه بمحىضااا  

 درجات. 8اإلازثبة ألا  ر  بم مى   ىيدرجةس ىا ح   جا  مطحىد  جامعة مؤثة  25
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 :لث: البنية الفنية والتكنولوجياتالمحور الثا

يد ع إلا ثليي  اإلاطحىدعات محال  التيالفزعية  يض  هذا املحىر م مىعة م  اإلاؤغزات

 .الفجيال راضة م  حيض البرامج اإلاطح  مة إلنػا  وإدار  اإلاطحىدعات س وال ع  

 البرامج : 3/1

ب  3/1/1  ليافت الىظائف باملعخىدع. Webbasedًىفش البرهامج واظساث أظاظسا الٍى

ثااىفز وافااة اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة واجنااات اضاضاانا الىياا  ل حعاماال ماات وافااة وظااا ف 

اإلاطااااااحىد  عاااااا   زياااااام الىياااااا  ماااااا  إياااااا ا  عاااااا  بعاااااا س وإ ااااااافة البيا ااااااات الىصاااااافيةس وثحمياااااال اإلاااااااىادس 

 وإي اعنا. 

 .OAIًخىافم البرهامج املعخخذم مؼ مػاًير مبادسة ألاسشُفاث املفخىحت  3/1/2

اإلاطاااااااحىدعات محااااااال ال راضاااااااة عقاااااااا دعااااااا  معااااااااي ر مباااااااادر   جمااااااااليإمطاااااااحىد  مااااااا   13عمااااااال 

وىضي ة لخطنيل ثباادٌ  وجعشيشها البيجيعم د عقا ثطىيز معاي ر الخػييل  التيألارغيفات اإلافحىحة 

باااااا   الباااااااحث   عاااااا   زياااااام ثحطاااااا    اااااازق الىصااااااٌى إلااااااا  الع مااااااياملححااااااىي الزكمااااااي إلثاحااااااة قثصاااااااٌ 

س ب نمااااا لااا  لعماااال مطااااحىدعا OAI-PMHمطاااحىدعات اإلاااااىاد الزكمياااة اإلاعزوفااااة باضااااح  ام بزوثىواااٌى 

 جامعة بابل( عقا دع  اية معاي ر لحبادٌ املححىي. –)جامعة مؤثة 

بالىصمممٌى إلمممى للعمممماأل لمهظممممت ألاخمممشي  Z39.50ًخىافمممم البرهمممامج املعمممخخذمت ممممؼ مػُممماس  3/1/3

 املحخىي.

 Z39.50لاااا  جعماااال اًيااااا ماااا   ظاااا  اإلاطااااحىدعات محاااال ال راضااااة عقااااا الحىافاااام ماااات بزوثىوااااٌى 

 ل بحض وقضترجا .

ٌػمممذ هطممماق مىكمممؼ املعمممخىدع ظمممضًءا ممممً هطممماق الجامػمممت بمممما ًخىافمممم ممممؼ شمممشو  جصممميُف  3/1/4

بىمترهغ للمعخىدغاث.   الٍى

طاكنا  م   طاق الجامعة فيماع ا حزصد جميت اإلاطحىدعات محل ال راضة ا  ييى   

ا لضاما  كباٌى جساجي نا ىاا ثصاانيف  –مطاحىد ا )جامعاة الجشا از 
ً
جامعاة دمػام(س وهاذا لعا  غاز 

 الىيبىمترهظ ل مطحىدعات . 
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 الدعم الفنى : 3/2

 ًذغم بشهامج املعخىدع ظمُؼ املخصفحاث لخصفح وغشض املحخىي. 3/2/1

ال راضاااااة جميااااات اإلاحصاااااافحات بىفاااااا   لحصاااااف  وعاااااازض  ثااااا ع  جميااااات اإلاطاااااحىدعات محاااااال

 املححىي.

 ًىفش املعخىدع آلُت للمعاغذة غ ى الخط املباشش. 3/2/2

  لية ل مطاع   عقا الخ  اإلاباغز.ل  لعمل اًيا م  اإلاطحىدعات محل ال راضة عقا ثىف ر 

 ٌعمح هظام املعخىدع بالخغزًت الشاظػت مل ىالث الىظام. 3/2/3

 

 ( مذي جىافش الخغزًت الشاظػت مل ىالث الىظام.3/42شيل )

عمال مطاحىد  جامعاة بابال عقاا ثااىف ر الحيذياة الزاجعاة إلاعالجاة ا  مػاى ت بالنظاام عاا  

س وهااذلً ثااىف ر  ظاًمااا إلاعالجااة اإلا فااات لفحااد ا  م فااات ج ياا   ل ححلاام Feedback زياام   مااة 

 Feedbackاإلاطاااااحىدعات عقااااااا ثااااااىف ر   مااااااة  باااااااقيمااااا  صاااااا حيتدا فنًيااااااا لمليااااا ا  باإلاطااااااحىد س وعم ااااااد 

 ثىنظ قفترا يةس مؤثة(.   -فيماع ا مطحىدعات جامعات )اإلا ً فن  
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ش وإلاحصائُاث. 3/2/4  ًذغم بشهامج املعخىدع هظام الخلاٍس

 

ش وإلاحصائُاث.3/43شيل )  ( مذي دغم بشهامج املعخىدع لىظام الخلاٍس

اإلاطاااااااحىدعات محااااااال ال راضاااااااة عقاااااااا ثاااااااىف ر إحصاااااااا ات  إجمااااااااليمطاااااااحىدعات مااااااا   9عم اااااااد 

اضاااااح  ام اإلااااااىاد اإلاطاااااحىد س وجاااااا  مطاااااحىد  جامعاااااة مؤثاااااة لياااااذهز إحصاااااا ات عااااا  عااااا د ألاعضاااااا س 

 –املححىيس وع د مزات اإلاػاه   لجميت اإلاىادس ب نما ل  جعمل مطحىدعات جامعات )كطز  وإجمالي

 صا ات وثلاريز. ال رمىن( عقا ثىف ر ا  إح -ثىنظ  –فن   –ال بنا ية 

ومممممً الذساظممممت الخحلُلُممممت إلاحصممممائُت للمحممممىس الشالممممض الخمممماص بالبيُممممت الفىُممممت والخىىىلىظُمممماث 

 ًدبين ما ً ى : 

  اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة عقااا قهحمااام بحااىف ر اغااياٌ  إجمااالي% ماا  60حزصااد نطاابة

 املخح فة إلاطح  محدا. الفجيال ع  

 البنية الفنية والحىنىلىجيات اإلاطح  مة دا ل ث ً اإلاطحىدعات  هنان اهحماًما بعناصز

درجاااااات مماااااا  8درجاااااة مااااا   4.6حصااااا د ع حداااااا  التااااايحياااااض ب اااااغ محىضااااا  م ماااااى  الااااا رجات 

 إنػا  وإدار  ث ً اإلاطحىدعات. ىيلعىظ الحزم عقا قهحمام بالبرامج وهفا يدا 

 هز س وجامعة اإلا ً جا ت مطحىدعات جامعة اإلا ً ضعىدس والجامعة ألامزيىية باللا

قهحمام بعناصز البنية الفنية  ىياإلازثبة ألاولا  ىيعب تس وجامعة دمػم 

اإلازثبة ألا  ر   ىيح   مطحىد  جامعة مؤثة  ىيدرجةس  5.25والحىنىلىجيات بم مى  

 درجة. 3.25بم مى  
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 خدمات المستودع والدعاية. الرابع:المحور 

يد ع إلا ثليي  اإلاطحىدعات محال  التيهذا املحىر م مىعة م  اإلاؤغزات الفزعية  يض 

 ووضا ل ال عاية. اإلاطحىدعاتسال راضة م  حيض   مات 

 :خدمات المستودع 4/1

ًلمممذم املعمممخىدع خمممذماث المممذغم للمعمممخفُذًً وإلاظابمممت غمممً ألاظخفعممماساث وغيرهممما مشمممل 4/1/1

 .FAQخذمت ألاظئلت ال ائػت 

 

 ( مذي جىافش خذماث الذغم للمعخفُذًً.3/44شيل )

اإلا اااااً عبااااا ت( فلااااا  عقاااااا  –ألامزيىياااااة باللااااااهز   –عم اااااد مطاااااحىدعات جامعاااااات )بابااااال 

ثل ي    مات ال ع  ضىا  م    ٌ ؤلاجابة عا  قضحفطاارات ما   ا ٌ البريا  ؤلالىتروناى اإلاحااف 

 .FAQاو م    ٌ   مة ألاضئ ة الػائعة 

ذ إلالىتروو .ًلذم املع4/1/2 م البًر ت غً طٍش  خىدع خذمت إلاحاطت الجاٍس

مطاااااااحىدعات فلااااااا  عقاااااااا ثلااااااا ي    ماااااااة ؤلاحا اااااااة الجارياااااااة عااااااا   زيااااااام البريااااااا   7حزصاااااااد 

  -اإلا اااااااً عبااااااا ت  –دمػااااااام  –الطاااااااىدا   –ؤلالىتروناااااااى و اااااااا مطاااااااحىدعات جامعاااااااات ) اإلا اااااااً ضاااااااعىد 

 الجشا ز(. –ابى ىز ب لاي    -الخز ىم 
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 .RSSًلذم املعخىدع خذمت الخللُم املبعط  4/1/3

 RSSحزصااااااد جمياااااات اإلاطاااااااحىدعات محاااااال ال راضاااااااة عقااااااا ثلاااااا ي    ماااااااة الح لااااااي  اإلاةطااااااا  

 كطز(. –ال بنا ية ألامزيىية  –ثىنظ  –)اإلا ً فن    يمطحىدعات  4فيماع ا 

 ًلذم املعخىدع خذمت إجاحت إسظاٌ ألاساء وامللترحاث إلداسة املعخىدع. 4/1/4

عم اااد معظااا  اإلاطاااحىدعات عقاااا إثاحاااة ل مطاااحفي ي    ماااة إرضااااٌ آلارا  واإلالترحاااات عااا  

 كطز(. –مؤثه  –ثىنظ  –فيماع ا مطحىدعات جامعات )اإلا ً فن    Feedback زيم 

 وسائل الدعاية: 4/2

 ًخم التروٍج للمعخىدع باظخخذام وظائل الذغاًت املخخلفت.4/2/1

 

 التروٍج للمعخىدع باظخخذام وظائل الذغاًت املخخلفت.( مذي الحشص غ ى 3/45شيل )

حاااازم فزيااااام مطااااحىد  جامعاااااة الخز ااااىم عقاااااا ال عاياااااة ل مطااااحىد  عااااا   زياااام م و اااااة ثااااا  

م ااااٌ  ىااايإنػااااها إلاحابعاااة ثطاااىرات وإ  اااسات اإلاطاااحىد  ونػاااز ا ااز ألا باااار والنااا وات وورع العماال 

 ىايالىصٌى الحز واإلاطحىدعاتس ب نما اهحفد معظ  الجامعات بعزض رابا  اإلاطاحىد  عقاا مىكعناا 

 -اباااااى ىز ب لايااااا   –الطاااااىدا   –ال بنا ياااااة ألامزيىياااااة  –دمػااااام  –حااااا   لااااا  ثحااااازم جامعاااااات ) كطاااااز 

 الجشا ز( عقا ال عاية إلاطحىدعايدا بأ  غيل م  ألاغياٌ.
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 دلت املعخىدغاث غ ى شبىت إلاهترهذ.جم حسجُل املعخىدع ب حذ أ4/2/2

 

 ( حسجُل املعخىدع ب حذ أدلت املعخىدغاث غ ى شبىت إلاهترهذ.3/46شيل )

مطااااااااااااحىدًعا عقااااااااااااا واحاااااااااااا  عقااااااااااااا ألاكاااااااااااال ماااااااااااا  اغاااااااااااانز ادلااااااااااااة اإلاطااااااااااااحىدعات  12ثاااااااااااا  جسااااااااااااجيل 

(OPENDOAR, ROAR س مجدااااااا)مطااااااحىدعات عقااااااا واحاااااا  فلاااااا   9مطااااااحىدعات عقااااااا الاااااا لي    و 9

 الجشا ز(. –بابل  –)الطىدا  

ومً الذساظت الخحلُلُت إلاحصائُت للمحىس الشالض الخماص بخمذماث املعمخىدع والذغاًمت ًدبمين 

 ما ً ح  : 

  اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة عقااا قهحمااام بحااىف ر اغااياٌ  إجمااالي% ماا  60حزصااد نطاابة

 املخح فة إلاطح  محدا. الفجيال ع  

  قهحماااااام بحلااااا ي  الخااااا مات الزكمياااااة دا ااااال مىاكااااات ث اااااً اإلاطاااااحىدعات  ىااااايهناااااان  اااااعف

حصاا د  التاايثااىف ر ضاابل ال عايااة ال سمااة حيااض ب ااغ محىضاا  م مااى  الاا رجات  ىاايوهااذلً 

ما   التايدرجات مما لعىظ الحاجاة إلاا قهحماام بحاىف ر الخا مات  6درجة م   2.65ع حدا 

 غأفدا قرثلا  بح ً اإلاطحىدعات.

  قهحمااام بحلاا ي  الخاا مات  ىااياإلازثبااة ألاولااا  ىاايالجامعااة ألامزيىيااة باللاااهز   جااا  مطااحىد

اإلازثباااة  ىااايحااا   جاااا  مطاااحىد  جامعاااة مؤثاااة  ىااايدرجاااةس  3.5وال عاياااة ل مطاااحىد  بم ماااى  

 درجة. 1ألا  ر  بم مى  
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 الذٌو الػشبُت : فيالخلُُم الػام للمعخىدغاث الشكمُت للجامػاث  3/3

الااااا ٌو العز ياااااةس ثىصاااااا د  ىااااايإ اااااار الحلياااااي  العاااااام ل مطاااااحىدعات الزكمياااااة للجامعاااااات  ىاااااي

 الباحثة إلا النحا ج الحالية : 

   ( ب   جميت 0.01وجىد ع كة  زدية ومات داللة إحصا ية عالية )معامل ارثباج ب رضى

ا والخاص الثانيمحاور ال راضةس وي حظ ا  املحىري  
ً
   والثالض هما ألاكىي ارثبا 

بئدار  الىيا  الزكمي والبنية الفنية والحىنىلىجيات اإلاطح  مة لبنا  وإدار  ث ً 

اإلاطحىدعاتس وا  املحىري  ألاٌو والزابت الخاص   بالبنية الحنظيمية وؤلادارية 

اس هما يخب   م  الج ٌو 
ً
 :  الحاليوالخ مات هما ألاكل ارثبا 

 كت بين محاوس الذساظت.( مػامل اسجبا  بيرظىن لبُان الػال3/8ظذٌو )

Correlations 

  
ٌ  املحىر   البنية قو

 الحنظيمية

 الثانى املحىر 

 الىيا  إدار 

 الزكمي

 الثالض املحىر 

 الفنية البنية

 والحىنىلىجيات

   مات الزابت املحىر 

 اإلاطحىد 

ٌ  املحىر   البنية قو

 الحنظيمية

Pearson Correlation 1 .424 .437 .397 

Sig. (2-tailed)  .116 .104 .143 

N 15 15 15 15 

 الىيا  إدار  الثانى املحىر 

 الزكمي

Pearson Correlation .424 1 .706** .515* 

Sig. (2-tailed) .116  .003 .049 

N 15 15 15 15 

 الفنية البنية الثالض املحىر 

 والحىنىلىجيات

Pearson Correlation .437 .706** 1 .550* 

Sig. (2-tailed) .104 .003  .034 

N 15 15 15 15 

   مات الزابت املحىر 

 اإلاطحىد 

Pearson Correlation .397 .515* .550* 1 

Sig. (2-tailed) .143 .049 .034  

N 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

  عن  ملار ة اإلاحىضطات م    ٌ ثح يل الحباي  ألاحاديOne- Way ANOVA  حظ  

وجىد فزوق مات داللة معنىية بالنطبة ل محاورألاربعة ثبًعا لنى  بز امج اإلاطحىد  حيض 
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هما يحله م   613.س 791.س 557.س  077.ا  كي  ال اللة اإلاعنىية عقا الترث    ا  

 الج ٌو الحالا : 

ا لىىع بشهامج إداسة املعخىدع. 3/9ظذٌو )
ً
 ( جحلُل الخباًً ألاحادي وفل

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ٌ  املحىر   البنية قو

 الحنظيمية

Between Groups 8205308.056 1 8205308.056 3.682 .077 

Within Groups 28968447.731 13 2228342.133   

Total 37173755.787 14    

 إدار  الثانى املحىر 

 الزكمي الىيا 

Between Groups 578479.215 1 578479.215 .364 .557 

Within Groups 20648118.060 13 1588316.774   

Total 21226597.275 14    

 البنية الثالض املحىر 

 والحىنىلىجيات الفنية

Between Groups 46502.976 1 46502.976 .073 .791 

Within Groups 8286830.357 13 637448.489   

Total 8333333.333 14    

   مات الزابت املحىر 

 اإلاطحىد 

Between Groups 744047.619 1 744047.619 .268 .613 

Within Groups 36104910.714 13 2777300.824   

Total 36848958.333 14    

 ر ثلياااااي  اإلاطااااحىدعات الزكمياااااة للجامعااااات ىاااااا الاااا ٌو العز ياااااة ثناسلًياااااس وفًلاااااا يمىاااا  ثزث ااااا  معاااااي 

اإلازثباااة  ىاااياملحاااىر الثالااض البنياااة الفنياااة والحىنىلىجيااات  يااأجي:  الحااااليل رجااة ثىافزهاااا عقااا النحاااى 

إدار   الثااااانيدرجاااااتس ثاااا ر ىااااا اإلازثبااااة الثا يااااة املحااااىر  8درجااااة ماااا   4.66ألاولااااا بمحىضاااا  درجااااات 

درجاااة س وجااا  املحااىر الزابااات  اا مات اإلاطاااحىد   36ماا   20.91زكمااي بمحىضااا  درجااات الىيااا  ال

اإلازثبااة الثالثااةس  راا  جااا  املحااىر ألاٌو البنيااة الحنظيميااة  ىاايدرجااات  6ماا   2.65بمحىضاا  درجااات 

 وؤلادارية ىا اإلازثبة الزابعة وألا  ر .

  او جيا  جااً اس ولا  ثح اااوس لا  يحصال اًيااا ما  اإلاطااحىدعات محال ال راضااة عقاا ثلاا يز عاام ممحاااس

%س وىااااااااا اإلالاباااااااال ب يااااااااد نطاااااااابة 20حصاااااااا د عقااااااااا ثلاااااااا يز عااااااااام جياااااااا   التااااااااينطاااااااابة اإلاطااااااااحىدعات 

%س وهاااااذا لعىاااااظ ا  فااااااض مطاااااحىي ث اااااً 60حصااااا د عقاااااا ثلااااا يز  اااااعيف  التاااااياإلاطاااااحىدعات 

 اإلاطحىدعات.
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  ا ل مطحىدعات الزكميةس حيض
ً
جع  الجامعات الطعىدية م  اهثر الجامعات العز ية امح و

مح ً ر ذ مطحىدعاتس ي حدا ىا الترث   الجامعات ألارد يةس الجشا زيةس الطىدا ية بىاكت ث

 مطحىدعا  ليل دولة.

  جع  الجامعات الطعىدية م  اهثر الجامعات العز ية اهحماما بئنػا  اإلاطحىدعات الزكميةس

ف الىيبىمترهظ عاإلاًيا وألاولا عز ًيا ىا ثصني 402وجا ت جامعة اإلا ً ضعىد ىا اإلازثبة رك  

 .2013للجامعات إص ار  يىليى 

  ً يمى  ثلطي  مطحىي اإلاطحىدعات محل ال راضة إلا ر رة مطحىيات وفًلا ل حل يز العام لح

 اإلاطحىدعاتس و ا :   

 : حص د عقا ثل يز عام جي س و ا  التيو ا ث ً اإلاطحىدعات  املعخىي ألاٌو

 -% 74يتراوف النطبة اإلائىية ملجمى  ال رجات لدا ب    التيثض  اإلاطحىدعات 

%س و ا عقا الترث   مطحىد  الجامعة ألامزيىية باللاهز  ر  اإلاطحىد  60

 مطحىد  جامعة اإلا ً عب  ت ل ع ىم والحلنية.   –الزكمي لجامعة الخز ىم 

  حص د عقا ثل يز عام ملبٌى  التيو ا ث ً اإلاطحىدعات  : الشاوياملعخىي

يتراوف النطبة اإلائىية ملجمى  ال رجات لدا ب    التيو ا ثض  اإلاطحىدعات 

%س و ا عقا الترث   مطحىد  جامعة دمػم الزكمي ر  مطحىد  50 -% 59

جامعة اإلا ً ضعىد ر  مطحىد  الجامعة ال بنا ية ألامزيىية وا  ًرا مطحىد  

 جامعة بابل.  

 : حص د عقا ثل يز عام  التيو ا ث ً اإلاطحىدعات  املعخىي الشالض

%س 50جا ت النطبة اإلائىية لنا اكل م   التي عيفس و ا ثض  اإلاطحىدعات 

مطحىد  جامعة اإلا ً  -لجامعة كطز  اإلاؤضس يو ا عقا الترث   اإلاطحىد  

اإلاطحىد  الزكمي  -مطحىد  جامعة ثىنظ قفترا ية  -فن  ل بتروٌ واإلاعاد  

اإلاىحبة الزكمية  -ز ب لاي  ث مطا  مطحىد  جامعة ابى بى -لجامعة ال رمىن 

مطحىد   -مطحىد  جامعة الطىدا  ل ع ىم والحلنية  -لجامعة الجشا ز 

                                                            جامعة مؤثة .                                                                                                                 

  فياب الجامعات اإلاصزية الحيىمية م  هذا الحىجه العالمي إلنػا  اإلاطحىدعات بالجامعاتس

ثفىكد  والتياهحمد لدذا الحىجه  ي الجامعة ألامزيىية  التيمصز  ىيوا  الجامعة الىحي   

 البنية ؤلادارية واملححىي والحنظي . ىيال ٌو العز ية  ىيعقا جميت اإلاطحىدعات 
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   ثم  ت جميت اإلاطحىدعات محل ال راضة بطنىلة اضح  امنا وثصفحنا و حثدا واضترجا

 النحا ج مجدا.

  هنان م مىعة م  العىامل اإلاػترهة ب   جميت اإلاطحىدعات محل ال راضة جع  عا ًلا امام

الححف   عقا قضح  امس و عف  ثل منا والليام بمنامنا عقا امثل وجه مجدا :  عف عامل

 ثىاج  الطياضات اإلاىأحة ل عمل. 

   للجامعة ألامزيىية ىا اللاهز  هى افضل اإلاطحىدعات  البحثيلع  ألارغيف الزكمي واإلاطحىد

محل ال راضة وفًلا لعناصز الحليي س  وفيما يقا ثزث   اإلاطحىدعات الزكمية للجامعات ىا 

 يمنا : ال ٌو العز ية وفًلا لنحا ج ثلي

ا لىخائج جلُُمسا.3/10ظذٌو )
ً
 ( جشجِب املعخىدغاث الشكمُت للجامػاث فى الذٌو الػشبُت وفل

ت الترجِب املعخىدع  اليعبت املئٍى

ىُت فى اللاهشة     71.8 1 ألاسشُف الشكمي واملعخىدع البحثى للجامػت ألامٍش

 61.5 2 املعخىدع الشكمي لجامػت الخشطىم                              

 59.9 3 معخىدع ظامػت امللً غبذهللا للػلىم والخلىُت                  

 54.8 4 املعخىدع الشكمي لجامػت دم م                                 

ت الػلمُت لجامػت امللً ظػىد  54.4 5                            الحاٍو
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 الخالصة :  3/4

ثلياااااي  اإلاطاااااحىدعات الزكمياااااة للجامعاااااات ىاااااا   -مااااا   ااااا ٌ هاااااذا الفصااااال  - اكػاااااد الباحثاااااة 

الا ٌو العز يااةس ماا   اا ٌ كا مااة مزاجعااة ثاا  ثصااميمنا لنااذا الياازض بعاا  ثحىيمنااا لح مياات البيا ااات 

 الخاصاة بح ااً اإلاطااحىدعاتس وكاا  ثاا  الحىصاال إلااا عا د ماا  النحااا ج اهمنااا : ا  فاااض مطااحىي معظاا 

ثمثاال عا ًلااا  التاايالاا ٌو العز يااةس وهنااان م مىعااة ماا  العىاماال  ىااياإلاطااحىدعات الزكميااة للجامعااات 

اماااااام ثلااااا منا واللياااااام بمنامناااااا عقاااااا الىجاااااه ألامثااااال مجداااااا :  اااااعف عامااااال الححف ااااا  عقاااااا قضاااااح  امس 

 و عف ثىاج  الطياضات اإلاىأحة ل عمل. 
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 : تمهيد 4/0

لوىم  ولفيفوالا تطوديا    يقاض تقدم ألامم وبىاء الحلازات بمقداز ما لديها مً مِازف ُو

؛ فاملِلىمات واملِازف والخبرات هي ألاطاض الري يقام ُلفه بىاء الحلازات  وبهوا  مً هره املِازف

يقاض مدي تقدم ألامم وزقيها  ولنوً الدودف لومع م وس  اقدىواء هوره املِوازف  واهموا اتالمهوا للِلمواء 

)زحووع ُ وود الحمفوود ُليهووا  والقفووام بوودوزهم قووي ازتقوواء ألامووم  واملظوواهمالا قووي بىوواء الحلووازات  لإلهوو  

 .(2008لظىين  

ًوون وحووى  ػوو نالا  ه رهووج لووم  ولقوود بؿوو لج الاامِووات بمسابووالا مظوودى ُات املِسفووالا  وقوو  

ائف الس ث ألاطاطفالا أليالا حامِالا هي  تِد املِلىمات لنًسا ُل  الاامِات فلظع ؛ فإذا ماهج الًى

ملِسفالا بن فإن  وزها ال يقدـس فقى ُل  اهداج ا وبالداليال لث الِلمي والددزيع وخدمالا املادمّ  

خدمووالا املادمووّ والدِلووفم وال لووث    قوويبيًلووا ليٌدووا واتالمهووا ملادمووّ الِلموواء وال ووالسين للمظوواُد  

 تمننها مً الدىاؿن مّ م دمّ ال السين .  التيوذلو باطدخدام مافالا الظ ن والىطائن 

وتِد املظدى ُات املؤطظفالا بمسابوالا ُامون الدٔفيور أليوالا مؤطظوالا موً خو ى ت مفوّ وليوٍ 

لدوووا مموووا ي ِووون موووً الظووودن اًدووواز القفموووالا الِلمفوووالا وتحدماُفوووالا للمؤطظوووالا   الينوووس  واتالوووالا  هدووواج 

وتِووووود مؤػوووووس قوووووى  للداللوووووالا ُلووووو  حوووووى   املؤطظوووووالا ألاما يمفوووووالا  وت وووووف  املظووووودى ُات الدقاطوووووم الحوووووس 

 الِلمويبوؼوالا ال لث  قيبين ال السين  الِلميفّ الدِاون وتىطفّ هوا  تتـاى للمِلىمات وتصا

(Dabholkar, Prabakaran, Kurahatti, 2008.) 

قوودمج وماشالووج  التوويوتِوود حامِووالا القوواهس  مووً بقوودم وبُووس  الاامِووات املـووس الا والِسبفووالا 

ات الحديسووالا والدِاموون مِدووا  تقوودم للم دمووّ الهووىا ز الاؼووس الا املؤهلووالا القووا ز  ُلوو  اطوو فِا  املدٔيوور 

لما يِد م دب تداوى املِسفالا بهم القوفم الحالموالا لااامِوالا ايماًهوا منهوا بوين القفموالا الحقفقوالا للمِسفوالا 

املًفوووا  وتظووودفن طووو ن  تنموووً قوووي مؼوووازلمها موووّ  خوووس ً موووً خووو ى وؼوووس ال لوووىث والدزاطوووات مللًفوووا ُو

ىلىحفووووا املِلىمووووات التووووي تىفسهووووا ُلوووو  الىؿووووىى الوووو  مـووووا ز املِسفووووالا املخدليووووالا  مووووً خوووو ى وطووووائن تنى

 مِسقوووويمظوووودىي الاامِووووالا والهلفووووات واملِاهوووود )حامِووووالا القوووواهس (  وتلووووديٍ حامِووووالا القوووواهس  بسؿووووفد 

قىي يمننها مً الـِى  ُل  قمالا الاامِات الِاملفالا ولنىىا بلاحالا ال  اطدخدام وطائن تنىىلىحفا 

ُل  ػ نالا  ه رهج للمان الدياي حامِالا  واتالده ُاملًفا الينس  املِلىمات للدِس ف بهرا  هداج 

 الدـيفيات الِاملفالا ل رتمع الاامِات. قيالقاهس  بمهاهمها ُاملًفا و خىلدا 
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اوؼوواء مظودى َ زقموي لاامِوالا القوواهس  لدىواى مهاهمهوا ال ئقووالا  قويوموً هىوا فقود مووان الدينيور 

ِووووووات الِاملفووووووالا  والدِس ووووووف بإهداحدووووووا  ـوووووون ليهوووووودف الوووووو  ُاملًفووووووا  وحووووووا الِلموووووويبهووووووا بووووووين الاام ء هوووووورا الي

الدخوووووفى ءوؼوووواء مظوووودى َ زقمووووي لاامِووووالا القوووواهس   وذلووووو عِوووود اطوووودِساق هووووره الدزاطووووالا لامفووووّ 

يىوووىي ُليهووا اوؼوواء املظوودى ُات املؤطظووفالا  ولوورلو ُووسق ألبووسش وبػوودس مظوودى ُات  التوويالقلووايا 

ز املق ووورم ُملًفوووا الاامِوووات ُاملًفوووا  وتووويتي هىوووا ُملفوووالا الدخووووفى تمدفوووًدا لدىيفووور وت س وووع هووورا الدـوووى 

 وتقففمه مً ق ن ُفىالا مخداز  مً م دمّ الاامِالا. 

  إلكترونًيا:جامعة القاهرة  4/1

لاامِووالا القوواهس  مووان  مؤطسوو يمؼووسوَ اوؼوواء مظوودى َ  قوويُىوودما قامووج ال السووالا بووالدينير 

البد مً مِسفالا زؿفد حامِالا القاهس  الن روهًفا وتىاحدها ُل  ػ نالا  ه رهج  وهن تم الدينير مً 

ُووود  بفاهووووات تدلوووومً حمفووووّ مخسحا هوووا  وهوووون تووووم الدينيوووور  قوووويق ووون   الِلوووومهٌووووس  املادمووووّ  قوووياوؼوووواء قا

تقىم ب رتمع  التيمً الدـيفيات لدا مً خ ى وؼاهدا  لن رووي ؛ وذلو هًٌسا ألن الِديد  وال لثي

 الاامِات ُاملًفا تِدمد ُل  الحلىز  لن رووي لااامِالا مسن تـيفف الى  ىم رلع.

 :  الخالي فيويمىن خصس هلاط جىاحد حامػت اللاهسة غلى شبىت إلاهترهذ 

 :  مىكؼ حامػت اللاهسة  .1

مىقّ حامِالا القاهس  بهم ألاوؼوالا وألالداث وألاخ از الخاؿالا بها  والدِس ف بم دمّ  يدلمً

 )حامِالا القاهس (.الاامِالا مّ  ػاز  ال  ملفا ها ومِاهدها ومىاقِدا  لن روهفالا 

 :  مىكؼ غلماء حامػت اللاهسة .2

لاء هفئالا الددزيع ب امِالا القاهس  ووؼاها هم ال لسفالا ؛ بلفث يقىم  مىقّ يلم ؿيلات أُل

تدلومً طويرته   open Scholarمون ُلوى بإوؼواء ؿويلالا لوه بوس قوالا عظوفوالا موً خو ى بسهوام  

 Cairo“)  ويِوووود ذلووووو خوووووى  حفوووود  هلووووى ألازػوووويالا الراتفووووالاوال لثووووي الِلموووويالراتفووووالا ووؼوووواهه 

University Scholars,” n.d.) . 

 :  مجلت البدىر املخلدمت  .3

ُوووووً حامِوووووالا القووووواهس  باطدلوووووافالا موووووً  م لوووووالا ُلمفوووووالا ملنموووووالا مدِووووود   الدخــوووووات تـووووودز هووووي

 . (.JAR,” n.d“)  ت ف  الىؿىى الحس للىف الهامن للمقاالت الِلمفالاEl-Sevierالىاػس 
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 Cairo University Theses Mining System–هظام الخىليب فى السسائل الػلميت    .4

CUTMS  : 

 اطووووو راتف فاتيهووووودف هووووورا الىٌوووووام الووووو  اُوووووواء الـوووووىز  الهاملوووووالا لدقفوووووفم ال لوووووىث وكووووو ى 

الاامِووالا التخوواذ القووسازات املدِلقووالا بدىحفووه ال لووىث  ومظوواُد  ال ووالسين قوو  الِسووىز ُلوو  مِلىمووات 

 الدىٌفمووويُووً السطوووائن الاامِفووالا موووً لفووث ملدىاهوووا  واملؼوووسفين  وال الووث  وبيًلوووا ُلوو  املظووودىي 

النؼوف ُوً السطوائن ملون  قويالدخـف(  لما يظاُد الىٌام ال الوث  -القظم -لفالااله -)الاامِالا

ير  ووووووووووووووووووووووووووووزطالالا ماحظد 11046ات الىؿيفالا لوو ووووووووووووووووووووووووووووووووواهدمامه  ويؼدمن هرا الىٌام لتى  ن ُل  ال فاه

 . (.Cairo University Data Mining Project,” n.d“)زطالالا  لدىزاه 5972و 

 مشسوع املسخىدع السكمي باملجلس ألاغلى للجامػاث :  .5

قوووي اهووواز خووووالا وشاز  الدِلوووفم الِوووالي والدولوووالا لل لوووث الِلموووي لدووووى س الِملفوووالا الدِلفمفوووالا وال لسفوووالا 

مؼوسوَ املظودى َ السقموي للملدوىي الِلموي الـوا ز  يويتيبالاامِات املـس الا مً خو ى مؼوسوُات الدووى س 

ُوووووً الاامِوووووات املـوووووس الا  واملدمسووووون قوووووي السطوووووائن الاامِفوووووالا  والووووودوز ات الِلمفوووووالا  وبُمووووواى املوووووؤتمسات التووووووي 

وووود   لوووو  لااامِووووات ُو حامِووووالا  16تظدلووووفيدا الاامِووووات بالدِوووواون بووووين ولوووود  املند ووووالا السقمفووووالا بوووواملالع ألُا

ند وووات املسلص وووالا لااامِوووات واُوووواء بولى وووالا للسطوووائن التوووي توووم احاش هوووا خووو ى مـوووس الا  ُلووو  بن يووودم الدىيفووور بامل

)املظوووودى َ السقمووووي للسطووووائن الاامِفووووالا  الِؼووووس الظووووىىات ألاخيوووور  قووووي قواُووووات الوووووع والدىدطووووالا والِلووووىم

 املـس الا(

الـوووا ز ُوووً  الِلمووويلحيوووٍ واتالوووالا املحدوووىي  Aggregatorو منوووً اُد ووواز هووورا املؼوووسوَ لم موووّ 

ذلووو املظوودى َ  و   لووٍ بن هـوومع حامِووالا القوواهس  مووً السطووائن املى ُووالا باملظوودى َ كوو فن  الاامِووات ُلوو 

 حًدا لما يدضح مً  لـائفالا الدالفالا : 

 
)خالد غبد  جىشيؼ السسائل الجامػيت باملسخىدع السكمي للسسائل الجامػيت املصسيت( 4/47شيل زكم )

 .(2012الفخاح دمحم, 
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لموووووا ي  لوووووٍ اهخيووووواق وظووووو الا اطووووودامدا بيًلوووووا باليظووووو الا ل بلووووواث الِلمفوووووالا لموووووا يدضوووووح موووووً 

 :  الداليالؼهن 

( وسبت اسهام حامػت اللاهسة فى إجاخت ألابدار الػلميت غلى مىكؼ املجلس 4/48شيل زكم )

 . (.Egyptian universities Libraries,” n.d“)ألاغلى للجامػاث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  الراهسة إلالىتروهيت لجامػت اللاهسةمشسوع  .6

مووان هوورا املؼووسوَ م ووا ز  قامووج بهووا حامِووالا القوواهس  ُملووج مووً خ لدووا ُلوو  اوؼوواء مظوودى َ 

الحاكووس واملظوودق ن بيفلوون الوووس   قوويػووهن زقمووي ؛ ءمهووان تهديوواَ بووه  قووي الاووام يءتالووالا ال ووراث 

ل  بوطوّ هووا   وتسحوّ  زهاؿوات ألاولو  للمؼوسوَ لِوام   قويم  بمىموا تىقوف الِمون 2005املمنىالا ُو

)ايمووان زملووان ي لظووين  م ؛ هٌووًسا الؿووودامه بالِديوود مووً الِساقفوون وهوو  2008ُووام  قووياملؼووسوَ 

2013)  : 
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 الينس الا امللنفالا لقى   ا از  قلايا. 

 املسلص الا باملند الا بالِاملين وتطدِاهالا للمؼسوَ  مديْس ُمن س قف تخـفف ُدم 

 .بكاقي بحس  ون  السطمفالا الِمن مىاُفد بالاامِالا عِد

 .َكِف املخــات املالفالا املحد   لدُم اطدمساز الا املؼسو 

 والِم ت  والبر يات بالىثائق يدِلق ما خاؿالا - القاهس  حامِالا مقديفات لـس لاان زفم

 . املقديفات لدلو  تالالا  -الىا ز 

فى الجامػاث املصسيت غلى  Open Textbooksمبادزة إلاجاخت املجاهيت للىخب الدزاسيت  .7

 .شبىت إلاهترهذ : حامػت اللاهسة همىذًحا

بمؼووازلالا مووً حامِووالا القوواهس    الاووام يحوواءت هووره امل ووا ز  للقلوواء ُلوو  مؼووهلالا الندووا  

ووشاز  تتـووووواالت وتنىىلىحفوووووا املِلىموووووات  ووشاز  الدىمفوووووالا   از وووووالا  ووشاز  السقافوووووالا بلفوووووث تدلمووووون 

حامِوووالا القووواهس  الااهوووع املدِلوووق بووواملحدىي )الندوووع الدزاطوووفالا( موووّ كووومان لقىقوووه الينس وووالا ولقوووى  

ػوس ً  وهىوا يمنوً لوىشاز  السقافوالا الىاػس ً  وقد يؼمن ذلو ػوساء هوره الحقوى  موً املوؤليين والىا

هوورا املاوواى  بمىمووا تدلموون وشاز  تتـوواالت وتنىىلىحفووا املِلىمووات بالدِوواون  قوويبن تلِووع  وًزا بووازًشا 

 Platformموووّ وشاز  الدىمفوووالا   از وووالا مافوووالا الاىاهوووع الدنىىلىحفوووالا املدِلقوووالا بدـووومفم مىـوووالا الِمووون 

اخووووود ف بػوووووهاى اتالمهوووووا  وبحدوووووص  قوووووساء  الندوووووع يدوووووىافس موووووً خ لدوووووا الندوووووع  لن روهفوووووالا ُلووووو   التوووووي

 لن روهفالا  لما تدوىل  وشاز  تتـواالت الد ديو ات ال شموالا ءتالوالا املحدوىي الن روهًفوا بيطولى   موً 

 (2011)ػس ف مامن ػاهين  يلمً ُدم اهمهاك امللنفالا الينس الا لدره الندع. 

 ومن خالل دزاست هلاط جىاحد حامػت اللاهسة غلى شبىت إلاهترهذ، جم مالخظت الخالى : 

الدـوووووووويفف ألاطوووووووو اوي و  ووووووووىم رلع الووووووووري يِدموووووووود ُلوووووووو  الحلووووووووىز  قوووووووويلـووووووووىى حامِووووووووالا القوووووووواهس   .1

ُاملًفووا   وذلووو يؼووير الوو  تساحِدووا قوو  هوورا الدـوويفف  1203لااامِووالا ُلوو  ال رتمووع زقووم   لن رووووي

(“WORLD | Ranking Web of Universities,” n.d.). 

وحووى  حدووى  فس يووالا مووً ق وون عِووم بُلوواء هفئووالا الدوودزيع ءتالووالا بُمووالدم مووً خوو ى ؿوويلات  .2

 شخـفالا لدم بو مدوهات خاؿالا بهم.

ووات  قوويوحووى  حدووى  فس يووالا  .3 ووات البريديووالا بو م مُى اتالووالا املووىا  الدِلفمفووالا الن روهًفووا مسوون املامُى

 املىاقّ تحدماُفالا مسن اليمع بىك.
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 قوووي( بن موووً بهوووم هقوووان اللوووِف 2015 – 2010لاامِوووالا القووواهس  ) تطووو راتف فالاالخووووالا  قووويحووواء  .4

 ُووم ألاوؼوووالا الِلمفووالا  قوويُوودم تطووديا   مووً ػوو هات تتـوواالت  الِلموويُملفوالا توووى س ال لووث 

 .)حامِالا القاهس (وتتـاى بم دمّ حامِالا القاهس  

هفووووالا قلفلووووالا وظوووواًفا مقازهووووالا بالاامِووووات وؼووووس املقووووسزات  لن رو قوووويوظوووو الا اطوووودام حامِووووالا القوووواهس   .5

 (.2009ألاخسي الحديسالا )ُمسو طِفد فدفم  

م مً بن السطائن الاامِفالا تِد مً بهم ب وات ال السين  وال ػو بن ُودم تطوديا    .6 ُل  الٓس

منهوووا يمسوووون فقوووداًها ل يووووًرا ُلووو  مظوووودىي الاامِوووالا اال بهووووه ال يووودم اطوووو سماز  مهاهوووات الدنىىلىحفووووالا 

 ن حامِالا القاهس  ءتالمها ُل  ػ نالا  ه رهج.الحديسالا  اخ

بو مخوى ءتالوالا مقديفوات  از وؼوس حامِوالا القواهس  عِودما توم هفهلمهوا  الن روويال يىحد مىقّ  .7

وتلى لدا مً مو ِالا الو   از وؼوس واهدمامدوا بوالخوىن الظو ِالا لإلهداحفوالا الدالفوالا )ػوس ف مامون 

همووواذج  –الووودوز ات  –بُمووواى املوووؤتمسات  –( : اهدووواج الىـوووىؾ  ويؼووومن : الندوووع 2011ػووواهين  

 –الؼوووووووووِس  –القـوووووووووف والسوايوووووووووات  – لـوووووووووائفات  –الدقووووووووواز س  –املحاكوووووووووسات  –تمدلاهوووووووووات 

يرهوووا  ولووورلو اُوووا   وؼوووس السطوووائن الاامِفوووالا املخوىهوووالا مىووور  اليؼوووسات  خ از وووالا واليوووحف ٓو

يرهوووووا موووووً السطوووووائن الاامِفوووووالا ذات القفموووووالا املِسففوووووالا 1914ُوووووام   التوووووي الوووووساهً بوالىقوووووج  قووووويم ٓو

تلوديٍ بقفممهوا الداز خفوالا. هورا الو  حاهووع اُوا   وؼوس بُمواى املوؤتمسات ذات القفموالا املِسففووالا بو 

مِين بو لااامِالا لمؤطظالا تِلفمفالا وبلسفالا ُس قالا. وال  حاهوع خوى  مِسقيالداز خفالا اما ملااى 

 راثفووووووالا  اهدوووووواج الىـووووووىؾ  هىوووووواك خووووووى ءهدوووووواج الـووووووىز  ويؼوووووومن : بواقووووووات املِايوووووود  ل مووووووالً ال

ات بخووووسي  لمووووا يمنووووً  وب   والصخـووووفات الِامووووالا  وامل وووواويوالصخـووووفات الداز خفووووالا   مىكووووُى

يرهووووا.  –لووووداز اليؼووووس اهدوووواج املووووىا  الظوووومِفالا  وتؼوووومن املحاكووووسات الِامووووالا  الا ٓو الندووووع املظوووومُى

تلديوووووواالت  –الىوووووودوات واملوووووؤتمسات  –املدوووووالف  –ولووووورلو موووووىا  اليفووووووديى  وتؼووووومن : الد وووووواز  

 يرها.السقاففالا ٓو

طوووؤاى يوووووسم هيظوووه ملوووواذا ال يووودم تىلفوووود مووون تلووووو الادوووى  ءتالووووالا املحدوووىي ُلوووو   يوووويتيوهىوووا 

ايووووالا وتىٌووووفم مووووً حامِووووالا القوووواهس   الطووووفما ب هووووا مووووً بُووووس   قوووويػوووو نالا  ه رهووووج  ػووووهن زطوووومي تلووووج ُز

 الىقج الري ت راحّ ففه الن روهًفا. قيالاامِات الِسبفالا 

لاوى مً خ ى مؼسوَ املظدى َ السقمي لااامِالا ابساش مخسحا ها طىاء   از والا  وطىف ي 

 قاُد  بفاهات والد . قيبو ال راثفالا بو الِلمفالا 
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السقمفووالا   ت وودز  ػوواز  الوو  بهووه تووم  زاطووالا الِديوود مووً ب لووالا وازػووا ات اوؼوواء املظوودى ُات

 وخوى اوؼاء مؼسوُات املظدى ُات السقمفالا بالاامِات  ومنها : 

 A Guide to Developing لفوون توووى س الىؿووىى الحووس باطوودخدام املظوودى ُات السقمفووالا  .1

Open Access Through Your Digital Repository (Pappalardo & Fitzgerald, 2007). 

 :Creating an Institutional Repository لفووون اوؼووواء املظووودى ُات املؤطظوووفالا لفووودزش  .2

LEADIRS Workbook (Barton & Waters, 2004). 

الخوووىن  زػووا يالا ءوؼوواء املظوودى ُات املؤطظووفالا بالاامِووات ومؤطظووات الدِلووفم الِووال   .3

Guidelines for the Creation of Institutional Repositories at Universities and 

Higher Education Organizations (Gonzalez & Porcel, 2007). 

 A Guide to Setting-Up an Institutional لفووون اوؼووواء املظووودى ُات املؤطظوووفالا  .4

Repository (Canadian Association of Research Libraries,2002). 

 Guidelines and Tools for repositoryب لوالا وب وات الدخووفى للمظودى ُات وتقففمدوا  .5

planning and assessment (Green, 2008). 

 Repository Planningقائموووالا املساحِوووالا والخووووىن  زػوووا يالا للدخووووفى للمظووودى ُات  .6

Checklist and Guidance (DigitalPreservationEurope, 2008). 

 ,Institutional Repository Proposal (Flahertyخوووالا اوؼووواء املظوودى ُات املؤطظوووفالا  .7

Green, & Slessor, 2010). 

 University of Pretoria Digitalلاامِالا بس دىز ا   املؤطس يخوالا الِمن ملظدى َ ال لىث  .8

Institutional Research Repository Business Plan (University of Pretoria, 2008). 

 QSpace - Queen's Institutionalلاامِووووالا مووووى     املؤطسوووو يخوووووالا مؼووووسوَ املظوووودى َ  .9

Repository Project Plan (Queen's University, 2004). 

 Tata Institute ofم ووا ز  مِدوود تاتووا لل لووىث ألاطاطووفالا ءوؼوواء املظوودى ُات املؤطظووفالا  .10

Fundamental Research - TIFR Building an Institutional Repository: A TIFR 

Initiative (Dabholkar et al., 2008). 

 Building an Institutional Repositoryلىبوىزو   لاامِوالا املؤطسو يخووالا اوؼواء املظودى َ  .11

at Loughborough University (Barwick, 2007). 
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 Building خوووووووالا اوؼوووووواء املظوووووودى ُات املؤطظووووووفالا قوووووو  بووووووى   يؽ باطوووووودخدام  ي طوووووو مع .12

Institutional Repositories in Bangladesh Using Dspace  (Chowdhury, Uddin, Afroz, 

& Sameni, 2011). 

ُلوووووو  و زاطووووووالا الِديوووووود مووووووً طفاطووووووات الِموووووون باملظوووووودى ُات  تهووووووَ وذلووووووو باءكووووووافالا الوووووو  

 الخاؿالا لااامِات ومنها : 

 University of Southamptonلاامِوووووالا طووووواوثام دىن  املؤطسووووو يمظووووودى َ ال لوووووىث  .1

Institutional Research Repository ePrints Soton (“Soton ePrints policies,” n.d.). 

 University of Michigan Deep Blue (“Deep Blue,” n.d.)مظدى َ حامِالا مف صاً  .2

 University of Queensland's institutionalاملظدى َ السقمي املؤطس ي لاامِالا مى   الهد .3

digital repository ("UQ eSpace," n.d.). 

  University of Illinois Urbana Champaign  ايودلص -ِوالا الفىوى  بوزباهوا ػووام ين حام .4

IDEALS ("IDEALS," n.d.). 

 University of British Columbia digital املظودى َ السقموي لاامِوالا مىلىمف وا البريواهفوالا .5

repository – Circle ("cIRcle Policies," n.d.). 

  The Ohio State University Knowledge Bank بىووو املِسفووالا ب امِووالا واليووالا بوهووايى .6

(“OSU,” n.d.) 

ات  لن روهفالا لاامِالا بىز و .7  .Pubs-Purdue e Pubs," n.d)-("Purdue eاملو ُى

 .KU ScholarWorks ("KU," n.d.)مظدى َ حامِالا ليظاض ل ُماى الِلمفالا  .8

 Cambridge University Institutional  املظوووودى َ املؤطسوووو ى لاامِووووالا مامبريوووودج  .9

Repository-DSpace@Cambridge ("DSpace@Cambridge," n.d.). 

 University of Huddersfield Repository  (“University ofهفدزطيفلد مظدى َ حامِالا  .10

Huddersfield,” n.d.). 

 

 

http://deepblue.lib.umich.edu/
http://www.illinois.edu/
http://www.osu.edu/
http://kuscholarworks.ku.edu/dspace
http://eprints.hud.ac.uk/
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وووووالا موووووً  يىووووووى   الدخووووووفى ءوؼووووواء املظووووودى َ السقموووووي لاامِوووووالا القووووواهس  ُلووووو  تلديووووود م مُى

 الِىاؿس املدداعِالا وه  : 

 الخػسيف باملسخىدع السكمي لجامػت اللاهسة.  4/3/1

 الجمهىز املستهدف.  -ألاهداف   –السسالت   –السؤيت   4/3/2

 إدازة املسخىدع وخلىق ومسئىلياث املسخىدع .  4/3/3

 للمسخىدع. الخىظيميالهييل   4/3/4

 جىظم الػمل باملسخىدع. التيالسياساث   4/3/5

 املخطلباث املاديت والبرمجيت .  4/3/6

 املىازد البشسيت والخدزيب .  4/3/7

 املىازد املاليت.  4/3/8

 الخلييم واملساحػت املسخمسة.  4/3/9

 الدغايت والترويج للمسخىدع. 4/3/10

 املسخىدع السكمي لجامػت اللاهسة.الخػسيف ب  4/3/1

املظوووودى َ السقمووووي لااامِووووالا هووووى ُ وووواز  ُووووً قاُوووود  بفاهووووات ُلوووو  ػوووو نالا  ه رهووووج ؛ لحيوووووٍ 

مواى   از والا  الينوس  واتالالا  هدواج  لل والسين بالاامِوالا   وليوٍ مخسحوات حامِوالا القواهس  موً ألُا

موووواى  ب مسوووون : الدقوووواز س اليىفووووالا  واللووووىائ  والظفاطووووات الاامِفووووالا  ون  ُىائووووق بو قفووووى   ولوووورلو ألُا

ال راثفووالا موووً املخوىهوووات والندوووع الىووا ز  والـوووىز الداز خفوووالا والىثوووائق ألازػووفيفالا  وهوووى بووورلو يقوووىم 

ب موووّ وتِس وووف وليوووٍ واتالوووالا ألاؿوووىى الينس وووالا لااامِوووالا ُلووو  ػووو نالا  ه رهوووج  ويِووود بلووود وطوووائن 

 .الِلمياملادمّ  قيتِص ص وتسطفخ ثقافالا الىؿىى الحس 

  



 لجامعة القاهرة التخطيط لمشروع المستودع الرقمي 

 

6102  046  

 الجمهىز املستهدف .   -ألاهداف    –السسالت    –السؤيت   4/3/2

 السؤيت :  .1

 مّ زؤ الا حامِالا القاهس  
ً
الىؿىى ال  بُل  املظودى ات ألاما يمفوالا يودم  قيتدمسن  التياتظاقا

 تلديد زؤ الا املظدى َ ففما يل  : 

  مهوووان  قوووي مِسقووويالقووودز  ُلووو  ت مفوووّ وليوووٍ واتالوووالا مووون موووا تملنوووه حامِوووالا القووواهس  موووً زؿوووفد

 والد.

  لااامِات. الِالميال رتمع  قيمىافظالا الاامِات الِاملفالا والحـىى ُل  بُل  الدزحات 

 السسالت:  .2

  موّ الحيوواي ُلوو  لقووى   مِسقوويتصوافّ  تالووالا الحووس  لهون مووا تملنووه حامِووالا القواهس  مووً زؿووفد

 امللنفالا الينس الا.

 ألاهداف : .3

ِوووالا القووواهس  قووو  بن يهوووىن بمسابوووالا يدمسووون الدووودف الوووسئمع موووً اوؼووواء املظووودى َ السقموووي لاام

لدوووا  مموووا يظووواُد ُلووو  اًدووواز قفموووالا  املِسقووويالووورالس   لن روهفوووالا والِلمفوووالا لااامِوووالا ءتالوووالا السؿوووفد 

فوالا الِالمي ألاما يمياملادمّ  قيالاامِالا  الا موً ألاهوداف اليُس   و دم ذلو مً خ ى تلقفق م مُى

 :  قياملدمسلالا 

  لوووووواء هفئوووووووالا الدوووووودزيع وال وووووووالسين ب امِوووووووالا  الِلمووووووويحمووووووّ وليوووووووٍ مخسحووووووات ال لوووووووث أُل

 واتالده ملادمّ املظديفديً. مِسقيالقاهس   ومن ما تملنه حامِالا القاهس  مً زؿفد 

  لااامِالا. الينس  الحيٍ هى ن املدي لإلهداج 

  بين ال السين  مما يظاُد ُل  ت ا ى الخبورات واملِوازف  ألاما يمياوؼاء حظس للدىاؿن

 بين ال السين .

 ز املستهدف :الجمهى  .4

بالوث  ب يخدم املظدى َ م دمّ حامِالا القاهس   وتلقفًقا مل دب الىؿوىى الحوس يظودوفّ 

 يقسها املظدى َ.  التيالدخىى ُل  املظدى َ مّ تلدياي بلقى  امللنفالا الينس الا 
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 إدازة املسخىدع وخلىق ومسئىلياث املسخىدع .  4/3/3

  املظدى َ ُل  ُاتق املند الا املسلص الا لاامِالا القاهس . تقّ مظئىلفالا ا از 

 خلىق ومسئىلياث إدازة املسخىدع :

 . الِمن ُل  اتالالا مخسحات الاامِالا الينس الا املدالالا باملظدى َ ُل  بوطّ هوا 

   الديووووووواوق موووووووّ بُلووووووواء هفئوووووووالا الدووووووودزيع وال وووووووالسين عؼوووووووين تصوووووووافِدم ُلووووووو   تالوووووووالا الحوووووووس

مالدم.  أُل

 مفووووووّ الِملفووووووات باملظوووووودى َ  والديلفوووووود ُلوووووو  بن املووووووىا  مدىافقووووووالا مووووووّ  ػووووووساف الِووووووام ُلوووووو  ح

 طفاطات الِمن به.

 .)َ ات هٌام املظدى الا املىاط الا له )وفًقا ملامُى  تلديد مً له لق  يداَ وكمه للم مُى

 .َ لاء بىاًء ُل  طفاطات املظدى ير ألُا  تلديد مظدى ات الىؿىى و تالالا ل ُلاء ٓو

  ًساق الحيٍ السقمي.تلدياي بيسخالا م  الِمن املقدم لإليداَ أٓل

  ب بووووورى مووووون الادووووود للووووومان ُووووودم مخاليوووووالا لقوووووى  الدووووويلفف واليؼوووووس  موووووّ الديلفووووود ُلووووو  بن 

 مظئىلفالا املى َ ولمع املظدى َ.  هياهمهامات لحقى  الديلفف واليؼس 

  مووواى ألطووو ا  ا از وووالا بو مدىفوووالا اذا ت وووين اهمهووواك لوووق امللنفوووالا الينس وووالا  قووويالحوووق ألي لووورف ألُا

 شخف بو مؤطظالا.

 للمسخىدع. الخىظيميالهييل   4/3/4

 هما :  main Communities 3يدهىن املظدى َ مً ث ث ولدات زئمظالا 

مواى   از ووالا وخددة ألاغمدال إلادازيدت واملطبىغداث  .1 : تدلومً هوره الىلود  موا ييود  ُوً ألُا

ِووووالا  مووووً تقوووواز س واه وووواشات   ازات املخدليووووالا بالاامِووووالا  وملاكووووس حلظووووات م لووووع الاام

وات  التويوالهلفات وألاقظام املخدليالا  والظفاطات واللىائ   توىٌم الِمون  ولورلو املو ُى

 تـدزها الاامِالا مً الندم ات واليؼسات. التي

مووواى ال راثفوووالا  وخددددة ألاغمدددال الترازيددددت .2 تمسووون تووواز خ وتووووساث  التووووي: تدلووومً هوووره الىلوووود  ألُا

مووووواى املدليفوووووالا   والبر يوووووات  والـوووووىز الداز خفوووووالا  واملخوىهوووووات  حامِوووووالا القووووواهس  موووووً ألُا

 تلديٍ بها الاامِالا. التيوالندع الىا ز   والىثائق ألازػفيفالا 

: تدلووووومً هوووووره الىلوووووود  مخسحوووووات حامِوووووالا القوووووواهس   وخددددددة ألاغمدددددال الػلميددددددت والبد يدددددت .3

لاء هفئالا الددزيع وال السين مً الندع  وفـىى ذلو  قيالِلمفالا بما   هداج الينس  أُل
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املسخىدع السكمي لجامػت 

 اللاهسة 

 .  ألاغمال إلادازيت واملطبىغاث

 .كطاع زئيس الجامػت

كطاع شئىن الخػليم 

 .والطالب

كطاع الدزاساث الػليا 
 والبدىر

 .كطاع أمين الجامػت

كطاع خدمت املجخمؼ 

 والبيئت

 ألاغمال الترازيت

 .    بسدياث أغمال مخدفيت

 .  مخطىطاث وهخب هادزة

 .صىز جازيخيت

 .  وزائم أزشيفيت

   ألاغمال الػلميت والبد يت
 كلية اآلداب

 أغمال املؤجمساث

إلاهخاج الفىسي ألغضاء هيئت 

 الخدزيس 

 السير الراجيت

 المواد التدريسية

ملخصات الماجستير 
 والدكتوراه

مخططات الماجستير 
 والدكتوراه

 وليت الػلىم

 وليت الصيدلت

 الندع  واملقاالت امليؼىز   ومظى ات املقاالت  والظير الراتفالا لدوم  وبُمواى املوؤتمسات 

ومخوووووووات املاحظووووودير والووووودلدىزاه  وماخـوووووات زطوووووائن املاحظووووودير والووووودلدىزاه  واملوووووىا  

 الددزيظفالا  وهماذج تمدلاهات مقظمالا وفًقا لهلفات ومِاهد الاامِالا.

وووالا موووً الىلووود فوووالا وتلوووج مووون ولووود  زئمظوووفالا م مُى لموووا   Sub Communitiesات اليُس

 يىضح الؼهن الدالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الهييل الخىظيمى لىخداث املسخىدع السكمي لجامػت اللاهسة.4/49شيل )
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 السياساث التى جىظم الػمل باملسخىدع.  4/3/5

 : Content Policyسياست املحخىي  .1

ووات  السقمووي  َاملظوودى يمنووً بن يدلوومنها  التوويتقوودم طفاطووالا املحدووىي اهووازا ُاًمووا للم مُى

 قوووويلاامِووووالا القوووواهس   وتدميوووو  تلووووو الظفاطووووالا باملسوهووووالا والديىامفنفووووالا اطوووود ابالا للدوووووىزات املد لقووووالا 

ات  ماى  قيال مئالا ألاما يمفالا  وتسلص املامُى املقوام ألاوى مخسحوات  قويتِنع  التياملظدى َ ُل  ألُا

ماى   از الا وال لسفالا وال راثفالا.  حامِالا القاهس  الينس الا مً ألُا

 : هىع املحخىي الري يخم إيداغه باملسخىدع 

 يدلمً املظدى َ السقمي لاامِالا القاهس  املىا  الدالفالا : 

  ات  تـدز ًُ حامِالا القاهس  مً لدم ات  ووؼسات. التياملو ُى

  مووووواى املدليفوووووالا تلوووووديٍ بهوووووا  التوووووياملخوىهوووووات والندوووووع الىوووووا ز  والـوووووىز الداز خفوووووالا وألُا

 حامِالا القاهس .

 .الظفاطات واللىائ  الخاؿالا ب ىٌفم الِمن الداخل  بالاامِالا 

 .ملاكس حلظات م لع حامِالا القاهس  وم الع الهلفات وألاقظام الِلمفالا 

  تقىم بها   ازات ب امِالا القاهس . التيًُ مخدلف ألاوؼوالا  تـدز التيتقاز س  ه اش 

  اها  و  التيبُماى املؤتمسات تقفمدا الهلفوات  التيلرلو تؼسف ُليها حامِالا القاهس  وتُس

 وألاقظام الِلمفالا.

 .لاء هفئالا الددزيع مقظمالا وفًقا لهلفات حامِالا القاهس  ومِاهدها  الظير الراتفالا أُل

  لوووووواء هفئووووووالا الدوووووودزيع والدفئووووووالا املِاوهووووووالا وال ووووووالسىن الووووووريً ييدمووووووىن  الينووووووس   هدوووووواج أُل

 لاامِالا القاهس  مقظمالا وفًقا لهلفات حامِالا القاهس  ومِاهدها.

 تم املىافقالا ُليهوا وتسوافلدا لل لوث والدزاطوالا موً  التيوات املاحظدير والدلدىزاه مخو

 ق ن الاامِالا. 

  بحاش هوووووا حامِوووووالا القووووواهس  مقظووووومالا وفًقوووووا  التووووويماخـوووووات زطوووووائن املاحظووووودير والووووودلدىزاه

 لهلفات حامِالا القاهس  ومِاهدها.

  لفات.تيؼسها اله التيالىف الهامن للمقاالت  اخن بُدا  املا ت الِلمفالا 

 .الا بو مسئفالا  املىا  الددزيظفالا والدِلفمفالا طىاء ماهج ملاكسات هـفالا بو مظمُى
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 : أشيال املىاد التى يخم إيداغها 

 ( مىا  هـفالاTEXT بهن تمددا ات )DOC-DOCX-PDF-RTF-EBUP-TXT. 

  مىا  مسئفالا(Imags) PNG-JPG-BMB-TIF-IMG-GIF. 

 ( وطائى مدِد   ومىا  طمّ بـس الاMultimedia()AVI-WMV-MP4-FLV-3GS-

MP3-WAV.) 

 ( الا سوق مدىُى  (.PPT-PPS-SWFمليات تىيفريالا ُو

  يخم إيداغها :  التيحسميت امللفاث 

  الا الِسىز ُليها توم اق ورام بن يهوىن تظومفالا للمظاُد  ُل  تىٌفم املليات ومىّ الدنساز وطُس

  وذلوووو بىووواًء ُلووو  بفلووون ممازطوووات ليوووٍ املليوووات مالدوووالياملليوووات املى ُوووالا باللٔوووالا  ه لي يوووالا 

  اخن املظدى ُات السقمفالا : 

Title  - pages Number – identifier – date .suitable extension 

 ( : Scherle, 2006ُىد تظمفالا املليات ) الداليو  ع مساُا        

 ي ع بن تهىن تظمفالا امللف عظفوالا ومِبر  ًُ املحدىي. .1

 بـيالا بطاطفالا. 9-0وألازقام  A – Zبن تؼدمن تظمفالا امللف ُل  الحسوف مً  ي ع .2

 . . , $ & [ ] | < > “ ? * : / \ت ىع اطدخدام الِ مات الخاؿالا ُىد تظمفالا امللف املى َ مسن  .3

 مً املظافات  (_) underscoreقم باطدخدام  .4
ً

 .بدال

 تمسفلالا. 25و الحسوف ًُ  ي اش ُىد تظمفالا امللف فف ع بال يص د ُد  الدمسف ت ب .5

الا  .6  طمدم ايداَ امللف بها. التيي ع بن تدلمً تظمفالا امللف زقم مِسف فس د كمً املامُى

 .YYYYMMDD  مالداليي ع بن تدلمً تظمفالا امللف تاز خ وؼس املا   ُل  املظدى َ  .7

 ي ع ا زاج ُد  ؿيلات املا   املى ُالا. .8

 ..… ,doc, .html, .pdf.ي ع الحا  تظمفالا امللف باالمددا  املىاطع مسن  .9

 : ضبط حىدة املحخىي باملسخىدع 

طوومدم مِالاووالا املووىا  باملظوودى َ وكوو ى حى  هووا ُلوو  مظوودىي الىلوودات السئمظووفالا؛ لفوووث 

 طفقىم املظئىى باملظدى َ بمداعِالا الِمن بهن ولد  وفلف  يداُات وق ىلدا.

 سياست إلايداع : .2

تمسووووووون اتياقفوووووووالا  يوووووووداَ الِ قوووووووالا السطووووووومفالا بوووووووين ا از  املظووووووودى َ واملوووووووى َ  و دمسووووووون الٔوووووووسق 

الديلفد ُلو  ُودم اهمهواك لقوى  امللنفوالا الينس والا موً حاهوع املوى َ  وتلديود لقوى   قيمنها  ألاطاس ي
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لووووووووواى  خووووووووو ى عؼوووووووووسون تتياقفوووووووووالا  قوووووووووييووووووووودم اتخاذهوووووووووا  التووووووووويومظوووووووووئىلفات مووووووووون هوووووووووسف و حوووووووووساءات 

(Pappalardo & Fitzgerald, 2007) . 

 : من له خم إلايداع 

  لاء هفئالا الددزيع  والدفئالا املِاوهالا  وال السين الريً ييدمىن لاامِالا يظم  أُل

للدخىى ال  املظدى َ   username , passwordالقاهس  باءيداَ ًُ هس ق تىفير 

 و يداَ  بإػساف ومساحِالا مً ا از  املظدى َ .

  بإيداَ بُمالدم ُل  املظدى َ اذا ماهج تلو   -مً خازج الاامِالا  -يظم  لل السين

ماى ذات تيلفف مؼ رك مّ بالسين مً  اخن الاامِالا.  ألُا

 ماى هفابالا ًُ املى ُين  قي عِم الحاالت يدىل  املظئىى  اخن املظدى َ ايداَ ألُا

 الا  يداَ. بهيظدم  مّ مىافقالا املى َ املندىبالا ُل  حمفّ بىى  اتياقف

  إلايداع غلى أهه :  اجفاكيتوجىص 

اتالووووالا  قوووويُىوووود قفامووووو بإيووووداَ ُملووووو باملظوووودى َ فإهووووو تىافووووق ُلوووو  مووووى  املظوووودى َ الحووووق 

ساق الحيٍ   وتدِدد للمظدى َ  من وسخ الدفاهفالا مىه أٓل  : بالداليوسخالا مً الِمن به  ُو

 د لحقووى  الدوويلفف بهووو ؿووالع لووق امللنفووالا الينس ووالا الخاؿووالا بالِموون  واملالووو الىلفوو

 مووً ق وون مالووو الحووق )بو املؤلووف املؼوو رك( بدـووس   
ً
بدقووديم  لدووا يواليؼووس  بو ميىكووا

 هرا الِمن ءيداُه باملظدى َ.

   بهوو تىافوق ُلوو  ايوداَ الِمون باملظوودى َ ُلوي بن يوودم تداولوه عؼوهن م وواوي وفقوا لقفووى

ولووق الىؿووىى  يقسهووا املظوودى َ للمظووديفديً الووريً يملهووىن ؿوو لفالا التوويتطوودخدام 

 ال  مىا  املظدى َ.

  لقوووووى  الدوووووويلفف واليؼوووووس  والِ مووووووات الد از وووووالا  وبووووووساءات بهوووووو بهوووووورا الِمووووون ال تىمهووووووو

 بيا مان مً ب  شخف بو مؤطظالا. تخ راَ  بو ٓيرها مً الحقى  

  بهو تلمً بن الِمن املقدم ال يلدىي ُل  بيالا مِلىمات ٓير قاهىهفالا بو يؼهن  هديًدا

 .القىميل مً 

 تىافق بن يقىم املظدى َ بدٔفير ػهن  بهوFormat  ّالِمن املقدم بما ي ىاطع م

 لاحالا املظدى َ.
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 لاى املىافقالا ُل  ال ىى  الظابقالا فإهو تدِدد بن ما تقدمه هى الِمن الخاؾ بو  قي

ؿىزته ألاؿلفالا  وبهو تمدلو حمفّ لقى  امللنفالا الينس الا الخاؿالا بالِمن  وبن  قي

 مً لقى  امللنفالا الينس الا. ايداُو للِمن باملظدى َ
ً
 ال يخ ر  بيا

  َل  اطدِدا  تام بدلمن مظئىلفالا ايدا بهو قسبت مافالا ػسون  يداَ املظدى َ ُو

 الِمن.  

 سياست جىظيم الىياهاث السكميت داخل املسخىدع : .3

  الا مً ال فاهات الىؿيفالا يدم تلديدها لىؿف املىا  باملظدى َ   التيهىاك م مُى

دما  ُل  خوالا  بلً مىز املاظوالا و   15التى تدهىن مً Dubline Core  دم ُت

 وه  : الِىىان / املؤلف / املىكَى / الىؿف/ الىاػس/ املؤلف الدفئالا / 
ً
ُىـسا

/  اللٔالا / الِ قالا / الدٔوفالا / املا  الداز خ/ الىَى / الؼهن / الحام / الىطفى 

 لقى  امللنفالا الينس الا.

 املدفا اتا للمىا  املى ُالا مً ق ن ال السين ق ن اتالمها ُل   الحسؾ ُل  مساحِالا

 .املظدى َ

  :  طمدم الِمن ُل  ك ى حى   املفدا اتا بىاًء ُل  ث ثالا مِايير زئمظفالا وه 

بي وؿوووف النفوووان امليوووس  باطووودخدام حمفوووّ ُىاؿوووس املفدا اتوووا ذات  الاهخمدددال : -

 الـلالا بالىؿىى الهامن للميس    اخن املظدى َ.

تدِلق ألي مدي تدىافق بفاهات املفدا اتا املقدمالا موّ امليوس   املىؿوىفالا  ت :الدك -

بلفث تهىن ممسلالا لدوا  لورلو تدِلوق بال فاهوات امليقوى   بو الخاهئوالا وألاخوواء 

 واملو ِفالا   م ئفالا

  مووووووً خوووووو ى مليوووووواهفمياو  الوووووودالليقفمووووووالا ال فاهووووووات ُلوووووو  املظوووووودىي  ب  الاحسدددددداق : -

ات املى  اط الا املِبر  ًُ املحدىي.اخدفاز زؤوض املىكُى

  ّبالووث الىؿووىى الوو  املفدا اتووا بوودون بيووالا تهووالفف  ومووً املمنووً اُووا    ب يظوودوف

 ُملفات الحـا  . قياطدخدام املفدا اتا  ون الحـىى ُل  اذن مظ ق 

 سياساث الحفظ للىياهاث السكميت املىدغت : .4

بىؿوووويدا والوووود  مووووً بُووووس  الاامِووووات ُلوووو  مظوووودىي الوووودوى الِسبفووووالا  -ان حامِووووالا القوووواهس  

ووات الٔىفووالا  واليس وود  مووً  هدوواج  -وألاحىافووالا  ل السيهووا مووا  الينووس  لووديها مووً الىثووائق املدمووالا واملامُى
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 ءتالالا الىؿىى اليها ُل  املدي ال ِفد  لرلو توم الحوسؾ ُلو  وكوّ طفاطوالا 
ً
يدفِدا لحيٌدا زقمفا

ُلوووو   تهوووَ حيوووٍ السقموووي مديقوووالا موووّ الىموووىذج املسح وووي لىٌووووام مِلىموووات ألازػوووفف امليدوووىم  موووّ لا

 بفلن املمازطات الحالفالا وات اهات املظدى ُات املؤطظفالا لاحيٍ السقمي.

و هوووودف هووووره الظفاطووووالا الوووو  تل وووو ام بووووالحيٍ هى وووون املوووودي للمووووىا  السقمفووووالا ماملووووالا   وذلووووو  

 
ً
   ولرلو ليٍ املفدا اتا الىؿيفالا و  از الا واملدفهلالا املست والا بها.بيُل  حى   ملما مان ذلو ممنىا

 وجىص سياست الحفظ باملسخىدع غلى أهه : 

 . مً املقسز تلدياي باملىا  ال  بحن ٓير مظمى 

 .الديلفد ُل  قابلفالا املىا  للقساء  والىؿىى اليها عظدىلالا ق  املظدق ن 

   يووىفس املظوودى َ امهاهفووالا الحيووٍ السقمووي هى وون املوودي للمووىا  السقمفووالا  ولوورلو املفدا اتووا

الامووووّ بووووين اليسوووووخ  اطووووو راتف فالاالىؿوووويفالا و  از ووووالا املست وووووالا بهوووووا ُووووً هس ووووق اطوووودخدام 

  مً  وتلديث وطائى الدخص ً  وتٔفير بػهاى املليات ال  بػهاى مِفاز الا.

 الوووووري يوووووىفسه البرهوووووام   تلدفووووواهيص ً واليسوووووخ يووووودم تطوووووديا   موووووً هٌوووووام الحيوووووٍ والدخووووو

 . Dspaceاملظدخدم ء از  املظدى َ 

  يووووودم ُمووووون وسوووووخ الدفاهفوووووالا موووووً املوووووىا  املدزحوووووالا باملظووووودى َ بـووووويالا  وز وووووالا ُلووووو  وطوووووائى

 الحيٍ املخدليالا.

  يدم تخـفف ملد  مىلد للمـدزURL .ثابج للمىا  املى ُالا 

 م هقوون قاُوود  ال فاهووات الوو  بزػووفف لالووالا ٓلووق املظوودى َ أل  طوواع مووً ألاطوو ا  طوومد قووي

  خس مىاطع.

  طمدم الحسؾ مً حاهع ا از  املظدى َ ُل  مساحِالا الظفاطات بـيالا  وز الا لاحياي

 ُل  توى س املمازطات الحالفالا ومىال الا الدنىىلىحفا الحديسالا.

 : Retention / Withdrawalسياساث الاسدبػاد  .5

يظ   املظدى َ حاهًدا ال  تىفير الىؿىى ال  حمفّ املىا  باملظدى َ اال بن هىاك عِم  

 مً املمنً بن تلىى  ون تىفير تلو املىا   وه  : التيألاط ا  

 .هلع مً املؤلف )ؿالع الِمن( مين يقىم بدلديث ما ته الِلمفالا 

 .ً مخاليالا قىاهين الو ّ واليؼس الخاؿالا بالىاػس 

 اك لقى  امللنفالا الينس الا.تهدلاى واهمه 
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لالالا تلقي ػوهىي خاؿوالا باهمهواك لقوى  امللنفوالا الينس والا ألي ُمون فوإن ا از  املظودى َ  قي

تِموون ُلوو   زاطووالا موودي وووحالا الؼووهىي  وقوو  لوواى ث ووىت وووحمها تقووىم عسووحع املووا   مووً املظوودى َ  

واخواز وتىافه مً قام برلو الِمن باهمهاله لحقى  امللنفالا الينس الا  لرلو فإن املظدى َ طوفقىم 

   تس يء ال  طمِالا ومهاهالا الاامِالا.ما  ب عسحع 

 سياساث البث وإلاجاخت باملسخىدع :   .6

تل وو م الاامِووالا بدووىفير الىؿووىى الحووس للووىف الهاموون ل ُموواى املى ُووالا باملظوودى َ ملمووا مووان 

 ُلو  
ً
ذلو ممنًىا مّ تل  ام بلقى  الديلفف واليؼس  وفسق القفى  ُل  اتالوالا عِوم املوىا  لياًوا

  و منووً الىؿووىى لل فاهووات الىؿوويفالا املست وووالا باملـووا ز م اًهووا  مووّ امهاهفووالا لقووى  امللنفووالا الينس ووالا

ساق ت از الا. دم اطدخدامدا أٓل  لـا ها مً خ ى ملسمات ال لث ُو

 و ىفس املظدى َ ث ثالا مظدى ات للىؿىى بىاًء ُل  ه فِالا املظدخدمين :

 : احِوالا مظدىي الىؿوىى للمظوئىلين ُوً املظودى َ : يدوام لدوم مس  املسخىي ألاول

ماى املى ُالا واملىافقوالا ُلو  اتالمهوا باملظودى َ  ومساحِوالا املفدا اتوا  وتِوديلدا  ألُا

ماى ألط ا  مِفىالا بىاًء  اذا تولع ألامس ذلو  ومىّ الىؿىى بو حاع عِم ألُا

ات لظع  فالا واملامُى ُل  طفاطات املظدى َ  ولرلو اكافالا الىلدات اليُس

 الحاحالا.

 :  ادموووووووووّ حامِوووووووووالا القووووووووواهس  : يووووووووودم توووووووووىفير مظووووووووودىي الىؿوووووووووىى مل املسدددددددددخىي ال ددددددددداو

Username, Password   َ لدووم يمنوونهم مووً الوودخىى وايووداَ بُمووالدم باملظوودى

 ولرلو الىؿىى ال  عِم املىا  التى تلداج ال  بفاهات  خىى.

 : مظووودىي الىؿوووىى لٔيووور املىدموووين لاامِوووالا القووواهس  : يدوووام لدوووم  املسدددخىي ال الدددث

موواى باملظوود ى َ  اال بن هىوواك عِووم املووىا  يهووىن ُليهووا الىؿووىى الحووس ملٌِووم ألُا

 مً القفى  ما يمىِدم مً الىؿىى اليها.

يمنووووً فووووسق القفووووى  ُليهووووا واتالمهووووا بمقابوووون مووووا ي هٌيوووور القفووووام بليٌدووووا  التوووويومووووً املووووىا  

تيؼوسها الهلفوات  وقو  هورا الؼوين بػواز  التيواتالمها ُل  املظدى َ الىف الهامن ملقاالت الدوز ات 

بهوووووه الووووو  حاهوووووع لدمفوووووالا الدِس وووووف بوووووالادى  ال لسفوووووالا لااامِوووووالا بموووووام  (2011ػووووواهين  )ػوووووس ف مامووووون 

 املِلىموواتيموً هوورا الووصخم  تقدـووا    فإهووه البود مووً الىٌووس  تقدـوا يالا واملووس و  الِووالمياملادموّ 

املدميوو  الووري يِنووع ابووداُات وابدهووازات ُلمفووالا بؿووفلالا ي ووع بن تدخوووي موون الحوودو  والحووىاحص مووً 
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لدلقفق ُائد ما ي ي ىاطع والخبرات والد از  الِاملفالا  Economic Model اقدـا  خ ى همى 

بمووووا يـووووىن و ل وووورم  Knowledge Economy املِسقوووويهوووورا املفوووودان  ووفووووق مدول وووات تقدـووووا   قوووي

 لهافالا ألاهساف. Intellectual Propertyامللنفالا الينس الا 

املخاخدت املسددخىدع السكمدي لجامػددت هىدان مجمىغدت مددن البىدىد أو الشددسوط لالسدخفادة مدن املددىاد 

 اللاهسة وهى :

 .َ مساُا  لقى  امللنفالا الينس الا ل ُماى املى ُالا باملظدى 

  مووواى الينس وووالا املى ُوووالا بووودون ال يلوووق للمظوووديفد اُوووا   اهدووواج بو تىشيوووّ بو وؼوووس ألُا

 الحـىى ُل  اذن مً ا از  املظدى َ.

 لحـوووووووىى ُليهوووووووا موووووووً يدِدووووووود املظوووووووديفد عِووووووودم اطووووووواء  اطووووووودخدام بي بفاهوووووووات يووووووودم ا

 املظدى َ .

 مووً هوره ال ىووى   قويموّ ألاخوور 
ً
د وواز بن ا از  املظودى َ لووديها الحوق قوو  تٔفيور بو تِوودين بيوا ُت

 وقج لرلو يسج  مساحِالا ػسون تطدخدام من ف ر  . ب  قيبو الؼسون 

وبخيًرا تل  م الاامِالا بإتالالا مخسحا ها ُلو  بوطوّ هووا  ُوً هس وق املظودى َ الخواؾ بهوا  

ال سواف ت  قويوالري ال يِد هاػًسا واهما بزػفف ُل   ه رهج  ويظ   املظدى َ ال  كومان الاوى   

 مظئىلفالا مؤليه. الِلميال  لفىحساففالا املدالالا  بمىما يٌن املحدىي 

 ت والبرمجيت . املخطلباث املادي  4/3/6

مووووً بحوووون بىوووواء وتىيفوووور املظوووودى َ السقمووووي لاامِووووالا القوووواهس  فدىوووواك لاحووووالا الوووو  بيفووووالا تلدفووووالا 

الا مً املدول ات املا يالا والبرم فالا تؼمن : قيمىاط الا تدمسن   م مُى

 : املخطلباث املاديت : 
ً
 أوًل

 .حداش خا م ذو امهاهفات ُالفالا مدـن عؼ نالا  ه رهج 

 اقوالا الندسبائفوالاحدواش املوصو  تلدفواهي للوUninterruptible Power Supply – 

UPS  . 

 CD-RW driver. 

 .وطائى تخص ً خازحفالا لِمن اليسخ تلدفاهي 

  .حداش ماسح كىئي 
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 زاهًيا : املخطلباث البرمجيت :

الا مً البرم فات التى تمنً مً بىاء وا از  املظدى َ السقمي  قامج ال السالا بدىفير م مُى

 لاامِالا القاهس    وتم تقظفم هره البرام  ال  فئدين :

 الفئت ألاولى : بسهامج إدازة املسخىدع. 

مووووووً املمنووووووً اطوووووودخدامدا ء از  املظوووووودى َ   وقامووووووج  التوووووويهىوووووواك الِديوووووود مووووووً البرم فووووووات  

ل ىووووواء وا از  املظووووودى َ السقموووووي لاامِوووووالا القووووواهس  لِووووود  بطووووو ا    Dspaceال السوووووالا باخدفووووواز بسهوووووام  

 :  قيتدمسن 

 . بسهام  لس ميدىم املـدز 

  حمفّ بهلاء الِالم مً ق ن املؤطظات املخدليالا . قياتظاَ قاُد  اطدخدامه 

  ي ظم بها ؛ لفث يمنً تخـفـه عظدىلالا لف ىاطع مّ الدفاحات الاامِالا  التياملسوهالا

(Flaherty et al., 2010). 

 .ملخدلف الهلفات وألاقظام بالاامِالا 
ً
ات وفقا  الدفهن الخاؾ به يظم  ب ىٌفم املامُى

  يديق مّ املِايير الدولفالا للىؿىى الحس وبهمدا بسوتىمىىOAI - PMH. 

 . القدز  ُل  تلديد اللٔالا تف راكفالا 

 سي تهدمام به مً ق ن املؤطظات الِسبفالا ؛ لفث تم تِس  ه مً ق ن حامِالا بم الق

 للمند ات الِسبفالا
ً
 منها و ُما

ً
  .)"حامِالا بم القسي"(وطًِفا ل زتقاء  ايماها

  ّالقدز  ُل  تلديد وتخـفف خوى املفدا اتا فدى يِدمد ُل  خوالا  بلً مىز م

ع الخوى  ب امهاهفالا اكافالا بو تٔفير  لقن مً الحقىى  لرلو مً املمنً بن يظدُى

 . MODs, MARCألاخسي مً املفدا اتا مسن 

  القدز  ُل  ا از  وليٍ حمفّ بػهاى املليات مسنPDF, word, jpg, mpg, tif . 

  تلدفاهييىفس هٌاًما لليسخ Backup System. 

الا مً البرام  يِمن مً خ لدا وه   :   Dspaceو دولع بسهام   بمئالا ُمن مِفىالا تدمسن ق  م مُى

Java jdk , Postgresql,  Apache Ant , apache-maven, apache-tomcat 
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 الفئت ال اهيت : بسامج خاصت بدىظيم وإدازة الىياهاث السكميت.  

  بسام  تلس س املليات مسنword ,Excel, PowerPoint, WordPad. 

  بسهام  تلى ن املليات ال  ؿفٔالاPDF ( مسنAdobe Acrobat Professional.) 

 .بسام  الدقان الـىز 

  بسام  تلس س الـىز مسنAdobe Photoshop . 

 .بسام  الدِسف ال ـسي ُل  الحسوف 

 املىازد البشسيت والخدزيب .  4/3/7

فيفووالا لهوون موونهم  تِوود ُملفووالا اخدفوواز اليس ووق املىاطووع ء از  املظوودى َ  وتلديوود املدووام الًى

للِوواملين باملظوودى َ  الدىٌفموويمووً بهووم مسالوون اُوودا  املظوودى َ   وتق وورم ال السووالا بن يهووىن الدفهوون 

 :  مالدالي

يدووووووىل  مظووووووئىلفالا  ػووووووساف ُلوووووو  ا از  املظوووووودى َ  والِموووووون ُلوووووو  توووووووى س  سددددددخىدع :مددددددديس امل .1

طفاطوووواته  باءكووووافالا الوووو   ػووووساف ُلوووو  قلووووايا الدوووودز ع  والدىاؿوووون مووووّ   ازات ألاخووووسي 

ووووووات  فووووووالا واملامُى بالاامِووووووالا وتتـوووووواالت الخازحفووووووالا  واكووووووافالا مص وووووود مووووووً الىلوووووودات اليُس

السين وبُلوووواء هفئووووالا الدوووودزيع لإليووووداَ   ولوووورلو وكووووّ  لفووووالا ل صووووافّ ال ووووي ووووراءيلظوووو ما 

 باملظدى َ.

للِملفووووووات  اخوووووون املظوووووودى َ بمووووووا قوووووو  ذلووووووو  اليِلوووووويو دووووووىل  الدىيفوووووور  : الخىفيددددددر املسددددددئىل  .2

مساحِوووووالا املفدا اتوووووا  وق وووووىى املوووووىا  موووووً ق ووووون املوووووى ُين  ومداعِوووووالا قلوووووايا الحيوووووٍ السقموووووي  

ند ووات لديووه مووً م بخـووائيواؿووداز الدقوواز س ُووً اطوودخدام املظوودى َ  و يلوون بن يهووىن 

 املِسفالا الدنىىلىحفالا ما يمنىه مً ب اء تلو املدمالا.

ذلوووووووو تووووووووى س  قوووووووييدوووووووىل  مظوووووووئىلفالا احوووووووساء الدٔيووووووورات اليىفوووووووالا بموووووووا  :الفنددددددديمسدددددددئىل الددددددددغم  .3

 البرم فات واؿ م بخواء البرهام . 

وموووون ذلووووو يوووودم بإػووووساف ومداعِووووالا مووووً املند ووووالا املسلص ووووالا لاامِووووالا القوووواهس  تيلفووووًدا ُلوووو   وز   

 ت مفّ وتىٌفم وليٍ وبث املِسفالا. قي املند الا

 

 



 لجامعة القاهرة التخطيط لمشروع المستودع الرقمي 

 

6102  051  

 املىازد املاليت.  4/3/8

تمدلوو حامِووالا القواهس  باليِوون ال يفوالا الدلدفووالا الافود  لدنىىلىحفووا املِلىموات وتتـوواالت  

تؤهلدووا ل ىوواء وا از  مظوودى َ زقمووي بيقوون الدهووالفف  وممووا يظوواُد بيًلووا ُلوو   التوويوالهووىا ز الاؼووس الا 

 تقلفن الدهالفف :

ل ىاء وا از  املظدى َ  وهى بسهوام  ميدوىم املـودز ال يلدواج  Dspaceبسهام   اخدفاز .1

 ال  تهالفف الطدخدامه وتخـفـه وفًقا اللدفاحات وزٓ ات الاامِالا.

اطووووودخدام املِامووووون املدالوووووالا  اخووووون املند وووووالا املسلص وووووالا لاامِوووووالا القووووواهس  ُىووووود الحاحوووووالا  .2

 للدلى ن السقمي للمىا .

قووووالا بوووووالحيٍ السقمووووي هى وووون املوووودي  و ِووووم الدهوووووالفف ولنووووً ت قووووي عِووووم الدهووووالفف املدِل

ألاخوووسي املدِلقوووالا بيس وووق ُمووون املظووودى َ   وتق ووورم ال السوووالا قووو  هووورا الؼوووين بن يووودم تٔوفوووالا الدهوووالفف 

الخاؿالا باملظدى َ ًُ هس ق اتالالا الىف الهامن ل ِم املـا ز املدالالا باملظودى َ لل والسين موً 

م مالفووالا و دووام لدووم ال لووث م اًهووا قوو  ال سوواف ت خووازج م دمووّ حامِووالا القوواهس  ُووً هس ووق  فووّ زطووى 

ال  لفىحساففوووووالا فقووووووى بهووووودف تٔوفووووووالا تهوووووالفف املؼووووووسوَ  ولوووووومع بهووووودف الووووووسب  املوووووا ي  بمووووووا باليظوووووو الا 

لل ووووالسين مووووً  اخوووون م دمووووّ حامِووووالا القوووواهس  ففوووودم تووووىفير اطووووم مظوووودخدم وملمووووالا مووووسوز م اًهووووا لدووووم 

 لاحـىى ُل  الىف الهامن.

 ملسخمسة.الخلييم واملساحػت ا  4/3/9

طمدم الِمون ُلو  تقفوفم املظودى َ موً خو ى املساحِوالا املظودمس  موً ق ون ا از  املظودى َ  

يين بإحساء مسح  من طدالا بػدس  وطمدم ت  ّ   وز مً خ ى قفاض ز و  بفِاى املظديفديً واملًى

دا  الدقاز س وبٓساق الدقففم.  بفاهات تطدخدام التي يمنً اطدخساحدا ُىد الحاحالا ُء

 الدغايت والترويج للمسخىدع.  4/3/10

الا مً املق رلات للدليي  ُل  اطدخدام املظدى َ السقمي لاامِالا القاهس  منها :   هىاك م مُى

 ُقد الىدوات واللقاءات لىى بهمفالا املظدى ُات السقمفالا و وزها باليظ الا لااامِات. .1

 الدِس ف باملظدى َ وزطالده ُل  مىقّ حامِالا القاهس . .2

 لىى لفيفالا اطدخدام املظدى ُات و يداَ بها.ُقد وزغ الِمن  .3

 ملاولالا وؼس ثقافالا الىؿىى الحس مً ق ن املدخــين ق  م اى املند ات واملِلىمات. .4

 وؼس ت از  ه ام الاامِات ألاخسي ق  اوؼاء املظدى ُات املؤطظفالا وا زا ها ومىافِدا.  .5
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 الخالصت :  4/4

املظووودى ُات املؤطظوووفالا مدموووالا ه فِفوووالا لقووود ت وووين موووً خووو ى تلوووو الدزاطوووالا بن ُملفوووالا بىووواء 

بطوووووالفع اتالوووووالا املـوووووا ز  لن روهفوووووالا  وحووووواء هووووورا  قووووويألمىووووواء املند وووووات لدنىىلىحفوووووالا ه ف وووووالا للدووووووىز 

الدخوووفى لىووىا  لِملفووالا تو فووق وتىيفوور مؼووسوَ املظوودى َ السقمووي لاامِووالا القوواهس   والووري تلوومً 

دول ات املا يالا والبرم فالا  واملىاز  تلديد زطالالا وزؤ الا وبهداف املؼسوَ  وطفاطات املظدى َ  وامل

ملفووووووووووالا الدقفوووووووووفم واملساحِووووووووووالا املظووووووووودمس   وبخيوووووووووًرا بطووووووووووالفع الدُايوووووووووالا وال وووووووووورو    الاؼوووووووووس الا واملالفوووووووووالا  ُو

ل فووووان بوحووووه  الِملوووويلدو فووووق وتىيفوووور املظوووودى َ ُلوووو  بزق الىاقووووّ  الدووووالياليـوووون  و وووويتيللمظوووودى َ  

 وافا   ال السين بها.القى  واللِف ففه وامهاهفالا اط سمازه للسق  بالاامِالا 
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 واملساحؼ   املصادز

 املصادز واملساحؼ  الػسبيت :

واقوووّ لسلوووالا الىؿوووىى الحوووس للمِلىموووات قوووي الاامِوووات  ).2013ايموووان زملوووان ي لظوووين ).1 

 
ً
: املووؤتمس الِلموووي الِاػوووس لقظووم املند وووات والىثوووائق فدددى . املـووس الا : حامِوووالا القوواهس  همىذحوووا

 واملِلىمات  القاهس . 

. مدووووووووووووووووووووووووووووووووام ُلووووووووووووووووووووووووووووووووو  : 2012يىووووووووووووووووووووووووووووووووايس  26حامِووووووووووووووووووووووووووووووووالا القوووووووووووووووووووووووووووووووواهس . توووووووووووووووووووووووووووووووواز خ تطوووووووووووووووووووووووووووووووو رحاَ .2 

http://cu.edu.eg/ar/Home 

 .79  ؾ  2015 - 2010الخوالا  ط راتف فالا لاامِالا القاهس  حامِالا القاهس   ..3 

. مدووووووووووووووووووووووووووووووام ُلوووووووووووووووووووووووووووووو  : 2012فبرايووووووووووووووووووووووووووووووس  10توووووووووووووووووووووووووووووواز خ تطوووووووووووووووووووووووووووووو رحاَ حامِووووووووووووووووووووووووووووووالا بم القووووووووووووووووووووووووووووووسي. .4 

http://uqu.edu.sa/lib/ar/173363 

. ق  : Open Science and Accessوتتالالا امليدىلالا  الِلم).2012خالد ُ د اليدام ي ).5 

 هدو   تالالا الحس  للمِسفالا  املند الا املسلص الا   حامِالا القاهس . 

 cybrarians ات السقمفالا : الدخوفى واملدول اتاملند). 2008زحع ُ د الحمفد لظىين ).6 

journal  :  مدام ُل . 

 7.http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article

-45-13-26-05-57&catid=227:2009-45-11-19-07-&id=388:2009

06&Itemid=57 

امللنفووووالا الينس ووووالا قوووو  بمئووووالا الوووودِلم  لن رووووووي  هلووووى م ووووا ز  ). 2011ػووووس ف ماموووون ػوووواهين ).8 

قوو  الاامِووات املـووس الا ُلوو  ػوو نالا  Open Textbooksلإلتالووالا املااهفووالا للندووع الدزاطووفالا 

املووؤتمس الوودول  السوواوي للوودِلم  لن رووووي والدِلووفم   فددى :همىذًحووا.   ه رهووج : حامِووالا القوواهس 

 ًُ عِد  الس اق. 

اليؼووس  لن رووووي قوو  الاامِووات املـووس الا :  زاطووالا ب لفىم ريووالا ). 2009ُمووسو طووِفد فدووفم ).9 

 . 74 - 47(  ؾ 2009) بلدىبس 37  َ  9  ض 3000الِسبفالا  تللفلفالا.

موووووايى  6. تووووواز خ تطووووو رحاَ ُوووووً املؼوووووسوَ املظووووودى َ السقموووووي للسطوووووائن الاامِفوووووالا املـوووووس الا ..10 

 http://www.aun.edu.eg/projects/eudrtd/about.htm  مدام ُل  :  2013
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لدذذرضه لدنجةملذذم ي  فذذ إن هذه  لدرالةذذم ضوعهذذعمتق ي  املذملو لاتذذلعقمقة لدجامملذذم د  قونذقة 

 ذو إلاجقبذم ما ذق  ضلدتذيواروذم لدرالةذم   فذ  ذو رجهتذق  لدتياققة إلى إلاجقبم من وجمعمم لدتتقؤالة 

هذذع  لاناملذذقة  فذذ  ذذو لدلع ذذف إد  ذذق  لدتذذيكذذف ل ذذف وذذن ل ذذعه لدرالةذذم  ض ملذذن إه ذذق  لد لذذق    فذذ 

 لدن ق ج لدلقدملم :  ف ل عه لدرالةم  ف لدعلاقة 

 وأهم القضايا المرتبطة بإنشائها المستودعات الرقمية: 

 لدنلمذذذذينشذذذذملة لاتذذذذلعقمقة لدجامملذذذذم  تملجذذذذم لتشقجذذذذم إلذذذذى إمذذذذققة  شذذذذلملف  مذذذذع      ذذذذقه   

 لدتذذيلمل ذذ ة لدنلمملذم  ض دذذن  تملجذم ضجذذعق لدنرتذر وذذن لدل ذرتقة  فذ  لدلالملذذر لدنشذج  فذذ لمثذف لا

 دذن لد اذذقذ دذذهدن جذذق ة واذققاة فاوذذملخ لاآلذذعأ ترلذا لدملذذم    ذذ  لقململذذم  فذذ ضلجتذ  لداذذقهث ن 

 ض اع جهق. لداملجيمن رج ا  ااملا ونقت   لدتشغملف  لدنلميد   قه 

 تذذذذقمر  لهذذذذيقدنتذذذذام د  قونذذذذقة ضلابةتذذذذقة لدا ثملذذذذم   ذذذذا   لاتذذذذلعقمقة  قلة وتمذذذذم ب  

ملذذذذذى إقلاة ضهآذذذذذك ف ذذذذذعه لدآلج ذذذذذم دلمبةتذذذذذم  ضملذذذذذى لدذذذذذج و وذذذذذن  هممل  ذذذذذق إال  ن ه ذذذذذق   نذذذذذ  

 علجذذذن إنشذذذقط ق ض اع جهذذذق وثذذذف لدلملآذذذم  ضقضلذ لدذذذرمو  ضا ذذذقتق إقلاة  لدتذذذيلدنااذذذقة ضلدل ذذذرتقة 

 هاعق لاللملم لدآلج م.

 قضلة لدع ذعه لتشذج له ذن ال تجذن لد اذج إد  ذق ملذى    ذق د مقن  جقأ ممف  لن لدآئم وذن   

  لدنلمذيإرقا ولمقوذف دذرمو لدا ذ   ف خروم اق مم بهلت ق  ضإ مق تجن لد اج إد  ق ضلةلخرلوتق 

  لذذذذذذه ل كق ذذذذذذ  لاتذذذذذذلعقمقة لابةتذذذذذذملم ال  خلذذذذذذا ب ئذذذذذذم دللعل ذذذذذذف بذذذذذذذ ن لدنلمذذذذذذيضدلذذذذذذعل      ذذذذذذقه 

لاللاذقة  لملخ ذقئيت ق ةذعل  لدا ثملذم  ض لترروملذم  لاللاقة له  ق  آاذر اذرا  ض خ قئيلداقهث ن 

 البر دتو ون لدلآقمف وه لداقهث ن.

 امعات األجنبية ومشروعات تطويرهاالمستودعات الرقمية للج: 

اقوذذذذذذ  لت قونذذذذذذقة فج مملذذذذذذم بجتذذذذذذعق  ذذذذذذرمم تشآذذذذذذك ضإ قهذذذذذذم لملرججذذذذذذقة لدنلمملذذذذذذم  م ذذذذذذق  هملئذذذذذذم  

ذذق  وذذه لتشذذج  ملذذى  وشذذقا م بقهث  ذذق بهتذذرلل  ممذذقدتو بمل آتذذتو  ض اذذرتو دتذذو لدلذذرا ث ضلداذذقهث ن إ ذذق إدلا ض مل 

لدذذرمو دلاملذذقذ بذذهدن  ض ذذعل   لدتملقةذذقة ضلتراذذعال إلااوذذققتم لا  مذذم الةذذلخرلذ ضإ،ذذجل   لذذن لاتذذلعقمقة  

وذذه لةذذلخرلذ لدجذذ لو  لالخ  ذذم دنشذذق  ضإقلاة لاتذذلعقمقة ةذذعل  كق ذذ   جقا ذذم  ض وآلعهذذم لا ذذرا  ضوذذن 

لدشذت    ض ذهدن  ذو لتشذج  ملذى  لشذذملخ  Dspaceلةذلخرلوتق فذى  لذن لد مذذق   بج ذقو    ذو لدتذي   ذ  لدجذ لو  

  ضةذذقدااه لذذهن إنشذذق   لذذن لاتذذلعقمقة كذذقن دذذن  ذذمل،   googleلملشلذذعب بعلةذذام  وذذتج و جكذذقة لدا ذذ  وثذذف  

  هر  وتج   نملآقة لت قونقة ضهع لدع اعوا  ث. ف  ا   فى ه عه جقونقت ق ملى  ج  ن 
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 .املستودعات الرقمية للجامعات فى الدول العربية وثقييمها 

ق  ضهذذع عنذذر مذذرق  51لدذذرضه لدنجةملذذم  فذذ بلذذع مذذرق لاتذذلعقمقة لدجامملذذم د  قونذذقة   وتذذلعقم 

ل ال تاذذذقان  نذذذرق لت قونذذذقة  لدذذذرضه لدنجةملذذذم  ومذذذق تذذذره ملذذذى مذذذرذ لدذذذع ى وذذذن جق ذذذن  لذذذن  فذذذ الملذذذف جذذذر 

ق ون خ ه لاتلعقمقة.لت قونقة بملهمملم إظتقا املم  ق لدنلمملم ض    جلمقمملم إدلا ض مل 

ذذذذق دلمتذذذذلعقمقة لدجامملذذذذم    
 
 نذذذذر لت قونذذذذقة لدتذذذذنعقتم وذذذذن    ذذذذ  لت قونذذذذقة لدنجةملذذذذم لول ك

لدا   ذذن لت قونذذذقة فاق ملذذم  ،ذذذو لت  ل ج ذذم  ،ذذذو لدتذذذعقل ملم  فذذذ هملذذ   مللذذذن ، ،ذذم وتذذذلعقمقة  تل  ذذق 

 بعلاه وتلعقم ن دمف قضدم.

ذ  ومذذذق تذذذره ملذذذى  ن 0252 –ذ 0252لدآاذذذ ة وذذذن  فذذذ وناذذذو  لذذذن لاتذذذلعقمقة  ذذذو إنشذذذقؤهق  

لدذذذذرضه  فذذذ وعل اذذذم إنشذذذق  لاتذذذلعقمقة مذذذن  ا  ت ذذذق  فذذذذ لدذذذرضه لدنجةملذذذم جذذذق ة ولذذذملخجة  فذذذ لت قونذذذقة 

 ممل  ملى إنشق  وتلعقمقة وبةتملم إ ق ااملف برلتم فدآملم لدثقدثم. لدتيفج مملم 

ق وذن لملمرة وناو لاتذلعقم  ق   إجمذقل قة ) ابنذم مشذج وتذلعقم  خمتذم مشذج وتذلعقم 

ملى بجوجملقة وآلعهم لا ذرا ومذق تذره ملذى  ن  اجذف ،اقلذم لاشذقا م ضمذرذ لهلمذقا بذجلو   نملا ذق  ض 

 لدرضه لدنجةملم. ف لدلعةه ض  تشقا  ف وجل  بجلو   جقا م  خهة 

ق دا DSPACEكذقن بج ذقو  قب ةذذا ث    ذق   لذذن لاتذلعقمقة هملذذ  لدج  ذقو  ف  ذذ  لةذلخرلو 

ق ون  ق. إجمقل  و لةلخرلون دا ق  إهرب مشج وتلعقم   خمتم مشج وتلعقم 

ل لاذذذذذذذذ  إال   ذذذذذذذذن  آذذذذذذذذعق ملذذذذذذذذى جمملذذذذذذذذه    ق ضلهذذذذذذذذر  ملذذذذذذذذى لدذذذذذذذذج و وذذذذذذذذن  ن و ذذذذذذذذج  مللذذذذذذذذن وتذذذذذذذذلعقم 

ب  لن إلاقلا م ضو لعل  ض  املمن ضهع )فاوملخ لدجامي ضلاتلعقل  ف لدرضه لدنجةملم  ف لاتلعقمقة 

 لداقهجة .  ف   قونم فوج لملم د لدا ثي

 م زة جممله لاتلعقمقة و ف لدرالةم  تتعدم لةلخرلوتق ض  آ تق ضة ث ذق ضلةذا جقل   

 لد لق   وا ق.

ل وذذذن ااذذذف إقلالة  لذذذن لاتذذذلعقمقة بقدانملذذذم إلاقلا ذذذم ضلدل املمملذذذم      ه ذذذق  لهلمقوذذذق و ذذذرضق 

قاجذذذذذم  ومذذذذذق عنلذذذذذث  52قاجذذذذذم وذذذذذن  2.1ه ذذذذذل  مل  ذذذذذق  لدتذذذذذيهملذذذذذ  بلذذذذذع ولعةذذذذذ  وجمذذذذذعل لدذذذذذراجقة 

 ل خآقض وتلعب لدع ى ض هلمقذ بهقلاة ض  املو  لن لاتلعقمقة دجله  آق ت ق.

ذذذق    ه ذذق  وجمعمذذم وذذن لدنعلوذذف لاشذذا  م بذذ ن جمملذذه لاتذذلعقمقة و ذذف لدرالةذذم  نذذر مق ا 

ى  ةذلخرلذ  ضهذذنخ  وذقذ  اذروتق ضلداملذقذ بمتقوتذق ملذى  وثذف ضجذذن وا ذق : هذنخ مقوذف لدل آ ذز ملذ

  علجر لدتملقةقة لاع شم دلنمف. 
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ل  ضدذذذو    ذذذق وذذذن لاتذذذلعقمقة و ذذذف لدرالةذذذم ملذذذى  اذذذرتج مذذذقذ وملذذذق   ض جملذذذر جذذذر  دذذو ت  ذذذف  ت 

%  ضفذذذذذى لااقبذذذذذف بلغذذذذذ  نتذذذذذام 02ه ذذذذذل  ملذذذذذى  اذذذذذرتج مذذذذذقذ جملذذذذذر  لدتذذذذذي لجذذذذذقض  نتذذذذذام لاتذذذذذلعقمقة 

خآذذذذذذذذقض وتذذذذذذذذلعب  لذذذذذذذذن %  ضهذذذذذذذذهل عنلذذذذذذذذث ل 02ه ذذذذذذذذل  ملذذذذذذذذى  اذذذذذذذذرتج هذذذذذذذذنملخ  لدتذذذذذذذذيلاتذذذذذذذذلعقمقة 

 لاتلعقمقة.

ذذذق دللاذذذرتج لدنذذذقذ     ذذذو  اتذذذملو وتذذذلعب لاتذذذلعقمقة و ذذذف لدرالةذذذم إلذذذى ، ،ذذذم وتذذذلع قة ضلا 

 دللن لاتلعقمقة  ضهى :   

   ه ذذذذل  ملذذذذى  اذذذذرتج مذذذذقذ جملذذذذر  ضهذذذذى   ذذذذو  لدتذذذذيضهذذذذى  لذذذذن لاتذذذذلعقمقة  املستتتتتول :ول

%  ضهذذى ملذذذى 02 -% 47تاذذ لضأ لدنتذذام لائع ذذم مل مذذعل لدذذراجقة إ ذذق بذذ ن  لدتذذيلاتذذلعقمقة 

 –لدا   ذذذن وتذذذلعقل لت قونذذذم فوج لملذذذم بقداذذذقهجة ،ذذذو لاتذذذلعقل لدجامذذذي ت قونذذذم لترجرذذذعذ 

 وتلعقل جقونم لالن مار هللا دلنلعذ ضلدلا ملم.  

  ضهذذذى   ذذذو ه ذذذل  ملذذذى  اذذذرتج مذذقذ وااذذذعه  لدتذذيضهذذذى  لذذذن لاتذذذلعقمقة    الثتتتا  املستتتول

%  ضهذذى ملذذذى 12 -% 15تاذذ لضأ لدنتذذام لائع ذذم مل مذذعل لدذذراجقة إ ذذق بذذ ن  لدتذذيلاتذذلعقمقة 

لدا   ذذذن وتذذذذلعقل جقونذذذم قوشذذذذا لدجامذذذي ،ذذذذو وتذذذذلعقل جقونذذذم لالذذذذن ةذذذنعق ،ذذذذو وتذذذذلعقل 

ل وتلعقل جقونم بقبف.    لت قونم لدلا ق ملم فوج لملم ض خ   

    ه ل  ملى  اذرتج مذقذ هذنملخ  ضهذى   ذو  لدتيضهى  لن لاتلعقمقة املستول الثالث

%  ضهذذذى ملذذذذى لدا   ذذذن لاتذذذذلعقل 12جذذذذق ة لدنتذذذام لائع ذذذذم دتذذذق  اذذذف وذذذذن  لدتذذذيلاتذذذلعقمقة 

وتذذلعقل جقونذذم  -وتذلعقل جقونذذم لالذذن لتذذر دلااذ ضه ضلانذذققن  -ت قونذذم ااذذج  لابةسذيي

ج بلاقتذذر وتذذلعقل جقونذذم  بذذع بلذذ -لاتذذلعقل لدجامذذي ت قونذذم لد  وذذع   - ذذعنث  لا لهذذملم 

 -وتذلعقل جقونذم لدتذعقلن دلنلذعذ ضلدلا ملذم  -لاللاذم لدجامملذم ت قونذم لت  ل ذج  - لمتقن 

 وتلعقل جقونم وب م .               
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 المصادر والمراجع العربية :

(.املسدددع ا ابالريم ددمبلسمت سدد ابية  دم ددمبى ىلعدد ب دد بالعمس ددمب2012) العربدد أخمددعباددد   ب.1 

العرب ددم.ب ةسددمب  ددددمباملسدد بللج  عدد اببليمدد الدعس م ددمبىالددة ددمبىداددعا بنل ددمبتوددد  ب سدددع  ب

  .م0122أبريلبب-مب2011عدب/بنعفمبرب1433جم  ىبيخر بب-،باملحرم1،ب 18فهعبالعطن م,ب جب

:ب لا ددددمبلدس س ددددمببىاصددددب ابب  ندددد اباقحبدددد بالريمدددد (.2012شددددر بالددددعد ب بالددددر ى أخمددددعبادددددعب.2 

  .مباملنعف مج  عب،أطرىخمب  جسدير لق  م مبلسمص  لبالريم مباملعجع  بب مل دد اباملصريم.

ب5.بلددددد ليربا ددددد رج  ب صددددد لح ابامل ددددددد ابىاملعسع ددددد ابىيلشددددد  (. 2005أخمدددددعبابالدددددد   ب .3 

 .http://www.elshami.com/default.html.ب د حبال ب:ب2011نعفمبرب

 ع بىايدن  ع بىلنظ مه بىا  رج اه ب  بال   ن ابالريم مب:ببن (. 2010أ   مبابا  مبخميسب .4 

.بأطرىخددددددمب ،دددددددعلا ،بج  عددددددمباملسدددددددع ا ابالريم ددددددمبالدددددد بشددددددد مب ن رندددددد :بندددددددعبلصددددددعلب ق ددددددرح

 املنعف م.ببب

قج  عددددمباملنصددددعل ب:ب لا ددددمبخ لددددمببالريمدددد املسدددددع  ب(.2013ل ا ب  البسدددد عو أشددددر ب نصددددعلب.5 

ب2مبالعرب دمبلسعلا د اباملعسع  ل دم,ب ،ب.باملجسدبنظ مباملسددقدلبت ال بامل ددد ابالريم لسمسدع  ب

 (،ب د حبال ب:ب2013 دن درب

http://ajis.arabstudiesjournals.com/articles/gpic1_1368264759.pdf 

 شدد م الد  املعر د  لاللصد   ،قند  Self Archiving الذال دمب يلشدبم(.2008السد عب أ د و باب.6 

املتلمرباقخ  سبقجمع مبامل دد اب:  في. ىاملعسع  ا  ة  بامل دد ا    لد د ق ته   لا م : العيب

ىاملعسع دد ابالسددعع دمب  ىلب ت سدد اباملعسع دد اب دد باملمس ددمب دد باصددرب ةدمدد باملعرفددم:بلدددعد اب

 ابىاملعسع  ابالسعع دم.العاي بىل سع اباملسدقدل .بجع ب:بجمع مبامل دد 

،ب دد حب2013أبريلبب4ج  عمبالق عر ،ب  ال بالع  مبملر،زبالدعث قبىاملعسع  ا.بل ليربا  رج  ب.7 

 /http://id.cu.edu.egال ب:ب

:ب لا ددددددمبب  دددددد نعليميصددددددع بالريم ددددددمببم ددددددددمب(. سدددددددع  ب2012ددمدددددد نبل حدددددد نبابخسددددددينب .8 

 .أطرىخمب  جسدير,بةس مبآلا اب،بج  عمبالق عر بب م م.لق 

(.بىاي بخر،مبالعصع باقحربلسمعسع د اب د باقج  عد اباملصدريمب2013) ددم نبل ح نبابخسين.9 

ب
 
:باملددددتلمربالعسمدددد بالع شددددربلقسددددئبامل دددددد ابىالعثدددد  قبىاملعسع دددد ا،بفىىىى  . :بج  عددددمبالقدددد عر بنمع جدددد 

 الق عر .ب

سدددددددع ا ابالريم ددددددمباملبدعخددددددمب،مصددددددعلب دددددد ب صدددددد  لبايدندددددد  بامل(. 2011ددمدددددد نبفددددددع  بامددددددرب .10 

 .بأطرىخمب ،دعلا ،بج  عمبخسعان.ب مل دد ابالددة مب:ب لا مبلدس س م

http://www.elshami.com/default.html
http://ajis.arabstudiesjournals.com/articles/gpic1_1368264759.pdf
http://ajis.arabstudiesjournals.com/articles/gpic1_1368264759.pdf
http://id.cu.edu.eg/
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.  عدددددددد ديربامل د  الدددددددد ب دددددددد بامليددددددددفانب:بخصددددددددرب عدددددددد ديربامل د  الدددددددد بىى   بهدددددددد (. 2011ددندددددددد نبأبددددددددعبالنددددددددعلب .11 

 (.2011 دن در،فبرادر،  لن1،ب ب12  دد ا.ن ،ب ج

.ب ددددددددددددددددددددددددددددددددددد حبالدددددددددددددددددددددددددددددددددد ب:ب2012فبرادددددددددددددددددددددددددددددددددددربب10لدددددددددددددددددددددددددددددددددد ليربا دددددددددددددددددددددددددددددددددد رج  بقددددددددددددددددددددددددددددددددددرى.بج  عددددددددددددددددددددددددددددددددددمبأمبال.12 

http://uqu.edu.sa/lib/ar/173363 

 http://cu.edu.eg/ar/Home.ب د حبال ب:ب2012دن دربب26ل ليربا  رج  ب..بج  عمبالق عر ب.13 

 .79،بصبب2015 - 2010اقخ مبا  رال ة مبقج  عمبالق عر بلق عر .ببج  عمبا.14 

العسمد)بىامل ددد ابالريم دمبرب راجعدمباسم دمبلقحد د ب لصد  (.با2007جبردلبب بخسد بالعرش د )ب .15 

ب2، ب12 لا دد ابارب ددمب دد بامل دددد ابىاسددئباملعسع دد ا،ب ددجب. الددديثيربىالددديثربىالة عدد اباملسدددقدس م

 . 48-16،بصبصب(2007   دعب

 ةسدمب  دددمباملسد بفهدعبالعطن دم،ب. الص  بالعسم ب  بالديئمب ل  رىن م(. 2002خدم بي  ئب .16 

 . 156-155،بصبصبعد(1423جم  ىبآلاخر بب-،ب املحرم1،ب 8 ج

 .الق عر :ب البغريب. الديئمب ل  رىن مب   العسم الص  ب(.2005خدم بي  ئب .17 

بالعربدددد  اددددئباملحدددددعىبب دددد سدددد مبالريم ددددمبى ىلعدددد باملسدددددع ا اباملت (.2012خندددد نبأخمددددعبفددددر ب .18 

عدددب/ب1433  ىباقحجددم-لجددبب2،ب 18. ةسددمب  ددددمباملسدد بفهددعبالعطن ددم,ب ددجبىدثرا ددعبالدد ب ن رن 

 م،ب د حبال ب:ب2012نعفمبربب-  دعب

http://www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8

132.pdf-%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1/93 

:بفىى  . Open Science and Accessى ل خددمباملبدعخددمب العسدئب(.2012خ لدعبادددعبالبددد حباب .19 

 خمباقحر بلسمعرفم،بامل ددمباملر،زيمب،بج  عمبالق عر .بنعى ب ل 

 cybrarians(.بامل دددد ابالريم ددمب:بالد  دد طبىاملد سددد ا2008لجددببادددعباقحم ددعبخسددنينب .20 

journal ب د حبال ب:ب. 

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=388:

06&Itemid=57-45-13-26-05-57&catid=227:2009-45-11-19-07-2009 

.بطبىالدندد  بى  ال الد  دد  : الريم ددم ىيلشدد ب ا امل دددد ا(. 2007 دد  ذب يددعهئبادددعباقجددعا ب .21 

 .بالق عر ب:بن. .ادعاقجعا .1ط

ليثيربالعصع باقحربلسمعسع د ابالد بالدددابىالدد خةينبالعدربب د ب(. 2008 رف ن  بأخمعبخ ف ب .22 

صبب(،2008 أبريدددلب2،ب ب28 ةسدددمبامل ددددد ابىاملعسع ددد ابالعرب دددم,بنب.  ةددد  بامل ددددد ابىاملعسع ددد ا

 . 135 - 105صب

http://uqu.edu.sa/lib/ar/173363
http://uqu.edu.sa/lib/ar/173363
http://cu.edu.eg/ar/Home
http://www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1/93-132.pdf
http://www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1/93-132.pdf
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=388:2009-07-19-11-45-57&catid=227:2009-05-26-13-45-06&Itemid=57
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=388:2009-07-19-11-45-57&catid=227:2009-05-26-13-45-06&Itemid=57
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ج  عدددددد ابالعرب ددددددمب:ببدددددينب   لددددددببالهعيدددددمبىطمعخدددددد ابال رليددددددبباق(.2013شدددددري بة  ددددددلبشددددد عينب .23 

 .بالق عر :بامل ددمبية  دم م.الع لم)

 دددد  لاابالعصدددع باقحدددربلسمعرفدددمرب لا دددمبىث  ق دددمبلع ددد بيطدددرب(. 2009شدددري بة  دددلبشددد عينب .24 

الة لدددددابلد نعلعج ددددد بامل ددددددد ابىاملعسع ددددد ا بلقن ددددد اببالعربددددد املسدقددددد بب: فىىىىىي. الع  دددددمبملدددددد  ل بارب دددددم

امل ددددد اببأخصدد    ةدمدد بامل دددد ابىاملعسع دد ا .بالقدد عر ب:بشددد مبب دد ج ددلبالة لددابى ددعخالته باق

 ىاملعسع  ا.

املس  مبالب ريمب  ببيئمبالدعسئب ل  رىود ببنددعب دد  ل بلحل خدمب(. 2011شري بة  لبش عينب .25 

 ب:ب دددد باقج  عدددد اباملصددددريمبالدددد بشددددد مب ن رنددددبOpen Textbooksاملج ن ددددمبلس دددددببالعلا دددد مب

دددددددددد .ب ج  عددددددددددمبالقدددددددددد عر  املددددددددددتلمربالددددددددددعىت بالةدددددددددد و بلسدددددددددددعسئب ل  رىودددددددددد بىالدعسدددددددددد ئبادددددددددد بببفىىىىىىىىىى   نمع ج 

 الري ض.ب،بعع

خبددد باملعرفدددمب ددد بالعددد لئبالريمددد)ب:ب سددددقدلبامل ددددد ابىاملعسع ددد اب(. 2009اددد ط بالسددد عبي  دددئب .26 

 .بالق عر ب:ب البالةق فمبالعسم م.1ط ى ن رن .

 ةدد  بامل دددد ابب دد أ ددسعب بلسدددداب Meta- Analysis لبالالخددقالددس دد(.2009ادددعبالددرخم بفددرا ب .27 

دددددد ب ددددد ىاسدددددئباملعسع دددددد ا:ب ندددددد  بالب ددددددر ب .ب ع ددددددع بالة عددددد ابالددددددد خةينبنددددددعبالعصددددددع باقحدددددربنمع ج 

  .89-10(,بصبصب2009 دن دربب14 جبب،امل دد ابىاسئباملعسع  اب   لا  ابارب مب

 ابالسدددعع دمبالددد بالددددد مبالعن دعل ددددم:باقححدددعلب ل  رىوددد بللج  عددد(. 2006اددددعالرخم بفدددرا ب .28 

.ب ةسددمبامل دددد ابىاملعسع دد اب Web Impact Factor لا ددمبا د ددد ف مبملع  ددلبالددديثيربالعن دددع  

 (. 2006 دعل عبب3،ب 26ن .العرب م

يلشددددددبمبىال دددددددربب دددددد (.بالعصددددددع باقحددددددربلسمعسع ددددد اب:بطريددددددقباملسدددددددقدلب2010اددددددعبالددددددرخم بفددددددرا ب .29 

 ،ب دددددددددد حبالددددددددد ب:234 - 214(,بصبصب1  16 جب،فهدددددددددعبالعطن دددددددددمب ةسدددددددددمب  دددددددددددمباملسددددددددد . العسمددددددددد 

 http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/ 

اقج  عددد ابالسدددعع دمبى ىلعددد ب ددد ب ادددئب(. 2010) الددددهر باددددعبالدددرخم بفدددرا ببب دددس م نببددد ب ددد لئب.30 

(،ب2010 دن درب1،ب ب30نب  ةسمبامل دد ابىاملعسع  ابالعرب م،. العصع باقحررب لا مبا د د ف م

  .6صب

الة عددد ابالدددد خةينبالعدددرببنددددعبيلشددد  باملبددددعحبىالدددعىلي اب(. 2007) اددددعباملج دددعبصددد ق ببدددعبادددز .31 

املد خمب ة ن  بب دد بخددال بشد ددمب ن رندد ب:بأاحدد  بع ئددمبالددعلشسبالعدربببة  عدمبالسدس  نبيد بعنب

دد   دددد حب .2010 يسددمبربب1.بلددد ليربا دد رج  ب1،ب 13.ب ةسددمب  ددددمباملسددد بفهددعبالعطن ددمب،ب ددجبنمع ج 

 www.kfnl.gov.sa/idarat/kfnl_journal/m13-1/acropat/bo%20azh.pdf ال ب:

http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%20-1431/213-234.pdf
http://www.kfnl.gov.sa/idarat/kfnl_journal/m13-1/acropat/bo%20azh.pdf
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،ب يسمبرب21،ب بCybrarian Journal(.بالتدغ لبالد ن بلسم د  ال .ب2009امربخس بادعبالرخم ب .32 

 .ب دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد حبالددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ب:2012فبراددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددربب13.لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ليربا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد رج  بب2009

cle&ihttp://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=arti

29&Itemid=62-53-09-20-05-13&catid=144:2009-17-21-13-08-d=489:2011 

ال ددددددرب ل  رىوددددد ب ددددد باقج  عددددد اباملصدددددريمب:ب لا دددددمببدس ع  رددددددمب(. 2009امدددددرىب دددددع عبفهددددد ئب .33 

 . 74 - 47(،بصب2009 بأ،دعبرب37،ب بب9،بنب3000العرب مببلدس س م.

.بالريدددددد ض:ب  ددددددددمباملسدددددد بفهددددددعب  دددددد طبىالدنب ددددددذامل دددددددد ابالريم ددددددمببددددددينبالد(. 2008فدددددد ل ببدددددد  بل ب .34 

 العطن م.

:ب لا دددددددمبلق  م دددددددم.بالة عددددددد اباقحعدةدددددددمب ددددددد ببالريمددددددد نل دددددددمبد ال باملحددددددددعىب(. 2006 ددددددددعت بالنق دددددددبب .35 

  .2006،بب26امل دد ابىاملعسع  ا,ب 

خددد صبب تندددد  بب ت سددد    سددد عممبتنةددد  بنمدددع  بألشددد  ب بددددعحب(. 2007،ريمدددمببددد بادددال ب .36 

.ب أطرىخددددمب  جسدددددير(.بج  عددددمبArchiv Al ىالدقندددد):بالعسمدددد  اددددالمبب دددد لددددددابملر،ددددزبابالعسمدددد 

 اقجزا ر.

 . (37،ب  9,بن3000.بالعرب مبالذا،ر ب ل  رىن مبللج  عم(.2009) اله   ادعببفدح اب.37 

،ب2013 دد دعبب6.بلدد ليربا دد رج  بادد باملدددرى ب. املسدددع  بالريمدد بلسر دد  لباقج  ع ددمباملصددريم.38 

 http://www.aun.edu.eg/projects/eudrtd/about.htm د حبال ب:بب

.ب دددد حب2012أبريدددلبب25.بلددد ليربا ددد رج  باددد باملس  دددمبالب ريدددماملنظمدددمبالع مل دددمبلسمس  دددمبالب ريدددمب..39 

 /:ip/ar-/www.wipo.int/abouthttpال ب:ب

 نل ددددمبجعدددددع بلحدددددعا ب دددد باملسدددددع ا ابالريم ددددم.بSWORD(. 2012وسددددري بادددددعبالس  دددد بيددددد و ب .40 

Cybrarians Journal ب د حبال ب:ب2013أغس سبب6.ل ليربا  رج  بب. 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=

reviews&Itemid=80-&catid=256:09-620:sword 

املس  ددددمبالب ريددددمبىخم دددددمبخقددددعنباملتلدددد بالدددد ب ن رندددد ب دددد ب نظددددعلب(. 2009نددددعا بابادددددع ب .41 

 79،بصبصب2009،دن در34، ب9،بن3000.بالعرب مب بع ئمبالدعلشسب:ب لا مبا د الا مأاح 

- 104. 

الصددد  بالعسمددد بىالعصدددع باقحدددربلسمعسع ددد ابالعسم دددم:بالدددد خةعنب(. 2006ىخ دددعبطددد عربيدددعىل ب .42 

 .بلعوس:باملنظممبالعرب مبلس رب مبىالةق فمبىالعسعم.ىامل دد ابالعرب م

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=489:2011-08-13-21-17-13&catid=144:2009-05-20-09-53-29&Itemid=62
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=489:2011-08-13-21-17-13&catid=144:2009-05-20-09-53-29&Itemid=62
http://www.aun.edu.eg/projects/eudrtd/about.htm
http://www.wipo.int/about-ip/ar
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=620:sword-&catid=256:09-reviews&Itemid=80
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=620:sword-&catid=256:09-reviews&Itemid=80
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 لعربيةقائمة مراجعة تقييم المستودعات الرقمية للجامعات فى الدول ا

:
ا

 البياهاث التػريفيت باملستىدع أوًل
 

 اسم املستىدع :  .1

 الذولت :  .2

 الجامػت : .3

 جاريخ إوشاء املستىدع : .4

o 2006 –  

o 2008 –  

o 2010 –  

o 2012 – 

 لغاث واجهت املستىدع : .5

o .الفزبُت 

o .ت  إلاهجليًز

o .الفزوسُت 

o .ت  الفزبُت ،إلاهجليًز

o .الفزبُت، الفزوسُت 

o .أخزي جذكز 

 دارة املستىدع ومتابػت الػمل به :الجهت املسئىلت غً إ .6

o .وخدة الحاسب آلالي وجكىىلىجُا املفلىماث باملكخبت 

o .وخدة الحاسب آلالي وجكىىلىجُا املفلىماث بالجامفت 

o .وخدة أخزي جذكز 

 هىع البرهامج املستخذم فى إوشاء وإدارة املستىدع : .7

o  .ججاري 

o .مفخىح املصدر 

o .ا ًُ  معىر مدل
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 وإدارة املستىدع :البرهامج املستخذم إلوشاء  .8

o D-Space    

o E-Prints 

o Fedora 

o Greenstone 

o other 

 : URLالػىىان املحذد للمصذر  .9

ا: غىاصر التقييم   ثاهيا

 البيان
 درجت جىافر الػىصر

 (5) (4) (3) (2) (1) 

 / البييت التىظيميت وإلاداريت للمستىدع1  

 أهذاف املستىدع وسياساث الػمل. 1/1

      خىدؿ ـلى صفدخه الزئِسُت الغزض أو الهدف مً إوضائه.ًددد املس 1/1/1

ت مً السُاساث والقىاـد إلارصادًت الخاصت باسخخدام  1/1/2 ًىفز املسخىدؿ مجمـى

 املسخىدؿ. 

     

ووووواث موووووً السُاسووووواث وإلاجوووووزا اث  دارة الفمووووو  بوووووه م ووووو   1/1/3 ًوووووىفز املسوووووخىدؿ مجمـى

 سدبفاد..لا  –الحفؾ  –إلاجاخت  –سُاساث )إلاًداؿ 

     

  الػاملىن باملستىدع. 1/2

 اخخصاصوووووو  حفموووووو  إدارة املسووووووخىدؿ ـلووووووى جددًوووووود وجىزُوووووو  واجبوووووواث ومسوووووو ىلُاث  1/2/1

 املكخباث وغيرهم مً الفاملين باملسخىدؿ داخ  الخىصُف الىؼُفى للفاملين بالجامفت.

     

      سير الفم  به.ًخم إلاصارة داخ  مىقق املسخىدؿ إلى املس ىلين ـً إدارجه و  1/2/2

      واملىاسب مً الفاملين لدـم جمُق الىؼائف باملسخىدؿ. الكافيًىجد الفدد  1/2/3

  واستمراريته. املاديالذغم  1/3

. ًىجد لدي املسخىدؿ خعت قصيرة أو 1/3/1
ً
لت املدي لدـم املسخىدؿ مالُا       ظٍى

وووو  لاسووووخفادة مووووً ًووووخم اسوووود مار املسووووخىدؿ لجلووووب مووووىارد مالُووووت لخعووووى  1/3/2 ٍزه ـووووً ظٍز

 املىاد الزقمُت املخىافزة والخدماث املقدمت.

     

ز ـوووووووووً اسوووووووووخخدام املسوووووووووخىدؿ مىاففوووووووووه وأهمُخووووووووووه  1/3/3 ًلتوووووووووزم املسوووووووووخىدؿ بزفوووووووووق جقووووووووواٍر

 للمسخفُدًً.

     

 املستىدع والجامػت.  1/4

ف به وبزسالخه ـلى مىقق الجامفت. 1/4/1 الن ـً املسخىدؿ والخفٍز       ًخم إلـا
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1/4/2 ..
ً
      ًىجد وسُلت للىصىل إلى املسخىدؿ مً خالل مىقق الجامفت )وجىد رابغ م ال

ٌفوووووود مضووووووزوؿ املسووووووخىدؿ بالجامفووووووت واخووووووًدا مووووووً الفدًوووووود مووووووً املبووووووادراث الزقمُووووووت  1/4/3

 بالجامفت.

     

بىمتركس للمسخىدـاث. 1/4/4       خص  مسخىدؿ الجامفت ـلى جزجِب فى جصيُف الٍى

بوووووىمتركس ـ 1/4/5 مووووو  املسوووووخىدؿ ـلوووووى خصوووووىل الجامفوووووت ـلوووووى جزجِوووووب فوووووى جصووووويُف الٍى

 للجامفاث.

     

 / إدارة الكيان الرقمى.2

 املحتىي: 2/1

 ًضم املسخىدؿ مخخلف أهىاؿ املحخىي مً : 2/1/1

o .مسىداث املقاالث 

o  .املقاالث امليضىرة 

o .الزسائ  الجامفُت 

o .أـمال املؤجمزاث 

o  .الكخب 

o الفزوض الخقدًمُت. 

o .املصادر الخفلُمُت 

o .ملفاث الىسائغ املخفددة 

o .بزا اث إلاختراؿ 

o . ز الفىُت  الخقاٍر

o .أخزي 

     

يي والفجو  إلاداري الخوال  واملحخوىي  الفلم ًجمق املسخىدؿ بين املحخىي  2/1/2  والخواٍر

 للجامفت.

     

 ًدـم املسخىدؿ جمُق أصكال املحخىي مً: 2/1/3

o PDF 

o HTML 

o Word 

o Jpg  

     

      ًدُذ املسخىدؿ املىاد بمخخلف اللغاث امليضىر بها البدىر الفلمُت بالجامفت. 2/1/4

      جدسم مصادر املفلىماث باملسخىدؿ بضخامت أـدادها. 2/1/5

اث  2/1/6       حغعيها مصادر املفلىماث باملسخىدؿ. الت جدىىؿ املىضـى

      ر املفلىماث التى  ٌغعيها املسخىدؿ. وضزث فيها مصاد الت جدىىؿ الفتراث الشمىُت  2/1/7

 .)امليتاداجا( الفنيالتىظيم  2/2
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ت مً املفاًير والخعغ فى إـداد املُخاداجا. 2/2/1       ٌفخمد املسخىدؿ ـلى مجمـى

ًىضووووووود املسوووووووخىدؿ الحووووووود مدووووووووى موووووووً البُاهووووووواث الالسموووووووت لالسدضوووووووهاد باملصوووووووادر،  2/2/2

 يضز،الزابغ.وهى)الفىىان، املؤلف، بُاهاث ال

     

      جزجبغ جمُق املىاد الزقمُت بدسجُالث للمُخاداجا. 2/2/3

 ASCII – MARC – Dublinجدىوىؿ ظوزع ـوزض بُاهواث الىصوف باملسوخىدؿ م و   2/2/4

Core - … 

     

      ٌسمذ املسخىدؿ بخجمُق ـىاصز املُخاداجا مً خالل بزامج الحصاد. 2/2/5

د مً خعغ املُخاداجا للمسخىدؿ.مً املمكً إضافت م 2/2/6       ٍش

ًووووووووووىفز الىؽووووووووووام إمكاهُووووووووووت جصوووووووووودًز البُاهوووووووووواث الىصووووووووووفُت إلووووووووووى أخوووووووووود بووووووووووزامج إدارة  2/2/7

 لاسدضهاداث املزجفُت أو أي صك  آخز. 

     

 .إلاًذاع 2/3

      ًىجد داخ  مىقق املسخىدؿ سُاست مفلىت لإلًداؿ. 2/3/1

ف واليضووز بمووا ًضوومً للباخوو  الحفوواػ ـلووى ٌضووير املسووخىدؿ إلووى خقووىع الخوو لُ 2/3/2

 ملكُخه للفم  ـىد إًداـه باملسخىدؿ.

     

س والبووواخ ين املىدسوووبين للجامفوووت با ًوووداؿ داخووو   2/3/3 ضوووا  هُ وووت الخووودَر ٌسووومذ ـا

 املسخىدؿ.

     

      ٌسمذ للعالب مً داخ  الجامفت با ًداؿ داخ  املسخىدؿ. 2/3/4

      ج الجامفت با ًداؿ داخ  املسخىدؿ.ٌسمذ للباخ ين مً خار  2/3/5

ووف بكوو  إجووزا  مووً إلاجووزا اث املخبفووت فووى إلاًووداؿ فووى  2/3/6 ًدخووىي املسووخىدؿ ـلووى حفٍز

 إًداؿ املحخىي. فيخالت املضاركت الفزدًت 

     

      ًخم إًداـها. الت ًددد املسخىدؿ املىاصفاث الفىُت للمىاد  2/3/7

 البث وإلاجاحت.  2/4

ًدووودد املسوووخىدؿ سُاسووواث إجاخوووت املحخوووىي والقُوووىد ـلوووى اسوووخخدامه ـلوووى الىدوووى  2/4/1

 املعلىب.

     

سز دون  2/4/2       قُىد. أيًمكً جصفذ املسخىدؿ والبد  فُه بسهىلت َو

      ٌفم  املسخىدؿ ـلى إجاخت البُاهاث الىصفُت للمصادر بدون قُىد. 2/4/3

      ت بفض املىاد اسباب مفُىت.ًفزض املسخىدؿ القُىد ـلى إجاخ 2/4/4

ًووووخم إجاخووووت الىصووووىم الكاملووووت للمووووىاد باملسووووخىدؿ للبوووواخ ين مووووً خووووارج الجامفووووت  2/4/5

 بدون قُىد.

     

 .أساليب البحث والاسترجاع 2/5

 ًىفز املسخىدؿ إمكاهاث جصفذ املحخىي املخخلفت م   الخصفذ بو : 2/5/1

o الكلُاث ومقسام الفلمُت 
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o ُت الخخصصاث امل  ىضـى

o هؽام جصيُف مفين 

o ا ًُ  سمى

o  املؤلفىن 

o ً  الفىاٍو

o .هىؿ املادة 

      ًىفز املسخىدؿ إمكاهاث البد  البسُغ واملخقدم ـً مصادر املفلىماث. 2/5/2

      ًىفز املسخىدؿ القدرة ـلى البد  بالى  الكام  داخ  املحخىي. 2/5/3

زض هخائج  2/5/4  البد  م  :ًىفز املسخىدؿ إمكاهاث فزس ـو

o .وف  درجت الصلت )لارجباط 

o هجائى 

o .ا ًُ ا وجىاسل ًً  سمجى )جصاـد

     

      ًدُذ املسخىدؿ إمكاهُت حفدً  هخائج البد  وجخصُصها. 2/5/5

      ًدـم هؽام املسخىدؿ ـملُت البد  باللغت الفزبُت. 2/5/6

 لُت البد .ًدُذ هؽام املسخىدؿ إمكاهُت جصدًز البُاهاث بفد إثها  ـم 2/5/7

 

     

 .الحفظ طىيل املذي 2/6

      مفلىت ـلى مىقفه للحفؾ ظٍى  املدي. استراجُجُتًىجد لدي املسخىدؿ  2/6/1

      .ملصادر املفلىماث املىدـت داخ  املسخىدؿ Backupًخم ـم  وسخ اخخُاظُت  2/6/2

هترهوووذ )مفزفووواث ًوووىفز املسوووخىدؿ هؽاًموووا لحفوووؾ مصوووادر املفلىمووواث ـلوووى صوووبكت إلا  2/6/3

 . Handle Server , PURL, URN, DOI, ARKزابخت. م   

     

 ./  البييت الفىيت والتكىىلىجياث3

 البرامج : 3/1

ب  3/1/1       لكافت الىؼائف باملسخىدؿ.  Webbasedًىفز البرهامج واجهاث أساسها الٍى

      .OAIاملفخىخت  ًخىاف  البرهامج املسخخدم مق مفاًير مبادرة مرصُفاث 3/1/2

للسووووووووماح لرهؽمووووووووت مخووووووووزي  Z39.50ًخىافوووووووو  البرهووووووووامج املسووووووووخخدمت مووووووووق مفُووووووووار  3/1/3

 بالىصىل إلى املحخىي.

     

ٌفوووود هعووووواع مىقووووق املسوووووخىدؿ جووووشً  موووووً هعوووواع الجامفوووووت بمووووا ًخىافووووو  مووووق صوووووزوط  3/1/4

بوووووووىمتركس للمسوووووووخىدـاث موووووووً خوووووووالل الوووووووزابغ الخوووووووام باملسوووووووخىدؿ  -sub)جصووووووويُف الٍى

domain of University domain) . 

     

 : الفنيالذغم  3/2

زض املحخىي. 3/2/1       ًدـم بزهامج املسخىدؿ جمُق املخصفداث لخصفذ ـو
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      ًىفز املسخىدؿ آلُت للمساـدة ـلى الخغ املباصز. 3/2/2

      ٌسمذ هؽام املسخىدؿ بالخغذًت الزاجفت ملضكالث الىؽام. 3/2/3

ز وإلاخصائُاث. ًدـم بزه 3/2/4       امج املسخىدؿ هؽام الخقاٍر

 /  خذماث املستىدع والذغاًت4

 خذماث املستىدع.  4/1

وغيرهووا  لاسخفسوواراثًقوودم املسووخىدؿ خوودماث الوودـم للمسووخفُدًً وإلاجابووت ـووً 4/1/1

 .FAQم   خدمت مس لت الضائفت 

     

ت ـً ظٍز  ا4/1/2 د إلالكترووى.ًقدم املسخىدؿ خدمت إلاخاظت الجاٍر       لبًر

      . RSSًقدم املسخىدؿ خدمت الخلقُم املبسغ  4/1/3

      ًقدم املسخىدؿ خدمت إجاخت إرسال آلارا  واملقترخاث  دارة املسخىدؿ.4/1/4

 . وسائل الذغاًت 4/2

ًووووخم التووووروٍج للمسووووخىدؿ باسووووخخدام وسووووائ  الدـاًووووت املخخلفووووت )م وووو  ـلووووى مىقووووق 4/2/1

الن ـً هدواث وورش ـم  فى مجال الىصىل الحز واملسخىدـاث.. الجامفت أو  إلـا

     

      جم حسجُ  املسخىدؿ ب خد أدلت املسخىدـاث ـلى صبكت إلاهترهذ.4/2/2
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 الدول العربية محل الدراسة فيقائمة المستودعات الرقمية للجامعات 

 التػريف باملستىدع الرابط   اسم املستىدع

 مسوووووخىدؿ جامفوووووت

امللووووووووووووووووووووووووووو  فهووووووووووووووووووووووووووود 

 للبترول واملفادن                                                         

KFUPM ePrints http://eprints.kfupm.edu.sa/ 

ـلوووى إجاخوووت إمكاهُوووت  البدثووو ٌفمووو  املسوووخىدؿ 

البدووووووووو  املزكوووووووووشي للعوووووووووالب وأـضوووووووووا  هُ وووووووووت 

س والفا  ملين بالجامفت. الخدَر

ووووووت الفلمُووووووت  الحاٍو

لجامفوووووووووووووووت امللووووووووووووووو  

 سفىد                           

Sceintific 

Repository King 

Suad University  

http://repository.ksu.edu.sa/jsp

ui               /

ووت الفلمُووت هووى مكخبووت مخكاملووت  جدخووىي الحاٍو

ـلووووووووووووى ملفوووووووووووواث وبدووووووووووووىر ـلمُووووووووووووت للجامفووووووووووووت 

ٌسوووخعُق موووً خاللهوووا ميسوووىفع الجامفوووت رفوووق 

بدوووىتهم وأوراقهوووم الفلمُوووت لخكوووىن مفزوضوووت 

 للجمُق لُخمكىىا مً لاسخفادة منها.

مسوووووخىدؿ جامفوووووت 

 مؤجت                                           

mutah 

University E-

print 

http://e-print.mutah.edu.jo/ 

جوووىفز خدموووت البدوووىر إلالكتروهُوووت الىصوووىل 

الحووز للبدووىر املحكمووت بمووا فووى  لوو  املقوواالث 

س  ضووووووووا  هُ ووووووووت الخوووووووودَر وفصوووووووىل الكخووووووووب اـل

وووووخم إجاخوووووت الوووووى  الكامووووو   بجامفوووووت مؤجوووووت، ٍو

للمصوووووادر موووووً خوووووالل رابوووووغ بقاـووووودة بُاهووووواث 

ووووووووخم إضووووووووافت املصووووووووادر الج دًوووووووودة املصووووووووادر ٍو

 باهخؽام.

املسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووخىدؿ 

املؤسسو ى لجامفووت 

 قعز                                 

                       QU 

Institutional 

Repository 

http://qspace.qu.edu.qa                          /

هوووووووووى مسووووووووووخىدؿ للىصووووووووووىل الحووووووووووز ملخزجوووووووووواث 

وووووت ٌفمووووو  ـلوووووى إدارة وخفوووووؾ الجامفوووووت ا لفكٍز

ضووووووا  هُ ووووووت  مووووووال مءادًمُووووووت ـا وإجاخووووووت ـم

س وظالب الدراساث الفلُا والباخ ين  الخدَر

، وهى ٌفم  ـلى إجاخوت الوى  الكامو  مجاًهوا 

 للجمُق ـلى صبكت إلاهترهذ.

مرصوووووُف الزقموووووى 

واملسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووخىدؿ 

البدثووووووى للجامفووووووت 

كُووووووووووووووووووووت فووووووووووووووووووووى  ممٍز

 مصز    

Digital Archive 

and Research 

Repository 

(DAR Repos 

http://dar.aucegypt.edu                          /

مسووخىدؿ الىصووىل الحووز ملخزجوواث الجامفوووت 

كُوووت بالقووواهزة بموووا فوووى  لووو  مظزوخووواث  ممٍز

وووواث الكلُوووواث ومضووووزوـاث العووووالب،  ومعبـى

بفوض املوىاد  با ضافت إلى جوىفير الىصوىل إلوى

ت واليضوووووزاث  ز السوووووىٍى وووووت م ووووو  الخقووووواٍر إلاداٍر

ت   إلاخباٍر

http://eprints.kfupm.edu.sa/
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/
http://e-print.mutah.edu.jo/
http://qspace.qu.edu.qa/
http://dar.aucegypt.edu/
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املسوووخىدؿ الزقموووى 

 لجامفت دمض                                  

Digital 

Repository For 

Damascus 

University 

(DRDU) 

http://digitalcontent.damasuni

v.edu.sy:8080/jspui/ 

خصووووز الىوووواجج الفكوووووزي لجامفووووت دمضوووو  موووووً 

مقووووووووووووواالث مجلوووووووووووووت جامفوووووووووووووت دمضووووووووووووو  بكافوووووووووووووت 

اخخصاصووووووواةها والزسوووووووائ  الفلمُوووووووت التووووووو  جوووووووم 

مىاقضوووووووولها فووووووووي الجامفووووووووت إضووووووووافت إلووووووووى إهخوووووووواج 

باخ يهوووا امليضوووىر خوووارج الجامفوووت بهووودف دـوووم 

املحخووىي الزقموو  الخوووام بالجامفووت وإجاخخوووه 

دت جخفوووووودي املجخمووووووق املحلوووووي وهووووووذا مووووووا  لضوووووٍز

ًوووودل  ـلووووى دـووووم الجامفووووت ملبوووودأ املسوووواواة فووووي 

 الىفا  إلى املفزفت .

مسوووووخىدؿ جامفوووووت 

السوووووىدان للفلوووووىم 

 والخقىُت                        

Digital 

Repository of 

the sudan 

university of 

science and 

technology 

http://41.67.53.40:8082/jspui/ 

ٌفموووو  املسووووخىدؿ الزقمووووى لجامفووووت السووووىدان 

للفلووووىم والخقىُووووت ـلووووى جمووووق وخفووووؾ وإجاخووووت 

الزسوووووائ  الفلمُوووووت واملاجسوووووخير والووووودكخىراهو 

 لباخ يها.

مسوووووخىدؿ جامفوووووت 

 باب                                            

University Of 

Babylon 

Repository  

http://repository.uobabylon.ed

u.iq               /

خدمت حسمذ ل  بالىصىل املفخوىح واملجواوع 

لكووو  مجوووالث الجامفوووت الزصوووِىت والتووو  جم وووو  

اخوووووود املخزجوووووواث النهائُووووووت للفملُووووووت البد ُووووووت 

داخووو  الجامفوووت . كموووا هقوووىم بيضوووز اي اوراع 

ت لباخ ين مً جامفاث اخزي سوىا  الكتروهُ

اقلُمُووووووووت او دولُووووووووت . حسووووووووومذ هووووووووذه الخدموووووووووت 

لىخوووداث البدووو  م لاقسوووام الفلمُوووت م بوووزامج 

اليضوووز لالكتروووووع م والبووواخ ين بضوووك  افوووزاد 

ت بىاسووووووعت  باليضوووووز وفووووو  سوووووُاقاث مىضوووووـى

مكخوووووب السوووووُد املسووووواـد الفلمووووو  فوووووي جامفوووووت 

 باب  . 

مسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووخىدؿ 

الجامفت اللبىاهُوت 

كُت                           ممٍز

LAU ecommons 
https://ecommons.lau.edu.lb:8

443/xmlui           /

خدمووووووت رقمُوووووووت حفمووووووو  ـلوووووووى ججمُوووووووق وخفوووووووؾ 

وإجاخوووووت املوووووىاد الزقمُوووووت، فاملسوووووخىدـاث أداة 

هاموت لحفوؾ جوزار املؤسسوت فعوى حفمو  ـلووى  

ووووووووش لاجصووووووووال الحفوووووووؾ  الزقمووووووووى للموووووووىاد وحفٍش

 الفلمى.

http://digitalcontent.damasuniv.edu.sy:8080/jspui/
http://digitalcontent.damasuniv.edu.sy:8080/jspui/
http://41.67.53.40:8082/jspui/
http://repository.uobabylon.edu.iq/
http://repository.uobabylon.edu.iq/
https://ecommons.lau.edu.lb:8443/xmlui/
https://ecommons.lau.edu.lb:8443/xmlui/
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مسوووووخىدؿ جامفوووووت 

 جىوس لافتراضُت                                
UVT e-Doc http://pf-mh.uvt.rnu.tn                          /

ٌفموووو  املسووووخىدؿ ـلووووى جمووووق وخفووووؾ وإجاخووووت 

والبووووووووووووواخ ين مصووووووووووووادر املفلىموووووووووووواث للعووووووووووووالب 

بجامفوووووووووت جوووووووووىوس موووووووووً املقووووووووواالث امليضوووووووووىرة، 

أـموووووووووووووووال املوووووووووووووووؤجمزاث، رسوووووووووووووووائ  املاجسوووووووووووووووخير 

والووووودكخىراه، الكخووووووب وفصووووووىل الكخووووووب، وأي 

ش لاجصال  مدخىي أخز مفخىح مً أج  حفٍش

 الفلمى وجبادل املفلىماث.

مسوووووخىدؿ جامفوووووت 

امللووووووووووووووو  ـبوووووووووووووووود  

 للفلىم والخقىُت                  

KAUST Digital 

Archive 

http://archive.kaust.edu.sa/kau

st                /

أرصووووووووووُف جامفوووووووووووت امللوووووووووو  ـبووووووووووود  للفلوووووووووووىم 

والخقىُووووووت هووووووى مبووووووادرة مووووووً مكخبووووووت الجامفووووووت 

لخىسوووووووووووُق دائوووووووووووزة جووووووووووو زير املقووووووووووواالث املحكموووووووووووت 

ومسوووووووووووىداث املقووووووووووواالث، وأواراع املوووووووووووؤجمزاث، 

سووووووووخير والوووووووودكخىراه، امللفوووووووواث ورسووووووووائ  املاج

ووواث البُاهووواث وغيرهوووا موووً  الصووىجُت، ومجمـى

مووووووووال البد ُووووووووت لجامفووووووووت امللوووووووو  ـبوووووووود   ـم

للفلوووىم والخقىُووووت، وجمُووووق املوووىاد مخاخووووت مووووً 

خوووووالل مدزءووووواث البدووووو  الفاموووووت موووووق إـعوووووا  

 روابغ زابخت لخل  املىاد . 

املسوووخىدؿ الزقموووى 

     لجامفت الخزظىم                          

University of 

Khartoum 

digital 

repository 

http://khartoumspace.uofk.edu

:8080/jspui/ 

ًوووووووىفز املسوووووووخىدؿ ملجخموووووووق الجامفوووووووت الفلموووووووى 

إمكاهُت جىؽُم وخفوؾ أبدواتهم الفلمُوت ـلوى 

دؿ الخووغ املباصووز وإجاخلهووا مووً خووالل املسووخى 

وهووى هوواجج مضووزوؿ املسووخىدؿ املؤسسوو ى لكلُووت 

 الفلىم بجامفت الخزظىم.

املسوووخىدؿ الزقموووى 

 لجامفت اليرمىك

Yarmouk 

University 

Dspace 

Repository 

http://repository.yu.edu.jo/ 
خدمووووووت رقمُوووووووت حفمووووووو  ـلوووووووى ججمُوووووووق وخفوووووووؾ 

 ت.وإجاخت املىاد الزقمُ

مسوووووخىدؿ جامفوووووت 

أبوووووووى بكوووووووز بلقاًوووووووود 

 جلمسان

DSpace à 

l'Université 

Abou Bekr 

Belkaid 

Tlemcen 

http://dspace.univ-tlemcen.dz/ 

ًضووووووووم املسووووووووخىدؿ الزسووووووووائ  الجامفُووووووووت مووووووووً 

ماجسووووووووووووخير ودكخووووووووووووىراه وكووووووووووووذل  مخزجوووووووووووواث 

وووووش لاجصوووووال  الفلموووووى البدوووووىر الفلمُوووووت لخفٍش

 وجبادل املفلىماث بين باخثى الجامفت.

http://pf-mh.uvt.rnu.tn/
http://archive.kaust.edu.sa/kaust/
http://archive.kaust.edu.sa/kaust/
http://khartoumspace.uofk.edu:8080/jspui/
http://khartoumspace.uofk.edu:8080/jspui/
http://repository.yu.edu.jo/
http://dspace.univ-tlemcen.dz/
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املكخبووووووووت الزقمُوووووووووت 

 لجامفت الجشائز

DEPOT 

NUMERIQUE 

DE 

L'UNIVERSITE 

D'ALGER 

http://193.194.83.98/jspui/ 

مكخبوووووت رقمُوووووت للىزوووووائ  املزقمىوووووت موووووً ظووووووزف 

 مصوووووووالد املكخبووووووووت الجامفُوووووووت و التوووووووو  جخعووووووووزع 

خهووووا مىووووذ  للجشائووووز و فضووووااها الحضوووواري، جاٍر

القودم إلوى ًىمىووا هوذا فوي ءوو  املُوادًً و حغعووع 

 1930الفتوووورة مىووووذ ؼهووووىر العباـووووت إلووووى غاًووووت 

 1811باليسوووووووووووووبت للكخووووووووووووواب الفزفوووووووووووووع و ختوووووووووووووى 

 باليسبت للكخاب بالحزف الالجُج .

http://193.194.83.98/jspui/
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