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قائمة المصطلحات :

ثحعزض هذه الدراضة إلى عدد مً املصـعححات الىـي بيب ـى رةـارة إل وـار وجعزيوتـار وثى ـي
الوــزي هي و ــا ور ــمن امصهــا م ــً املص ــعححات ات الصــلة لى ــي ثحه ـ م م ـ مى ــى الدراض ــةر وه ــذه
املصعححات هى :
 .1الىصىل الحسOpen Access
و
مجاه ــار لحعمتــىر الع ــاف عشــص ة ــبكة ره،صهــد ــى ة ـ قاه ـ للق ـزا ةر
إثالــة املحح ــىي املعلىمــاج
و
وعادة ما بححوظ الىاةز هأرةيف املقاالت على ره،صهدر وي ىن الىصىل إليه مجاهـا وو بـحإ إبداعـه
ـى مطـحىد للىصـىل ا،حـزر وهـى همـى جدبـد لليمـز العللـي محـا ،للبـالامنر واملكحبـات عي وـدا عــً
ث ــاليف اة ــ،صاكات امل ،اب ــدة ــى ال ــدوريات العلمي ــة املحكم ــة و اص ــة ــى مج ــاالت العل ــىف والع ـ ر
و
ووبضا ملىع الح ار الىاةزيً لىحائج البحىذ العلمية)Reitz, 2004( .
 .2مسخىدع زكمي Digital Repository
قاعدة هياهات بمكً الىصـىل إل وـا والبحـ ف وـا علـى الىيـ ر وثححـىى علـى عمـال البحايـة الىـ
وودعت ــا الب ــالاىن ــف القاع ــدةر و و ــد إل ــى إثال ــة عم ــال البحاي ــة ولو ت ــا عل ــى امل ــدي البعي ــدر
وثىقطــإ املطــحىدعات الزقميــة إلــى املطــحىدعات املعحمــدة علــى املى ــى ر املطــحىدعات امل ضطــاثية.
()Reitz, 2004
 .3مسخىدع مإسس ي Institutional Repository
قاعــدة هياهــات ثخــي مجمىعــة مــً ا،اــدمات الىــي ثقــدمتا ا،عامعــة وو مجمىعــة مــً ا،عامعــات
للمطــحويدبً م وــا ةدارة املــىاد العلميــة وومــزها ــى ةـ رقلـ ماـ املــىاد الزقميــة والحقــاريز الوىيــة
ورض ــائ املاجط ــحمص وال ــددحىراه وامل ــىاد الحعليمي ــة ر و ط ــح دف املط ــحىد امل ض ـ د ــذل ،حو ــظ
املقاالت املحالة هالدوريات رلك،صوهية والكح رلك،صوهيةر ويود املطـحىد امل ض ـ إلـى ثجميـع
إهحا امل ضطة ف م ان والدر هى وضيلة ةثالة اثصال العللي هـمن البـالامن ر دـذل هـى وضـيلة
ملىــع الح ــار الىاةــزيً لىحــائج البحــىذ كادبميــة ر دمــا يوــد إلــى إه ـزاس هحــائج البحــىذ العلميــة ــف
وضاط العلمية)Reitz, 2004( .
 .4مسخىدغاث الىصىل الحسOpen Access Repositories
ورة ــيف رقل ـ ث ــإ إوم ــا ه لح ــىفمص الىص ــىل ا،ح ــز الىم ــص مقي ــد إل ــى املحح ــىي املعلىم ــاج ــى ة ـ
إلك،صووـ ضــت القـزا ة كىضــيلة لخطــتي البحـ العللــي ()Reitz, 2004ر وجعمـ ثلـ املطــحىدعات

و
وولياهــا علــى املطــحىي العــاللي ول طــد
علــى جعـ املححــىي ــى محىــاول فتــات ووضــع مــً املطــحويدبًر
ك املطحىدعات موحىلةر وإهما هىاك عض املطحىدعات الىي ثإ ثصميمتا لدعإ مماردة املصادر
مً مجمىعات محددة مً فزاد وثىصف ى هذه ا،حالة هأنوا مىلقة Closedر و
واالبا ما ثحعل
هـذه املطــحىدعات ثصــزي هالــد ىل Username, Passwordر وبعــض املطــحىدعات بخــي مطــحىيات
م حلوة مً الىصىل .(Northumbria University, n.d.) degrees of openness
 .5ألازشفت الراجيت Self Archiving
ثل العملية الىي بقىف ف وا البال كادبل هإبـدا البياهـات الىصـويةر ودـذل الـىا ال امـ
لىالد وو ودثص مً وعماله العلمية ى ولد املطحىدعات الزقمية املوحىلة (SHERPA - Glossary of
).)Open Access Abbreviations, Acronyms and Terms, n.d.
 .6أزشيف الطبػاث ؤلالكتروهيت : E-prints Archives
هــذا املصــعح املقــدف مــً جاهـ Stephen Pinfield, Mike Gardner, and John MacColl
مم ــاهه ج ـ وـدا لحعزي ــف املط ــحىد الزقل ـ فاملعبىع ــات رلك،صوهي ــة  e-printه ــى ول ــن إلك،صوهي ــة م ــً
ووراي البحــىذ كادبميــةر فمــً املمكــً ون ث ــىن مقــاالت دوريــاتر وو وعمــال مـ ثمزاتر وو فصــىل
دحـ ـ ـ ر وو وي ةـ ـ ـ ا ـ ــز م ـ ــً وةـ ـ ـ ال إ ـ ـ ـزا البح ـ ــىذ العلمي ـ ــةر ه ط ـ ــاظة ورة ـ ــيف املعبىع ـ ــات
رلك،صوهيـة عبـارة عـً مطـحىد علـى ا،اـغ املباةـز لتـذه املـىاد ( Pinfield, Gardner, & MacColl,
.)2002
 .7ألازشيفاث اإلافخىخت Open Archives
مطحىدعات إلك،صوهية للميمىرات العلميةر ثخي مححـىي الىصـىا ال املـة و
مجاهـا علـى ةـبكة
ره،صه ــد لحعمي ــعر ويمك ــً ون ثحح ــىي عل ــى هح ــىذ م ــا قبـ ـ اليم ــز  Preprintsالى ــي ل ــإ ث ض ــع ع ــد
للحقييإر ورحىذ ما عد اليمز املحكمة (وليد قـدورة )6002ر ومصـعح رةـيف علـى الـزاإ مـً
امى ــه فإهــه هاليطــبة للكحمــصبً بىعــىي علــى ه ــاف محعــىر لححوــظ الــذي ل ـ ظ هالضــزورة ون ب ــىن
و
و
محىاجدا ى مىقـع العبعـات رلك،صوهيـة لـذل بوضـ الكامـصبً مصـعح مطـحىد هـدال مـً ورةـيف
(.)Pinfield, 2002
 .8مبادزة ألازشيف اإلافخىح Open Archive Initiative
مى م ــة ب ــحإ ثمىيلت ــا م ــً جاهـ ـ اثح ــاد املكحب ــات الزقمي ــة ر ائ ــح ة ــب ات املعلىم ــات وم ضط ــة
العلــىف الىظىيــة طوــد ثعــىيز مع ــابمص الخمــىي البي ــي وجعشيشهــا interoperability standards

كىضــيلة لخطــتي ثبــادل املححــىي الزقل ـ ةثالــة اثصــال العللــي هــمن البــالامن عــً ظزي ـ ثحطــمن
ظ ــزي الىص ــىل إل ــى مط ــحىدعات امل ــىاد الزقمي ــة املعزوف ــة هاض ــإ (ورة ــيف) ر واملى ــحج الزئ ـ ـ ي لت ــذه
حص ــاد البياه ــات الىص ــوية وثجميعت ــا م ــً مط ــحىدعات محع ــددة املع ــزو هاض ــإ، املب ــادرة ه ــى إظ ــار
)Reitz, 2004( .OAI-PMH
Open Archive Initiative Protocol  بسوجىكىل خصاد اإلايخاداجا- مبادزة ألازشيف اإلافخىح.9
for Metadata Harvesting (OAI-PMH)
عبـارة عـً هزوثىكــىل لحبـادل البياهــات مطـم للمىاقــع هالكمـف عــً البياهـات الىصــوية مـً وجـ
لصــادها ر ويــدعإ الحجميــع املىــح إ للبياهــات الىصــوية ر وهــى معحمــد علــى املعــابمص ضاضــية الىــي
“OA and IR glossary : webliography and further ( .HTTP , Xml معحمـد عل وـا الىيـ ماـ
)reading”, 2005)
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المُستودَعات الرَقمِية للجامِعَات في الدُولِ العَربيةِ

 0/0تمهــيد

حعد الجامعاث أخد أبرز العناصر الفعالت في نظام الاجصاى العلمي ،وأخد أبرز مئصضاث
انخاااا اإلاعلىماااث وا اارظا وخفظ ااا فااي العااالا اإلاعاصاار ،ول ااا مو م ااا فااي جقاادم اتجخ ااح اتبا ؛ ااا
خ ث جضطلح ب ضئىل ت ا ر اإلاعرفت والخعريف ب ا ين ر ماخل ا.
ً
ومئزرا فاي معاا خرلات الىصاىى البار ،فابنا ماناذ و ااتف
وجلعب الجامعاث آلان مو ً ا م ً ا
الجامعاات جخ ا فااي الخعلا ا ،والثدااث ،وخدماات اتجخ ااح فاابن ظاالث الى اااتف الا ر ي نا جدق ق ااا
بصى ة ألثر فعال ت ع طريق معا الىصىى البر ،فبلى جانب الخعل ا وج ً ا لىجه جقدم الجامعااث
آلان برامج الخعل ا ع بعد اإلاعخ دة علاى برمي ااث الخعلا ا ؤلالنترواا مفخىخات اإلاصاد  ،واإلاصاام
الب اارة لل ااخعلا وا ااى بع اار ا ظاص اااث الىص ااىى الب اار ،أم ااا الثد ااث ف اابن الجامع اااث ببجاخ اات أص ااىل ا
الفنريت ً
وفقا ألصلىب الىصىى البر جدعا ع ل ت الثدث العلمي ا وجسيد م فعال ت ا ،وال شاو أن
نل ااو يص ااب فا ااي الن اي اات فا ااي خدما اات اتجخ ا ااح وجطا ااى ث (عث ااد ال اارخ ف ا اراا م صا اال ان ب ا ا صا ااالا
ال ري.)2010،
وظناك طريقان تيضان للىصىى البر أول اا سضامب باالطريق الالظيي ويعجاب الق اام بن ار
مو ياااث عل اات مدن اات ال ل اادر الااى الاار ذ اإلاااام  ،ويااخا الىصااىى الب ااا باادون أ صااىم ،أمااا الطريااق
آلاخر فيضمب الطريق ألاخضر ،ويعجب اا اا مضاخىمعاث ي ات مئصضا ت أو مخ صصات مىااىع ً ا
وجخاح جلو اإلاضخىمعاث لللو لع ىم اإلاضخف دي مون أ عىاتق أو ي ىم.
وج خل ااو الجامع اااث ز ااروة ظاتل اات م ا مص ااام اإلاعلىم اااث ف ااي ج صص اااث عدي اادة الت ااي ينثغ ااي
جي ع ااا ومعالجت ااا واجاخت ااا م ا خ ا ى مضااخىما يمااي سع ا علااى اجاخاات ؤلانخاااا الفناار للثاااخ ن
بالجامع اات عل ااى ؤلانترن ااذ ،ل االلو ف ااى أماة لخدق ااق الاجص اااى الفع اااى ب ا ن أعض ااا ظ ئ اات الخ ااد يط،
والط ا ب ،واما ة الجامعاات ،وجداارث الن اار م ا الجامعاااث علااى جااىف ر مضااخىمعاث مئصض ا ت جخااىلى
م اات اجاخاات الثدااىر العل اات الضاصاات بؤعضااا ظ ئاات الخااد يط ااا ،نلااو أن جاارمم أصا ا باخ ب ااا فااي
ألاوصاط العل ت سعجب بالخثع ت ا جقا مضخىي الجامعت ب ن الجامعاث اإلانا رة ل ا.
ل االلو ف ا ا اإلا نا ا لل ض ااخىما الريم ااي لتجامع اات أن يدخ ااىي عل ااى الخق ااا ير ؤلاما ي اات الت ااي
جص ااد ظا الجامع اات ،والىز اااتق الخا ي اات لتجامع اات ،ومداا اار جلض اااث ميل ااط الجامع اات والق ااىان ن
واللا ااىاتذ التا ااي جا اانظا الع ا ا وجضا ااثطه ،والجامعا اااث لا اادة ا العديا ااد م ا ا اتج ا ا ث ألامامي اات عال ا اات
اإلاضخىي التي جصد ظا ،وم ظلث اتجا ث يدضاابق الثااخ ىن ماخا الجامعااث وخا ج اا ل صاخفامة
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م ااا جضا ا ه ما ا أبد ااار عل اات ي اات ي اادم ا أبن ااا الجامع اات وال يسال ااىن يق اادمى ا (دمحم فخح ااى عث ااد
ال ا ااامي ،)2009،و ا االلو نيا ااد اإلاض ا ااخىما الريم ا ااي لتجامعا اات يي ا ااح ب ا ا ن اتبخا ااىي العلم ا ااي الض ا ااال
واتبخىي الخنظ مي أو ؤلاما الضاث بالجامعت.
وما ا ا اإلا خ ا اات اظخ ا ا ااام أشا ا ا ر الخص ا اان فاث العاإلا ا اات الضاص ا اات بق ا اااش اإلاهان ا اات العل ا اات
لتجامعاث (خ ر م اى علاى نلاو جصان ف الىيثاىمترلط) بناا ؤلانخااا الفنار الالي أنخيخاه الجامعات
ً
علاى مضاخىمع ا الريماي ،ويعاد نلااو عاام م ً اا فاي خصاىل ا علااى جرجياب أعلاى خ اث ي ا اتبخااىي
اإلاخاااح علااى اإلاضااخىما الريمااي لتجامعاات نخاااا الجامعاات العلمااي ،لااللو مااان الاظخ ااام فااي ظاالث الد اصاات
ب ااالخ ط ؛ ءا ااا مض ااخىما يم ااي لجامع اات الق اااظرة الت ااي حع ااد م ا أع ااره الجامع اااث اادر اخ اراا
لنىزظا ،لخناى مهانت ا ال تقت ا ب ن الجامعاث العاإلا ت والخعريف ببنخاج ا العلمي عاإلا ً ا.
 1/0مشكلة الدراسة وأهميتها:

جخ ا م ااهلت الد اصاات ف ااي عاادم اظخ ااام الن اار م ا الجامعاااث ف ااي الاادوى العر اات ببا ااا
مضااخىمعاث ي اات ل ااا حع ا علااى جي ااح ؤلانخاااا الفناار واجاخخااه للثاااخ ن خ ااث يقااىم الثاااخ ىن
بن ر أبداث ا في أمال عديدة والجامعت ل ا البق في اضب ظلا ؤلانخاا العلمي ل ا للع ا علاى اباراز
ي ت ا ألامامي ت عاإلا ً ا.
وف ا ااي اط ا ااا خا اارث الجامع ا اااث العاإلا ا اات والعر ا اات عل ا ااى أن ج ط ا ااى خط ا ااىاث وا ا اابت ند ا ااى
الىصااىى الب اار م ا خ ا ى اا ااا مض ااخىمعاث ي اات ل ااا ،جااا ث ظ االث الد اصاات ءلق ااا الضااى عل ااى
اإلاض ااخىمعاث الري اات لتجامع اااث وأظ ت ااا م ااح جق ا ا ا اإلاض ااخىمعاث الري اات لتجامع اااث ف ااي ال اادوى
العر ت ،وجخ أظ ت اإلاضخىمعاث في :


اإلاضاظ ت في جطىير ميخ ح الثدث العلمي ،وجىص ح نطاه جؤز ر ؤلانخاا العلمي لتجامعت.



مع ااا الث اااخ ن وجدق ااق الخىاص ا ب ا ن أعض ااا ظ ئ اات الخ ااد يط ،والث اااخ ن ،والطلث اات وع ااىم
اتجخ ااح م ا خ ا ى اجاخاات ألابدااار اإلان ااى ة فااي اإلااائج راث العل اات واتج ا ث العل اات والنخااب
واإلائلفاث اإلاخىافرة بص غ النترون ت.

ويد أوصذ م اصت (أمااى دمحم الض د )2008 ,بؤن جىلى الجامعاث العر ت أظ ت يصىي إلاا
ً
سعارر باإلاضاخىمعاث الري ات اإلائصضا ت والتاي ج ا جاج صا ً ا لها م رجااث اإلائصضات ما
بداىر ،وصاخئم جلاو اإلاضاخىمعاث الاى جىصا ح نطااه اصاخ دام نخااتج الثداىر ،واخادار أزار فاي
معدالث الاصد ام اإلارجعي ب ئلفاث باخ ن ينخ ىن لل ئصضت ،ووص لت للترويج لثاخثي الجامعات
والثدىر العل ت.
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 2/0أهداف الدراسة :

ل در ظلث الد اصت الى:
 .1م اصت ماظ ت اإلاضخىمعاث وأظ ت ا وأظا القضايا اإلارجثطت ا.
 .2جدل ن انا م مضخىمعاث الجامعاث ألاجنب ت.
 .3جق ا اإلاضخىمعاث الري ت لتجامعاث في الدوى العر ت.
 .4الخ ط ا ؛ ءا ااا مض ااخىما يم ااي لجامع اات الق اااظرة ،ونل ااو اادر الخعري ااف باءنخ اااا
الفنر لتجامعت النترون ً ا.
 3/0تساؤالت الدراسة :

.1
.2
.3
.4

ما أظ ت اإلاضخىمعاث الري ت بالنضثت لتجامعاث ،وما أظا القضايا اإلارجثطت ببا ائ ا؟
ما أبرز اإلاضخىمعاث الري ت لتجامعاث العاإلا ت ؟ وما أبرز م مد ا ؟
مااا اإلاضااخىمعاث الري اات لتجامعاااث فااي الاادوى العر اات ؟ ومااا أباارز م مد ااا وعناصاار القااىة
والضعف فب ا؟
ما مخطلثاث وآل اث اا ا مضخىما يمي لجامعت القاظرة؟

 4/0حـدود الدراسة :

جخق د ظلث الد اصت ب ي ىعت م البدوم اى :
 1/4/0الحدود املوضوعيت :
ل ااخا ظ االث الد اص اات بخدل ا ا اإلاض ااخىمعاث الري اات لتجامع اااث ف ااي ال اادوى العر اات وما ا
أشا رظا (مضااخىما جامعاات اإلالااو ف ااد للثتااروى واإلاعااامن ،ومضااخىما جامعاات اإلالااو صااعىم ،ومضااخىما
جامع اات يط اار ،ومضا ااخىما الجامع اات ألامرين ا اات بالق اااظرة) ،وجق ااا ب ااا ح ااخ عل ا ااه م ا ا يضا ااايا
(جننىلىج ت واما يت ويانىن ت وب ريت) مح الخ ط ؛ ءا ا مضخىما يمي لجامعت القاظرة.
 2/4/0الحدود الزمىيت :
ح ا الد اصاات جدل ا اإلاضااخىمعاث الري اات لتجامعاااث فااي الاادوى العر اات وجق ااا ،مناال
2007م وظ ااى ج ااا يأ اا ااا أوى مض ااخىما لجامع اات عر اات وظ ااى مض ااخىما جامع اات اإلال ااو ف ااد للثت ااروى
واإلاعامن ،وختب فبراير 2015م ،وظى جا يأ ا ا م خظت وجق ا جلو اإلاضخىمعاث .
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 3/4/0الحدود املكاهيت :
ح
نظ رل ا العاإلا ت.

الد اصت اإلاضاخىمعاث الري ات لتجامعااث فاي الادوى العر ات  ،ماح القاا الضاى علاى

 4/4/0الحدود اللغويت :
ح ا ا الد اصا اات اإلاضا ااخىمعاث الري ا اات لتجامعا اااث فا ااي الا اادوى العر ا اات بل ت ا ااا العر ا اات أو
ؤلانيل زيت أو الفراض ت  ....الخ ،أ ً
جثعا لل ت اإلاضخ دمت في مىايح جلو اإلاضخىمعاث.
 5/4/0الحدود الىوعيت :
ح ا الد اصاات اإلاضااخىمعاث الري اات لتجامعاااث فااي الاادوى العر اات ب ااا جدىيااه م ا لخااب،
ومقاالث ،وأع اى مئج راث ،وجقا ير فن ت وغ رظا م م خلف أنىاا اتبخىي.
 5/0منهج الدراسة وأدواتها :
 1/5/0منهج الدراسة :

ف ااي ا ااى م ااا خططخ ااه الثاخ اات ما ا أظ اادار ،ووف ااق م ااا صا ا خه ما ا خ اادوم جخف ااق وطث ع اات
اإلاىاىا ،فبن ظلث الد اصت حعخ د على اإلانهج اإلاضحي لبصر الج ىم فاي صاب اا اا اإلاضاخىمعاث
الري اات لتجامع اااث ف ااي ال اادوى العر اات ،وجق ااا لخددي ااد م اادي لفا ل ااا لضدم اات الجامع ااتً ،
وأيض ااا
م اصت ن انا م الخيا ب ألاجنب ت ل صخفامة من ا في جدض ن اإلاضخىمعاث الري ت اإلاىجىمة عر ً ا.
 2/5/0أدوات جمع البيانات:

حعخمد الدراست في حمع البياهاث على مجموعت من ألادواث هى :
ا
أوًل  :قائمت املزاحعت
ً
عنصرا لخق ا واياح اإلاضاخىمعاث الري ات
واى عثا ة ع يات ت مراجعت ل ت جضا ( )73
لتجامعاث في الدوى العر ت ،وجا جقض ا ظلث القات ت الى يض ن ظ ا :
 القسم ألاول  :الث اناث الخعريف ت لل ضخىما.
 القسم ممم الثم مماو  :عناص اار الخق ا ا ا ،وي ااخ عل ااى أ ب ااح مي ىع اااث ا ااي  :الثن اات الخنظ اات
وؤلاما يت لل ضخىما ،واما ة الن ان الريمي ،والثن ت الفن ت والخننىلىج ااث ،وأخ ًارا خادماث
اإلاضخىما.
اهظزملحق ( )1قائمت املزاحعت
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ويد جا جدديد وجدن ا ظلث العناصر م خ ى اإلاراخ آلاج ت :



–
–
–
–

مراجعت ؤلانخاا الفنر لل ىاىا والل زخر بالعديد م ألاملات ؤلا شااميت ما يثا اإلائصضااث
ً
الثد اات الداع اات لل ض ااخىمعاث الري اات ،فض ا ع ا جي ااا ب الجامع اااث ألاجنب اات ف ااي جؤص اايط
مضاخىمعال ا ،ولاللو اإلاعااي ر التاي ياام علاى اعادامظا مرلاس اإلانخثااث الثد ات The Center for
 ، Research Libraries -CRLمرلااس اإلانخثاااث علااى الضاا؛ اإلاثاشاار ,OCLCإلاراجعاات وجق ا ا أما
اإلاضخىمعاث اإلائصضا ت ،وما أظاا اإلاصاام التاي جاا الاعخ اام علب اا الد اصااث الخال ات Dale & ( :
McDonald & ( ،)Crow, 2002( ،)Blinco & Australia, 2004( ، )Ambacher, 2007
( ، )Meier, 2008( ،)Thomas, 2008مخىلى النق ب( ،)2006،اي ان فىز ع ر.)2011 ،
جدن ا ا يات اات اإلاراجعاات م ا يث ا مي ىعاات م ا ألاصاااجلة فااي مياااى اإلانخثاااث واإلاعلىماااث(*) ،ويااد
ج لذ آ ا الضامة ألاصاجلة في آلاح :
ح ر ص اغت بعر العثا اث.
اجرا حعدي في جرجيب بعر العناصر.
ااافت بعر ألاصئلت أو خلف ا.
حعدي ث في شه القات ت وجنض ق ا.

وي ااد اص ااخيابذ الثاخ اات د ا الض ااامة اتبن ا ن ب ااا يخف ااق وأظ اادار الد اص اات ومخطلثال ااا،
وجنقضا ااا الث ان ا اااث الت ا ااي جا ااا جي ع ا ااا لخق ا ا ا جلا ااو اإلاض ا ااخىمعاث ال ا ااى ب ان ا اااث مض ا ااخقاة م ا ا مىاي ا ااح
اإلاضااخىمعاث الري اات اإلافخىخاات مدا الد اصاات ومىايااح جامعال ااا ،و اناااث اصخ لصاات ا الثاخ اات ما
مراصلت اإلاضئىل ن ع مىايح جلو اإلاضخىمعاث في الفترة م أبري الى أغضطط .2013
ا
ثاهيا  :املالحظت املباشزة :
واا ااى جخهام ا ا ما ااح ألاماة الضا ااابقت ،ونلا ااو م ا ا خ ا ا ى اصا ااخ دام مىايا ااح جلا ااو اإلاضا ااخىمعاث،
والخعرر علي الضدماث التي جقدم ا ،وامهان اث الثدث فب ا.

* السادة ألاساجذة املحكمين لقائمت املزاحعت هم-:
 .1م عثد الرخ فراا ألاصخان اإلاضاعد بقضا اإلانخثاث واإلاعلىماث بهل ت آلاماب جامعت بجب صىيف.
 .2م ع ام عيس ب صالح ألاصخان اإلاضاعد بقضا اإلانخثاث واإلاعلىماث بهل ت آلاماب جامعت خلىان.

6106

5

المُستودَعات الرَقمِية للجامِعَات في الدُولِ العَربيةِ

 3/5/0مجتمع الدراسة:

يخهىن ميخ ح الد اصت م :
 املسم م ممخودعاث الزقميم م ممت لل امعم م مماث فم م ممي الم م ممدول العز يم م ممت  :ج ا ااا الاعخ ا ااام عل ا ااى أمل ا اات ح ا ااج
اإلاض ااخىمعاث الري اات عل ااى ش ااثنت ؤلانترن ااذ لبص اار اإلاض ااخىمعاث الت ااب جدخض اان ا الجامع اااث ف ااي
الدوى العر ت ،وم ظلث ألاملت :
– دلي م ممع مس م ممخودعاث الو م ممول الح م ممز Directory Of Open Access
) ،Repositories(OPENDOARوظى مخاح على . http://www.opendoar.org/:

The

– دليممع مسممخودعاث الو ممول الحممزامل م لت Registry Of Open Access Repositories
) ،(ROARوظى مخاح علىhttp://roar.eprints.org/.
– خارط ممت املس ممخودعاث  ،Repository 66 66ول اادر ال ااى الن ااف عا ا الخىزي ااح الج راف ااي
لل ض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااخىمعاث الري ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات عل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى اإلاض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااخىي الع ا ا ا ا ا ا ا ااالمي ،وا ا ا ا ا ا ا ا ااى مخاخا ا ا ا ا ا ا ا اات عل ا ا ا ا ا ا ا ااى
.http://maps.repository66.org/
أو م خ ى مىايح ويىاعد ب اناث ماسوم نظاا اما ة اتبخاىي م ا E-Prints Software ,
… ً ،D-Space Open Repository Software Fedora ,
وأيضاا ما خا ى مىياح الخصان ف ؤلاصاثاا
الىيثىمترلط لترجيب اإلاضخىمعاث ،وظى مخاح على :
 ،/ http://repositories.webometrics.infoو لااغ عاادم اإلاض ااخىمعاث الري اات لتجامع اااث
ً
مضخىمعا ختب أغضطط  ،2013وجا الع على جق ا ج ع ا.
في الدوى العر ت عدم 15
اهظزملحق ( )2قائمت املسخودعاث الزقميت لل امعاث في الدول العز يت محع الدراست.
 4/5/0صياغة االستشهادات المرجعية :

اعخ دث الد اصت على مع ا الج ع ت ألامرين ت لعلا النفط Psychological American
 Association – APAلصا اغت الاصد ا اماث اإلارجع اات الااىا مة بالد اصاات ،وجااا الاصااخعانت ببرنااامج
 ENDNOTE x5لص اغت جلو الاصد اماث.
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 6/0الدراسات السابقة :
 1/6/0أدوات البحث:

جا الثدث في مي ىعت لث ارة ما اإلاصاام  ،وألامواث للخعارر علاى الد اصااث والج اىم التاب
جرجث؛ ب ه مثاشر ،أو غ ر مثاشر ب ىاىا الد اصت  ،م ب ن ا :
 أدلت وقواعد بياهاث إلاهخاج الفكزي العزب :
– مل ا ؤلانخاااا الفناار العرب ا فااي مياااى اإلانخثاااث واإلاعلىماااث 2005م2007-م /دمحم فخحااى عثااد
ال ام  .الرياض  :منخثت اإلالو ف د الىطن ت.2010 ،
– مل ا ؤلانخاااا الفناار العرب ا فااي مياااى اإلانخثاااث واإلاعلىماااث 2008م2009-م /دمحم فخحااى عثااد
ال ام  .الرياض  :منخثت اإلالو ف د الىطن ت.2012 ،
– ياعدة ب اناث ال ام اإلاخاخت م خ ى مىيح الاجدام العرب لل نخثاث واإلاعلىماث،
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
 أدلت وقواعد بياهاث إلاهخاج الفكزي ألاحىبي :
 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://digitalscholarship.org/irb/library.htm
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– محزكاث البحث العامليت :
جا الاعخ ام على أش ر مدرماث الثدث م .Google, Yahoo, Altavista, Exalead ……..
 2/6/0استراتيجية البحث :

ج ااا اص ااخ دام مي ىع اات م ا اإلاص ااطتباث والهل اااث الدال اات لتبص ااىى عل ااى ألب اار ع اادم م ا
الد اصا اااث ألامامي ا اات ناث الع يا اات ب ىاا ااىا الد اصا اات ،وم ا ا اإلاصا ااطتباث علا ااى صا ااب اإلا ا اااى ال
البصر:
باللغت العز يت

باللغت إلاهجليزًت



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

ويد أصفر الثدث ع مي ىعت م الد اصاث الضابقت الطاى ياد جارجث؛ ب اه مثاشار أو
غ ر مثاشر ب ىاىا الد اصت.
 3/6/0مراجعة اإلنتاج الفكري :

ا اارث ما اائخرا العديا ااد م ا ا الدا صا اااث صا ااىا العر ا اات أو ألاجنب ا اات التا ااي جناولا ااذ مىاا ااىا
اإلاضخىمعاث الري ت والخ ط ؛ ل ا وجق ا ،وف ا يلى عرض لخلو الد اصاث التي جا جرج ب ا ً
وفقا
تج ىع اات م ا الخقض ا اث اإلاىا ااىع ت وجد ااذ م ا جقض ا ا مىا ااى ي ج ااا جرج ب ااا زمن ً ااا م ا ألاخ اادر
لأليدم ،مالخالي :
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 الدراساث العز يت.
وي ن جقض ا الى ز زت أيضام :
ا
أوًل  :جقييم املسخودعاث الزقميت والخخطيط إلوشائها.
جناولااذ م اص اات (أش اارر منصااى البض ا ىاى مام )2013 ,جق ا ا اإلاضااخىما الريم ااي لجامع اات
اإلانصااى ة ماخ ا نظااام اإلاضااخقث ءما ة اإلانخثاااث م ا خ ااث الثنااا واتبخىياااث والخقن اااث وألامواث
ً
والض اصاث اإلاخثعت صىا في ؤلايداا أو الاصترجاا أو ؤلاجاخت ،فض ع الخعرر على ماىاط القاىة
ف ااي اإلاض ااخىما وج اادع ا ،ونق اااط الض ااعف والع ا ا عل ااى ازالت ااا ،وي ااد جىصا ا الثد ااث ب اانهج م اص اات
ً
البالت ،وجا ج اح الث انااث اعخ ًااما علاى يات ات مراجعات ومقااب ث ضضصا ت فضا عا ؤلاخصاات اث
اإلاىزقاات لل ضااخىما اعخ ا ًااما علااى نظااام اإلاضااخقث  ،وم ا أظااا النخاااتج التااي جىص ا الب ااا الثاخااث جااىفر
الثن ت الخدخ ات لل ضاخىما ما أج اسة و رمي ااث ولفاا اث ب اريت ،وا جفااا ثجاا ألابداار اإلان اى ة
ً
على اإلاضخىما خ ث بل ذ  40783بد ا ،ووص ب الثاخث بضارو ة وااح ص اصات وا ابت لل ضاخىما
م خ ث ؤلايداا والبفت وؤلاجاخت ،والخىع ت بؤظ ت ؤلايداا الريمي وحشج ح زقافت الىصىى البر
لل علىماث.
وع لا ااذ م اصا اات (أخ ا ااد عثا ااامة العرب ا ا  )2012 ،علا ااى فد ا ا أفض ا ا خ ض ا ا ن مضا ا ً
اخىمعا
وجدل ل ااا ً
وفقااا لترجيااب مئصضاات  The Cybermetrics Labوجىزيااح مدخىيال ااا عا ً
ادميا ونىع ً ااا وزمن ً ااا
ومىاااىع ً ا وجدديااد أصااال ب الثدااث والاصااترجاا والبرمي اااث اإلاضااخ دمت والض اصاااث اإلاخثعاات ااا
لىاااح آل اات ءا ااا اإلاضااخىمعاث الري اات لدضترشااد ااا الجامعاااث العر اات عنااد بنااا مضااخىمعال ا
الري ت ،واعخ دث الد اصت على اإلانهج الىصف الخدل لي وجىصلذ الى خرث اإلاضخىمعاث مىاىا
الد اص اات عل ااى ج ااىف ر أص ااال ب ل اارة ج ن ا مض ااخ دمب ا م ا اص ااترجاا مص ااام اإلاعلىم اااث اتضخلف اات
واصااخ دام اضااثت  %75ما اإلاضااخىمعاث مىاااىا الد اصاات برمي اااث مفخىخاات اإلاصااد ومااان برنااامج
 Eprintsظا ااى ألثا اار الب ا ارامج اصا ااخ ً
داما ،و ل ا ااذ النضا ااثت اإلائىيا اات لبا اارث اإلاضا ااخىمعاث علا ااى اعا اادام
الض اصاث الضاصت باإلاضخىما .%79
وظ ا اادفذ م اص ا اات (خن ا ااان أخ ا ااد فا اارا )2012 ,ال ا ااى جدل ا ا الىاا ااح ال ا اراظ لل ض ا ااخىمعاث
اإلائصض ا ت العر اات وجقااديا صااى ة وا اابت عن ااا ،مااح ب ااان أوجااه القصااى والضااعف فااي جلااو اإلاىايااح
وجقااديا بعاار الايتراخاااث م ا أج ا جن ت ااا وجطىيرظااا ،باعخثا ظااا وص ا لت م اات و اتاادة لن اار واز ارا
اتبخىي العرب علاى ؤلانترناذ والىياىر علاى أظاا اإلاضاخىمعاث اإلائصضا ت العاإلا ات وجدل ل اا ومداولات
الضااروا من ااا بااثعر اإلائشاراث العاماات إلاااا ييااب أن جهااىن عل ااه اإلاضااخىمعاث اإلائصض ا ت العر اات م ا
خ اث لفااا ة الخصا ا والخ ط اات والض اصااث اإلاخثعاات وغ رظاا ما العناصار الىاجااب جىافرظاا فااي جلااو
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اإلاض ااخىمعاث العر اات ،وم ا أظ ااا م ااا جىص االذ ال ااه وج ااىم خ ااط عىام ا م اترلت ب ا ن اإلاض ااخىمعاث
العر اات ل عىياااث واااى  :اااعف عام ا الخدف ااز علااى الاصااخ دام ،واااعف الض اصاااث اإلائصض ا ت،
واعف الرواب؛ الداخل ت لار ؛ اإلاضاخىما بالنظاام الاداخلي لل ئصضات ،وااعف خادماث الثداث،
وعدم الر ؛ ب ن اإلاضخىمعاث اتبل ت بعض ا بثعر.
وظاادفذ م اصاات (اي ااان مضااان دمحم خضا ن )2012 ,الااى صااد جير اات منخثاات ؤلاصاانند يت فااي
م روا مضخىما ألاصىى الري ت لخهىي صى ة وا بت ع اإلا روا ،وابراز أظا اإلا مذ اإلا زة له
عل ااى ص ااع د جدق ااق أظ اادار والث ااداياث واإلا زان اات اتضصص اات ل ااه وم اص اات الثج ااب الخدخ اات لل ااروا
والخي ازاث اإلاامي اات والبرمي اات م ااح جق ا ا اتج ىع اااث العر اات ماخ ا مض ااخىما ألاص ااىى الري اات ف ااي
اااى اإلاعاااي ر واإلاثااامة التااي ايترخت ااا ال ئاات الىطن اات إلاعاااي ر اإلاعلىماااث  NISOألامرين اات ،وظ اادفذ
أيضا ءعدام ن ىنا مقترح إلاعاي ر الخقىيا ب روا مضخىما ألاصىى الري ت ً
الد اصت ً
وفقاا إلاعااي ر
 NISOل داولات الصاخنثاط أظااا ألاصاط أو اإلاثاامة العاماات التاي ي نا الاعخ ااام علب اا عناد الخ طا ؛
ءا ا م روا م ابه ،واعخ دث الد اصت في جدق ق أظداف ا على منهج م اصت البالت.
وع لذ م اصت (أخ د عثد الرإور شرر الدي  )2012 ,على جدديد مدي التزام واظخ اام
اإلانخثااث اإلاصاريت باصاخ دام واصافاث ب انااث البفات إلا اروعال ا الري ات ما جاناب ،ومادي
التزام اا باالضط؛ واإلاعااي ر العاإلا ات فاي ظالا اتجااى ما جاناب آخار ،ل اا ظادفذ الد اصات الاى جدل ا
وجق ا واصفاث ب اناث البفت اإلاىجىمة باإلاضخىمعاث وألا ش فاث واإلا روعاث الخابعت لل نخثاث
اإلاصاريت ،ومن اا  :مضاخىما ألاصاىى الري ات  -ما  -ب نخثات ؤلاصانند يت  ،وم اروا نالارة العاالا
العربا ب رلاس جىز اق التارار الطث عاي والبضاا ب نخثات ؤلاصانند يت ،واإلاضاخىما الريماي للرصاات
الجامع ات اإلاصااريت باإلانخثاات الري اات لل يلااط ألاعلااى لتجامعااث ،واإلاضااخىما الثدثااي لتجامعاات
ألامرين ت بالقاظرة.
وجناولا ااذ م اصا اات (اي ا ااان فا ااىز ع ا اار )2011 ,جق ا ا ا اإلاضا ااخىمعاث اإلافخىخا اات علا ااى الىيا ااب
بىصااف ا أخ ااد أياادم آل اااث الىص ااىى الباار لل علىم اااث وأول ااا ،والن ااف ع ا ماادي اف ااامة الث اااخ ن
اإلاصااري ن من ااا فااي م خلااف اتجاااالث العل اات واإلانخثاااث الثد اات اإلاصااريت ب دافظاات القاااظرة النبااري،
ول اللو الع ا عل ااى وا ااح جص ااى إلاض ااخىما مئصس ا ي ج ااامعي مفخ ااىح عل ااى الىي ااب ،ويام ااذ الثاخ اات
باصااخ دام اإلااانهج اإلاضااحي ،وما أظااا مااا جىصاالذ ال ااه جلااو الد اصاات أن الج ااىم اإلاثلولاات ندااى خرلاات
الىصىى البر لل علىماث في الىط العرب ج ً
اىما جدضاا بالفرميات ،وااعف و اى اخصااث اإلانخثااث
الثد اات مد ا الد اص اات بدرلاات الىص ااىى الب اار لل علىم اااث وآل ال ااا ،وغ اااب مو اإلانخث اااث الثد اات
مد الد اصت في اخاطت اإلاضخف دي بآل اث الىصىى البر لل علىماث وجد يب ا علب ا.
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وظاادفذ م اصاات (أصااامت دمحم عط اات خ اايط )2010 ,الااى جقااديا جصااى مقتاارح لثنااا وايخنااا
وجنظا ا واصاترجاا الن انااث الري ات فاي اإلاضاخىمعاث الري ات علاى شاثنت الانترناذ ،ولاللو جيرياب
ظا االا الخصا ااى ببنا ااا مضا ااخىما يما ااي لقضا ااا اإلانخثا اااث واإلاعلىما اااث بهل ا اات آلاماب جامعا اات اإلانىف ا اات،
واعخ اادث الد اصاات علااى اإلااانهج الىص اف بصاافت أصاص ا ت باءاااافت الااى اإلااانهج اإلاقااا ن إلاقا ناات بعاار
بارامج اما ة الن اناااث الري اات ،ولااللو اإلااانهج الخيرييااي لثنااا وجيريااب اإلاضااخىما  ،وأظااا مااا جىصاالذ
ال ااه الد اص اات ني اااح جير اات بن ااا اإلاض ااخىما الريم ااي اإلائصس ا ي لقض ااا اإلانخث اااث واإلاعلىم اااث ف ااي مل اات
آلاماب جامعت اإلانىف ت.
ً
ويا اادمذ م اصا اات (لري ا اات ب ا ا ع ا ا ى )2007 ,ايتراخا ااا لن ا ااىنا أ ش ا ا ف مفخا ااىح مئصضا اااح
لصالح اتج ىعت العل ت الجساتريت خ ث جناولذ ظلث الد اصت خرلت ألا ش ف اإلافخىح وجطى ال ا
ف ااي ع ااالا الاجص اااى العلم ااي ،وع ل ااذ عل ااى م اص اات ن ااانا م ا مض ااخىمعاث ألا ش ا ف اإلافخ ااىح الرات اادة
باص ااخ دام م اانهج الثد ااث الىص اف  ،وخرج ااذ الد اص اات ببني اااز ن ااىنا ألا ش ا ف ال االي أطل ااق عل ااه
أ ش ف الغ .Archiv Alg
ا
ثاهيا  :الو ول الحزللمعلوماث ووشأة املسخودعاث الزقميت :
جناول ااذ م اص اات (عث ااد ال اارخ ف اراا )2010 ,نظ ااام الىص ااىى الب اار ماظ خ ااه والعىام ا الت ااي
مفعااذ ال ااى ااى ث ،ومثامت ااه الت ااي جخ ا ف ااي جيض ا ر الخعاااون واإلا ااا لت ف ااي اإلاعلىماااث ،ومساي اااث ص ااىا
اإلاخعلقت بالثاخ ن أو اإلائصضاث العل ت أو اإلائصضاث الخ ىيل ت ،وأن اطه واى  :مو ياث الىصاىى
الب اار وألا ش اافت اللاج اات اإلاخ ل اات ف ااي اا ااا اإلاض ااخىمعاث الري اات ،وجىص االذ الد اص اات ال ااى أن نظ ااام
ً
مطرما في الضنىاث القل لت اإلااا ت ند يت الدعا النث ر الالي خظ اذ
الىصىى البر جطى جطى ً ا
ب ااه ما ا جان ااب العدي ااد ما ا اإلائصض اااث ،وج خع ااا بال اادعا الد ا اريح ما ا بع اار ال اادوى واتجخ ع اااث،
وجياااوب ل اار م ا مو الن اار الخيا ياات للتاارخ باأل شاافت اللاج اات للد اصاااث اإلان ااى ة ااا ،ون ااى
ع اادم اإلاض ااخىمعاث الري اات عل ااى مض ااخىي اإلائصض اااث والخ صص اااث ،وجط ااى البرمي اااث الداع اات
لللو.
وع لااذ م اصاات (شااريف ماما شاااظ ن )2009 ,علااى عاارض أباارز اإلاثااام اث العاإلا اات الصااام ة
ب ااؤن اجاخ اات الىص ااىى الب اار لل عرف اات بؤنىاع ااا اتضخلف اات للخع اارر عل ااى أظ ااداف ا و نىمظ ااا ومي اااالث
ح ط ت ا ااا الا ااى جانا ااب أ شا ااه م ا ا أشا ااهاى اإلاثا ااام اث والضطا اا؛ والض اصا اااث واإلا ا ااروعاث العر ا اات
اإلاخفري اات الت ااي حض اات در ؤلاجاخ اات والىص ااىى الب اار لل عرف اات ،وأظ ااا م ااا جىص االذ ال ااه الد اص اات جق ااديا
ايت اراح ب ي ىع اات م ا الضط ااىط العريض اات والض ااىاب؛ الت ااي ي ن ا أن حض اااعد عن ااد ص ا اغت مث ااام ة
عر ت للىصىى البار وؤلاجاخات اتجان ات لل عرفات ،وجهىناذ اإلاثاام ة أو الىز قات أو ؤلاعا ن ما خ ضات
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جىانا ااب أصاص ا ا ت واا ااى  :الجانا ااب الاجص ا ااالى ،والجانا ااب القا ااانىا  ،والجانا ااب الايخصا ااام  ،والجانا ااب
اإلاعرفي ،وأخ ًرا الجانب الخقجي أو الخننىلىجي .
ا
ثالثا  :اججاهاث الباحثين هحو الو ول الحزواملسخودعاث الزقميت.
ظاادفذ م اصاات (عثااد الاارخ فاراا م صاال ان با صااالا ال ا ري )2010 ,الااى الخعاارر علااى
م اادي ان ا اراط الجامعا اااث الضا ااعىميت فا ااي خرلا اات الىصا ااىى البا اار ،و صا اافت خاصا اات م ا ا خ ا ااث ما اادي
حش ااج ع ا لأل ش اافت اللاج اات واا ااا ظا لل ض ااخىمعاث الري اات اإلائصض ا ت ،وم اادي اجاخت ااا لل اادو ياث
الص ا ااام ة عن ا ااا وفق ا ااا ألص ا االىب الىص ا ااىى الب ا اار ،وم ا اادي اص ا اادا ظا للض اص ا اااث ناث الص ا االت بالن ا اار
ؤلالنتروا ا اإلاخاااح وفااق ظاالا ألاصاالىب ،ويااد انت ااذ الد اصاات أن معااا الجامعاااث الضااعىميت للىصااىى
الباار سع ااد اااع ًفا بص اافت عاماات ف ا ب ا ن أ بع اات ع اارة جامعاات ف ااي اإلا لناات ،ال يىج ااد من ااا م ا أا ااؤ
مضاخىمعا مئصضااج ً ا بصاى ة منهج ات صاىي جامعات واخاادة ااي جامعات اإلالاو ف اد للثتاروى واإلاعااامن.
وعلااى صااع د الاادو ياث ،ف ا ب ا ن  32مو ياات صااام ة ع ا الجامعاااث الضااعىميت ال جىجااد صااىي أ بااح
مو ياث فدضب اي اإلاخاخت بنصىص ا الهاملت على ال ثنت ،وف ا يخص بض اصاث الىصىى البر
جها ااام جها ااىن جامعا اات اإلالا ااو صا ااعىم اا ااي الجامعا اات الىخ ا اادة التا ااي ا ا اارث الض اصا اات الضاصا اات بالن ا اار
ؤلالنتروا ا على ال ثنت.
وع لااذ م اصاات (عثااد الاارخ ف اراا )2009 ,علااى جدل ا اجياظاااث الثاااخ ن ندااى الىصااىى الباار
باصااخ دام أصاالىب الخدل ا ال خااق  ، Meta-analysisوأصاافرث جلااو الد اصاات عا عاادة نخاااتج ما أظ ااا أن
اجياظ اااث الث اااخ ن ند ااى الن اار العلم ااي وفق ااا ل اان ؛ الىص ااىى الب اار بص اافت عام اات مداي اادة ،وأن اجياظ اااث
الث اااخ ن ند ااى الىص ااىى الب اار ف ااي معظ ااا القض ااايا الت ااي جناولت ااا الد اص اات مرظىن اات ب اادي جق اادم الدول اات الت ااي
سعي ااىن فب ااا ،ل ااا سعااد الثاااخ ىن الاالي لاادة ا معرفاات ماف اات ع ا الىصااىى الباار ويضاااياث أي ا اضااثت م ا
ظاائال الاالي ليضااىا علااى معرف اات بااه ،وأن ألثاار الث اااخ ن يرغااب فااي ألا شاافت اللاج اات ألع ااال ا .وفااي اااى م ااا
جىص ا ال ااه الثاخااث م ا نخاااتج ياادم عاادة جىص ا اث ،م ا أظ ااا الخىصااح فااي اصااخ دام ماانهج الخدل ا ال خااق
وجطث قااه علااى ؤلانخاااا الفناار عاماات فااي مياااى اإلانخثاااث واإلاعلىماااث فااي مىاااىعاجه اتضخلفاات ،و االى مسيااد ما
الج ااد ما يثا باااخثي واخخصاصا ي اإلانخثاااث واإلاعلىماااث العاارب لخعريااف الثاااخ ن فااي الخ صصاااث ألاخااري
واإلاضئىل ن ومخ ل القرا بالىصىى البر وأظ خه.
وجناولااذ م اصاات (عثااد اتج ااد صااالح بااىعسة )2007 ،اجياظاااث الثاااخ ن العاارب بيامعاات الضاالطان
يااابىش ندااى الن ااىنا الجديااد ل جصاااى العلمااي اإلاثجااب علااى الىصااىى الباار لل علىماااث اإلان ااى ة علااى شااثنت
الىيااب ،ويااد اعخ اادث ظاالث الد اص اات علااى اإلااانهج الىص اف  ،وخلصااذ ظ االث الد اصاات الااى أن الثاخااث العرب ا
بيامعاات الضاالطان يااابىش ل ااا يدثلااى ام الااه بع ااد إلاف ااىم الىصااىى الباار ال ااى اإلاعلىماااث العل اات ،وأن جقث ا
الثاخ ن لن ىنا للىصىى البار ماا ياساى ااع فا  ،وأن  %77.8مان ا غ ار مطلعا ن علاى اإلاثاام اث الدول ات
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خ ااىى الىص ااىى الب اار ،ل ااا أف ااام  %50م اان ا أن الن اار ف ااي ال اادو ياث اإلاخاخ اات ً
ميان ااا ال ي ااىفر ص ااىي
خظىظ ائ لت لتبصىى على منذ في مياى الثدث.
 الدراساث ألاحىبيت :
خف ا ؤلانخاااا الفناار ألاجنيااي بالعديااد م ا الد اصاااث التااي جناولااذ مىاااىا اإلاضااخىمعاث
اإلائصض ت ،وي ن جقض ا ظلث الد اصاث الى أ بح فئاث اي :
ا
أوًل :جقييم املسخودعاث الزقميت.
ع لاذ م اصات ( )Kurtz, 2010علاى جق ا ا مضاخىمعاث زا ر ما جامعااث الثداىر العامات
واااى  :جامعاات ن ااى منض ا هى  ،University of New Mexicoجامعاات واشاانط University of
 ،Washingtonجامعات واليات أوظاايى ،Ohio State Universityوج ع اا حضاخ دم مع اا مبلا ماى
ونظ ااام  D-Spaceءا ااا واما ة اإلاض ااخىمعاث ،وج ااا فد ا م اادي ج ااىمة الث ان اااث الىص ااف ت خ ااث
جااد جذ ظاالث الجامعاااث ال ا ر م ا مقثااىى الااى ج ااد عنااد فد ا الد ااج ث الضاصاات باإلاضااخىما،
ولللو طره حعل ا اإلاضخف دي ألا شفت خ ث أن مضخىما واخد فق؛ اعخ د على أمنا اإلانخثاث
لإلش ارار علااى ع ل اات ألا شاافت بين ااا اعخ ااد اإلاضااخىمعان آلاخ اران علااى اصااخ دام أصااال ب ألا شاافت
اللاج ت.
وظ اادفذ م اص اات ( )Aguillo, 2010ال ااى الخعري ااف ب ع اااي ر جص اان ف مض ااخىمعاث الىص ااىى
البر ،ولللو ي اش جرجيب مي ىعت م اإلاضخىمعاث اإلائصض ت واإلاىاىع ت التي جا اخخ ا ظا بنا ً
على معاي ر مع نات ،وجاا البصاىى علاى اخصاا اث ما خا ى مدرمااث الثداث عا ثجاا اإلاضاخىما ،
عدم ملفاث  PDFاإلاخاخت م خ ى اإلاضخىمعاث في مدرماث الثدث العاإلا ت ،وعدم اإلالفاث اإلاخاخت
م ا خ ا ى اإلاضااخىما فااي  ، Google Scholarالعاادم النلااى للاارواب؛ الضا ج اات التااي ي ن ا البصااىى
علب ااا ما اإلاااىام اإلان ااى ة باإلاضااخىما ما خ ا ى مدرماااث الثدااث  ،yahoo, Exaleadوخلصااذ ظاالث
الد اصاات الااى أن أعلااى النخاااتج مانااذ م ا نصاايب اإلاضااخىمعاث الضاصاات بالىالياااث اإلاخداادة ألامرين اات
( ، )30%زا أإلاان ا ( ،)12%وأخ ًرا بريطان ا(.)%8
وجناولذ م اصت ( )Meier, 2008العىام اإلائزرة على جطىير اإلاضخىمعاث اإلائصض ت ونلاو
م خا ى ع ا م اصات مقا نات تج ىعات ما اإلاضاخىمعاث الري ات الضاصات باثعر الجامعااث وااى :
جامعات اناديانا  ،Indiana Universityجامعات باى مو  ،Purdue Universityجامعات واشانط University of
 ،Washingtonجامع ا اات مىلىمث ا ااا البريطان ا اات  ،Columbia University of Britishجامع ا اات صا ا ا ىن
فريس  ،Simon Fraser Universityونلاو ادر معرفات أفضا اإلا ا صااث لخطاىير اإلاضاخىمعاث اإلائصضا ت
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وأفض ا ن انج ااا ،وأظ ااا م ااا خرج ااذ ب ااه جل ااو الد اص اات جق ااديا ن ااىنا أو اط ااا ءا ااا اإلاض ااخىمعاث
الري اات ،ول االلو ع ل ااذ عل ااى جق ااديا مي ىعا ات ما ا الخىصا ا اث ما ا أظ ااا ا اارو ة ج ق ااف أمن ااا
اإلانخثاث وأعضا ظ ئت الخد يط بؤظ ت الىصىى البر واإلا ا لت في اإلاضخىمعاث الري ت.
ا
ثاهيا :القضاًا املخعلقت بإوشاء املسخودعاث الزقميت بال امعاث :
ً
ع لااذ م اصاات لا ما ( )Pinfield, Gardner, & MacColl, 2002علااى جىاا ذ خطااىاث
اع اادام و ن ااا أ ش ا ف يم ااي له ا م ا اإلاق اااالث ف ااي ش ااهل ا الن اااث أو مض ااىماث اإلاق اااالث اعخ اااما عل ااى
الضباراث الضاابقت لجاامعتي امنبارث ،نىجن اام ،Edinburgh University, Nottingham university
ل ا جدناوى الد اصت بعر اإلا ن ث التي جظ ر في مراخ اا ا ألا ش فاث لدي مئصضاث الخعل ا
العالي م اإلا ان ث التاي جخعلاق بالضاامم وأناىاا وأشاهاى اإلااىام واجارا اث ا صااى اإلاقااالث والخهلفات
اإلااميت ءا ا ألا ش فاث.
ا
ثالثا :إلافادة من املسخودعاث املؤسسيت ودور املكخباث ال امعيت :
ظا اادفذ م اصا اات ( )Alemayehu, 2010الا ااى الخعا اارر علا ااى اجياظا اااث الثا اااخ ن ندا ااى
اإلاضخىمعاث اإلائصض ت ومدي مضاظ اث أعضا ظ ئت الخد يط والثاخ ن في ازرا اإلاضخىمعاث م
خا ى اجارا م اصات علاى ع نات ما  43باخاث ما جامعات أوصاىلى  ،Oslo Universityوأشاا ث نخااتج
الد اصاات الااى ان فاااض مضااخىي الااى ى باادو وأظ اات اإلاضااخىمعاث اإلائصض ا ت وعلااى الاارغا م ا نلااو
ظناااك اظخ ااام م ا جااانب ا لل ضاااظ ت بؤبداااث ا وانخاااج ا الفناار ءز ارا مضااخىما الجامعاات وجااىف ر
الىصىى البر ءنخاج ا الفنر على مضخىما الجامعت.
وع لااذ م اصاات ( )McCormick, 2006علااى الخعاارر علااى ل ااف ي نا لتجامعاات الاصااخفامة
م اإلاضخىما الريمي الضاث ا وجقديا الايتراخاث ب ؤن افامة الط ب ،وأعضا ظ ئات الخاد يط،
واما ة الجامع اات  ،واإلانخث اااث  ،ووخ اادة الن اار بالجامع اات م ا اإلاض ااخىما الريم ااي لتجامع اات ،وخلص ااذ
ظ االث الد اصا اات ال ااى أن اإلاضا ااخىمعاث اإلائصضا ا ت صا ااىر جخطل ااب ح ا اراث ف ااي يا ااىان ن اإلالن اات الفنري اات
والن ر جخياوز يد ة الجامعاث على الض طرة علب ا ،ولنن اا صاىر حضااعد فاي اجاخات اتبخاىي الريماي
لتجامعات وصا هىن الخداد البق قا أن ال جامعات حضااخط ح اخادار ح ار جال فاي اجاخات اتبخااىي
على اإلاضخىما ما لا جفع نلو باقي الجامعاث.
وع لااذ م اصاات ( )Wust, 2006علااى الخعاارر علااى اجياظاااث الثاااخ ن العااامل ن فااي مياااى
الخعل ا بيامعت ألبرجاا  Alberta Universityنداى الخعاما ماح مو يااث الىصاىى البار واإلاضاخىمعاث
اإلائصض ا ت ولااللو جيااا ا فااي الن اار ألاماااميمي وينااىاث الن اار التااي يفضاالى ا وماادي اااائ ا ع ا
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نظ ااام الن اار ألام اااميمي الب ااالي ،وجثا ا ن ما ا خا ا ى ظ االث الد اص اات أن الث اااخ ن ل اادة ا اظخ ااام لث اار
بالىصااىى الباار لإلنخاااا الفناار  ،وأن الىصااىى الباار أصااثذ أخااد باادات الن اار الخقل ااد فااي بعاار
اتجاالث م العلىم.
لللو ظناك م اصات ( )Allen, 2005التاي لاسث علاى م اصات اجياظااث الثااخ ن فاي م خلاف
الخ صصاااث مااح الترل ااز علااى يطاااا العلااىم ؤلااضااان ت ندااى ايااداا أبداااث ا ماخ ا اإلاضااخىما
اإلائصس ا ي خ ااث جااا فد ا مدخىياااث  25مضااخىما مئصس ا ي فااي اإلا لناات اإلاخداادة باصااخ دام ماانهج
اإلا ااح اإلا ااداا  ،وخلصااذ ظاالث الد اصاات الااى أن عاادم ألابدااار فااي مياااالث العلااىم ؤلااضااان ت اإلاىمعاات
م ا خ ا ى اإلاضااخىما اإلائصس ا ي أي ا بن اار م ا جلااو اإلاىمعاات ف ااي مياااالث العلااىم والخننىلىج ااا ،وأن
مدي الى ى بؤظ ات الىصاىى البار با ن الثااخ ن فاي العلاىم ؤلااضاان ت أيا  ،وماح نلاو فاب ا يقاد ون
أظ اات ايااداا أبداااث ا م ا خ ا ى اإلاضااخىما اإلائصس ا ي علااى الاارغا م ا وجااىم بعاار اتضاااطر فااي نلااو
م اخخ االث الضريت ،امهان اث الن ر في أمال أخري غ ر اإلاضخىما.
 4/6/0نتائج مراجعة اإلنتاج الفكري :

ظن اااك مي ىع اات ما ا اإلا خظ اااث الت ااي يي ااب ؤلاش ااا ة الب ااا عل ااى الد اص اااث الض ااابقت ص ااىا
العر ت أو ألاجنب ت واى :
 جسايااد الاظخ ااام بد اص اات مىا ااىا اإلاضااخىمعاث الري اات وجؤز رظ ااا عل ااى اإلاضااخىي العرب ا من اال ع ااام
2010م ً
جقريثا ،بين ا ج ذ مناي ت جلو اإلاىاىعاث بقىة على اإلاضخىي الدولي ً
مثنرا.
 جا ااا مناي ا اات مىاا ااىا اإلاضا ااخىمعاث الري ا اات عر ً ا ااا م ا ا جا ااانث ن أول ا ااا  :م اصا اات ع ل ا اات جق ا ا ا
اإلاضخىمعاث الري ت ومناي ات نقااط القاىة والضاعف فب اا ،وال ااا  :م اصات اجياظااث الثااخ ن
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
جدن ا اااوى ًأي ا ااا من ا ااا ايت ا اراح مع ا ااا أو وا ا ااح مع ا اااي ر زابخ ا اات ومد ا اادمة ي ا ااخا بن ا ااا ً ا علب ا ااا ي ا اااش جلا ااو
اإلاضخىمعاث.
 ل ااا جدن اااوى ص ااىي م اص اات واخ اادة عر ً ااا وا ااى م اص اات (أص ااامت دمحم عط اات خ اايط )2010 ,ع ل اات
جيرياب بنااا مضااخىما يماي ،وظااى اإلاضااخىما الريماي اإلائصسا ي لقضااا اإلانخثااث واإلاعلىماااث بهل اات
آلاماب جامعت اإلانىف ت
وحع ااد الد اص اااث الض ااابقت ص ااىا العر اات أو ألاجنب اات من ااا ب اب اات عاما ا مض اااعد ف ااي جل ااو
الد اصت لخق ا اإلاضخىمعاث الري ت لتجامعاث في الدوى العر ت.
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 7/0فصول الدراسة :

ً
فضا ا عا ا اإلاقدم اات ،انخظ ااذ مدخىي اااث اإلا ااامة العل اات االث الد اص اات ف ااي ز ز اات فص ااىى
مخعايثاات ،زااا جااا ث الضاج اات وفب ااا النخاااتج والخىصا اث ،ويات اات اإلاصااام واإلاراجااح ،وأخ ا ًارا اإلا خااق،
مالخالي :
 المممق ممدم ممت :
وح ااخ عل ااى ج ااد ،وحعري ااف باإلاىا ااىا ،وأظ خ ااه ،وال اادر من ااه ،وحض اااإالث وف ااروض
الد اص اات ،ز ااا الب اادوم واإلا اانهج ،وأمواث الد اص اات ،وجددي ااد ميخ ااح وع ن اات الد اص اات ،ال ااى جان ااب
ؤلاشا ة لتج ىم والد اصاث الضابقت على اإلاضخىي ن العرب وألاجنيي التي جرجث؛ بخلو الد اصت.
 الفصع ألاول :املسخودعاث الزقميت  :ماهيتها والقضاًا املزجبطت بإوشائها.
يدناوى الفص اإلاعالجت النظريت لل ىااىا خ اث عجاب ب ناي ات بعار الجىاناب النظريات
والخطث ق اات اإلارجثط اات باإلاض ااخىمعاث الري اات ب ااد ً م ا ا ظاص اااث ى ظ ااا ،وا ااؤل ا ،ومف ىم ااا
وأنىاع ااا ،وأظ ت ااا ،وأظ ااا الخدا اادياث التا ااي جىاج ااه اا ا ااائ ا وجطىيرظ ااا ،وجؤز رظا ااا علا ااى اإلانخثا اااث
والجامعاااث ،زااا جطااره الفصا للقضااايا اإلارجثطاات ببا ااائ ا واااى  :اتبخااىي ،واإلا خاماجااا ،وع ل اااث
البفاات الريمااي ،ويضااايا اإلالن اات الفنرياات ،و ارامج اما ل ااا ،والجىانااب الب ااريت واإلاال اات ءما ل ااا،
وأمواث ح ج ل ا على ؤلانترنذ ،وأخ ًرا مضخقث اإلاضخىمعاث الري ت.
 الفصع الثاو  :املسخودعاث الزقميت لل امعاث ألاحىبيت ومشزوعاث جطويزها.
ُسعجا ااب ظ ا االا الفص ا ا بد اصا اات اإلاض ا ااخىمعاث الري ا اات لتجامعا اااث ألاجنب ا اات باخخ ا ااا ع ا اارة
ً
مضااخىمعاث ي اات لجامعاااث أجنب اات مداااوال الخعريااف ااا ،و ؤظااداف ا ،وعاارض أظااا ص اصاااث
الع ا ااا ،والجىانااب الفن اات واإلاعاااي ر اإلاخثعاات للع ا  ،ونلااو بعااد القااا الضااى علااى جصاان فاث
الجامع اااث وجددي ا ًادا جصا ان ف الىيث ااىمترلط ال االي أول ااى اظخ ام ااا ً
خاص ااا بالبض ااى ؤلالنترواا ا
لتجامع اات عل ااى الىي ااب ،ز ااا بع ااد نل ااو ي ااخا الخط ااره ال ااى اإلائصض اااث والج ع اااث والاجد اااماث الت ااي
ع لااذ علااى جثج ااب فناارة اإلاضااخىمعاث الري اات ،وم ااروعاث جطىيرظ ااا التااي جااا اا اااإظا م ا يث ا
لبري اإلائصضاث واإلانظ اث إلاضاندة وجدع ا فنرة اإلاضخىمعاث الري ت ،وجقديا الدعا ل ا.
 الفصع الثالث :جقييم املسخودعاث الزقميت لل امعاث في الدول العز يت.
يدناوى ظلا الفص م اصت اإلاضخىمعاث الري ت لتجامعاث في الدوى العر ت وجق ا ما
خ ااث وا ااىح أظ ااداف ا ،وج ااىافر ص اص اااث وأمواث الع ا ا ااا ،والع ااامل ن ،وال اادعا اإلا ااام ل ااا،
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و اا؛ اإلاض ااخىمعاث بالجامع اات ،واتبخ ااىي وجنظ ااه ،وايداع ااه ،والبف اات الريم ااي ل ااه واجاخخ ااه،
ول االلو الثن اات الفن اات والخننىلىج اات لخل ااو اإلاض ااخىمعاثً ،
وأيض ااا الض اادماث الت ااي جق اادم ا جل ااو
اإلاضخىمعاث.
 الفصع الزابع  :الخخطيط إلوشاء مسخودع رقمي ل امعت القاهزة.
جا ااا ظا االا الفص ا ا لب ا اادر الا ااى الخ ط ا ا ؛ ءا ا ااا مضا ااخىما يما ااي لجامعا اات القا اااظرة بعا ااد
الخعاارض لد اصاات نقاااط جىاجااد جامعاات القاااظرة النترون ً ااا علااى شااثنت ؤلانترنااذ ،وجااا الخ ط ا ؛
إلا ااروا اإلاض ااخىما م ا خ ااث العناص اار الخال اات  :الخعري ااف باإلاضااخىما الريم ااي لجامع اات الق اااظرة،
جدديد الرإيت والرصالت وألاظدار والج ى اإلاضت در ،زا اما ة اإلاضخىما وخقىه ومضئىل اث
اإلاض ااخىما ،ز ااا يا ااؤح ال ه ا ا الخنظ ما ااي لل ضا ااخىما ،يل ااه واا ااح الض اصا اااث التا ااي جا اانظا الع ا ا
باإلاض ااخىما ،ز ااا جددي ااد اإلاخطلث اااث اإلااميا ات والبرمي اات ،ز ااا جددي ااد اإلا ااىا م الب ااريت واإلاال اات ،ز ااا
الخق ا واإلاراجعت اإلاضخ رة لل ضخىما ،وأخ ًرا ع ل ت الدعايت والترويج لل ضخىما.
 الخاجمت  :الىخائج والخو ياث.
جا ث نخاتج الثدث وجىص اجه لختض ما انت ذ ال ه الثاخ ت في م اصات ا ب ي اىا فصاىل ا
ً
الض ضت م نخاتج ،فض ع ا ايترخخه م جىص اث.
 املالحق :
ُ
نيلااذ الد اصاات ب تبق ا ن خص ا ألاول :لقات اات اإلاراجعاات الضاصاات بخق ا ا اإلاضااخىمعاث
الري اات لتجامعاااث فااي الاادوى العر اات ،والثمماو  :لقات اات اإلاضااخىمعاث الري اات لتجامعاااث فااي الاادوى
العر ت مد الد اصت.
المصادر والمراجع

املصادرواملزاحع العز يت :
 .1أخ د عثامة العرب ( .)2012اإلاضخىمعاث الري ت لل ئصضاث ألامامي ت ومو ظا في الع ل ت
الخعل ت والثد ت واعدام آل ت ءا ا مضخىما يمي لتجامعاث العر ت .ميلت منخثت اإلالو ف د
الىطن ت ،مج  ،18ا ،1اتبرم -ج امي ألاخرة 1433ظا  /نىف بر 2011م  -أبري 2012م .
 .2أخ د عثد الرإور شرر الدي ( .)2012واصفاث ب اناث البفت الريمي  :م اصت جدل ل ت
جق ت لل صام الري ت اإلاىجىمة باإلانخثاث اإلاصريت .أطروخت ماجضخ ر ,جامعت اإلانىف ت.
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 .3أصامت دمحم عط ت خ يط (. )2010الن اناث الري ت  :بناإظا وايخناإظا وجنظ ا واصترجاع ا في
اإلاضخىمعاث الري ت على شثنت ؤلانترنذ :ندى جصى مقترح .أطروخت ملخى اث ،جامعت اإلانىف ت.
 .4أشرر منصى البض ىا مام ( .)2013اإلاضخىما الريمي لجامعت اإلانصى ة  :م اصت خالت
لل ضخىما الريمي بنظام اإلاضخقث ءما ة اإلانخثاث .اتجلت العر ت للد اصاث اإلاعلىماج ت ,ا2 ،
(يناير  ،)2013مخاح على :
http://ajis.arabstudiesjournals.com/articles/gpic1_1368264759.pdf
 .5أمااى دمحم الض د ( .)2008ألا شفت اللاج ت  Self Archivingلقناة ل جصاى اإلاعرفي على شثنت
الىيب  :م اصت لخطث قال ا في مياى اإلانخثاث واإلاعلىماث .في  :اإلائج ر الضامط لج ع ت اإلانخثاث
واإلاعلىماث الضعىميت "مو مئصضاث اإلاعلىماث في اإلا لنت في عصر ميخ ح اإلاعرفت :جددياث
الىايح وجطلعاث اإلاضخقث " .جدة  :ج ع ت اإلانخثاث واإلاعلىماث الضعىميت.
 .6جامعت القاظرة ،ؤلاما ة العامت إلارلس الخىز ق واإلاعلىماث .جا يأ الاصترجاا  4أبري  ،2013مخاح
على http://id.cu.edu.eg/ :
 .7اي ان مضان دمحم خض ن ( .)2012مضخىما ألاصىى الري ت ب نخثت ؤلاصنند يت  :م اصت
جق ت .أطروخت ماجضخ ر ,جامعت القاظرة.
 .8اي ان فىز ع ر ( .)2011اإلاضخىمعاث الري ت اإلافخىخت ل صد م مصام الايخنا
باإلانخثاث الثد ت  :م اصت جدل ل ت .أطروخت ملخى اث ،جامعت خلىان.
 .9خ ذ ياصا ( .)2005الاجصاى العلمي في الثيئت ؤلالنترون ت .القاظرة :ما غريب.
 .10خنان أخ د فرا ( .)2012اإلاضخىمعاث اإلائصض ت الري ت ومو ظا في معا اتبخىي العرب
وازراته على ؤلانترنذ .ميلت منخثت اإلالو ف د الىطن ت ,مج  ،18ا 2جب-نو الحجت 1433ظا  /مايى
 نىف بر 2012م ،مخاح على :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
 .11صامذ زين ا عثد الجىام ( .)2007اإلانخثاث وألا ش فاث الري ت  :الخ ط ؛ والثنا وؤلاما ة.
ط .1القاظرة  :ش.ز .عثدالجىام.
 .12شريف مام شاظ ن ( .)2009مثام اث الىصىى البر لل عرفت م اصت وزاتق ت لىاح ألاطر
العامت إلاثام ة عر ت .في  :اإلالخقى العرب ال الث لخننىلىج ا اإلانخثاث واإلاعلىماث" جقن اث الج
ال الث ومدخ ل ا في ميخ ح اإلانخثاث واإلاعلىماث" .القاظرة  :شثنت أخصاث اإلانخثاث
واإلاعلىماث.

6106

08

المُستودَعات الرَقمِية للجامِعَات في الدُولِ العَربيةِ

 .13عثااد الاارخ فاراا ( .)2009الخدل ا ال خااق  Meta- Analysisأصاالى ا للثدااث فااي مياااى اإلانخثاااث
وعلا اإلاعلىماث :ؤلانخاا الفنر في مىااىا اجياظااث الثااخ ن نداى الىصاىى البار ن ً
ىنجاا .م اصااث
عر ت في اإلانخثاث وعلا اإلاعلىماث ,مج ( 14يناير ،)2009ث ث . 89-10
 .14عث ااد ال اارخ ف اراا ( .)2006البض ااى ؤلالنتروا ا لتجامع اااث الض ااعىميت عل ااى ال ااثنت العننثىج اات:
م اص ات اصخن اااف ت إلاعام ا الخ ااؤز ر العننثااىح  .Web Impact Factorميل اات اإلانخث اااث واإلاعلىم اااث
العر ت .ش ،26ا( 3يىل ى .)2006
 .15عثد الرخ فراا ( .)2010الىصىى البر لل علىماث  :طريق اإلاضخقث في ألا شافت والن ار العلماي.
ميل ا ا ا اات منخثا ا ا اات اإلالا ا ا ااو ف ا ا ا ااد الىطن ا ا ا اات ,م ا ا ا ااج (16ا ,)1ث ث  ،234 - 214مخا ا ا اااح عل ا ا ا ااى :
http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/
 .16عث اادالرخ فا اراا م ص اال ان با ا ص ااالا ال ا ا ر ( .)2010الجامع اااث الض ااعىميت ومو ظ ااا ف ااي مع ااا
الىصاىى الباار م اصات اصخن اااف ت .ميلات اإلانخثاااث واإلاعلىماااث العر ات ،ش  ،30ا (1يناااير ،)2010
ث.6
 .17عثااد اتج ااد ص ااالح ب ااى ع ااسة ( .)2007اجياظ اااث الث اااخ ن الع اارب ند ااى ألا ش ا ف اإلافخ ااىح وال اادو ياث
اإلاخاخاات ً
ميانااا م ا خ ا ى شثن اات ؤلانترن ااذ  :أعض ااا ظ ئ اات الخااد يط العاارب بيامعاات الضاالطان يااابىش
ن ً
ىنجا .ميلت منخثت اإلالو ف د الىطن ت  ،مج  ،13ا .1جا يأ الاصترجاا  1مسض بر  ،2010مخاح على :
www.kfnl.gov.sa/idarat/kfnl_journal/m13-1/acropat/bo%20azh.pdf
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المُستودَعات الرَقمِية:ماهيتها والقضايا المرتبطة بإنشائها

 0/1تمهيد :

يفد الوصوددصلائاددلالاف صنددهماند ا د الابدده بالوتد اؼدداالتمع دقاألاكدده ي ايندده باا،ددهلا ود ا
ا،د تاقيق ددتالوعصلودداافد انجددهلالوبيد الوف د لا قبدده لاألاارددهإلا ئقهتددجااعددهة الوبيددص الوف ددجلا
قد د ان دداااؽد ددهواوق ددهلالوف د د ا ثد ددصةالواض دداا د د لالوفقد ددص الو ددجاألا د د الاه د د جا فد د ان د د ا
لوعق بهما لوعغ لما:ااكهإقفدهؿا ثدفهإالردك لكهمالود إ هملا ثد عا اابدهإالونهردا الوعجدهإ اـ دلا
تقصةالوعأو فلا ااضاق ص ا قصلا اوهإنجات ماند اقد إ الوبدهت ا لااعبدهما لاالادحالوبي دجا
ن الوصوصلا وظ ؿاـ لانخاجهمالوبيص الوف جا وثعفه اننه.ا ا
ددها مائا ددلالان دده ل اينؽ ددهواج يد د او ق ددهلالوف د د اي د د اياقهت ددجا
ددرهاصإ هو ددهما
صاعهجالوفاايالوف ا اااضا ياق ص لا قيق تالوعصلوداايد الوبدهت لاا ند ا ندهايدافمااادا ا
ندهايفداتا اييااددجالوصودصلاللمدااو ف صنددهم  Open Access Movementاايدداااصلج دجاق د ا
لوق ص ا لوفصلةتالوت اظهوتااؽهواوق هلالوف ا .ا
تف اتااجالوصوصلاللمااو ف صنهما ت ا يافالاص صـهماللم ص جاف الوصقتالوال ؛ااها
ت ع ددهاند د اتغ د د لماجرإ ددجافد د او ددنهـجالواض ددالايهى ددهاجائا ددلالافر ددهظاق د د الوعغ د د لماـ ددلااؽ ددهوا
وق هلالوف ا لا هوالوت اقإ ي،هاألاظالتالواةي جاف ا رلالونؽهولا قعصلاتاا فجاصقهتدجاللمدا ا
و ف صن د ددهمان د ددقاث د د همانجع د ددقالاف صن د ددهمالو د ددرباك د دده ااع د ددهجالا د د نهجا د ددصإ الاف صن د ددهمان د ددقا د ددصإ ا
وق هالملا صي ه الوفف اييتاكاااا اف اللم صلاـ لالاف صنهما اق ص اجغالا دجا افنن دجلا
تتددأا اددهاققددهظالتمع فددهما اودديرااقددغاي ق د لإانددهاو د ي،هان د ا ددا لملا ئا ددها ي ددهايق د إائاعهج ددها
لثعخ لن هالوفهـااو ف صنهماف اونقا لقخه الوقالإا(ثاا نهفا ت اتهاؾ,ا .)2008ا
يدده لا ددرلالوف ددااائوقدده الو ددص اـ دلااؽددهواوق ددهلالوف د ا قعصإلقددهالوت د اق ددتاف د ا
ؼ دصإاتااددجالوصودصلاللمددااو ف صنددهماندقالوك ا ددناـ دلا تد ا ا هظددهالودربايفد انيدصإاق د الو إلثددجا
ت،هلاا هايتنه لاـ قجا لإقبهطا
صالا عص ـهمالواق جاا تنه لااضأت،هلا نه ت،هلا اصلـ هلا
لا د ددعص ـهمالواق د ددجايهااعب د ددجلا إاالااعب د د اف د د ائاض د دده ا قأث د دديرالا د ددعص ـهملا قأ د ددهاـ د ددلا
للمهنفددهملا د ايتندده لايهوعف د االوق ددهيهالوت د اينعددصيااـ ي،ددهائاضدده الا ددعص ـهملا و د اي ليددجان د ا
لتمع ددصبا ل ع ددهإها ر ددرهوهلا لا عه لق ددهالل هو ددجايصو ددفالتمع ددصبان ددا إلايق ددهيهاللمف ددؾالواق د د ا
و دده إلا للمصلا ددنالوقهاصا ددجالم هي دجاتق ددصةالا ا ددجالوفاا ددجاو دده إالاص ـ ددجايها ددعص ـهملا
لاد ددصلإ الوبضد ددا جا لاهو د ددجالا للمصلاد ددنالوفن د ددجالااقبعد ددجايااضد دده الا د ددعص ـهماتتد ددأا لمات د ددم اا
لا عص ـهملا ايخعع الوف ااياوقه الو ص اـ لان عقباالا عص ـهمالواق ج.ا
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 1/1تطورات عالم االتصال العلمي وظهور المستودعات الرقمية:

 1/1/1اشكاليات الاثصال العلمي والىصىل الحرللمعلىمات:
ئ الوعصلود ددااي د د الوف د دده ا لوبد ددهت ا د ددصاجد ددص االواضد ددهطالوف د د لات د د ايف د ددأا د ددرلالوعصلود دداا
لوعفهـددااي د ان د اياع ددص ائاددلاألا ثددهطالوف ددجا لا ن ددجلا ددع فص اي د إاافددهلاف د ائاعددهجالاف صنددهما د ا
لاف صن ددهما لثد ددت هإالاف صند ددهملا ت ،ددع ا إلثد ددهمالوعصلود دداالوف د د ايهاقصن ددهمالوبض ددا جا لاه يد ددجا لوعقن د ددجا
و بي د د الوف د د ا ئاعد ددهجالاف صند ددهملا ا د ددهطالا د د صو جالوفاا د ددجاف د د الواضد ددهطالوف د د لا لوفصلند دداالو غص د ددجلا
لونف د جلا وجع هـ ددجلا وقع دده يجالوت د اي ا د ا اق دإ اافد ائاعددهجالاف صنددهما و،ددها صادده ان ،ددها(تض د تا
قهث ,ا.)2002ا ا
ق ا امالوبي جاصواك ا جاـ لا ا هطاوق هلالوف اويرااقغان ات د اا دجاندهايعدصلاااا،دها
ند ان دده إالاف صنددهملا ئا ددهاند ااصـ ددجانددهاقق نددهاو بددهت اند ا د نهما ي ددهلا جدده ما إلثددجا(جب يدداايد ا
ت د د الوفا د د أ,ا)2007اوعإا د د اـ د ددلا د ددجا د ددا إ ا جد ددص ا ث د د ص اافد ددهلا اد ددف او ق د ددهلاا د ددهايعف د ددتا
يهوبي الوف لا اتا الااعبدهمالواق دجاققدصوايد إان د اـ دلاثدهتجالاف صندهمافد اؼدااقعدصإلماققن دهما
وق ددهالما لوض ددبرهملاا ددها ا ددرهالوق ددصبالوعقن ددجاق د ا اف ددتالوب ددهت ا ألاك دده ي ا لوف دده ائا ددلاتغ د ا
اؽ ددات ،ائا ددلاظ دداةالوصو ددصلائا ددلالاف صن ددهما ث ددباااض ددا هات د اي ا د او ددعف الوعصو ددااو ف صن ددهمالوت د ا
ييعهج هاف الوصقتالوربايا ها ن ا يانره  .ا
ن
اد د الوقد ددصلا ا ن ددهاانج صـد ددجاند د األاظد دالتالتمف ددح الوتد د ا مائا ددلااضد ددص ااؽ ددهوا ا ثد د ص ا
لوصوددصلاللمددالا نددهااـد اند الوفصلندداالو لافددجا الوتد ا تد تا ددغصظها مائاددلالوعغ د افد ااؽددهواوق ددهلا
لوف لا ن ا رهالوفصلناا(ـب الوات ااالج,ا:)2010ا ا
 اضددص اصاك اددتا ققن ددهمالاضددهياجلا قعصإ ددهلا لاتضددهإ هلا ق ت ددهانددقاققن ددهمالواضددااصواك اد لا ند ا
د د اف دده اـد د ان دده إالاف صن ددهماصواك ا ددجالاعهت ددجاـ ددلالوض ددباجلاث ددصل افد د ا ا هظ ددهالوعق ي ددجا ا
ألاا هطالوت ا و مانقالوضباجااف ه.
 لف يه اصاه ان الاف صنهمالاعهتجاـ لارباجاصاك ات.
 ا صاتااجالواضاالوف لا لف يه اصاعهجالوفااياالوف اـ لان عصبالوفهو .
ددهمالاهو ددجالاصج ددجاالقعندده ا ددرلاصاعددهجالوفادداياالوف د لا ند ا د اـد وا
 لوعنددهق افد الا نلا ددهما لت
ق ا الااعبهمان ائإ ه اج قالتع هجهمالاف صنهماو بالا عف ي ان ،ه.
 لوق د ددص ا لمالو د د جاييقد ددصةالوعد ددأو فان د د اقبد دداالونهرد ددا لا الوت د د اـ د ددتاـ د ددلاللم د د ان د د اصاد دده ان د د ا
لاف صنهما و،ه.
 و اتف ا ـ هلالوبهت ا-اف اؼاالواضاالوعق يا-اناة جا اؼده ا الم دقا قداله ،افد التمدهللا ند ا د االا
قع قىانهات عيقهان اـااه ا ل ع هو.
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وق اق هاامالوف ي ان اللم دص اند اقبداالانؽ دهما ألاادال ا للم هـدهماىـده اتضدا اا
ا د ددص جاوق د ددهلالوف د د لا لوعصجد ددهااي د ددصاصقهتد ددجاللمد ددا لا ن د د ا د ددرهاللم د ددص اـ د ددلاثد ددب االا د ددهلا
( :)Munshi, 2009ا
Research
 ن د د ددعص ـهمالوبيد د ددص اـ د د ددلالل د د ددغالابهرد د ددااو ف د د ددهو اARROW-Australianا
Repositories Online to the Worldا:ا ي،د تائاددلاقي يد ا ل عبددهإالوب نج ددهماود ـ ا ا دداا
لا هإثهماو عص ـهمالواق جالاإث ج.ا ا
 ن عص ؿاArXivا:ان عص ؿاو صل الواق جاف انجهالمالوف نيه لا لوا ه هملا ـ صوالوا ب صقا.
 ئ ددهاهمالاإوددفاAuthor‗s Addendumا:اا ددص جاي ددعع قان د ا وددهالاإوددفاوتعفددهػاييددتا
ئقهتجاـ هاف ان عص ؿانفعصحا اقجهإياـ لارباجالوص ن.
 نبده إ األاإرد فهمالافعصتدجاOpen Archives Initiative- OAIا:انبده إ اوععدص اا تفح دحانفدهي ا
لوتضغ االوب لا الوت ات ،تائالاقي ائقهتجالتمعصب.
 لقيه التمعصبالافعصح: Open Content Allianceايفاضاللم ص الوعفه ا جاوف اند الانؽ دهما
ـ ددلان ددعصبالوف ددهو ا الوت د ات ددهـ اـ ددلاين دده ا إر د فا لة د او ن ددصلالواق ددجانعف د الو غ ددهما
نيعصبالوصثهةغالاعف .
 لقيه الواضاالوف د ا لا ده إاألاكه ي دجا Scholarly Publishing and Academic Resources
Coalition - SPARCا:اقيددهوفا اد او اعبددهماألاكه ي ددجا لوبي ددجايف ددااـ ددلاق ددم ان ددهإا
اؽددهوالواضدداالوف د لاقد اقعددص اهاند اقبددااج ف ددجالااعبددهمالوبي ددجلا ن ددناـ ددهاـ ددلاقيف ددنا
ئاضدده اا دده جاج ي د او ق ددهلالوف د اوعصث د قات قددجااضدداالوبيددص الوف ددجا قخف ددفاألاـبدده ا
لاهو جاـ لالااعبهم.ا)(―About SPARC,‖ n.d.
ا ات ججاو فصلناالو هيقجا للم ص الابر ودجاكهادتالواضدأ الوعب ف دجالماادجالوصودصلاللمداا
ا ها:
و ف صنهملا الوت اؼ امان ا لاا ع اإةي
 النمم وول :ا إ دهمالوصودصلاللمدااOpen Access Journalsا:ا يالود إ همالاعهتدجا ا
ق ددص ا ا يانعع بددهماو رددك لالا ق انقددهالمالود إ همايابغد ا ايددع ايو،ددهاـ ددلا ثددقااعددهةا
ن ا د لااج دده ا ددرلالوض ددرااللم ي د ان د الو د إ همالو ددرباو د ايف دداضاق ددص لاقي ددصلا اي د ا
لثدعخ لوالاقددهالمالااضددصإ انددقاقعب ددتاج ددقاللمقدصةالوقهاصا ددجاي ددهاييفددؾاج ددقاتقددصةا
لا ا جالوفاا جا د الوصودصلاللمداالود لة اوع د الاقدهالما()Bailey, 2006لا ع دتاـ دها
لوعا تالور ب او صوصلاللما .ا
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هان ا
 المم الثانى :األاإرفجالورلق جاSelf Archivingا:ا تف أائي لؿ ا ج ن لاقهوج
ألاـ ددهلالوفاا ددجافد ن ددعص ؿ إق د لاا ددهاي ددعخ وا ددرل لا ددع ي ددها وإلرددهإ ائاددلاق ددهوا
د جا( University of Illinois,
لاددإوف ايايد لؿاا د جان د ا ـ ددهو اـ ددلانددصلقف الو
يا
)2009لا ن د الا ا د ا اتض ددع ااق د الا ددعص ـهماـ ددلالوا د ان د ا ا ددهطاصاع ددهجالوفا ددا ا
ن دداا:ان ددص لمالاقددهالملا لاقددهالمالتما ددجلا لواثددهةاا ألاظا تددهملا لاددصل الوع إ د جلا
هان ا ررهلاصاعهجالوفاايالا ق اقرص اق الا عص ـهمانإث جا
ن فهمالوب هاهملا
انعخ جانص صـ هلا ع تاـ هالوعا تاألا ااو صوصلاللما(.)Suber, 2004ااااا ا
تف األاإرفجالورلق جان ا الوعاةاا هـ الوبهت اـ لائقهتجانخاجهمايي دهاوخ دا لا
ف دده ااددالاوظ د ؿاـ ي،ددها وثتض د ه اا،ددهلان ددهايددإ بائاددلالإقفددهؿانف د لالوعددأ الل ددهلاا،ددهلا ق د ا
ضددمتا إلثددجا( نددهاىالالو د ,ا)2008ا اوألإرددفجالورلق ددجاي صقددقالوبهت د ا ددجاالاي ا د ا ا
قصاا د ددها ثد ددهةااوق د ددهلاألا د ددابا؛ات د د ائه،د ددهاق ا د د الوبهت د د ان د د الثد ددك جهؿائاعهجد ددهالوف د د اـن د د ا
لو ا إ ا .ا
نهاـ ائاضده الاإث دهماثدصل اللمهنفدهما الاالادحالوبي دجاو دعص ـهمالواق دجاا دأا
وقجددههالو ددهة ا او إقق دده ايهاإث ددجلا ئي دالفانرهات ،ددهاو فددهو الل ددهإ لا قاا ددحاق د الو إلث ددجاـ ددلا
لا عص ـهمالاإث جا هوعي ي ان عص ـهماللمهنفهما؛ات ا وبيتاق الا عص ـهماـهن ا
نن هاف الوعفا فايهلمهنفجاـها هاي هايفص اـ ي،هايهوف ي ان الاحليها لوفصلة  .ا
 2/1/1نشأة املضحىدعات الرقمية:
ئ اااا الا عص ـهمالواق جاوي تايهلم ي الااف ا فضالوعخ همالوف دجااضدأما
ااددا اـ دداا إرد فاو عبفددهماصواك ا ددجاننددراثددنصلملا ي ددهايد الوف يد اند األاادال انضددا ـهت ،ا
لل هو د ددجاوف د دداان د ددعص ـهماإق د ددجاىقهت د ددجائاع د ددهج الوفا د ددايالا ا د ددرو اـ د دداا إر د د فهماو د ددبفضا
لوعخ ددهمالوف ددجلا ن د ااهت ددجا دداباج دده مااا ددا ائاض دده ان ددعص ـهما ظن ددجاف د اج ددقا اي دده ا
لوفهو الا ف اـهوا1998والقك حاDavid Shulenburgerان اجهاناجهنفجااا هظاتضا اان عص ؿا
ظ د او قدهالماصواك ا دج National Electronic Article Repository - NEARلا ـ دلالودا اند ا
ا د ددرلاوقك د د لحايض د د االاق د ددهالمالااضد ددصإ ااق د ددغا ج د ددنا اي د دداا90ايصن د ددها ف د د ااض د ددا هاىقهتت ،د ددها
يها ددعص ؿائالا الوفاددا ان د الا ا د ا اق ع د اوتض د اائاضدده ان ددعص ؿا ظ د الم ددقا اددصلؿالتمعددصباا
لواق اي فجاـهنجا( .)Peters, 2002ا
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وق د اجدده ماااددا الا ددعص ـهمالواق ددجالاع قددهان د اؼ ددصإا إر د فهمالوعبفددهما لوا د ا
صواك ا ددجالوت د اق د ا ـ ددهان د اقب دداالوف ي د ان د الاإث ددهما للم ف ددهمالوت د اقخ د والوف ي د ان د ا
لوعخ هملا كهاتاك جالو ااف ا و الوصقتاه الوقهي جاو تضدغ االوب د ا؛ا ود ايف دأا ادهايابغد ا
ج ددص اةو ددجاوت د االاتض ددهتالتمع ددصبالتمف ددصػا ل ددااألاإر د فهماصواك ا ددجايهث ددعخ لوالوبا ددجا
لوعيع ددجاوألإر د فالافعددصحلا نددهاجدده مانبدده إ األاإر د فالافعددصحاىـدده اتضددا ااا ددص جاوق ددهلا
لوف د الاع دداافد الواضدداالوعق د يافد التمد مالوف ددجلا ود اات جددجا اجددص الوف يد اند الوعيد يهما
لوت ا لج تالوبهت اف ا و الونؽهوا ن ،ها(:)Sompel & Lagoze, 2000ا ا
 ؼ ددصإارددباجاصاك اددتلا قعددصإاققن ددهمالاضددهياجان ددها بائاددلاؼ ددصإا ا ددهطاج يد او عصلودداا
ي الوبهت ااضهإاجااعهة الوبيص الوف ج.
 ـ د وااهـ ددجااؽددهوالواضدداالوعق د ياواضدداالوبيددص اف د الوعخ ددهماثددا فجالوعق د ولان دداا
لوف صوا لوعانصوصج ه.
 لوق ص ا لمالو جاييقصةالاإوفالوت اققعط أااقاالاإوفاتتان ا جالوف اائالالونهرداافد ا
ثب اائقهتجاـ هاـ لا ثقااعهة.
 ـد وانا اددجااؽددهوالاالجفددجالوف دجا لوعياد لان ددهايددإ بافد ا فدضاألات دده ائاددلاق ددقاألاارددهإا
للم ي .
 ل ددع لالوعددصلف ايد اوإقفددهؿالو هةدداافد ا ثددفهإالود إ هما ن نلا ددهمالااعبددهما؛ان ددهايددإ بائاددلا
ئت ل ا فنجاف الااعبهمالوبي ج .ا
ت،د تا ددرهالابدده إ ائاددلانيه وددجا ددتاةو ددجا ااد ااهـ ددجاو ق ددهلالوف د اند ا جدداالوعغ ددنا
ـ لانضا مالونؽهوالوعق يلاـ اظا تاقعب تانفهي الوتضغ االوب ا قعص ا هلائي هاهان ،هايأاها
لافعددهحاوح دده اقددأ الوبيددص الوف ددجا قي د ائقهتت،ددها(")",Open Archives Initiativeلا ن ددع ا
قهي د ددجالوتض د ددغ االوب د د اinteroperabilityان د ددع ا لثد ددقايض د د االا عه لقد ددهلا عد ددغالا عه لقد ددهلا
د نهمالااعبددهمالواق ددجلا لوعرهندداانددقااؽددهواوق ددهلالوف د لا لوقهي ددجاو ثددعخ لواف د الوف ي د ا
ن الوعخ هملا قصا انقهييراوق هظاوثعخ لوا وثتض ه لما( .)Sompel & Lagoze, 2000ا
جه مالقفهق جا(ثدهاتا–افد ا) Sante Fe Conventionات جدجاابده إ األاإرد فهمالافعصتدجا
لوتد اـقد مالجع هـ دهاألا لافد ا-21ا22ا اعدص ا1999واي يندجاثدهاتافد ا Sante Fe, New Mexicoا
ياـهيدجانج درالااعبدهما ن ده إالاف صندهماCouncil onLibrary and Information Resources -
CLIRالالقيه الااعبجالواق دجاDigital Library Federation - DLFالالقيده الواضداالوف د ا لا ده إا
ألاكه ي دجاthe Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition - SPARCالاج ف دجا
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لااعبهمالوبي جاAssociation of Research Libraries - ARLالانخعب اوصظا النصظالوصظ اا Los
Alamos National Laboratory – LANLالا ـ دتاـ دلاققد ي ائظدهإاـ دااا دأا قنؽ د ا د غا؛ا
ود ـ انفدهي الوتضدغ االوب د ايد ا إرد فهمالوا د اصواك ا دج.ا ‖(―the Santa Fe Convention,
) .n.d.ا
 2/1المستودعات الرقمية  :المفهوم واألنواع واألهمية والتحديات

 1/2/1مفهىم املضحىدعات الرقمية:
إ اقدهنصظالااعبددهما لاف صندهماـ ددلالل دغالابهرددااODLISا الا دعص ؿالواق د اـبددهإ ا
ـ ا نجااهقججاـ انضهإاجالوف ي ان الااعبهماألاكه ي جا لوبي جاف اينه التم صـدهمالواق دجا
ددهاند د األاـ ددهلانص ددقال ع ددهوا
ند د الواع ددنا ألا إلةالوبي ددجا ألاظا ت ددهما لوعق ددهإ االوفن ددجا
لا اإث جاكصث جالمفؾا ئقهتجاألاـ هلالوبي جلا قدصا الوصودصلالوغ د انق د ائادلاق د الادصل لاـ دلا
اقر ددص انعصلاق ددجان ددقايا قصك ددصلانب دده إ األاإرد د فالافع ددصحالم دده الا عه لق دده Open Archive
)Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMHلا لوددربايجفددااق د األاإرد فهما
قهي جاو تضغ االوب أا لوبي ا( .)Reitz, 2004ا
ا ددهاق د وانطم د ان ددع مهمالااعبددهما لاف صنددهما ألاإر د فالا ددعص ؿالواق د اـ ددلا اددها
قهـ د اي هاددهماي ا د الوصوددصلائوي،ددها لوبي د اي،ددهاـ ددلالوص ددنلا قيعددصياـ ددلاألاـ ددهلالوبي ددجالوت د ا
ـ ددهالوب ددهت ص افد د الوقهـد د لا ت،د د تائا ددلا قهي ددجاألاـ ددهلالوبي ددجا تفؽ ددهاـ ددلالاد د بالوبف د د الا
قنق د الا ددعص ـهمالواق ددجائا ددلا:الا ددعص ـهمالاعخ ددجانص ددصـ هلالا ددعص ـهمالاإث د جا
( ت الالوضهن لا.)2005
ـدداتاق ددهنصظان ددع مهماوق ددهلالوف ددأالو ددرباقددصااماـ ددلائـ د ل هاجهنف ددجائو ن ددصظا
University of Illinoisالا دعص ؿالواق د اـ دلا ادهااقهـد اي هادهماـ دلاردباجاصاك ادتاي اد الوبيد ا
اي،ها لوصوصلائادلاألاـ دهلالوبي دجالاص ـدجاند اقبداالوبدهت اا،دهالا ت،د تائادلاف ده اادالالوصودصلا
ئا ددلاألاـ ددهلالوف ددجا للمف ددؾالواق د د اظص دداالاد د باوع د د األاـ ددهلالا هوب ددهان ددهاي ددع اينه  ،ددهال ن ددجا
لت عهجددهمانج صـددجانف نددجان د الا ددعف ي لا ف د ا ددرهاللمهوددجايع ددتاـ ي،ددهان ددعص ـهمانإث د جلا
نهاا ي هالا عص ـهمالواق جالاعخ جانص صـ هان اا.arXiv.orgا( University of Illinois,
 )2009ا
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ع د ددتاـ د ددلالا د ددعص ـهمالواق د ددجاـد د د ان د ددع مهما د ددابلان د دداا إر د د فالوعبف د ددهما
صواك ا ددجاE-prints Archivesلا ن ددعص ـهمالوصو ددصلاللم ددااOpen AccessاRepositoriesلا
ألاإر فهمالافعصتجاOpen Archivesلا الوت اق اقص الوفاةاي ،ها ل ااقهة جالا ع مهم .ا
ند ددهاان د ددع اة د دداايابغد ددلالوعفاقد ددجاييند ددها د د ان د ددع الا د ددعص ؿاRepositoryا د ددصا
referatoryالوددربايضد ائاددلا نددجان دداا نددجات دده الا عه لقددهلاتف ددااـ ددلاقددصا اإ ليددغاو ا هاددهما
لواق جالت حاجاف انره اة ا()The OSU Knowledge Bank Planning Committee, 2002ا .ا
ا تددؾا ان ددع ا(لا ددعص ؿالواق د )اي د اجنبددهائاددلاجنددنانددقاااددا ا(لااعبددجالواق ددج)ا
ت د ايف د الا ددعص ؿا ت د انرصاددهمالااعبددجالواق ددجايف ددااـ ددلاقح د هاي ج صـددهماني د اثددصل ا
كه ا رلالا عص ؿانإثس ا انص صع ا()Pfister & Zimmermann, 2008لا ا اقص الوفاةا
ي الا عص ؿا لااعبجالواق جان ا لالاقهإاجالوعهو جا:ا ا
ا
املكحبة الرقمية
املضحىدع الرقمي
ي ددع اقنؽ د الا ددعص ؿا ا ددتانجع ددقانإثس د انف د ا ا قب د ددأا اقد ددهاوف د د ان د د ا ثد ددرالوعنؽ د د ان د ددااقعهـد ددهما
لافااج .ا
انف .ا ا
قخ
هوبهانهايفع اـ لالاضهإاجالوععصـ جاوبنه التمعصب .ا لاصل ايهااعبجااعهجاو هثجاينه انج صـهمانصج ج .ا
قع د د د د اققد د د د ي انج صـ د د ددجاند د د د الل د د د د نهمالو هن د د ددجا
و ب د د د ددهت ان د د د دداالل ن د د د ددجالااجف د د د ددجلا لو د د د ددا اـ د د د ددلا
الاقق واثصبا نهماني او عخ و .ا
وثعف هإلم .ا

اد د الوق ددصلا ان ددع ان ددعص ؿاإق د د ا ددصالا ددع األاـد د اا يع دداا اير ددص ا ددرلا
لا د ددعص ؿائند ددهاقد دده قااإث د ددجاث د د اصل اجهنفد ددجلا انااد ددحاييدد ددألا ان د ددعص ؿانص د ددصع ايضد ددع ااـ د ددلا
لا دده إافد د انص ددصؿانفد د لا إ ان ددع ان ددعص ؿانإثسد د ايف ددأا ا ددرلالا ددعص ؿااإث ددجا
جهنفجا انااحاييدأ .ا
 2/2/1أنىاع املضحىدعات الرقمية:
ي د د ددفجاـهن د د ددجاقنق د د د د الا د د ددعص ـهمالواق د د ددجائا د د ددلاا عد د د د ا:ان د د ددعص ـهمانإث د د د د جلا
ن ددعص ـهمانص ددصـ جلا ند د الا ا د اق ددا فالا ددعص ـهمالواق ددجائا ددلاـد د اقق د هملاا د د ا
لا ا اق ا فالا عص ـهما اقهاو دداا(:)Heery, 2005ا ا
ا
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ا
أوًل  :نىع املححىي :


ن عص ـهماي هاهمالوبيص الل هوا(ألا و ج)ا  Raw research data Repositoriesا



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



ن ددعص ـهمالو ددن الورهن ددااو بي ددص الوف ددجالتما ددجا إلةالا ددإق الماFulltext peer-
 .reviewed final drafts of journal/conference proceedings papersا



ن عص ـهمالواثهةااللمهنف جا).Electronic Thesis and dissertation Repositories (ETD



ن ددعص ـهمالوعق ددهإ االوفن ددجالو دده إ اـد د الو ددهما لاإث ددهم Fulltext original
) .publications(institutional or departmental technical reportsا
ن عص ـهمالوا هاهمالوعف



جا . Open Educational Resourcesا

ا
ثانيا  :مجال الحغطية :


لا عص ـهمالاص صـ جا.Disciplinary repository



لا عص ـهمالاإث جا . Institutional Repositoriesا



لا عص ـهمالو



ن عص ـهمالتم م Journal Repositoriesا(الماثج عه مجلة واخدة أو مجمىعة مه املجالت) ا



لا عص ـهمالوصظن ج .National Repositories



لا عص ـهماصق

جا RepositoriesاPersonalا(ورشيف الشخص ي للباخث) .ا

جا  .Regional Repositoriesا

 لا عص ـهمالوفها جا . International Repositoriesا ا
ا
ثالثا  :مجمىعات املضحفيديه املضتهدفين :


ن عص ـهمالو لإث ا الاعف

Repositoriesا .Learnersا

ا .Teachers Repositories



ن عص ـهمالاف



ن عص ـهمالوبهت ا .Researchers Repositories
ا
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 3/2/1أهمية املضحىدعات الرقمية:
تف د الا ددعص ـهما ل ا هن ددجايهوا ددبجاو مهنف ددهما لاإث ددهمالوبي ددجاا ددأات ددهـ اـ ددلا
ئ لإ ا تفددؾاألاوددصلالوفاا ددجاو إث ددجالاا د الا اد او ددعص ؿالاإثسد ا ايع د انج صـددجا
نعنصـ ددجاند د الا ددصل او ف يد د اند د األا د دالضاود د ـ الوبيد د ا لوعف د د ا لوف ددهماص لإ ددجلا ا ددهاي ددلا
ا ددعفاضا د ااصلة د ا نحلي ددهالا ددعص ـهمالاإث د جاو ب ددهت لا لاإث ددهمالوبي ددجا لااعب ددهملا
لوتد ا رددهإمائوي،ددهالوف يد اند الو إلثددهما لوبيددص ان ،دده:ا – (―Repositories Support Project
)Benefits,‖,n.d.الا()JISC, 2005لا()Hoorens, Dijk, & Stolk, 2008الا( & Jain, Bentley,
)Oladiran, 2009الا(ئي ه ااصفياـ ا,ا)2011اا .ا
ا
أوًل  :أهمية املضحىدعات بالنضبة للباخثين والطالب :
 .1ن ددهـ الوب ددهت ا لوع د اـ ددلاتف ددؾا لث ددك جهؿا يي ددها ،لا ئقهت ددجا ـ ددهو اوخ ددا ا ل دداا
هإجالاإث جانقات هيجاتقصةالا ا جالوفاا ج.
 .2ت ددم قالاضددهإاجاللمددا ات اجددهمالوبيددص الوف ددجا لوعفدده ا لوعصلودداافد األااضددعجالوعف ددجا
لوبي ج.
 .3ئقهت ددجات ددم ااألاار ددهإالوبي ددجاللم ي د اف د ان ددص لماف د اتهو ددجالوعخ ددهماث ددا فجالوعقد د وا
و ه اتتان ا ت،ه.
 .4تف ا ث عهاىقهتجالاصل الوت االاي ا ااضا هان ا لاقنصلمالواضداالوعق يدجان داالوصثدهةغا
لاعف اا فهمالو صما لو صإا لوف يص.
 .5ف ده اادالاوظد ؿاـ دلاألاـ دهلالوفاا دجلا وثتضد ه اا،دهلا هوعدها اف ده اـهنداالوعدأ ا Impact
Factorاو بي ددص الوف د ددجا؛ات د د ا بتد ددتالو إلث ددهمالوبي د ددجا الوبي ددص ا لو إلثد ددهمالاعهتد ددجا
نجهاددهايددح ل ااددالاوثتضد ه اا،ددها ااد اند ا ددهاند الو إلثددهما لوبيددص الاعهتددجافد الود إ هما
لوعجهإ جا.
 .6قصااالا عص ـهمائنرها جاق هظانف المالثعخ لوالاصل الاعهتجلا هوعها ايت او بهت انفااجا
ـ الونقالما نالمالوعي ااوف هالوبيد ا.
 .7ن ددهـ الوبددهت اف د اقددصا انعع بددهماللم ددهمالا صوددجاو بيددص اياقهتت،ددهافد الا ددعص ـهماوح دده ا
االاللم صلاـ لاق ص اان الو همالاهايج.
ا
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ا
ثانيا  :أهمية املضحىدعات بالنضبة للمؤصضات :
 .1لوق د إ اـ ددلائ لإ الا ددصل الوعف ددجا لوبي ددجايعا ق ددجا اا د ااهـ ددجان ددهاكها ددتاـ ددهاف د الاهض د ألا
اددرو اي ا د اونؽددهوالا ددعص ؿالوعفهـدداانددقا اؽ ددجالاإث ددجاألا دداباوعفؽ د اصادده ان ،ددهاـ د ا
ظا تاقبه لالاف صنهم.
 .2لث ددعخ لواظا ق ددجاننهث ددبجالم ددقا تفا ددفا تف ددؾا لث ددك جهؿا و ددصو هالوفاا ددجلا قعج دده فاق د د ا
ألاو د ددصلالوفاا د ددجا اؽ د ددجالواض د دداالوفه ي د ددجلا قت د ددقاوتضد د د االوا ها د ددهمالواق د ددجلا نج صـ د ددهما
لوب هاهملا لوفا ضالااة جلا لاصل الوعف جلا نخاجهمالوبيص الوف ج.
 .3ئ لإ اتقصةالا ا جالوفاا جان ا لاإاقالوصع ايق هيهاتقصةالوعبقا لواضا.
 .4ئـه الثعخ لوالتمعصبالواق اوبفضالاصل ان االاصل الوعف جلا قصا الوصثهةاالوت اقجفاا
لاإث جاقا االو صلنقالوفا يجاوع الاصل اـ اظا تائاضه ان عص ؿانضك ااو م ق.
 .5لوعأا اـ لائقهتجالتمعدصباوعي د اجدص الوف دجالوعف دجلا ق ب دجالتع هجدهماج دقا ا دهطا
لوعف الت ع فج.
 .6تفد ددؾاألااد ددصلؿاألا د ددابان د د التمعد ددصبالوغ د د اناضد ددصإ لا د ددصاند ددهايع د ددتاـ د ددها"اصاعد ددهجالوفا د دداياا
لوانه ي".
 .7ث د جاوع ددصا الوع ص ددااو بي ددص ان د اقب دداالاإث ددهمالل هإج ددجا؛ات د ائه ،ددهاق د اصاااس ددماا لة د ا
و خاجهماألاكه ي جاو إث جاقصض ان ا وهاق ت،هاألاكه ي جا وجع هـ جا لاهو ج.
ا
ثالثا  :أهمية املضحىدعات بالنضبة للمكحبات.
 .1لو د هحاو اعبددهمايددأ ل ا إاإ دده يان د ا د لانضددهإات،هاف د اـ ددهماصـ د ل او
لاإث جالا صوجاـ الا عف ي لا لوت اق الافااجا لل ب ايهتع هجهت. ،

ددعص ؿاورصه،ددها

 .2ن ددهـ الااعب ددهماـ ددلانصلج ددجانعع ب ددهمالوف دداالواق د ايع ب ددجالتع هج ددهمالا ددعف ي ان د ا
لاف صنهما لل نهم.
 .3نيه وددجاث د الوفجددص اي د التع هجددهمالا ددعف ي ا قالجددقان نلا ددهمالااعبددهما نددهواقحلي د الإقفددهؿا
ثفهإالو إ همالوف ج.
درهالاحليدها لوفصلةد اتفدص اـ دلانجع ددقالوبيد ااردالااها دعص ـهماود ي،هالوقد إ اـ ددلا
ا
كداا
قصظ د الوف قددهمايد الوبددهت لا ف دده ااددالالوعصلوددااي د  ،لا ود ا الوبيددص الوف ددجاالاقاع دداا
ق ت،هائالات ايع ااضا ها ئقهتت،هاـ لا ثقااعهة .ا
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 4/2/1الحدديات التي ثىاحه املضحىدعات :
ـ ددلالو ددا اند د الوف يد د اند د الوفصلةد د ا لاحلي ددهالوتد د اقصاا ددهالا ددعص ـهمالاإث د د جاث ددصل ا
و إث ددهما الوبددهت لائالا ا نددهاا فددضالوفقبددهما لوعي د يهمالوتد اقصلجددهائاضدده الا ددعص ـهما
لاإث جا قعص ا ها قع ااق الوفقبهماف ا()Barwick & Pickton, 2006ا:ا ا
 .1الحكلفة : Costاويرالاق ص ا نهاقر فجالوب نج هماق الوب نج همانفعصتجالا إا ففتا
ند ا ود الوفدن لا واد الاق دص ا ندهالوعردهو فاألا دابالوتد ايعفد ا اف دها إ دهان دااناقبدهما
اا تاـ االا عص ؿ.
 .2صعىبات إنحاج املححىي :الا عص ـهمالونهجمجاتفع اـ لاإ بدجا لثدعف ل الوبدهت اـ دلا
ئي لؿا ـ هو ايها عص ؿاقعصـ هلاق ايرص ا ندهاا فدضالوفصلةدتاود ي ،الوتد ايابغدلالوعغ دنا
ـ ي،هلا جناـ لالا عص ؿائ بهماق عها نرهاعها اـجاوت م قالوبهت اـ لاصي لؿايه.
 .3دوام ال نندع :اا د لاير ددص ان د الو ددفناللمف ددهػاـ ددلاق ددصا الو د ـ الو د لة او ددعص ؿان د ا
جهاد ددناص لإ ا لوفا د ددتلاود ددرو ايجد ددناـ د ددلالاإث د ددجاقبد دداائظ د د ةالا د ددعص ؿا د ددرا و د د اف د د ا
وـعبهإااا لاو ايع ائ ل اإقها ضرااصم اث فضااف اوثع الإ.
 .4قضنايا إدارة خوننىمل امللكيننة الفكر ننة : Rights management issuesافد ا فددضاألات دده ا
يعخددصتالوبددهت ص ان د الات،ددهااتقددصةالوعب ددقا لواضددااـن د اصي د لؿايها ددعص ؿاات جددجااق د ا
لوصع ايق هيهاتقصةالا ا جالوفاا جاو إوف .
 .5عدم وحىد خىافس: Lack of incentivesاف اؼااـ وا جص اتصلاحاو بهت اات جدجائيد لؿا
ـ د ددهو اي د ددعص ؿالاإث د ددجااد دداه ،ايضد ددفا ايك د د ات د ددهلاصا د ددهحاتتد ددأاـ د د الوب هاد ددهما
لوبب صجالا جاىاعهج الوف .
 3/1المستودعات الرقمية وتأثيرها على المكتبات والجامعات.

 1/3/1ثأثيرالىصىل الحرواملضحىدعات الرقمية على املكحبات :
ـ ددلالو ددا ان د ا اتاا ددجالوصو ددصلاللم ددااق د انقه نت ،ددهان د اجها ددنالوف ي د ان د اللم هـ ددهما
لوف دجايجمدجا ااادا اقدصا اتا ددجالوصودصلاونعدهة الوبيدص اند الا اد ا ايردص اود ي،هاقدأ اثد بأا
ـ ددلالتمع ددقالوبيد د لائالا الااعب ددهماتف د ان د ا اا د الاإث ددهمالوت د الث ددعفه مان د اقانصوصج ددهما
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ارهإالوصوصلاللما؛اا نهاالوف ي ان األاثبه الوت ا افتالااعبهماوعنف راااا الوصوصلاللمداا
كصلت ان ا ثهةاااضاا تفؾان ه إالاف صنهمالواق جا(.)Alemayehu, 2010ااا ا
ند ا د ا ثددبه اقبدصلالااعبدهماوفاددا الوصودصلاللمدااهد الف يده ا ثدفهإالود إ همافد اؼدداا
قن د ددهق ا ا ب د ددهمالا نلا د ددهما و د ددرلالو د ددبناالات د ددعع قالااعب د ددهمان تقد ددجاألاـ د د ل اللم ي د د ان د د ا
لو د إ هما هوعددها اقفق د الوا د ان د الوبيددص اقأ ددهالتمع دداا ددبناوددفص جالوصوددصلائاددلالاقددهالما
لوف جا()Harnad, 2004لااهااعبهماوي تايبف اـ اق الاضا ماا انعهوبجايعصا ان ه إا
لاف صنددهماو بددهت اوددرو اودديراند الوغا ددنا ااجد القجددههالوف يد اند الااعبددهماألاكه ي ددجائاددلايندده ا
ن عص ـهمانإث جاو ـ ا اضعجالوعف ا لوبي اف الاإث جاا اـ اققد ي ااجدمانخع دفافد ا
تفؾا اضاالوبيص الوف جا()Alemayehu, 2010اا .ا
 2/3/1دور املكحبين في دع الىصىل الحرواملضحىدعات الرقمية :
تف ا ـ هلالوعج قا للمفؾا ئقهتدجالوصودصلاا ده إالاف صندهماند الوصؼدهةفاألاثهثد جا
ق ددهت الااعب ددهملا قع ددصإانف ددصوالااعب ددهما د لالوق ددا الوفض ددا ان د انج ددا الا ددهتهمالاه ي ددجا
و اعبد ددجائا د ددلاند ددح ان د د الوبي د ددهمالاه يد ددجا واك ل د د جاانج د د الااعب د ددهماألاكه ي د ددجات د د لاىاض د دده ا
لا د ددعص ـهمالاإث د د جاي د ددهايعفد ددتاند ددقاظب ف ددجالوصثد ددغاألاكد دده ي الود ددرباييعد ددصباـ د ددلانج صـد ددهما
نعنصـد ددجان د د ان د دده إالاف صن د ددهمالو فند ددجاو د د ـ الوبي د د الوف د د لا ن د د الا ا د د الثد ددت هإالا د ددهإلما
ألاثهثد د جاق ددهت الااعب ددهمان دداالوعفهن دداان ددقا ا ددصلؿانخع ف ددجاند د ان دده إالاف صن ددهملا ت د د اا
لوصوددصلائوي،ددها قعب ددتالوددنؽ ا و ددجاف د ائاضدده الوبا ددجالوفن ددجا لو ان ددجاو ددعص ـهمالاإث د جانددقا
اقاا ب ائي لؿالاصل ا ل االا عص ؿاقـ ه ا جالوع إ را لوبدهت لاندقاتف د ا قعب دتاققن دهما
للمفؾا صقهتجاا ه إالاف صنهمالواق جا( .)Buehle & Boateng, 2005ا
ند د ا د د األا لإالوتد د اند د الا اد د ا ايقد ددصواا ،ددها
لوصوصلاللماا لا عص ـهمالاإث جا( :)Lougee, 2003ا

ددهت الااعب ددجاود د ـ ا تفح ددحانف د ددصوا

 قصـ دجالوبدهت ايأ دجالوصودصلاللمدااوعبده لالاف صندهمالوف دجاندقاتفح دحالواؤ دجاوألـ ددهلا
قأ ا و اـ لالوبهت ا لاإث ج.
 لوعفدده ضانددقالونهرددا ايهث د الوبددهت ااددن اتددتالواضددااقـ ددهو الوف ددجا ل دداالا ددعص ؿاا
لاإثس او إث ج.
 ئي لؿالاصل ا ل االا عص ؿاا هيجاـ الوبهت ا ان هـ ت ،اف اـ جاصي لؿ.
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ف د الوصق ددتاللم ددها ا ن ددهاال ع ددهوايااض دده الا ددعص ـهمالاإث د جاى لإ ا تف ددؾا و د هاجا
ألاود ددصلالواق د ددجا نخاجد ددهمالوبيد ددص الوف د ددجا لاد ددصل الوعهإ خ د ددجاو إث د ددهملا يعد دداا د ددهت ا
لااعبددهماتهو ددها إلاإ ه ي ددهاف د اقخع د غا ئاض دده الا ددعص ـهملاا د اي ددإ ا إ د ااخب د ل اف د اج ددقا
ود ددفا تفد ددؾا ئ لإ الاف صند ددهمالواق د ددجلات د د ا ود ددبيتاـ ددجائاضد دده ا قعد ددص االا د ددعص ـهما
ددهت الااعب ددهما
ددا إ اوع ددصا ا ئقهت ددجانخاج ددهمالوبي ددص الوف ددجالوتد د اهد د افد د األاث ددهظان ددجا
لاف صنهما(.)Shinde, 2008ا ا
يقددصوا ددهت الااعبددهمايااضدده ا لثددعخ لوالا ددعص ـهمالاإث د جلا نددهاالوف ي د ان د ا
هان الوفنهواا
لوقالإلمالوت ايقصوايهقخه هان اا قالو هثهملا قاق صإاوبا جالونؽهولا
ألا ابالوت اتفع اـ لااعهةاـ االاإث دجا لوغداضاند ائاضده الا دعص ؿلااف دلاثدب االا دهلاادا ا
لو هث ددهمالوتد د اقنهث ددنالاإث ددهماألاكه ي ددجاكهلمهنف ددهماو دديراند د الو ددا إياا اقتنهث ددنان ددقا
لاإث د ددهماألا د ددابالوعجهإ د ددجا ا د ددرو اا د ددا الاإث د ددهما د د الوا ي د ددجاكهلم ف د ددهماو د د ي،ها د د لا ها
قنهـهت،هالوت ان ارأه،ها اتضراا لتالا عص ؿا ث هثعها( .)Drake, 2004ا
ج ددناـ ددلا ددهت الااعب ددهمانصلو د جاتف د الوعقن ددهماللم ي ددجا ن تقت ،ددهلا وا د ايبق ددىا
لو إللا"ا فاي ا اق هت الااعبهماوثع الإاف ائ هاجا نهماج يد افد اؼدااـ د الو دصن ا
ل دداالااعبددجلافد اتد ا انددهاالاا ددعع قاا ددقغا ااعخ ددلاـد الل د نهمالو ددهيقجالوتد االاقدحللاقهة ددجا
لوت د د اق د د اقرد ددص ا د ددا إ ج ا"ائجهيد ددجا د ددرلالو د ددإللاقعع د ددنان د د ائ لإ الااعبد ددجاقيق د ددتالوعد ددصلف اي د د ا
ألا وص ددهما لا ددإ و هماو د اصؼف لا قد ايعع ددناألاندداائـدده اقنؽد الااعبددجا تف د انددصؼف اجد لا
لوت اتفع اـ لاؼا تالا نلا ج.ا()Buehle & Boateng, 2005
 3/3/1املضحىدعات الرقمية والجامعات :
قيعدااللمهنفدهمانصقفددهانع دنلافد ااؽدهواوق دهلالوف د ا ود ااددهاققدصوايدهاند اقدصا اـد ا
هةاان الوقصبالوبضا جالوفهن جاف ا رلالونؽهولا ورصه،ها ت ا يافالاإث همالوت اتف ااـ لاقعص اا
لواضد ددهطالوف د د اف د د التمع د ددقلاا د د اـ د د ا إ د ددهالود دداةيراف د د ائي د ددهلالافااد ددجالوف د ددجاـ د د اظا د ددتا
لوع إ رلا إ هاألاثهس اف اقن جالتمع قاي فجاـهنج(.ـب الوات ااالج,ا )2006ا
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ق ا وب ائاضه الا عص ـهمان ا يدافالوفصلنداالادإ ا افد اقق د اللمهنفدهماـ دلالا دعصبا
لوفددهو لا د اردده اـ ددلا و د اق ددا فالوص بددصنك ارا الوق هثددهمالوفنابصق ددج1الوددربايااددحاـ ددلا
لتمعصبالواق او مهنفجالاعهحاـ لاصاك اتلا رااا(را فاكهنااره ,ا)2013ا الا دعص ـهما
لواق جاق ااقصجهات اهالاإث هماي فجاـهنجا نإث دهمالوعف د الوفدها ا لوبيد الوف د اـ دلا
جدهالل ددصلاند ا جددااتفدؾا ئقهتددجاندهاود ي،هاند ا إلةا ددهةتا ققدهإ اافد اردراائواك اد لا قد ا
لثددعفه مانفؽ د انإث ددهمالوعف د الوفددها ان د ا ددرلالوعصجدده؛المفددؾا ئقهتددجااعددهجالوبي د الوف د لا
لاع ددااف د الواثددهةااللمهنف ددجا ـ ددهلالاددإق الما ييدده الو د إ همالوف ددجا لتمه دالمالوف ددجا
ه.ا ا
ياـ ي،دهائاضده الا دعص ـهمالواق دجا
وفيما يلنىايدع الثدعفالضا إلثدجالوق دهيهالوتد اينعدص ا
و مهنفهملا و اي ليجان التمعدصبا ل ع دهإها ردرهوهلا لا عه لقدهالل هودجايصودفالتمعدصباندا إلا
يق ددهيهاللمف ددؾالواق د او دده إلا للمصلا ددنالوقهاصا ددجالم هي ددجاتقددصةالا ا ددجالوفاا ددجاو دده إا
لاص ـددجايها ددعص ـهملا لاددصلإ الوبضددا جا لاهو ددجالا للمصلاددنالوفن ددجالااقبعددجايااضدده الا ددعص ـهما
تتأات م ااق الا عص ـهماـ لارباجاصاك ات .ا
 4/1إدارة المحتوى داخل المستودعات الرقمية.

يؽ ددااقي يد انجددهلاتغع ددجالا ددعص ؿاند اتفا فددهلاا ددصاـبددهإ اـد ا" إرد فاإق د اوإلاعددهجا
لوفاددايااقـ دده ا ددجالوع د إ را لوبددهت ا لوع د "لا د ا و د اصظددهإالوصلثددقا نددهاانج صـددجا
ند الل ددهإلماوعي ي د انيعددصبالا ددعص ؿلااددرو ايدداقبغاألاندداايعي ي د الور ددهما لافه د ا ألاق ددهوا
لوف د ددجالوت د د اقتبف د ددهاللمهنف د ددجلا ا د ددرو اقي ي د د الوعغع د ددجالاص د ددصـ جا لو غص د ددجاو د ددرو التمع د ددصب.ا
( )Hunter & Day, 2005ا
ا

1لوص بصنك ارا صانااحالوق هثهمالوفنابصق جالوعه قاوصفلإ الوعف اصثبها انعهحاـ لا http://www.webometrics.info/:ا
لا يعصباـ لاجح ا هلايع ا فالا عص ـهمالافعصتجاينه لاـ لاـنهواانف نجانعهحاـ ل:
http://repositories.webometrics.info/
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1/4/1اخحياراملححىي :
ئ اـ ددجاو ع ددهإاـ ددجانض ددها،جاا ددهايق ددصواي ددها نن دده الااعب ددهما ن دده اـ ددجالوكن د ا ه ددلا
نات ددجاوددفبجاقعع ددناقي ي د انج صـ ددجان د الاف ددهي الوت د اثدديع اين دده اـ ي،ددهاو ع ددهإا الوت د ايج ددنا ا
قعصلا ددتان ددقا د لتالاض ددا ؿا لتع هج ددهمالا ددعف ي ا(ث ددهن اف د  ،اـب د اللم ددصل ,ا)2006لا ن ددهاا
نج صـجان الوفنهواالوت ايجنا ر هاف اوـعبهإاـن ال ع هإالتمعصبالورباثديع ائي لـدها ل داا
لا عص ؿلا تض اا()Genoni, 2004ا :ا
 .1الحفنناوم مننس املضننحفيديه وشننأن أولى ننات نننىع املححننىي الننلي صننتح إثاخحننه علننى املضننحىدع :
يالوعف د دداتاـ د ددلالتع هج د ددهمالا د ددعف ي اند د د الا د ددصل اى إلج د ددها د د د التم صـد د دهمالواق د ددجا
يها عص ؿ.
 .2وصف وثدديد وولى ات :ات عخ والااعبهماث هثهماقن دجالتم صـدهماوعي يد التع هجهت،دها
ند الا دده إلا ـ ددلالوددا اند ا ا ددرهالو هثددهمات ددعخ وافد األاوددااو ددصل الاعبصـددجائالا ه،ددها
ت عخ وا اـ لااعهةا لثقاوعي ي اوتع هجهمان التم صـهمالواق ج.
 .3ثوي نني أدامل املجمىع ننات :ا ددرلالوعق د ائنددها ايرددص ان ددتن لاو ج صـددهمااف د ها(ن د اـ د ا
لاددصل الوتد ايع د ،ها نقهإات،ددهايددهاصل الا ه ددج)لا اند بااجددهحالتم صـددهماف د انقهي ددجالتع هجددهما
لا عف ي ا( يان عصباإ ه الا عف ي اـ التم صـهم).
 .4الوننرارات املحعلوننة باةثاخننة :ائ ائ لإ التم صـددهماقعع ددناند الااعبددهمالقخدده الوقدالإلما ضددأ ا
قي ي د ان د اوددهاتددتالوصوددصلائاددلالتم صـددهملااف ددلالوددا ان د ا الا ددعص ـهماق د ـ الوصوددصلا
للمدداائالا ا نددهااتهجددجائاددلا ددقاق ددص اـ ددلاصقهتددجا ضددأ ا فددضاا ددهمالاددصل ا(ن دداان ددص لما
لاضا ـهملالاصل الوت اـ ي،هاق ص انإقعجا بناتقصةالا ا جالوفاا ج).
 .5إدارة الص ن ننيانة والحف ن ن :ايج د ددنا اقعخ د ددرائ لإ الا د ددعص ؿاصج د دال لمالو فن د ددجا ض د ددأ اـ د ددجا
لو هاجا للمفؾالواق اظص االا باو ج صـهم.ا
 2/4/1أنىاع املححىي باملضحىدع :
ند الا اد ا اتضددع االا ددعص ـهماـ ددلانج صـددجانعنصـددجاند الاددصل ال نددجالوف يد ان د ا
ألا د دالضلا قكد د ل حالا ددصل ايها ددعص ؿايد د األاـ ددهلالوف ددجلا ألاـ ددهلالوعهإ خ ددجلا ص لإ ددجلاا د د ا
الا عص ؿالاصل الوعهو جا()Bankier & Smith, 2011ا:ا ا
لا ا ا ايع
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ا
ن ص لمالاقهالم .ا
لواعنا جحل الواعن .ا
إثهةاالاهج ع ا لو اعصإله ا
لا ه إالوعف ج .ا
لوعقهإ االوفن ج .ا
لتم صـهمالوعهإ خ جا لوك ل جااااا
لاعيف ج .ا














نقهالمالو إ همالتما ج .ا
ـ هلالاإق الم .ا
نج صـهمالوب هاهماألا و ج .ا
ييه الوع  .ا
نيه ااوجع هـهم .ا

ا

هوا ددبجاو مهنف ددهمااق د النع د انف ددصوالا ددعص ـهمالاإث د جاويض د ااج ددقاألار ددرهلا
لا دده إا قب ددأالوددبفضان ددع ائ لإ األاوددصلالواق ددجاdigital Assets Managementاويض د اا
ج دقا اضدعجائ لإ ا ياردرااند ا ردرهلالتمعدصبالواق د لا قبادتاجهنفدجااا دهظا University of
الواق جاف انبه إت،هاى لإ الا عص ـهمالاإث جلا ـاات،هاـ لا ه،هاا ه ا
Kansasان ع األاوصل ا
ئواك ا د ان د الا ا د ا اإق ددها اق د اإق نعددهاا اق ددجاوددبفضاألا دالضاو ددب اجددح لان د اياا ددهن ا
للمهنفجاو مفؾالواق ا لوربايجنا ايد ـ التع هجدهماللمهنفدجالوعف دجا لوبي دجا لل د نهما
لوت اقق ن هاللمهنفجلا ـن ائاضه األاوصلالواق جاو مهنفجااااهايجنا ايعصلااااي،ها لت ا ا اا ا
ن الوضا طالوعهو جا()University of Kansas, 2004اا :ا





اير ددص ائاضد ددهؤ هان د د ا جد دداالوصاد دده ايهتع هجد ددهماللمهنفد ددجالوبي د ددجا لوعف
لوع إ را لوبهت ا لوع .

د ددجاقـ د دده ا د ددجا

اقرص ا لماو جايعخع غا ئ لإ الوصؼهةفاص لإ جا األاكه ي جايهلمهنفجا.
ق ارالؤ ها انا

جان اقبااللمهنفجاو ثعخ لواي صجناـق اي

ايع ل و ه .ا

نددهايهوا ددبجاو يعددصبالواق د او مهنفددهمالوددربايجددنائي لـددهايها ددعص ؿااددا الوددبفضاق د ا
ت د اـ ددلائي د لؿالا دده إاصواك ا ددجالل هوددجايهلمهنفددجالوت د اق ددااقهإ خ ددهلايهـعبهإ ددهانج صـددهما
ج يا ايهال ع هولا لوبفضال ع ايعصا اثباالوصوصلاو ا هاهمالواق جالل هلايهاصل الوعف جلا
الوت د اقالا ددتاوقاليددجاـق د ان د الوددحن ا د ايااددهن اتف د انف د لا لوددبفضا ددااادده بايهال ع ددهوا
يقصلـد اي هادهمالوبيدص اثدصل الااضدأ اي اصلثدعجاللمهنفدجلا الوتد ات د تاـ ي،دهاللمهنفدجاـد اظا ددتا
ورك لكهملا ا هايعف تايهوص هةتا لا فهماص لإ جاا د اق د الوص دهةتالوتد اقاعج دهالوصتد لماص لإ دجا
ل داالاإث دجاا د الا اد ا ايدع ائيد لـ ها ل داالا دعص ؿلايهـعبهإ دهاجدح لاند نان دجالا دعص ؿا
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قإر ددفجا تف ددؾالو ددم مالوعهإ خ ددجاو إث ددجلا ف د الا هإث ددجالوف ددجاا ددا ا ـ د الا ددعص ؿاوع د ا
لتم صـددهمايت د او اعبددجاقرددص اـ قددهماج ي د انددقالوصت د لماص لإ ددجايهلمهنفددجاو د ـ ا اضددعت،ها
(.)Bankier & Smith, 2011ا ا
وق اـ تالا عص ـهماـ لاتاالوا ان الاضا مالاعف قدجايعدصا ناثدباالوصودصلائادلا
يالواندده ي Gray
لوا د اند الادصل الو هنددجالوتد اي دفنالوصوددصلائوي،ددها دصاا ددهاي د أاصاعدهجالوفاددا ا
Literatureالوربايض اان ص لماألاييه لا إلةالوف دالا ـ دهلالادإق الملا إثدهةاالاهج دع ا
لود د اعصإلهلا لوعق ددهإ االوفن ددجلا لواضد دالملا ألايي دده الاق ن ددجاو ددن لا قق ددهإ االلمهو ددجائا ددلا ك دده االما
لوع ص ددالا قق ددهإ االو م دده ا لاا د ادالملا لوعق ددهإ ااصت ددهة جلا لوص ددهةتالوفن ددجلا لا ددصتهملاا ددرو ا
ألاندداايهوا ددبجاا ددص لمالوبيددص اا د اقخ د وا ا د اـن د ائقهتت،ددهايها ددعص ؿاألا لا:ات هيددجاتقددصةا
لا ا جالوفاا جاف الوعخ هماثا فجالوعق وا؛ات اقرص اتااجالواضداايهتم دجايع دجائادلاتد اندها
وددعف الوبددهت اي ددهايجا ددها ق داله ،اف د الوعخ د لا نددها دداا:الوعفدداتاـ ددلاتف قددهما إل ا ددا ا
وثعفه ان ا ب لت ،ا(.)Crow, 2002ا ا
 3/4/1أشكال امللفات :
ند الا اد ا اتفع د الاإث ددجاـ ددلالوا د اند ا رددرهلالا فددهمان دداا PDF, Rich Text
Format,Postscript,Asciiايهى ددهاجائاددلا اث هثددجالتمعددصباقي د األارددرهلالافع د األا ددابان دداا
Html, word,ا قي د ا ي ددهانيدداإلمالون ددصلالا ددعخ نجان د اقبدداالوبددهت ان ددااTex,Latexلا
تفع الاصلاقجاـ لا ررهلالا فهماـ لائنرها جاقيص اا رهالا فدهماند األاردرهلا د الافع د ائادلا
ألارددرهلالافع د لا ت د أا ددرهالوف ددجاNormalizationلا ف دداالثددعخ لوا رددرهلالا فددهمالوت د ا
ي د ـ هايااددهن الا ددعص ؿلا ددع اق ددا فا رددرهلالا فددهما اقددهاونددصؿالوب هاددهمائاددلااددصـ ا (Green,
)Macdonald,& Rice, 2009ا :ا
وول  :وش ننكال الخاص ننة بالبيان ننات الكمي ننة :ا ق ددااا ددهق اي دالن الوععب ق ددهماصت ددهة جا
ن اا SAS, SPSS, Stata XML, Excel,:ا
وخير  :وشكال الخاصة بالبياننات الىصنفية :ا ق دااج دقا ردرهلالا فدهماألا دابان داا
لا فهمالون جNVivo, XMLTF, HTML, ATLAS.ti, NUD*IST,لا لادصل الا د صـجا WAV files of
human speech ,signals, Audio Interchange File Format (.aiff), MP3لا لو دصإا MPEG-2,
.JPEG 200.
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 4/4/1ثجميس املصادرةيداعها باملضحىدع :
بف ا ايع اقي ي ااصؿالتمعصبلا ررهوها ا ف جال ع هإهايع الوععاةائادلان دأوجاقج دقا
لا ه إاىي لـ هايها عص ؿلا قع ااظاةاج قاق الا ه إاف ا()Mackie, 2004ا:ا ا
 مىاقنس أعضنامل هي نة الحندراط والبناخثين  :قددع اـد اظا دتاـ داان د اـ دلاردباجاصاك اددتا
د جاـ ددلاصاك اددتا؛ا
ـد ا ـ دده ا ددجالوعد إ را لوبددهت الوددري اود ي ،اوددفيهما ددنا
ىقهت ددجا ـ ددهو اا ،ددهلا و د اث د ا ائ لإ الا ددعص ؿان د اقي ي د ا ياألاـ دده الو ددري او د ي ،ا
يهوفف ددااـ دده ائقهت ددجالون ددصلالورهن ددجاقـ ددهو اـ ددلان ددصلقف لاا ددع الوعصلو دداانف د د لا
لوعفا فايها عص ؿلا لاهلا اصلة هلا ئقنهـ اياي لؿاـ اـ لالا عص ؿ.
 اثفاقين ننات الماش ن ننر ه  :د ددع ا ند ددهالوعيقد ددتان د د اث هثد ددهمالونهرد ددا الود ددري ايقد ددصوا ـ د دده ا
للمهنف ددجاياض دداا ـ ددهو اا ،ددهلا لوعصلو دداانف د ايخ ددصلان د بائنرها ددجائقهت ددجاق د الا ددصل ا
يها عص ؿلا ـ لالوا ان ا اق الا جارهقجا ت عغاةا قعهائالا ه،هاق اقرص اقهاصا جا.
 الدور ات مفحىخة املصدر كمصدرللمدحىي :ا يالوعيقتان الو إ همانفعصتجالا إا
ـ ددلالـعبددهإا الوبددهت الوددري اقددهنصلاياقهتددجا ـ ددهو اـ ددلا إ ددجا وددصلاتددااالايفهإ ددص ا
ئقهتت،هاـ لان عص ؿاجهنفت. ،
 قىاعنند بيانننات مطبىعننات الكليننات ووقضننام :اا د الا ا د الوعفدده ضانددقالور ددهما ضددأ ا
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
و مهنفجالوصوصلاتمع ف هان ا د لانج صـدجاند الوعداةاوعدصـ ت ،ايأ دجاصيد لؿا ةو هقدهالمدر ا
ل ع د ددهن لا لوعخف د ددفان د د الوفصلةد ددتالوت د د اقيد ددصلا ائي د د لؿا ـ د ددهو لان ،د ددها (―Filling the
)repository,‖, n.d.ا :ا
ا
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ئ إلجاألا وجاصإره يجاـ لانصققالا عص ؿاا هـ الوبهت اف اـ جاصي لؿ.
اض دداالو ددصعلاي د الوب ددهت اوت ددم قالاض ددهإاجاف د الا ددعص ؿاـ د اظا ددتائقهن ددجا إ الوف ددالا
لوفا ضا لواعيبهماصـ ن جلا لاصلققاصواك ا جالوت اق ـ اااا الا عص ـهم.
ددقا ع ددجات ددص ق جاو ددعص ؿاتض ددع ااـ ددلاإا ددقالو ددصعلا لافاا ددجايها ددعص ـهما ج ددص ا
لوصوصلاللما.
ـن نهاققصواللمهنفجايهقخه الوقالإلمالاعف قجايهان ا لوع ص ااو بيدص الوف دجلايع دناند ا
لاعق ن اقهة جايأـ هو الاعهتجاـ لالا عص ؿ.
لـع ه ااؽهوالارهاآماو بهت الوري ايقصنص اياي لؿا ـ هو اـ لالا عص ؿ.
قد ددصا الوق هثد ددهماصت د ددهة جاو بد ددهت الوت د د اتضد ددع ااـ د ددلاـد د ان د دالمالوعي د دداالو د ددهيغلا
لاضه او ه الوف ج.
قق ي الو ـ او بهت اا هايخد اق دهيهالا ا دجالوفاا دجا الوتد اتضدع ااـ دلالوعصـ دجايع د ا
لوق هيها لوعفه ضانقالونهرا .
ئ هاجا فضاألا لمالوت ات هـ اـ لات ااـ جاصي لؿ.

ق د اـ ددتالوعانصوصج ددهماللم ي ددجاـ ددلاقع ددص اا فددضا و ددهمالوت د ان د ارددأه،هان ددهـ ا
لوب د ددهت اـ د ددلائيد د د لؿا ـ د ددهو ايأاف د د د ا د د د صوجا انض د ددقجاـ د ددلالا د ددعص ؿاكصثد د د جاى د د دال ا
لا عص ـهمايهتمعصب.ا ا
 5/4/1ثوميات إلايداع باملضحىدعات :
ن د ا د اـصلندداااجددهحالا ددعص ـهمالواق ددجالوعرهندداا وا د نهجانددقالاإث ددهمالوبي ددجا
الوق إ اـ لاج قانخاجهمالوبيص الوف جا صوجا افده لا وقد اـ دتانج صـدجا
يعا قجاق
لوف ددااSONEXاـ ددلاقعددص اايا قصكددصلاىي د لؿالتمعددصبالواق د ناي د علاSWORDا-ا Simple Web
service Offering Repository Depositا()Lewis, Castro, & Jones, 2012لا ددصايا قصكددصلا
وإليد د لؿلايف ددااـ ددلائيد د لؿالتمع ددصباـد د اظا ددتا ثد د غاند د ا اللمهج ددجائا ددلالود د صلاـ ددلانصق ددقا
لا ددعص ؿلا ي ،د تايددرو ائاددلاقق دداانصلاددقاصي د لؿلا قددصا اظا قددجاق هث د جاوإلي د لؿاف د الا ددعص ـهما
(ا ا اـب الو ع فاقبهاى,ا .)2012ا
فد د اياقصك ددصلاSWORDا ددصاللم ددااألان ددااىيد د لؿالوا ها ددهمالواق ددجا ل دداالا ددعص ؿلا
نددهاالوا د ان د األا لمالوت د اي ا د الثددعخ لن هاوعي د ائي د لؿالاددصل ا اللمهجددجائاددلالثددعخ لوا
لج همايااهن الا عص ؿلا ن ا رهاألا لم()Lewis, 2009ا :ا
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 صيد لؿاند ا د لا ل الوعدأو فاDeposit from within an authoring toolا:ا هدلانف د ا
و ب ددهت ائ ايانر ددهه ،اقي دداالا ددصل انبهر ددا او ددعص ؿاند د ا د د لالوب ا ددهن الا ددعخ وافد د ا
ئاضه الا فان اايااهن ان اا ثصاتا إ .
 ئاضدده ا قخ د ا لج ددجاوإلي د لؿا  Create a custom depositاinterfaceا:ات د ايددع ا
لثعخ لوا ل اىاضه ا لج جاوإلي لؿا اقهاالتع هجهمالا عخ و.
 صي لؿااصلققانعف اDeposit to multiple locationsا:ات اي ا اصي لؿاف الوف ي ان ا
لا عص ـهمالوت ات عخ واق الوعقن جاف ا قتا لت ان ا لاـ جائي لؿا لت .
 لوا د اند ااؽددهوانف صنددهت او ددعص ؿا Copy from an information system into a
repositoryا:اا ياتفؾالوف االاصجص اـ لانصققاة ااف الا عص ؿ.
 ل اصيد لؿايهثدعخ لوالوفي دبصااFacebook deposit toolا:ا ند ا د لاق د األا ل اي اد ا
لث د ددعخ لوا لج د د ددجالوفي د د ددبصااوإلي د د د لؿلا هود د ددجاند د ددقاللم د د ددصإاصواك ا د د د الوقد د ددصباـ د د ددلا
لوفي بصااوأل هلا لو همان االلمهنفهم.
 5/1الميتاداتا داخل المستودعات الرقمية.

تض الا عه لقهائالالوب هادهماـد الوب هادهملا ظبقدهاوعفا دفاننؽ دجاNISOاادا الا عه لقدهاهدلا
لوب ها د ددهمالا ر د ددجالوت د د اق د ددفا قي د د ا قجف د دداان د د الو د د االث د ددك جهؿا لث د ددعخ لوا ئ لإ ان د د إا
لاف صنددهما()NISO, 2004لا تف د الا عه لقددهاج ددح لا هنددهان د ا يانض ددا ؿاإق د ااب د ه،هاالاا ددعع قا
لوصوصلائالالوا هاهمالواق جالاا اتف ااـ لات االثك جهؿان ه إالاف صنهم .
 1/5/1أنىاع امليحاداثا :
ن ددهاالوف ي د ان د ا ا ددصلؿالا عه لق ددهان  ،ددهان ددهاير ددص انات ددىاا ددعخ والونؽ ددهولا ن  ،ددهان ددهاي ددإ با
ؼ فعدهانعخف دها إل الوردصلويرلا قد اتد الةدع تالااعبدجالواق دجاDigital Library Foundationا
جا اصلؿا ثهث جان الا عه لقهان الا ا اقعب ق هاـ لااؽهوالااعبجالواق ج()Knowles,2010ا:ا ا
 .1لا عه لقهالوصوف جاdescriptive metadataا:ات هـ اـ لالاتضهتا قي ي الا إ.
 .2لا عه لقهاص لإ جا:Administrative metadataاقصااالوب هاهمالو فنجاى لإ الا إ.ا
 .3لا عه لقهالوبنهة جا Structural metadataا:اقصااالوب هاهماـ اتغع جالا إلا لإقبهظها
يها ه إاألا اب.
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ددفجاـهنددجااددا الوب هاددهمالوصوددف جااقددغاه د الوت د اقرددص اناة ددجاو ددعف الوددربايقددصوا
وااقغان اقباالودري ايقصندص اي د هاجالتم صـدهملا
يهوبي ا لوع ف ا نهالا عه لقهاص لإ جات
ـده انددهات دعخ والا عه لقددهالوبنهة دجاند اقبداالانؽ د الود ل الم ددقالوا هادهمالااقبعددجايبف د ها
ف ا ت لماوعرص ا اج با اا ( .)Green et al., 2009ا
 2/5/1معاييرأو خط امليحاداثا :
ئ الث ددعخ لوا ع ددجان عه لق ددهاننهث ددبجايف د ا ن دالا هن ددهاوع ا د الوبي د ا وث ددك جهؿاو ددصل ا
لواق ددجلا نددهاالوف ي د ان د ا عددغالا عه لقددهالوت د ايع ددنا ف د هايب ددهظعها ـ صن ددجالوععب ددتاـ ددلا
نخع ددفان دده إالاف صن ددهملا لوددبفضا دداايعفق د ها لقع ددهإهاـ ددلا ر ددرهلا اصـ ددهمانف نددجان د ا
لا دده إاصواك ا ددجلا ا د اقق د انفددهي الا عه لقددهائاددلاثددعجاقعهـددهما ثهث د جاهددلا(ئينددهظا يددصا
لونصإ,ا : )2011ا
 .1نفدهي الا عه لقدهالوفهندجااGeneral Metadata Standardsا:ا هدلاق د الوتد اقت د ايهوضد صو جا
ن دداا:ان فددهإا ي د اكصإلاب ددغا-اا ي د اكددصإاصود لإ الاعق نددجاQualified Dublin Coreا-ا
نف دهإاندهإاا )Machine Readable Cataloguing (MARCا -ا عدجان عه لقدها ودفالوا ده ا
()MODSاMetadata Object Description Schemaا.
 .2نفهي اا ه جالونقااtransportation modelsا:ان اانف هإائظهإاـ اا وفالا ه إRDFا-ا
نف هإاوغجالوعرص الا ع ا.XMLا
 .3نف ددهي ان عه لق ددهالوعف د د اEducation Metadata Standardsا:ان دداان عه لق ددهالوا ها ددهما
لوعف جاLearning Object Metadata - LOMا.
 .4نفدهي ان عه لقدهالوصثدهةغالاعفد ا  Media- Specific MetadataاStandardsا:ان داائظدهإا
ـ اا وفانيعصبالوصثهةغالاعف اMultimedia Content Descriptive Framework-
MPEG-21اا.
 .5نفددهي ان عه لقددهاللمفددؾاPreservation Metadata Standardsا:ان دداانف ددهإااقدداا قرص د ا
لا عه لقها Metadata Encoding and Transmission Standards- METSا.
 .6نفددهي ان عه لقددهاللمقددصةاRights Metadata Standardsا:ان ددااوغددجالوعرص د الا عد اى لإ ا
للمقصةا.Extensible Rights Management Language - XRML
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 3/5/1الخشغيل البيني للميحادثا واملضحىدعات الرقمية :
يق د ايهوتضددغ االوب د اقد إ األااؽ ددجالت ع فددجالاه يددجا لوب نج ددجاـ ددلالوف دداانفددها ضددراا
افد ددهلاوعبد دده لالوب هاد ددهما()Reitz, 2004ات د د اقد ددع ا د ددرهالوف د ددجان د د ا د د لاند ددهايفد دداتايهافد ددهياا
Crosswalksلا ه ددلاـبد ددهإهاـد د اج د د ل لاق ددع ايصلثد ددعت،هاـ د ددجانقهإا ددجا قي د ددااى ند د ا ا اا د د ان د د ا
نخعع ددهمالا عه لق ددهاوع ا د انج صـ ددجان د الا ددعخ ن اقت د انخعع ددهمالا عه لق ددهان د الث ددعخ لوا
نخع ددغاة ددالا ب ددهظجاا د اـ ددجاقيص ددااق د اقعب ق ددهاـ ددلانج صـ ددجاـنهو دداا ت د انخعع ددهما
لا عه لقددها( د أالا د إ)او اددع اـد ا ددرهالوف ددجاتفددؾاتف د ياانقهيددااو ددرهالوفنهوددااف د اـنهودداا
أالو ت)ا(ـ اات اـب الوات ,ا .)2009ا
نخعغااة اان انخععهمالا عه لقها(
قهوالاضهإكص اف انبه إ األاإر فهمالافعصتجايهوف دااـ دلاقعدص اانف دهإايف دااـ دلاجفداا
ج ددقان ددعص ـهماوق ددهلالوف د اقهي ددجاو تض ددغ االوب د لا ددصاياقصك ددصلانب دده إ األاإر د فاللم دداا
لم ده الا عه لقدهOpen Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting - OAI-PMHا
ددرلالوب قصك ددصلا ددصا و د القفهق ددجاث ددهاعهااددهيا‖―Santa Fe Conventionالوت د ا ددفتاف د اـ ددهوا
1999ولا ي د ا ددرلالوب قصك ددصلا ع ددصلمااق دداالاف صن ددهماي د انق د والوب ها ددهماData Providerا
نق والل نهماService Providerالا بضرااـهوااا انق والوب هاهمايفاضالوب هاهمالا ر جاـ ا
لا دده إالواق ددجا(لا عه لقدده)ا قددصوانق د والل د نهمايي دده اق د الوب هاددهماـ ددلا ثددهظانددنؽ اـ د ا
ظا ددتايااددهن اي د أاللمهود ا Harvesterلا ددعخ وانقد والل نددجالا عه لقددهلا إ ددهايقددصوا ف دداا
ئـ دده انفهلم ددجاو ددها قد د وا نع ددهاين دده اـ ددلاقج ددقالا عه لق ددهالا قتد د ات ددم مالا عه لق ددهالو ددا غا
ي دده إ هالوت د الثع ددها هانق د والوب هاددهملا ددتن الوب قصكددصلاـ ددلاث ددجان د الافددهي الوالس د جا
ن دااhttp,xml, Dublincore schemaالا يد الوب قصكدصلانج صـدجاند الابده با ألا لمالو فندجا
ىقهتددجاوق ددهلايد انقد والوب هاددهما نقد والل د نهملا ضددع اا ددرلالوب قصكددصلاـ ددلاثددعجا افددهلا
وع نالاف صنهمان انق والل نجا هلا( :)Foulonneau & André, 2008ا
 .1للم ددصلاـ ددلالوت ددم جاGet Recordا:اي ددعخ وا ددرلالوففددااالثددك جهؿات ددم جان عه لقددها
نفا ان الا عص ؿ .ا
 .2لوعفا فا:Identifyاي عخ وا رلالوففااو م صلاـ لانف صنهماـ الا عص ؿ .ا
 .3نفاا ددهمالوقهة ددجاList Identifiersا:اي د ددعخ وااض ددراانخع د دداان د د اقهة د ددجالوت د ددم ما
الوب هاهمالوصوف جا .ا
ك جقااقغاإ ظالوت م جاي الان الوت م جاكهن جا الايع
 .4قهة ددجا رددرهلالا عه لقدده:اList Metadata Formatsا:اي ددعخ واالثددك جهؿا رددرهلالا عه لقددها
لاعصاا ان الا عص ؿ .ا
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 .5قهة جالوت م ماList Recordsا:اي عخ والم ه الوت م مان الا عص ؿ .ا
 .6قهة جالتم صـهما:اي عخ واالثك جهؿا راا ايا جالوب هاهمان الا دعص ؿالا دصانف د افد ا
تهوجالوعج قاواعقهت  .ا
قد اـ ددااقهـد اي هاددهماOAIster Databaseا هددلاـبددهإ اـ د اا دداظانصتد اي د ان ي د ا
لوت ددم ماا دده إالوصو ددصلاللم ددالاقد د اقج ف ددهاند د ا د د لايا قصك ددصلاOAI-PMHلا د د ا ددرلا
لوف اظا ا اا ان ا25ان ص ات م جاقاا ان ا1100انضهإا ) (―OAIster® database,‖ n.d.ا ا
خع دفاياقصكدصلاOAI – PMHاندقانف دهإاZ39.50اـ دلالودا اند ا اا ا دهايف دااـ دلا
قج ددقالا عه لقددهالوصوددف جاوت د ااـ ددهمالوبيد ا لاتضددهتالا دده إلائالا الاددنجمالا ددعخ وافد ا
قج ددقالا عه لقددهانخع ددفااصـددهانددهلا ـ ددلالوددا ان د اتضددهيهالوب قددصا ان د ا ج ددجااؽدداالا ددعخ وا
هااب قصكصلايي اا صايت ا
لو ،هتىائالا ا لا هاف الوصلققاقخع فااب قصكصلاZ39.50اق اق
قد إلماييد انععدصإ او غهيدجا جفدااـ دجالوبيد اناادجا ا الودجلا ندهاياقصكدصلاOAI – PMHاقد ا
هة ها نصلوفهقها عجاا اي ا انقهإاعهاندقانف دهإاZ39.50افد ا
هاا ج قا(تهو )ا
ق
نجهلاـ همالوبي اق الوقد إلمالوبي دجاوي دتا د ا وص دهماق د ا درلالوب ق اصكدصلا( Cole
 .)& Foulonneau, 2007ا
 4/5/1ضب حىدة امليحاداثا :
ييع ددهجاين دده الا عه لق ددهائا ددلالونؽ دداافد د اق ددهيهاللمد ددص لا لوعيق ددتاند د الوب ها ددهملا ق د ددم ا
ألا عدده لا لود ـ الا ددع االم ددقالوف ددهماانددقاتد األا عدده لا نددهااـد اند الوعيد يهماا ددها
يعف ددتايااضدده الا ددعص ـهمائ االي د ان د الوصوددصلائاددلان دده إ ها د صوجان د ا د لان عه لقددها ق قددجلا
ارو اقعع ناـ جالوضا ؿافد اينده انج صـدهماإق دجاج يد القخده انج صـدجاند الوقدالإمالو هندجا
ا ددهايعف ددتايخعددغالا عه لقددهلا لو د الالملا قصلـ د التمعددصبلا لوعاض د فا()Nichols, 2008لا ن د ا
اا الافهي ار صـهاو بغاجص الا عه لقها()Park & Tosaka, 2010bا :ا
 .1الاكحمال :ايف أا ودفالوا ده الافدا ايهثدعخ لواج دقاـنهوداالا عه لقدها لمالو د جايهوصودصلا
لورهنددااو فددا ا ل دداالا ددعص ؿلا فاددرا ددرلالاف ددهإالوصؼ فددجالواةي د جاو عه لقددهاو اضددفا
ـ الا ه إا لثعخ لن ه.
 .2الدق ننة :اقعف ددتاقيان د باقعصلا ددتاي ها ددهمالا عه لق ددهالاق ن ددجان ددقالاف ددا الاصو ددصاجايي د اقر ددص ا
ن جاو هلاارو اقعف تايهوب هاهمالافقص ا الل هظ جا ألا عه اصن ة جا لاعبف جا
 .3الاجضنناملا:اي ا د اق هثددهان د ا د لالونؽدداائاددلاق ددجالوب هاددهماـ ددلالا ددعصبالو د الا ا الافدده لا
عأ ااوت هةايه ع هإالوب هاهمالوت اق االافه ا الو الالماف الا ه إا.
6102

22

المُستودَعات الرَقمِية:ماهيتها والقضايا المرتبطة بإنشائها

تفد د الل ع ددصطاصإر دده يجا ددهةتا ا دداالا هإث ددهما(ن ف ددهمالوععب ددتا Applicationا
)Profilesا لت ان ا ا و هماوعي اجص الا عه لقهلا ـه انهاقعأوفالل عصطاصإره يجان ا
ـنهو د دداالا عه لق د ددهلالافاا د ددهملالوصلو د ددفهملالوعف ق د ددهملاقصلـ د د التمع د ددصبا ألان د ددجاا د د او د د تا
هاوعق ي اتف همااا ئالا عه لقهاوعفا فا قي ي الثعخ لوا عغالا عه لقهاو ج صـهما
لواق ددجلا ق ددااق د الوععب قددهمائاددلالوعأا د اـ ددلالوب ددهظجا لاا اددجاف د ائ لإ الا دده إاصواك ا ددجا
لاعنهن ددجايهثددع الإلاابد الاند ائاضدده اا ددص جاي هاددهماـددهواي اد الواجددصؿائو ددها د صوجاكصثد غاـند ا
ئاض د دده الا عه لق د ددهاي د دداانا د د ئالا عه لق د ددهائا د ددلالاا ا د ددجاف د د الثد ددعخ لوا عد ددغالا عه لقد ددهاقتنهث د ددنان د ددقا
لتع هجهت ،ا()Park & Tosaka, 2010bا .ا
ق د اق د اقعددص اائظددهإاـ ددااو تضددغ االوب د او ددعص ـهماRepositoryاInteroperabilityا
Framework - RIFFان د اقبددااقعددهؿالوعف د الوفددها ا لوبيددص ايأثددك لو هاي ،د تائاددلاقق دداالوفصلةددتا
لوفن ددجالوت د اتفددصةااقدداالا دده إالوف ددجاي د الا ددعص ـهماـ د اظا ددتاجفددااـ ددجاصي د لؿا د عجا
ةو جاك هاكه ا و ان انهاو جع قاألاكه ي أا( .)Burton, Blackall, & Yeadon, 2008ا
يهى ددهاجائا ددلالل ع ددصطاصإر دده يجالاتض ددفالوف ي د ان د الوب ددهت انج صـ ددجانعنصـ ددجان د ا
ألا لماىاضدده الا عه لقددهاق قهة ددهاكآو ددجاوعفح ددحاافدده الثددعخ لوالا عه لق دهلاـ ددلاثددب االا ددهلا نددهاا
لوف يد اند األااؽ ددجالوتد ات ددك جقاوددفيهمالوص ددنلا قصود اق قهة ددها فددضاـنهودداالا عه لقددهلا ت د ا
يعف ياالا عه لقهاـ لالل غالابهراان ا لاا ص جانف اورو ا()Foulonneau & André, 2008ا ا
 6/1قضايا الحفظ الرقمي داخل المستودعات الرقمية.
تف اـ جاللمفؾالواق اـ جانفق اقنعصيااـ لالوف ي ان الوق هيهاص لإ جا لوفن جا
لوت د د اقجفد دداان د د اللمفد ددؾاظص د دداالا د د بان د ددجاود ددفبجا ق د ددااقي د د يهاو د د صو اـ د د الا د ددعص ـهما
لاإث د جا؛ات د ايرددص اقاا ددن انن ددبهاـ ددلاـ ددجائاضدده الا ددعص ؿلاصي د لؿلا ت ددم قالوصوددصلا
و يع ددصبلا ق ددهايصجد د القف ددهةاـ ددلا ا دداالا هإث ددهماا ددهايعف ددتايا ف ددجاللمف ددؾاظص دداالاد د با
و يعصبا( .)Hockx-Yu, 2006ا
ض انف صواللمفؾالواق ائالاـ جاتفؾالاصل الواق جاو ه الوصوصلائوي،هاقظدصلا
اكد ان انددجاظهاددهاكدده ا ود ا ددا إ هلا جدده ما ددرهالوف ددجاات جددجاققدده والوفد ل ا لوب نج ددهماات جددجا
لوععددصإلمالوعانصوصج ددجلا ن د الا ا د ا اقرددص ا ددرهالاددصل ا و د ماإق ددهاق دالضاني د ا ااهقجددجا
ـ انضا ـهمالواق نجا()Reitz, 2004لا نهاا جا اصلؿان اللمفؾالواق ا( Beagrie & Jones,
 :)2008ا
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 .1للمفدؾاظص دااألاجدااLong-term preservationا:ايضد ائادلاللمفدؾالا دع ااو دصل الواق دجا ا
ـ لاألاقاالاف صنهمالوصلإ ا ل هائالا جاا ان أ.
 .2للمف ددؾانعصث ددغاألاج ددااMedium-term preservationا:ايض د ائا ددلاللمف ددؾالا ددع ااو ددصل ا
لواق جاف اؼاالوعغ لمالوعانصوصج جاوفك اني ان الوصقتا ويراقجاا ان أ.
 .3للمفددؾاق د األاجددااShort-term preservationا:ايض د ائاددلالوصوددصلائاددلالاددصل الواق ددجاوفك د ا
ني د ان د الوصقددتا هددلالوفك د الاعصقددقالثددعخ لن هااي،ددها وا ،ددهاالاق ع د ائاددلالا ددعقباا اددرو االا
قت الوصوصلالوي،هاف اؼاالوععصإلمالوعانصوصج ج.
ئ الو إللاـ اا ف دجالوق دهواييفدؾا ود هاجالتمعدصبالواق د اـ دلالاد بالوبف د ا دصا فد ا
نددهايرددص اـ د الوددا اـ ددهاي ددصإ اكهن ددج؛ا نددقا و د ااددا الون ددص جالااج د اونؽددهوانف صنددهماألاإر د فا
لافعدصحا Open Archival Information System Reference Modelااقد الثدعخ لنهاـ دلااعدهةا
لث ددقاو عفا ددفاي ددأ لماللمف ددؾالواق د د اظص دداالاد د با قعص ا ددهاو ددعص ـهملا اؽ ددهوانف صن ددهما
ألاإر فالافعصحاـبهإ اـد انبده إ ايد ت،هالو مندجاوثتضدهإ جاودنؽ اي هادهمالوف ده او تدجاللمص دجا
كهوجااهثها ق الـع ه هاا ف هإاوأليح اف اـدهوا2003لا درلالون دص جالااج د ا دصاـبدهإ اـد ائظدهإا
ـ ددااو ددنؽ اللمف ددؾاألاإرد د ف اي ددفجاـهن ددجلا ق ددصوايد د إاللمف ددؾلا ق ددصا الوصو ددصلائا ددلالا دده إا
لواق ددجلا ع د ا ددرلالون ددص جا اي ددفالارصا ددهمالوصؼ ف ددجالوتد د اق ا د الا ددعص ؿان د الوق ددهوا
ي صو هماللمفؾا صقهتجاا هايعض ان الوضرااإق ا( .)Hockx-Yu, 2006( )1/1ا

ا
شكل رق ( )1/1املكىنات الىظيفية لمظام معلىمات ورشيف املفحىح(.)Hockx-Yu, 2006
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ق وا رلالون دص جائإرده لماىـد ل ائثدك لق ج هماتفدؾاإق دجا إرد ف جا هودجاجد للا
صاف ا و االايفع اـ لانف هإا لت ايااـ انفدهي اق داايعج ف دهاردراانعرهندااافدهي الوعفهنداا
ن ددقالا ددصل الواق ددجا تفؽ ددهلا ا د ات دداانج ددهالمالاف ددهي األاثهث د جالااقبع ددجاا ،ددرلالون ددص جاف د ا
(ـهظفالو اقهث ,ا)2009ا :ا
 .1نفهي او صلج هماي األاإر فهم.
 .2نفهي االثت فه األاث ص الا ،ج االثعخ لواألاإر ف.
 .3نفهي االثت فه ان ه إالوب هاهمالواق جاوألإر ف.
 .4نفهي اىقهتجالا ه إالواق ج.
 .5نفهي االثت فه ا وهةفالوب هاهمالواق جاـ الا ه إالواق ج.
 .6نفهي ات هيجااف صنهما وهةفاي هاهمالوبي ا وثك جهؿاا ه إالوب هاهمالواق ج.
 .7نفهي ائقهتجالوصثهةغات ايتبه لااؽ ائ لإ الوصثهةغاي اوفص هم.
 .8نفهي اقجم الاف صنهماـب الوصثهةغا لو غ.
 .9نفهي اا هإثهما إر ف جانص صةاا،ه.اا
 .10نفهي الـع ه األاإر فهم.
ق د اـ دداان ددعص ؿاجهنفددجا اليددجاكصوددصإل ا Colorado State Universityـ ددلاقعددص اا
نج صـددجاند الاصلوددفهما صإردده لماا هإثددهماللمفددؾالواق د لا قعب ق ددهاو ددهـ افد الوصوددصلا
ئا ددلان ددعصباللم ددص الاع ص ددجاف د اللمف ددؾلا ق د اـ ددااـ ددلاق ددصا ا ددجان ددعص همانع إج ددجاو مف ددؾا
لواق اـ لالونيصالوعها ا) (―CSU Digital Repository,‖ n.d.ا
 .1لود ـ الورهنددااو مفددؾااGreatest Preservation Supportا:ايع د اقددصا ا ـ ددلان ددعصبا
و مفؾالواق او يعصبايها عص ؿانقايرلا قص أاج المفؾالتمعصبا نيعها ؼهةفه.
 .2لو د ـ التم د او مف ددؾاLimited Preservation Supportا:ايع د اي ددرلاج د اني د ا
و ه الثعخ لوالا فهماـ اظا دتاقي يد اردراالا دفاندقائنرها دجاقي اص دهاوا دتاة داائ لا
ج ا اهان الو فنالوصوصلائو هاا ها ف .
 .3للم األا اىان الود ـ او مفدؾااMinimal Preservation Supportا:ايع د اتفدؾالافدا ها
لوب هاهمالوصوف جالاك يعجاا،هااقغا ايرلا ياج اف اقيص دااردراالا فدهما اإود ا يا
نضهكااقعف تايانرها جااعي ها لثعخ لن هاا ها ف .
قأا د لاـ ددلا اإJISCاف د انجددهلاللمفددؾالواق د ا د ه الوصوددصلائاددلالا دده إااق د اقهنددتا
اإؤ دجا درها
يهوف ي ان األااضعجالا هـ او إث همااصلج جالوعي يهماف ا درلالتمدهللا قدع
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لاإث ددجاف د د ا د ددتان ددح ان د د الل د د نهمالوصظن ددجا صق ددجا لاإث د د جاو د د ـ اللمف ددؾالواق د د لا
انبه إ ااJISCاف انجهلاللمفؾالواق الوعهالا()JISC, 2006ا :ا
قع
 .1إلثد ددهماللم د د با لو إلثد ددهماوثد ددعع ـ جالوت د د اتغعد ددىالتمد ددهالمالواةي د د جا لتم صـد ددهما
لواق جاوعق الوص دقالودال ا نفدهي الوف دالا ند ا د ااعدهة ا درهالو إلثدهمائاضده اناادحا
للمفددؾالواق د اDigital Curation Center - DCCافد اـددهوا2004اوالمدداانضددهكااللمفددؾا
لواق لا قق ي الو ـ ا لل نهماوثتضهإ جاو إث هماف الا اجالاعي .
 .2ئر دالاالاإث ددهماف د اـ ددهمال ع ددهإا قعب ددتالاف ددهي ا ألا لمالاقك ت ددجاف د ايي ددجاـ ددجلا
ند د ا د د ااعهةج ددهاق ص دداا11انض ددا ؿاو مف ددؾالواق د د الاإثسد د ان ددقالوك ا ددناـ ددلاـ ددهما
للمفدؾاظص داالاد با ظ دتاـ دلا درلالاضدا ؿالثد ten promising digital preservation
initiativesا.
 .3قق د ي انبدده إلما د نهماافهلمددجالوق ددهيهالوت د اي ددفناـ ددلالاإث ددهمانفهلمت،ددها ات ددها
ي فا دها ـ دتاـ دلا اضده انالادحاند ا جدااققد ي الل د نهماوثتضدهإ جان داا:ا The Arts
).and Humanities Data Services (AHDS), the UK Data Archive (UKDA
جدده مانبدده إ الااعبددجالوصظن ددجاألاثددك لو جاو مفددهػاـ ددلالوصوددصلائاددلالاف صنددهمالواق ددجا
Preserving Access to Digital Information - PADIاوت اا قالثك لق ج هما نبه بائإره يجا
و مفدهػاـ ددلالوصوددصلائاددلالاف صنددهمالواق دجا)(―PADI: About PADI,‖ n.d.لا ند ا د انخاجددهما
ا الثك لق ج هماللمفؾالواق ا الوت اقع ااف ا()JISC, 2008ا:ا ا
رهالابه إ ا قا و اايع
 لتمهك دده اEmulationا:اتضد د ائا ددلاـ ددجانيهك دده الوب نج ددهما ه ددلا ددا إ او مف ددهػاـ ددلا ؼ ف ددجا
لوصوصلائالالاصل الواق جالوت اق ااق ها بنالوعقه والوعانصوص .
 لواب ددصوجاEncapsulationا:اه د اققن ددجاوعج ددقالا ددصل الواق ددجانف ددها ياي ها ددهما دداباوت د اا
لوصودصلائاددلاق د الاددصل لا ت،د تائادلالوعغ ددناـ ددلانضدهكاالوعقدده والوعانصوددص افد ا رددرهلالا فددهما
ـ د د اظا د ددتالثد ددعخ لواته د ددهماود ددا غالا د ددصل الواق د ددجايهوب ها د ددهمالو لـ د ددجاو د ددهان د دداالافاا د ددهما
لا عه لقه.
 لوجما اMigrationا:اتض ائالالونقاالو إياو صل الواق جان ا ت األاج دح لا الوب نج دهملا ا
ند اج دداام ددااند الوعانصوصج ددهملا تضد االوجمددا اا د الاددصل الواق ددجا اتغ د اـ ددلا ث د غا
اإق ا اا الثعقالإلان االوصإةا الا اا ا ا.ا
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ددهوا اند ا جددص الوف يد اند اوثددك لق ج همالوتد اق بددأاوتع هجددهمالت ع فددجاو إث ددهمائالا ا
ك دداالث ددك لق ج جاير ددص او ددها ف ددضا ج ددهالوق ددصإا لت ددهظااو ددرو اا ددا ا ا ددااوث ددك لق ج هماه د الوت د اي ددع ا
وقفددهةاـ ددلا ه،ددهاللمددااألان دداالوددرباي بددأالتع هجددهمالاإث ددجان د اللمفددؾالواق د ا()Hoke, 2012الا ق د ا
بتددتا إلثددجا()Li & Banach, 2011الوت د ا جا ددتاافااددجان هإثددهماللمفددؾالواق د ا ل دداالا ددعص ـهما
لاإث د جالوعه ف ددجالم ف ددجالااعب ددهمالوبي ددجا اا ددبجا%90ان د الا ددعص ـهماقع د اـ ددلاألاق دداااؽهن ددها
و ا د د اوتع ددهظ ا للمف ددؾاـ ددلااؽ ددهواةند د لا اا ددبجا%63اند د الا ددعص ـهماود د ي ،اةو ددجاو اض ددفاـد د ا
ألا عدده اف د الوب هاددهما ل دداالا ددعص ـهملا بتددتالو إلثددجا اق د الاإث ددهما لثددعفه مان د انحليددهايااددهن ا
لا ددعص ؿالا ددعخ واف د اـ ددجاللمفددؾالواق د لايهى ددهاجائاددلالثددعخ لوااؽ د ا هإج ددجاو مفددؾالواق د ان دداا
LOCKSS, MetaArchive, DuraCloud, iRODS , and InterPARESا.ا ا

 مه أه مبادرات الحف الرقمي وخري :
National Digital
 برن ن ن امج البنين ننة الحدحين ننة للمعلىمن ننات الرقمين ننة الوىمين ننة والحف ن ن
: Information Infrastructure and Preservation Program - NDIIPPانضدا ؿااب د ا
يددع اق ص ددهاند اقبددااناعبددجالورددصاجاظاألانا ا ددجا؛ا ود اوععددص اانفددهي ا لثددك لق ج هما ظن ددجا
لمفؾالتم صـهماوبنه ان عص ؿا ظ او صل الواق ج (―Digital Preservation,‖ n.d.).ا
 شننبكة الخاننرات فنني الحفن يى ننل املنندي للمصننادرالرقميننة Network of Expertise in
: Long-Term Storage of Digital Resources – NESTORالةدع تايعردص اند انإث دهما
لوكد ل الو قددهف اوعبدده لالل بد لماتددصلا اضددعجاللمفددؾالواق د ا ل دداا اها ددهاقد اقعص ا ددهاند اقبدداا
لااعب د ددجالوصظن د ددجاألااها د ددجلا تف د دداااي د ددعصإاـ د ددلاقع د ددص االو إلث د ددهما صت د دده لمافد د د انج د ددهلا
لا عص ـهم.ا) (―Nestor,‖ n.d.ا
 الحط ن ننى ر الحع ن نناون ألرش ن ننيف الحفن ن ن يى ن ننل امل ن نندي للم ن ننىاد الرقمي ن ننة Co-operative
: Development of a Long-Term Digital Information Archive – KOPALاـبدهإ اـد ا
رد دالاجايد د الااعب ددجالوصظن ددجا الي ددجاج ددصق غ اGottingenا ناعب ددجاللمهنف ددجاوعع ددص اان ددعص ؿا
وف هماللمفؾا صقهتج (―kopal,‖ n.d.).ا
 مبننادرة خفن الختننجيالت الرقميننة إلاصن رالية Australasian Digital Recordkeeping
: Initiative – ADRIاـبددهإ اـ د اتفدده اي د األاإر د فالوددصظ أاصثددك لالا إر د فاا صف ن د لا
و عأا د اـ ددلا جددص ااجددمارددهتقالمفددؾالو ددم مالواق ددجا ألاإرددفج(―Australasian Digital .
).Recordkeeping,‖ n.d.
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 7/1الجوانب القانونية إلدارة المحتوى داخل المستودعات الرقمية.

مالوععددصإلمالوف ددجا لوعقن ددجالو ددا فجاف د ائقهتددجاصاعددهجالوفاددايااـ ددلارددباجاصاك اددتا
ئاد الوبي د اـد اثددبااقددصا اللم هيددجالوقهاصا ددجاو ددهلا وددبيتات هيددجاتقددصةالا ا ددجالوفاا ددجاقدده إ ا
ـ د د د ا ل ا إا لثد د ددقالونعد د ددهةاف د د د ا ـ د د د اج د د ددقا جد د ددهالوعق د د د والو قد د ددهف ا وجع د د ددهع ا وقع د د دده يا
لوعانصوص اف التمع قلا وبيتان أوجاقعص ااث هثهماتقصةالا ا جالوفاا جا ا إ ان مدجافد ا
ؼدداانجع ددقانف صنددهت ايعهوددنايتبدده لا ئقهتددجالافااددجايد اق ددص ا ارددا طلا جددناـ ددلالااعبددهما-ا
فد الوف ددااللمددها ا-ا اق فددنا إلات ص ددهافد ائ لإ ا تفح ددحائقهتددجالتمعددصبالوف د ا ن دده إالاف صنددهما
ف د الوف دده اصواك ا د لا ن ددهاانج صـ ددجان د الوفنهو دداالوت د ايج ددنا ددر هاف د اوـعب ددهإاا ددهايعف ددتا
يها ا دجالوفاا دجاو يعدصبالاعدهحاـ دلالا دعص ؿالواق د او مهنفدجاقع داافد ا( Gonzalez & Porcel,
)2007ا :ا
 للمقصةالوقهاصا جاوألـ هلالوفاا جا.
 لوع ا يهمالاأ ص اىقهتجالتمعصباو فهنج.
 لوق ص الافا جاـ لائقهتجالاف صنهم.
 1/7/1إدارة امللكية الفكر ة واملضحىدعات الرقمية :
ت د لالا ددعص ـهما–اي ددفجاـهنددجا-ائاددلاقددصا الوب هاددهمالوصوددف جا لوددن الورهنددااا دده إا
لاف صنهمالاص ـجا ل االا عص ؿانقاللمفهػاـ لاتقصةالوعأو فا لواضالا رلايعع نا-اف اا ا
ند األات دده ا-اللم ددصلاـ ددلائ اند الونهرددااألاود لاو ف ددالا ع ددتاـ ددلاق د الوف ددجاـ ددجائفلوددجا
تقددصةالوعددأو فا لواضددااcopyright clearance processلا قنعددصبااق د الوف ددجاـ ددلالوف يد ان د ا
لل عددصلملا وا ،ددهاقتبددقاا عددها د عهاي د لان د اقي ي د انهو د اتقددصةالوعددأو فا لواضدداا لوع ددا يهما
لا صحاا،هاـن ائقهتجالوف اا(لوا لالوعبقلالوعي االو هيغ)لا ق ب اق الوف جا اا اتفق لا
ـن د نهاالاي د انهو د اللمددتاف د ا فددضاألات دده ايهثددعخ لوالوا د جالااضددصإ ان د الوف دداا هددلاق د ا
لوا د جالتما ددجا لو ،هة ددجان د الوف ددالا ق د ات ددعغاةاـ ددجاللم ددصلاـ ددلائ ان د الونهر دداا قع ددها
ظص اج لا ن الا ا ا اقعع ناوق هلالابهراايهونهراان هايجفاا رلاألاندااـهةقدها ندهوائقهتدجا
لوف اايها عص ؿا(.)Leary, Lundstrom, & Martin, 2012
قد ا رددهإاي دده ايداو او صوددصلاللمددااو فااددجالوف ددجاا ددهايعف ددتايي هيددجاتقددصةالا ا ددجا
لوفاا جائالاراظ او ه جاف الوصوصلاللماا ه ) (―Berlin Declaration,‖ 2003ا :ا
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 وول :ايفعىالاإوفص ا صمه اتقصةالا ا جالوفاا جاو عف ي اف اج قا ايه الوفهو ا
للمتاف الوصوصلاللمااوألـ هلالوفاا جا ا ها لثعخ لن ها ئقهتت،هاـ لا يا ث غاإق ا
ضد دداطائثد ددنه اتد ددتالا ا د ددجاو ف د ددالا اد ددرو اللمد ددتاف د د اوتعفد ددهػا ف د د اق د دداان د د الوا د د ا
لاعبصـجا غاضاوثعخ لوالو ص ااقغ .ا
 آلاخر :ائي لؿاا جاكهن جان الوف اا ارو اا جان الوع ا اف ارراائواك اد اننهثدنا
ف د ان ددعص ؿا لت د اـ ددلاألاقددااـ ددلارددباجاصاك اددتايرددص انفع د ان د انإث ددجا كه ي ددجلا ا
كهو ددجاترصن ددجلا انجع ددقا ك دده ي انفد د لا ا يانإث ددجا ددابات د د لاوعفف دداالوصو ددصلا
للماالوغ انق لا ـ الوتضغ االوب أا للمفؾاظص االا ب .ا
ددهوا ان د ا الا ددعص ـهماـ دده ان ددهات ،د تائا ددلاصقهت ددجاللم ددا ائالا ا و د االاي ن ددقان د ا
جدص ا فددضاللمدهالمالوتد ايردص ااي،ددهالوصودصلاو يعددصبانق د للا ـدده اندهايرددص الوب ادهن الا ددعخ وا
ى لإ الا ددعص ؿاو ي ددهاةو ددجاى لإ ا ددرهالوف ددجلاا د د اياا ددهن اD-spaceاي د د ايعق د د الوصو ددصلا
وبفضالاصل الوت اقيعهجائالا و اا انف نجاتتأاقاع أااك اللمؽاا( .)Barton & Waters, 2004ا
عخددصتالوبددهت ص اند ائيد لؿاا د جاند اـ د اقبدداالواضددااقثددبه اـ يد ان ،ددهالل ددصتا
ن د الوعف دداضاو دداقجا اواعي ددهللا ي ددهالل ددصتان د ا ايعف دداضاـ د او اعق دده لا وان ددهاـن د نها
يق ددصوالوبهت د اياقهت ددجاـ ددهاـ ددلالا ددعص ؿاااا ددهاي ددرو اي د ان ا ع ددهاو ف ددالا ا ت ددؾاف د ا ا ددجا
ألا د ا اـ د لان مصؼ ددهان د الونهر ددا األاك دده ي اي د لاف د اوـك د لتاي ددأ اـ ددجائي د لؿالوبي ددص ا
يها د ددعص ـهمالاإث د د جاالايفا د د او ع د ددالا اي د ددإ ااـ د ددي ،القع د دده يهلا ا د د او إث د ددجا ا
قعفه ضانقا إال الونهرا ا ضدأ الو د هحايصقدفاتؽداالادصل الااضدصإ اود ي ،الثدتنه لائادلاتق قدجا
ا رهاألاييه ات قغالوق جاوقع ه يجاو ها ف اثنجا لت ا( .)Crow, 2002ا
ق ا رهإما إلثدجا(ادصللالاـبد ,ا)2009ا ا ب دجا ـ ده ا دجالوعد إ را()%69االا
يف د ص ااضدداائاعددهج الوف د اـب د ارددباجاصاك اددتانقهإاددجايهوددري ايقصنددص اياضدداائاعددهج ا ددبنا
ـد د والافاا ددجاي دداجال لما قصلـد د الواض ددااـ ددلاصاك ا ددتلا ود د اي ددع علايهو ددا إ اتغ د د الو ددصإ ا
لور ن د ددجاو د د بالوب د ددهت ا لو د د ـص ائا د ددلااض د دداا قها د ددجالوصو د ددصلاللم د ددااـ د د اظا د ددتا ـ د د اللمهنف د ددهما
و عص ـهمالاإث جا .ا
إاد الونهردداالوضد ائل-اثددف اElsevierافد اث هثددعهاو صوددصلاللمددااـ ددلاتفددؾالوعددصلف ا
يد د اتق ددصةالوع ددأو فاو ف دداا د د اتق ددصةالونهر ددا الوتد د اقيف ددؾاتق د د اوقع دده يلا إاد د اـ ددلا
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ئنرها ددجاتفد يااث هثددعهالثددعجهيجاالتع هجددهما ل ع هنددهمالاددإوف ال نددجانجع ددقالوبيد الوف د لا
ف د د اثد ددب اا و د د ااااد ددهاي د د او د ددإوف اياقهتد ددجا ـ د ددهو اـ د ددلالاصلقد ددقالافعصتد ددجالل هود ددجاا ،د د ا ا
يهاإث ددجالوت د اياع ددص ائوي،ددهاق دالضا نددجالوبيد الوف د ا ق د ايددرو الا ددعص ـهمالاإث د جا
)(―Article posting policy,‖ n.d.الا د ايهواضدداالوفددصإياا ددص لمالاقددهالماف د ا يا قددتا يا
د جاو ددإوف ا
نر دده لا هوا ددبجاو ددصل الاقبصو ددجاو اض ددااي ددهاااا ددهاي د اياض ددا هاف د الاصلق ددقالو
لا عص ـهمالاإث جائالا اهايرص ا نهاااك لماتؽااني لا نهايهوا بجاو قهالمالااضصإ ايها
اااهاالايع ااضا هائالائ لاق ا اقاإثصوايقا هالونهراا) (―Green open access,‖ n.d.ا
ند ايد اوقجه ددهما ضددأ اصجدال لمالوتد اقتبف ددهالا ددعص ـهمالاإث د جالم هيددجاتقددصةا
لا ا ددجالوفاا ددجا نددهاانضددا ؿاقددأن ايي ددجالوف دداالوجم د المفددؾالوبيددص ا ئقهتت،ددها Securing a
Hybrid Environment for Research Preservation and Access- SHERPAلا لودرباقد اوات،ده ا
ننددهاف د اـددهوا2006اولا ددصاي ،د تائاددلالا ددهـ افد ائاضدده الا ددعص ـهمالاإث د جا غددضالونؽددااـ د ا
ق هيهالا ا جالوفاا جالا لافهي لا للمص لا لو هثهملا لا عه لقها) (―SHERPA,‖ n.d.ا
تف د اتقددصةالوعددأو فا لواضددااق د جانيصإ ددجاو د بالوبددهت اوقبددصلا نددجالا ددعص ـهما
لاإث د جلاا ج ددناـ ددلالا ددإوف ا الا ددص ـ انالجف ددجاتق ددصةالوع ددأو فا لواض ددااو د بالونهر ددالا ا
يرصا ددصلاـ دلالقعن ددهؿاي ددأه ،اياي د لؿاـ د ا ل دداالا ددعص ؿاا دداه ،االايخ ددا لات ددتان ا ددت ،او ف ددالا
التمع د ددصبا(ث هث د ددجاصيد د د لؿ)ا لتد د د اند د د الوفنهو د دداالوتد د د اقإاد د د اـ د ددلال ع د ددهوانع د ددصإبا
ق د ددا
لا عص ـهمايق هيهالا ا جالوفاا جا( .)Nath, B., & Joshi, 2008ا
 2/7/1صياصة إلايداع باملضحىدع :
قيع د ددهجاكد ددااجهنفد ددجات د د لاىاض د دده ان د ددعص ؿانإثس د د او د ددها اققد دداالو هثد ددجالل هود ددجا
يهتم صـددهماق الوقددصلا اقخع ددفان د انردده ام دداا لل د نهمالاق نددجاقخع ددفان د ان ددعص ؿام ددالا
قعفهناالا عص ـهمانقاق هيهالا ا جالوفاا جان اجهاب ا :ا
 وول :اقج قاألاـ هلالوفاا دجاند األاكده ي
تقصةاتفؾا ئقهتجالتمعصب .ا

ا لوبدهت لا ندهايجدنا دقاث هثدجاوعدأن ا

 وخي ننر:ائقهت ددجالتمع ددصباو ددعف ي ا الوت د ان د ا
لوصوصلاللماا ات هيجاتقصةالا ا جالوفاا ج .ا
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ق ااث هثجاصيد لؿايها دعص ؿالوف قدجالواثد جايد ائ لإ الا دعص ؿا لاإودفلا قصضد ا
د ددرهالو هثد ددجاللمصلاد ددنالوقهاصا د ددجاوإلي د د لؿا ند ددها د ددصانع د ددهحاو د ددعف ي ا قد ددصااالثد ددعخ لواةن د د ا
و عص ـهماوعجننالوعف ياـ لاتتالاإودفلا جدنا اقردص اق د الو هثدهمانعهتدجاـ دلالل دغا
لابهرددااو ددإوف او د صلاـ ي،ددها قددتائيد لؿا ـ ددهو ا اق ا ود ا نددااتهثد الم ددصلالا ددعص ؿاـ ددلا
لو د د هاهمالو فند ددجان د د اقبد دداالاإود ددفاو عفهند ددااند ددقالاد ددصل الاص ـد ددجلا الي د د ا ايقبد دداالاإود ددفالوبند ددص ا
لوضا طالل هوجايهو هثجاقبااـ جاصي لؿا .ا
ا ددها ددصانع ددص ا ايقبدداالاإوددفالو هث ددجالل هوددجايهىي د لؿاقبددااصي د لؿلاا د الا د ا
ي ها ايف الاإوفانهاقهوايهاصلاقجاـ هاورو ايجنا اقرص الو هثجا لضمجا ثد جلا ابغدلا
و رهالو هثجا اقصض انهاي لا()Pappalardo & Fitzgerald, 2007ا :ا
 .1الا ددعص ؿاو ددهاللم ددتاف د ائـ دده ااض دداالا ددصل الاص ـ ددجالمف ددهانعهت ددجائواك ا ددهاو ددعف ي ا
لو ،هة ان ا لالا عص ؿ.
 .2يقاالاص ؿايأاهاوهتنالا ا جاو ف الا هوعها اا صاو يهاللمتاف اصي لؿ.
 .3الا عص ؿاثصتاييعفؾايا جالتع هظ جان الوف ااق الضاللمفؾالواق .
 .4ف اتهوجائ لاكه الوف ااياـههانإث جا ابا(ج جان صوجان )االي ا ايض اورو .
 .5الا ددعص ؿاو دديران د صالاقهاصا ددهاـ د ا يا ع دده لا ات ددرتلا انخهوف ددهماقهاصا ددجاف د الا ددصل ا
لاص ـج.
 .6الاقاعقددااتق ددصةالوع ددأو فاو ددعص ؿلاا ددهاإوفاييددعفؾايي ددتالث ددعخ لواصو د لإلماللمهو ددجا
لا عقب جان الوف ااوإلي لؿا لواضااف ا يانره اة ا.
 .7الايقصوالا عص ؿا ف اا ياتغ ا اتف يااف الاه الوف ج.
 3/7/1ثرخيص إلابداع العام : Creative Commons Licenses
نضا ؿااإث جا اإ ي جات ايعقهث ا لثعخ لوالافااجان ا لاألا لمالتمها جا
لوقهاصا ددجلاا ددأايب ددهظجات د ايعغ د اـب ددهإ ا"ك ددااللمق ددصةانيفصؼ ددجا"ائا ددلاـب ددهإ ا" ف ددضاللمق ددصةا
نيفصؼ ددج"لا ه ددلاوي ددتايد د ي االمق ددصةالوع ددأو فا لواض ددالا ئا ددهاتف ددااجنب ددهائا ددلاجن ددنان ددقاتق ددصةا
لوعددأو فا لواضدداانددقائنرها ددجاتفد ياارددا طاتقددصةالوعددأو فا لواضددااوعنهثددنالتع هجددهمالا ددعف ا
) (―Creative Commons,‖ n.d.ا
ا
ا
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مسايا اصحخدام ثرخيص إلابداع العام (:)JISC, 2009
 لوب دهظجا:ا د عجاند الونهت دجالوقهاصا دجلاا د اتف دااـ ددلاقدصا اتدااثددا قاوعفق د لماتقددصةا
لوعأو فا لواضا .ا
 ققهث ا ئـه الثعخ لوالاف صنهما لاصلإ  .ا
 لاا اددجا:انعهتددجافد ا ددجا رددرهلاي ددهافد ا ود الورددص الاقددا اةو ددها الوتد اي اد انفهلمت،ددهاند اقبدداا
نياكهمالوبي  .ا
 قي د ااددالالوصوددصلائاددلالا دده إالواق ددجالانعجددجايصلثددعجانإث ددهمالوقعددهؿالوفددهوالوت د ا
قق واإو لاق هاتمع قالوبي الوف .
 8/1برامج إدارة المستودعات الرقمية.

ؼ د د ددامالوف ي د د د ان د د د الوب نج د د ددهماىاضد د دده ا ئ لإ الا د د ددعص ـهمالواق د د ددجلاق د د د ـ انفؽ د د د ا
لوب نج ددهماافددرالا ددهواألاثهث د جاا د اقددصاااةو ددجاو ددص ـ او ت ددم اايها ددعص ؿا لو د صلائو ددهلا
ادرو اقددصاااةو دهماوعي دداالاددصل ا ا ده جاى ددهلالوب هادهمالوصوددف جاثددصل اند اقبدداالاددإوف ا ا يا
ظ دداتاة دداا ت د اي الجف ددجالا ددصل اقب دداالاصلاق ددجاـ ددلائي د لـ هايها ددعص ؿالواق د لا ا ددرو اق ددصااا
لوف ي ان اللم صلاو مفؾالواق ا).(―Repository Applications,‖ 2008
 1/8/1ف ات برامج إدارة املضحىدعات الرقمية :
ي ا اقق ايالن ائ لإ الا عص ـهمالاإث جائالاا ع اإةي ع ا ها:ا ا
 .1لوب لن انفعصتجالا إا.Open Source Software
 .2لوب لن اونع ا جا الوعجهإ جا.Proprietary software
ا
أوًل :الارامج مفحىخة املصدر
وق د د ا ود ددبيتالوب نج د ددهمانفعصت د ددجالا د د إاإلة د د اف د د ان د د ل اقع د ددص االوب نج د ددهملاا د ددها
وددبيتاـ ددجاقعددص االوب نج ددهمانفعصتددجالا د إاإ اافددااقددصبان د اجهاددنانعددصإيالوب د لن اـ ددلا
لوق ص الوقهاصا جالوت اقفا هاتقصةالوعبقا لواضالا ودبيتالوب نج دهمانفعصتدجالا د إا ثد جا
افهوجاىاضه الاضا ـهمالواق جا ائ هاجا ـبه انهو جاـ لالاإث هما( .)Lee, 2001ا
ئ انجا اقصلاااكدص الا د إاو ب ادهن االايافد االـعبدهإا درلالوب ادهن انفعدصحالا د إلا واد ا
يجدناقدصلااانج صـدجاند الوضدا طا وـعبدهإلماألا دابان ،دها ‖(―The Open Source Definition,
)n.d.ا :ا
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تا جائـه الوعصف قاFree Redistributionا
إاSource Codeا



قصلاااكص الا



ئنرها جائجال اتف ي ما الن ا ابانضعقجان الوب اهن األاو ل.



ـ والوع ناي األااال ا التم صـهما التمهالما.



ـ واااضا ياق ص اـ لالوب نج همالا هـ األا اب.

اااا ن الا ا اق ا فالونؽ انفعصتجالا

إائالا جاقعهـهما()Thakuria, 2008ا :ا

 .1اؽددهوالااعبددجانفعددصحالا د إان دداا:ا Library Manager, Library Management GPL
Libraryا Loan Management System, Greenstone3, Librarian DB, NewGenLib.ا
 .2اؽهوائ لإ التمعصبان اا:ا .Drupal, Joomlaا
 .3اؽهوائ لإ الا عص ـهمان اا:ا .DSpace, Eprintا
إان اجهانالوف ي ان الاإث هما

ن ا ا ثبه ال ع هإ الوب نج همانفعصتجالا
()Biswas & Paul, 2010ا :ا
 .1لإقفهؿا ثفهإايانج همائ لإ ا قعص االاضا ـهمالواق ج.
 .2وثعخ لواللماالوغ انق ا(صقهتجالتمها ج).
 .3ئر دالاانجع ددقالاع ددصإ اف د اـ ددجاقع ددص اا و د هاجالوب نج ددهم (ت د ائ اـ ددجاقع ددص اا
و هاجا رلالونصؿان الوب نج هماقع اف ائظهإا اضعجالجع هـ ج).
 .4الوافه انقهإاجايهوب نج همالوعجهإ ج.
 .5ـ وا جص ا اهماـ لاق هيهاتقصةالا ا جالوفاا ج .ا
ا
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 ومه أمثلة الارامج مفحىخة املصدرةدارة املضحىدعات الرقمية :
 .1برنامج دي صبتط : D-Space
ق اقعص اهان اقباانف ا )Massachusetts Institute of Technology (MITلا صااؽهوا
يف ددااـ ددلاقج ددقا تف ددؾا قاض د فا ئقهت ددجاصاع ددهجالوفا دداباقـ دده ا ددجالوع د إ رايهلمهنف ددجاف د ا
رددرااإق د لا د ـ اج ددقا رددرهلالتمعددصبلاا ددهاي د ـ انف ددهإا ي د اكددصإلا ت د اق د ياا لثددع ل ا
لوب هاددهم-ايت د ايي د الوددن الورهنددالا ف د ا ددرلالوب اددهن ا ددصاو ع ددهإاألا لاو إث ددهماألاكه ي ددجا
الوا ي جا ي هالوعجهإ جا).(―About DSpace,‖ n.d.ا ا
 .2برنامج : E-Prints
ق اقعص اهايصلثعجاجهنفجاثده بعص ا University of Southamptonلاود إمالوا د جا
ألا اددلاننددهاف د ا ل ددااـددهوا2000لايت د الوب اددهن ا ـ د ا لث ددقالونعددهةاف د اج ددقا ايدده الوفددهو اوعفح ددحا
لوععب قهمالوعانصوصج جاللم ي ) (―EPrints,‖ n.d.لا ن ا ان نيها اج قانرصاهقهالوب نج جا
تفع د اـ ددلايدالن انفعصتددجالا د إاا ددصاي ددعخ وااؽددهوالوتضددغ ااو ددناراLINUXلا ثد ااا يهت د أا
Apacheلا قهـ د اي هاددهماMySQLلا عصلاددتانددقانفددهي انبدده إ األاإر د فالافعددصحاOAIا و د ايف ددأا
ئنرها ددجاقاضد د فالتمع ددصبايهث ددعخ لواقهـد د اي ها ددهماجصج ددااث ددرصوااGoogle Scholarلا تد د ا
لثددع ل ا ق د ياالوت ددم مالوبب صجالا ددجاا دده إالاف صنددهملا ت د ائنرها ددجائـ د ل ا قخ د ا
لا ف ددهماوث ددتنه يجاو مف ددهػاـ ددلاقنهث ددتالوب ها ددهمالوصو ددف جلا ئنرها ددجائ ددهاجاق ددص اـ ددلائقهت ددجا
لتمعصباالثت فه ااك لماللمؽا( .)Beazley, 2010ا
 .3برنامج فيدورا : Fedora
قد اقعددص اهاند اقبدداانج صـددجاند الوبددهت ايجهنفددجاكصإا ددااCornell Universityاابا ددجا
لمف ددؾا ئ لإ ا ئقهت ددجالتمع ددصبالواق د اف د ار ددراالوا ها ددهمالواق ددجلا ف دداتاا د إلانج صـ ددجان د ا
لوانصفاو عفب اـ الوا هاهمالواق جاو عأا اـ لالوف قهماي الوا هاهمالواق جلا صايااهن انا ا
و غهيددجاي ا د الثددعخ لنهاو د ـ ا يااددصؿان د ا اددصلؿالتمعددصبالواق د لا ا عصلاددتالا ددعص ؿانددقانبدده إ ا
ألاإر د فهمالافعصتددجالوت د اتف ددااـ ددلاتفح ددحانف ددهي الوتضددغ االوب ددألا اددرو ايعصلاددتانددقاـ د ان د ا
لافددهي الوفها ددجا ألاثددك لو جاا ددصاي د ـ انف ددهإا ي د اكددصإاو عه لقددهلا د ـ انف ددهإا Open URL
Standardاو مف د ددؾاظص د دداالا د د با ع د ددجاق د ددا فالوبي د ددص األاث د ددك لو جلا د ددع اقاضد د د فانيع د ددصبا
لا ددعص ؿاند اقبددااابد بانياكددهمالوبيد الوفها ددجان ددا google, google scholarلا ددع ات دده ا
لتمعصباـ اظا تا نهمان اا Trove, OAIsterاا) .(―Fedora Commons,‖ n.d.ا
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 .4برنامج : CDSWARE
قد د اقعد ددص اهاند د اقبد دداالانؽ د ددجاألا إ ددجاوألييد دده الونص د ددجاCERNلا قد د اق د د هاو د د ـ ا
ه نددهمان ددص لماألاييدده ا ا ددهإظالااعبددهماـ ددلالل ددغالابهردداا اؽد ائ لإ الوص ددهةتاـ ددلالوص ددنلا
عصلاتالوب اهن انقانبه إ األاإر فهمالافعصتجاOAIلا ـ انف هإMARC21لا ت اييد الودن ا
لورهناا( .)Sitas, 2006ا
 .5برنامج : Archimede
ق د اقع ددص اهان د اقب ددااجهنف ددجاالا دهللا ددصااؽ ددهواى لإ الا ددعص ـهمالاإث د جا ا لج ددجا
نعفد الو غدهما(ئاج دنبا–اااا ده با-ا ثدبهاى)لا لج ددجالوب ادهن ان دعق جايدرلت،ها وي دتاجدح اند ا
لوعف همالوب نج جلا و اي ايا هاجاوغهما اباو صلج هما ائـه اقان دناو ب ادهن ااف دهلا
ا ددهايتد او ددعف ي الوعبد يااند اوغدجاق ددابافد ا يانردده ا فندده ا ندده اـ ددجالوبيد ا وثددك جهؿا
).(―Archimède,‖ n.d.
ا ددها ان نيددهان ددعصته اند ايااددهن اD-Spaceايهالـع دده اـ ددلالوصتد لما لتم صـددهمافد ا
ر ددهالا فع د اني ددااالوبي د الل ددهلاي ددهاـ ددلااؽددهواLIUSا"بت ننة عم ننل ث ن ثطى ره ننا م ننه حان ن
منىظف املكحبنة بجامعنة ًلفنال"الانعصلادتاندقاOAIا–ايد ـ انف دهإا ي د اكدصإا( Barton & Waters,
 .)2004ا
ا
ثانيا  :الارامج الامحالكية أو الحجار ة
هد اق د الوبد لن الوتد ايددع اقعص ا ددها قصف ف ددهاند اقبدداالوضدداكهمالوعجهإ ددجلاا ددقاف دده ائقبددهلا
لاإث هماـ دلائاضده الا دعص ـهماكصثد جاو ق دهلالوف د او بدهت ان دها ادقالوضداكهمالوعجهإ دجا
ـ لاقصا الوا ان اللم صلالوب نج جالوعجهإ جالوت اقتنهثنانقالتع هجهماق الاإث هماىاضده ا
لا ددعص ـهملا هوبددهانددهايض د ااـق د ار دال الوب اددهن اين د ا ددهلايهوع د إ ناـ ددلالوب اددهن ا (―Choice
).Matrix,‖ n.d.ا ا
 ومه أمثلة الارامج الحجار ة ةدارة املضحىدعات املؤصضية :
 .1برنامج ): Digital Commons (Bepress
قد د اقع ددص اهايصلث ددعجا لإااض ددااي ا ددلا تضد د االوعر ف ددجالل هو ددجاي ددهالوب نج ددهما–ائاض دده ا
لا عص ؿا–الوبا جالوعيع جا–الوع إ نا–اوثع هاجا–الوا اوتع هظىا–الو ـ الوف أ-ا قي ي ا
لوب نج ددهملا قد د والوب ا ددهن ا ل Edikitاو د د هحايه ددهلالتمع ددصباو ددعص ؿاند د اقب ددااللم ددجا
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لا ددعخ نجاو ددهلا عصلا ددتان ددقانب دده إ األاإر د فهمالافعصت ددجاOAIالا ت د اق د ياالوب ها ددهماف د ار ددراا
ان ا لالوقصلوناTemplatesلا ارو ايي الون الورهناا(" Digital
XMLلاا هايت الوعخ
 .)",Commonsا
 .2برنامج : Content dm
يااهن اى لإ التم صـدهمالواق دجاقد اقعدص اهاند اقبدااردااجاDimemaلايف دااـ دلاقدصا ا
كهاددجاألا لمالوت د اتف ددااـ ددلاقنؽ د ا ئ لإ ا ئقهتددجالتم صـددهماـ ددلاصاك اددتلا اددرو ايق د وا لما
للمف ددؾالواق د د او ج صـ ددهمان ددهاابد د امم ددهلا قر ف ددجالوب ا ددهن اي ددع اقي يد د هاين دده اـ ددلاممد د ا
لتم صـددهما)(―CONTENTdm,‖ n.d.لايعصلاددتانددقانبدده إ األاإرد فهمالافعصتددجاOAIلايد ـ انف ددهإا
ي د د اك ددصإاوصو ددفالوب ها ددهملاا ددهايتد د اق د د ياالوب ها ددهمافد د ار ددرااXMLلايد د ـ انف ددهإاZ39.50لا
ف ااـ لائ هاجالتم صـهماق قهة هائالالوف اظالوفهو أاWorldcatا(.)Barton & Waters, 2004
 .3برنامج : interlibrary digital repository
ن ددعص ؿالوا ها ددهمالواق ددجاق د اقع ددص اهان د اجها ددنار ددااجاIntrallectلا ددصاققن ددجاق د ـ ا
لاإث همالوعف جاثصل اف انات جالوعف اصوحلنىا انها ف اصوحلنىاىاضه ان عص ؿاو ه إا
صواك ا ددجايعا ق ددجا د عجا ث د جا اللمهج ددجائا ددلانعخ د لاا ،د تائقهت ددجالا ددصل الوعف ددجا
ئواك ا ددهايددأـ لاجددص ان انددجلا ددصاي ا د الاف د ا لا د إ ان د ائ لإ ا ققهث د ا ئـدده الثددعخ لوا
لا ه إاصواك ا جا) .(―intraLibrary,‖ n.d.ا
 .4برنامج : EQUELLA Repository
يااهن اى لإ الا عص ـهمالواق جايف ااـ لاقصا انن جاالثع دهاجالا ده إالوعف دجا
لوبي ددجا صـ ن ددجلا ن دده إالااعبددجلا ددع الثددعخ لنهاند اقبدداالوف يد اند الاد لإظا للمهنفددهما
لور هما ألاق هوالوف جا).(―EQUELLA,‖ n.d.
ـ ا اا الوبد لن الثدعخ لنهايضد ا و دااOPENDOARا الوب ادهن الوضد اD-Spaceا دصا
ألااا د الث ددعخ لنهاوبن دده الا ددعص ـهما؛ات د اتؽ ددىايا ددبجالث ددعخ لوا%41لاي ددهاياا ددهن اE-Printsا
يا ددبجالثددعخ لوا%14لا د اجدده ايااددهنجلاDigital Commons, OPUSا ‖(―OpenDOAR Chart,
)n.d.ا .ا
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ا
شكل ( )2/1نضبة اصحخدام برمجيات مضحىدعات الىصىل الحرخىل العال (“OpenDOAR
) Chart,” n.d.ا

يهى هاجائالاق الوب نج هماثصل الافعصتجالا إا الوعجهإ جااق اؼ امايااهنج هما
وي ت اوبنه الا عص ـهم ا ئا ه اهل اـبهإ اـ ا نج االثع هاج الا عص ؿ ااعف ا اـ ل اينه ا
اى لإ الا عص ـهمل ا لثع هاعهل ا قعص اهل ا ن ا ن ج اق ا
لا عص ـهم ايب اهن انعخ
لوب نج همايااهن ا Open Repositoryا) (―Open Repository,‖ n.d.ا لوربا صاـبهإ اـ ا نجا
الثع هاجالا عص ـهماق اقعص ا هان اقبااBioMed Centralلا ف اااا تالوف اايهاـ لاينه ا
لا عص ؿا ئ لإقهايهثعخ لوايااهن ا باثبيرا.اا ا
ؼ دداما ي ددهاننؽ ددجاDURASPACEا ه ددلاننؽ ددجان ددعق جاالات ،د تاو ددا لاقق ددصواي د إا
إ د دده ياو د د ـ الاض د ددا ـهمالافعصت د ددجاوعفح د ددحا لوائقهت د ددجاألاو د ددصلالواق د ددجلا تف د دداايهوعف د دده ان د ددقا
لتمع فددهماألاكه ي ددجلا الوف ددجلا لو قها ددجلا لوعانصوصج ددجاود ـ الاضددا ـهمالواق ددجالافعصتددجلا
قق وا نهت،هاو هـ اف ا ه ائقهتجالوك ل الواق د اوألج دهلاللمهو دجا لا دعقب جا؛ائي هادهان ،دها
يأ اتفدؾاصاعدهجالوفاداياالوفدهو ا لوكد ل الو قدهف ا لوف د ا دصا نداا دا إيالا ود اـد اظا دتا ـد ا
يااد د ددهنجلا باثد د ددبيرا ا د د د إلايهـعبهإ د د ددها اا د د د اي د د دالن الا د د ددعص ـهمالثد د ددعخ لنهاتد د ددصلالوف د د ددهو ا
) .(―DuraSpace.org,‖ n.d.ا
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 2/8/1اخحيار برنامج إدارة املضحىدع :
تفع اـ جاو ع هإاـ لانج صـجالو هثهمالوتد اقتبف دهالاإث دجلا هوبدهاندهاينؽداائادلا
لوب د لن انفعصت ددجالا د د إااي دداا ا ددااقه ،ددهانجها ددجلا الايصجد د اقر ددهو فاـ ددلالث ددعخ لن هائالاله ،ددها
ياـ دلانج صـدجاند الوعردهو فاألا ددابان دااقد إ نالادصؼف لا لود ـ الوف د ا (Northumbria
قنعدص ا
)University,n.d.لا ن ددهاانج صـ ددجان د الوفصلن دداالوت د ات ددهـ اـ ددلال ع ددهإاياا ددهن اننهث ددناى لإ ا
لا عص ؿالواق ا هلاكهوعها ا()Andrew, 2004ا :ا
 الدع والحطى ر:
 .1جددص ا ـ د او ب اددهن ان د اجهاددنانعصإ ددهان دداائو د لإاألا وددجاصإردده يجا لوقددصلة الوب ي يددجا
mailing listsالماانضا مان عخ ن ه.ا ا
 .2لوعع ددص االا ددع اان ددااقع ددص اائو د لإلماج ي د او عغ ددناـ ددلانض ددا ماقهة ددجلا ئ ددهاجا
لاح ان الا ن ا لا نلماو ب اهن .
 معمار ة المظام :
 .1نا اجالونؽهوا ياث صوجالوعي ي ا لوععص اا لوعخ

.ا ا

 .2وغددجايانجددجاننهثددبجا اؽددهواى لإ اقصلـ د الوب هاددهما هيددتا ننهثددنان دداا Postgresql ,
Oracleا.ا
 .3لوعرهنداانددقا د نهمالوص ددنا لثددعخ لواوغدهمالوع د
.XML , XSLT

الاف هإ ددجان داا HTML , CSS ,

 آمه المظام :
 .1لو

ت هماAuthorization

 .2لثعخ لوااؽ الو ـ ا ننج.
 إدارة المظام :
 .1ئ لإ الا عخ ن ا؛ا ياقي ي األااصلؿالت ع فجان الا عخ ن ا قي ي ا لإاا ان . ،ا ا
 .2ث هث ددهماصقهت ددجا؛ا ياقي يد د اث هث ددهمالوصو ددصلاو
صقهتجاللمحة جا اق ص اصقهتجالااقبعجايصقتانف .
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 املعالجة الفمية :
 .1لا عه لقها ياقي ي الوب هاهمالوصوف جالاع ص جلا ل ع هإا عجاننهثبجاو عه لقها .ا
 .2اؽددهواوإلي د لؿا يا ج ددص ااؽددهواوإلي د لؿايخع ددصلمانف ن ددجانددقائنرها ددجاقخ
لثع ل ا ت ه الا عه لقه.

ددهلائنرها ددجا

 .3نخاجدهمالادصل اitem Wrappersا ـد األاادصلؿالت ع فدجاند الا فدهملا جدص ا رداا ل د ا
.internal structure mapping
 الحف الرقمي :
.1

جص انفااهما هيعجاPersistent Identifiersان اا .Handle, PURL, URN, DOI, ARKا

 .2ئنرها جاواعقهلان ااؽهوام ا .Immigrationا
ن د ددهاا ي د ددها ف د ددضالوفصلن د ددااألا د ددابان د دداائنرها د ددهمالوع د ددف الو ان د ددىلا ن د ددهـ لما
وعاض فالاصل ان ا لانياكهمالوبي لا قصلااائنرها همالوبي لا قاض فالون الورهنا.اا
 9/1الموارد البشرية إلدارة المستودعات الرقمية.

ئ ائ لإ الا ددعص ـهمالاإث د جاقعع ددنااا ددتاـ ددااو يددهانج صـددجاند الافددهإتا لا ددهإلما
لوتد اقخع ددفاـد انددصؼف الااعبددجالوعق يددجلاوددرو ااددا اـ ددجال ع ددهإااا ددتالا ددعص ؿاق ددااقيد يها
ن د اا ددصؿا ددهلاو ف ددصإاـ ددلاألا د هلالانهث ددب اى لإ الا ددعص ؿالو ددري اي ع ر ددص انج صـ ددجاند د ا
لا هإلما لوافه لمالوعانصوصج ج.ا( )Simons & Richardson, 2012ا
ددهت الااعب ددهما إلاإلةد د لاـ ددلان ددعصبالوف ددهو افد د اقأث دديرا قع ددص اا ود د هاجا
ف ددنا
ددهت الااعب ددهماألاكه ي ددجان د د صوص اـد د اقج ددقا قنؽد د ا
لا ددعص ـهمالاإث د د جا؛ات د د ائ ا
دجافنددهوالابدده إ افد ائ لإ انخاجددهمالوبيددص ا
اضدداالاف صنددهماوددرو ااااددهاند الانعقد ا اقأ ددرالااعبد ا
لوف جان ا د لالا دعص ـهمالاإث د جا()Horwood, Sullivan, Young, & Garner, 2004لا فد ا
إلثدجا()Kennan & Kingsley, 2008ا جا دتافد ا ثدك لو هاـ دلا39اجهنفدجا ثدك لو جا جد ا اا دبجا
%71.1ان ااا تاـ االا عص ؿاو ي ،ا ف جاناعب ج.ا ا
ق اتالااا تانضا ؿاSHERPAاـ لا دقاا ده جاو عصود فالودصؼ ف او د صو اـد ا
ئ لإ انضددا ـهمالا ددعص ـهمالاإث د جا؛الثددعجهيجاو ع بددهمالوت د ا إ مائوددي ،لا ق د اق د اقعص ا ددها
يصلثددعجالا دده اف د الاضددا ؿا ـ دده اUKCORRاـ ددلا ايددع انالجفت،ددهاثددنص هلا ق د ا إ ما ا
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لوف يد د د اند د د الا د د ددعص ـهمايرد د ددص او د د د ي،هاا ع د د د ا ؼ ف ع د د د ان د د د صو اـ د د د ائ لإ الا د د ددعص ؿا د د ددها
( :)Robinson, 2009ا
 .1م ننديراملض ننحىدع : Repository Managerا ددصايد د يااللمها ددنالافن ددصباند د الا ددعص ؿلا
ضد ااث هثدهمالتمعدصبلا قد إ نالا دعف ي لا لوعصلودااندقاص لإلماألا دابايهاإث ددجا
وق هالمالل هإج ج.
 .2املض ن ىل الحمفي ننلي للمض ننحىدع : Repository Administratorا ع ددصالالوعنف ددرالوفف ددلا
ئ لإ اياادهن الا ددعص ؿلا عده قاق ددهيهاللمفددؾالواق د ا لا عه لقددها جص ت،دها ئود لإالوعقددهإ اا
ـ الثعخ لوالا عص ؿا.
لودبفضا دااند الا ددعص ـهمايدع اقق د الوف دااا،ددهائادلاـد اا دهما ؼ ف ددجا ائ لإلملا
الوب هاهملا ن صا اقانصوصج دهالاف صندهملا
تض ااـه الاف اث لا لوع إ نلا ص لإ لا ن
ا هاي لالوعصو فالوصؼ ف الاقك حاند اجهادنانضدا ؿا SHERPAوععدص اا ئ لإ ان دعص ؿانإثسد ا
اهج ا :ا
ا
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حدول (  ) 1/1الحىصيف الىظيف املو رح مه حان مشروع  SHERPAلحطى روإدارة مضحىدع
مؤصس ي ناجح.ا()Robinson, 2009

الىظيفة

إلادارة
:Management

املارمجىن
Developers
:Software



املهارات

املهام

الحمحس بمهارات الويادة والحخطي
ةدارة املضحىدع.

 إدارة ميزاني ن ن ننة املض ن ن ننحىدع والاص ن ن ننحجابة ًلخحياح ن ن ننات
املضحفيديه مه املصادر.
 وضس إلاص راثيجيات لحطى ر املضحىدع.
 إيجاد فرص لحمى ل املضحىدع عمد الحاحة.
 إدارة خنندمات املضننحىدع عننه ير ننألا ثددينند وهنندا
والخط املضحوبلية لحدضين خدمات املضحىدع.
 ثط ن ن ننى رمض ن ن ننارات العم ن ن ننل ةدارة املحح ن ن ننىي وقض ن ن ننايا
الحف يى ل املدي ملخرحات املضحىدع.
 إعداد اصحبيانات لوياش رضامل املضحفيديه.
 الحعامل مس الشكاوي واملو رخات املودمة مه حانن
املضحفيديه.

 الحعامن ننل من ننس نظ ن ن الارمجين ننات الوا من ننة
عل ننى الى ن ن مث ننل , Unix, Linux,
.MySQL, XML, PHP,
 الحعامننل مننس واخنند علننى وقننل مننه بنرامج
إنشامل املضحىدعات.
 الحعامن ن ننل من ن ننس خن ن نندمات ،Web 2.0
وودوات إلاخص ننا ية مث ننل Google
Analytics

مض ىلى امليحاداثا
: Metadata

 الودرة على الحعامل مس معاييرامليحاداثا
وخططها مثل Dublin Core, MARC
METS, MODS, OAI-PMH,

مض ىلى الحف
& Storage
: Preservation

 معرفة أفضل املمارصات في مجال
الحف الرقمي.

مض ىلى إدارة املححىي

 املعرفة بوضايا خوىمل امللكية الفكر ة
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 ثخصيص املضحىدع وإدارثه .
 إحرامل الاخحبارات على المظام وثويي المحا ج.
 ثصمي وثطى ر واحهة املضحخدم.
 ثددين ن نند وثطن ن ننى رالخن ن نندمات ات الويمن ن ننة املضن ن ننافة
ةدارة املجمىعات.
 ثدديد البيانات الىصفية الالزمة للمىاد .
 الحنض ن ن ننيألا من ن ن ننس فر ن ن ن ننألا الفهرصن ن ن ننة واخحبن ن ن ننارثطبين ن ن ننألا
امليحاداثا.
 الحأكد مه حىدة املحياداثا.
 الحعامن ننل من ننس خن نندمات ثكمىلىحين ننا املعلىمن ننات فيمن ننا
يخص الحف والنتخ الاخحياي .
 الحعام ن ننل م ن ننس الع ن نناملين ف ن نني املؤصض ن ننة مث ن ننل م ن نندير
سن ن ن ن ن ننجالت الجامعن ن ن ن ن ننة ،وورشن ن ن ن ن ننيفيين  ،ومض ن ن ن ن ن ن ى ى
ثكمىلىحيا املعلىمات.
 ثطبيألا صياصات الحف الرقمي.
 وضنس صياصنة املححننىي للمضنحىدع بمنا فنني لن أنننىاع
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Content

مض ىلى الدعاية،
والحدر  ،والدع
Advocacy,
& Training
Support

الالزمة عمد قبىل املىاد باملضحىدع.

املىاد  ،والحعامل مس املىاد املخحلفة.
 ز ننادة كن وحننىدة املننىاد التنني يننح إيننداعها باملضننحىدع
عه ير ألا ثدديد املىاد املماصبة لإليداع.
 وض ننس برن ننامج ل نندعىة املهحم ننين لالنض ننمام واملش نناركة
باملضحىدع.
 وض ننس وثط ننى رودوات الالزم ننة للخض ننى ألا للمض ننحىدع
مثن ن ن ن ننل ودلن ن ن ن ننة ،وصن ن ن ن ننفدات الى ن ن ن ن ن  ،والمن ن ن ن نندوات ،
ا
والعروم ،ووص لة الاكثر شيىعا . FAQ
 وضس الاخحياحات الحدر بية وثطى ر الارامج.

اجد د د ا ات د ددالالوا د د د اند د د اللمهنفد د ددهماـ د ددلاصـد د د اـد د د اظ د ددنانعخ د د د اف د د د ائ لإ ا
لا دعص ـهمالااف دلاثدب االا دهلاقهنددتاجهنفدجايدصإ ا )(―purdue Careers,‖ n.d.ايدهىـ اـد اظ ددنا
اف ائ لإ ان عص ؿاللمهنفجا اتارا طانف نجاو رص ان صالاـ ائ لإ الا عص ؿاي دهافد ا ود ا
نعخ
نعه فددجالونهرددا اا ددهايعف ددتايع ددا يهمائقهتددجالاددصل اـ ددلالا ددعص ؿلا وددفا قي دداالاددصل لا ئـد ل ا
لو هثهما صإره لمالل هوجايهثعخ لوالا عص ؿلا قق ي اققهإ ااـ اث الوف اايها عص ؿ ا
 10/1الموارد المالية إلدارة المستودعات الرقمية.

و د ه ااجددهحاـ ددجايندده الا ددعص ؿا لثددع الإ عها للمفددهػاـ ددلاقعددص اهاا ي د ان د اقددصا ا
ن دده إاوعغع ددجالوعرددهو فالاع ص ددجاو ددعص ؿلا نددهاانج صـددجان د الوفصلندداالوت د ايعصقددفاـ ي ،ددها
قي ي اق الوعرهو فان ،ها()Friend, 2009ا :ا
 اصؿالوب اهن الا عخ واف اينه ا ئ لإ الا عص ؿا اا صاقجه اإبا وانفعصحالا إ.
 قرهو فالو ـهيجا لوك او عص ؿ.
 لوصقتا للم الو فواىاضه الا عص ؿا.
 قرهو فاو هاجاألاج ح ا لوب لن ا لوضباجاا
 لوعج د دنلمالو فن د ددجاو عيص د دداالواق د د ا ند د د اي  ،د ددهالاهس د ددمهمالو د ددصة جلا لور د ددهن لمالواق د ددجلا
نخع فاألاج ح ا لوب لن الو فنجاورو ا(اهق ايهنف ,ا.)2008
 قر ددهو فاللمف ددؾالواق د لا ن  ،ددهار دال الوفع دده ا لوب د لن لا اق دداالا ف ددهمان د اج دداام دداا ث ددهةغا
لوعخح ا ئاضه اا التع هظ ج.
 فضالوعرهو فالااقبعجايع إ نالاصؼف اـ لائ لإ الا عص ؿا لودربايضد اان دهـ الادإوف ا
ـ لائي لؿا ـ هو ايها عص ؿا(.)Pappalardo & Fitzgerald, 2007
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هوعددها ايعض د ا الثددعخ لوايااددهن انفعددصحالا د إاالايف ددأا اددهاودديرا نددهااتهجددجاو د ـ ا
ن ددها لا ن د الا ا د اللم ددصلاـ ددلاياا ددهن الا ددعص ؿانجها ددها وا د اقؽ دداا ن ددهااتهج ددجائا ددلا ـ د ان ددها ا
و ه الثع الإ جا اجهحالا عص ؿلا رص او بالاإث جالوت ات لاىاضه ان عص ؿانإثس او ها
نج صـجان الل هإلماوبنه ا تضغ االا عص ؿا هلا()Barton & Waters, 2004ا :ا
 .1ينه الا عص ؿالل هلايهاإث جايهثعخ لوايااهن انفعصحالا

إ.

 .2ورك لاانقاللمهنفهماألا اباف اقاعااوبنه ان عص ؿانإثس انااحب.
 .3وثعفهاجاي

ه إا هإج جاوعصالان جاينه ا تضغ االا عص ؿ.

نه اـ لال ع هإالاإث جالوعا قجالا نجاو ها اقهاوؽا تالوف ااا،هلا ا عع قالوقدصلا
يأا ددهاالاقصج د اقر ف ددجا هيع ددجا نصت د اىاض دده الا ددعص ؿلا ئا ددهاقخع ددفا اق ددهاو ق دا الإلمالوت د اقعخ ددر ها
لاإث جا ضأ الوفنهوااثهيقجالوراا.اا ا
 ثكلفة إنشامل املضحىدع في موابل العا د املحىقس :
ي ددع ات دده اق ددجائاض دده الا ددعص ؿاند د ا د لاققد د ياالوفصلة د الوت د اتف ددص اـ ددلالاإث ددجا
نجع ددقالا ددعف ي ان  ،ددهاـن د ائاض دده الا ددعص ؿلاا د ايف د الا ددعص ؿا ث د جاوإلـ د اـ د ا اض دداا
صاعهجالوفااباو مهنفجلا و ااـ لاقص اللمهنفجاألاكه ي جلاإادقاـد اندالماوثتضد ه ايدهتمعصبلا
لوفهةد الوددربايفددص اـ ددلالوبهت د ان د الوصوددصلاللمدداااقهوددجانف نددجانعهتددجايها ددعص ؿا وي ددتانعهتددجا
يهااعبددجلاف دده ااددالالوعفدده ايد الاإث ددجالا صوددجا لاإث ددهمالوبي ددجالوعجهإ ددجاألا ددابلا جددنا
قيص دداا ددرهالوفصلة د ائا ددلااصلة د انهو ددجان د ا د لالث ددعقعه الوب ددهت الل ددهإج الو ددري اي د افص ا
إثصنهاو م صلاـ لا نجانف نجا(.)Friend, 2009ا ا
 11/1أدوات حصر وتسجيل المستودعات على االنترنت :

نددهااـد اند األا لمالوتد اقعددصالات دداالا ددعص ـهما ت ددم هلا ند ا د اق د األا لما
نهايأت ا :ا
 .1دليل مضحىدعات الىصىل الحر– Directory of Open Access Repositories
 : OpenDOARا
ن د ا ر د اا و ددجالا ددعص ـهملا ددصاـبددهإ اـ د ا و دداانفع د اي ددعص ـهمالوصوددصلاللم دداا
ألاكه ي ددجاق د اقع ددص اهان د اقب دداانإث ددجاJISCلا ددصايف د ا ت د انض ددا ـهماSHERPAلاي ددصاااقهة ددجا
يها ددعص ـهماألاكه ي ددجلا ت د الوبي د اـ د الا ددعص ـهما لوبي د ا ل دداانيعصل ددهلا دصااا لما
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و ـ ان يابالا عص ـهمان ا جااقق ي ا ا االا هإثهما ققهث الافااجاوعي اجص الوبا جا
لوعيع ددجاو ددعص ـهما)(“Directory of Open Access Repositories,‖ 2006لا د اـ د ا
()2322ان عص ؿاتتأايصا صا2013انصفـجاـ لا لالوفهو اكهوعهالا :ا

ا
شكلا( )3/1نضبة املضحىدعات الرقمية مىزعة على دول العال ) (“Proportion of Repositories,‖ n.d.ا

ي د د الود د و اايهوبيد د ايه ع ددهإانج صـ ددجاند د التمد د لما لث ددعخ لوائنرها ددهمالوبيد د ا
اقهـ الوب هاهمايهاوعق ي الوب هاهما
لاعق واا هايق وائت ه لماـ الا عص ـهملا ق اق اق
ألاثهثد جاـد اكدداان دعص ؿا الوتد اند الا اد الثدعخ لن هاق دالضالوبيد لا الوعي دالا ا د نهما
لوعنق ددناـد الوب هاددهملا ند د د د د دهاا فددضاألاثددبه الوتد اقيددصلا ات ددم اانصقددقالا ددعص ؿايهود و اا
ن اا:ا ا
 وفص جالوصوصلااصققالا عص ؿ.
 الاييعصباـ لانصل ايع الوصوصلائوي،هانجهاه.
 ييعصباـ لاي هاهمايب صجالا جااقغا اإ ليغااصلققا هإج ج.
 لاصققاف الوصلققاـبهإ اـ اا اظاااعبجا انج صـهمايع الوصوصلائوي،هاني ها.
 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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 .2سجل مضحىدعات الىصىل الحر – Registry of Open Access Repositories
 ROARا:ا ا
و دداايها ددعص ـهمالواق ددجاثددصل الاإث د جا الاعخ ددجاق د اقعددص اهان د اقبددااجهنفددجا
ثه هنبعص اUniversity of Southamptonلا ع اق ص هان اقباانإث جاJISCلا ي،د تائادلاتفح دحا
قعدص االوصودصلاللمددااـد اظا ددتاقدصا الاف صنددهماللم ي دجافد ات ،دهاـد اا دصا تهوددجالا دعص ـهمافد ا
ج قا ايه الوفهو لا د ا درلالود و ااـد ا()2868ان دعص ؿاتتدأارد اايصا دها2013ا (―Registry
) .of Open Access Repositories,‖ n.d.ا
 .3دليل مودم البيانات بجامعة إليمىي The University of Illinois OAI-PMH Data
 Provider Registryا :ا
ق د اقع ددص اا ددرلالو د و اان د اقب ددااناعب ددجاجا نج دداالو ن ث د جا Grainger Engineering
Libraryايجهنف د ددجائو ن د ددصظلا ف د ددااـ د ددلاقج د ددقا قي يد د د ا ئ إلجا ر د ددرهلالا عه لق د ددها ا د دده جاند د د ا
ت دم مالا دعص ـهمالاعصلاقدجاندقايا قصكدصلاللم ده اابده إ األاإرد فهمالافعصتدجا (University
) .of Illinois, n.d.ا
 .4خارية املضحىدعات  : Repository 66ا
ـبددهإ اـ د اق دداا الةعددىاا ددعص ـهمالوصو ددصلاللمددااـ ددلان ددعصبالوفددهو الـع دده اـ ددلا
و اان عص ـهمالوصوصلاللمدااOpenDOARلا سدماان دعص ـهمالوصودصلاللمداROARلا د ا
ـ ا()2841ان عص ؿاتتأايصا ها . (―Repository66.org,‖ n.d.) 2013ا
 .5دليل املضحىدعات : Directory of repositories
ـبددهإ اـ د اقهة ددجايج ددقالا ددعص ـهمالوت د اود ي،هاني د انصت د او د إاURLان ددعقااق د ا
قاق ب ،ددهائمهة ددهلا ددع ائقهتع ددهان د ا د لانصق ددقاق ددا فالا ددعص ـهماWebometricsلا د اـ د ا
()1519ان عص ؿاتتأار اانهيص (―Directory of repositories,‖ 2012)2012ا
 12/1مستقبل المستودعات الرقمية :

تفد الا ددعص ـهمالوصث د جالوتد اند ا و ددهات ددعع قالاإث ددهماي د الاف صنددهمافد اا ددص جا
لوصوصلاللماالمفاانخاجهت،هانعهتجاـب ارباجاصاك اتلاارو ااا الا عص ؿا ل اوفاضاوصإ ا
للمهنفددجالم ددقا ايدده الوف ددهو لا نددهايهوا ددبجاو اعب ددهمااددا الا ددعص ـهماتف د ا ث د جاو عغ ددناـ ددلا
لإقفهؿا ثفهإالو إ هما ل الم قا ئ لإ انخاجهمالوبيص الوف ج .ا
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فد اـددهوا2006ا ع اص ددااند انإث ددجاJISCالاقهنددهاإلرد اا د با اد بايص ددااياـد ل ا هإظددجا
ظا ددتاو ددعص ـهمالواق ددجاوعق د ي اإؤباتددصلا إالا ددعص ـهمالواق ددجاف د اـددهوا2010الا ـ ددتا
هإظجالوعا تاـ لالثعاضهتا قص انهاي لا()Heery & Powell, 2006ا :ا
 .1اقعجالوب اThe starting pointا:اوعص
 .2اقعجالوصوصلاA destinationا:اوعص
 .3لوعا تاArouteا:اوعص
لااجص .ا

انهااي اـ ها

.

انهااا الوصوصلائو هاف اـهوا2010

انهايعف اـ ندهالوق دهوايدهاند ان د صو همااو صودصلائادلالونعدهة ا

ف د اـددهوا2010اات جددجالوععددصإلماف د اقانصوصج ددهالاف صنددهما لو هثددهما لا هإثددهما لما
لو د جايها ددعص ـهمالواق ددجاقهنددتانإث ددجاJISCايعر ددفاإلر د اا د باىـ د ل انالجفددجال هإظددجا
لوعا ددتاألاو د جا قصث د قالودداؤباتتددأاـددهوا2013ايهوتضدده إانددقالل ب د ل اـ د اظا ددتالانع د يهما إ ا
تائالا الا عص ـهماقصلجهاقي يهافد اـ دجانصلابدجالوععدصإلما
لوف اا لثعع ـهمالوا يلا
لوعانصوصج جاللم ي جلااهوعي يان ع اا نهوانعصإيايالن الا عص ـهماا تقجاكاانها دصاج يد ا
( .)Heery, 2009ا
ا د الونؽ ددااو ددعص ـهماـ ددلا ه ،ددهاج ددح ان د انج صـ ددهمالااعب ددجاا د الا ا د ات دده ا
ي هاددهمالا دده إايها ددعص ؿا ئ إلج ددها د اا دداظالااعبددجلا ن د ا د لا ددرلالوعرهنددااي د الوف دداظا
لا ددعص ؿاي ددعع قالا ددعف او دديرااق ددغاقي يد د الواع ددنا لتمد د مالاقعن دده ايهااعب ددجا ئا ددها ي ددها
قي ي د د األاـ د ددهلالوفاا د ددجاو بد ددهت ا لوع د د ايهلمهنفد ددجلااق د د ا ود ددبيتالا د ددعص ـهماج د ددح ان د د ا
هان الا ه إ(.)Park & Tosaka, 2010aا ا
نج صـهمالااعبجان االواعنا لو إ هما
د ددابا()Basefsky, 2009ا اد ددهاند ددقاقحلي د د اتد ددالاللمهنفد ددهماـ د ددلائاضد دده الا د ددعص ـهما
لاإث د جايتن ددهنىالوددصعلاي ي ي ددجاصنرها ددهمالوت د اقق د ن هاو  ،ددصضايهوبي د الوف د لا انف ددصوا
لا ددعص ـهمالاإث د جاييعددهجا اي ع د اويض د االوعرهندداانددقاـ ددهمااقددااألاارددهإالوبي ددجايي د ا
يع د د انج صـ ددجا رد د ااند د ا د د نهما ـد د الوبي ددص الوتد د اهد د افد د األاث ددهظاتفع د د اـ ددلالاض ددهإاجا
وجع هـ جلا تض ااـ لاثب االا هلا :ا
 .1ئظ ؿا ا ايعصلااالا ه إاف انجهلال ع هن .
 .2قج قان ه إايي جا كه ي جائ ها جا لماو جايها ه إا ل االا عص ؿ.
 .3تايي جاواضاالوصعلاألاكه ي ا قبه لالاف صنهم.
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خالصة الوىلا اهاالايجنالونؽاائالالا عص ـهمالاإث جاـ لا ه،ها نجاقهة دجايدرلت،ها
لا ئا ددهايج ددنالونؽ دداائوي ،ددها لث ددعخ لن هافد د ائظ ددهإانعرهن ددااود د ـ الوبيد د الوف د د ا وع ددصا اوق ددهلا
د ددهت ا
لوف د د لا ا د ددا لاكهاد ددتالا د ددعص ـهمالاإث د د جاالاقخ د ددتايي د ددجاو عصلود ددااي د د الوبد ددهت ا
لااعبهماااه،هاقفق اق إت،هاثصل الوبي جا الل ن جلااأ هت الااعبهماالي او ان الوعفهـاانقا
يهت ي . ،ا
 13/1الخالصة :

ق د الث ددعفالضاف د ا ددرلالوف ددااؼ ددصإالا ددعص ـهمالواق ددجا ت د ا ا ددهطالوصو ددصلاللم دداا
ات جددجاو ف ي د ان د الوفصلندداا للم ددص الوت د اق د اـا د هلا د الوق ددهيهالاعف قددجايااضدده الا ددعص ـهما
الوت د اتضددغاايددهلانإثس د الا ددعص ـهماقاددهاالي د ان د الوف دداااي،ددهلا لقخدده اق دالإا ضددأه،هلا ندده اـ ددلا
ق د الوق دالإلماي ددع ائق دالإاث هث ددهمالوف دداايها ددعص ؿلا د اي ددأت الوف دداالوع ددها او ف دداضاا دده جان د ا
لا د د ددعص ـهمالواق د د ددجاو مهنفد د ددهماتد د ددصلالوفد د ددهو لااد د ددرو اث د د د تنه لالوف د د دداانضد د ددا ـهماقعد د ددص اا
لا عص ـهمالواق ج .ا
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المستودعات الرقمية للجامعات األجنةية ومشروعات تطويرها

 0/2تمهيد :

ً
ثماؼُا مف
حشصد الٌثحر مً الجامـات الـاملُة ؿلى إوؽاء وثظوٍش املعحودؿات الشنمُة
حشي ةةة الوص ةةوُ الح ةةش ظ ة ً
ةـُا وساء إثاح ةةة ماشح ةةات الجامـ ةةة الـ مُ ةةة ل جمُ ةةف م ةةً ة ة ُ جص ةةجُف
الباحثحن ؿلى إثاحة أؿمالهم ؿلى معحودؾ الجامـة.
وجـمةةمل املع ةةحودؿات الشنمُةةة ل جامـ ةةات ؿل ةى إضةةاقة نُم ةةة ل بةةاحثحن والجامـ ةةة وم حم ةةف
البحث الـ مي يٍمل لزلَ حؼُد بهبوُ حمُف ألاطشاف املؽاسية في ؿم ُة البحث الـ مي.
وٍ ةةذوس ل ةةزا الك ةةمل ف ةةي ق ةةَ املع ةةحودؿات الشنمُ ةةة ل جامـ ةةات ألاحى ُ ةةة با حُ ةةاس ؿؽ ةةش
مع ةةحودؿات سنمُ ةةة لجامـ ةةات أحى ُ ةةة م ةةً أح ةةمل الحـشٍ ةةل ةةا و ل ةةذاقها وؿ ةةش أل ةةم ظُاظ ةةات
الـممل والجواهب الكىُة واملـةاًحر املحبـةة إلداس الـمةمل ةا ورلةَ لـةذ إلهةاء ال ةوء ؿلةى ث ةيُكات
ً
الحماما ً
ً
اصا بالح ةوس إلالٌترووة ل جامـةة
وثحذًذا ث يُل الوٍبومتريغ الزى أولى
الجامـات
ؿلةةى الوٍةةب ويُةةل أن وحةةود معةةحودؾ ل جامـةةة مةةً املمٌةةً أن ًة رش ؿلةةى ثشثُ ةةا وؿةةً وحةةود ثشثِةةب
ة ةةاو باملع ة ةةحودؿات ٌـم ة ةةمل وق ة ةةو مـ ة ةةاًحر مـُى ة ةةة ر ة ةةم لـ ة ةةذ رل ة ةةَ ً ة ةةحم الحظ ة ةةشم إل ة ةةى امل ظع ة ةةات
والجمـُ ةةات ودثح ةةادات الت ةةي ؿم ةةد ؿل ةةى ثبج ةةد قٌ ةةش املع ةةحودؿات الشنمُ ةةة ومؽ ةةشوؿات ثظ ةةوٍش
املع ة ةةحودؿات الت ة ةةي ث ة ةةم إوؽ ة ةةارلا م ة ةةً نب ة ةةمل يو ة ةةرى امل ظع ة ةةات واملىؼم ة ةةات ملع ة ةةاهذ وث ة ةةذؿُم قٌ ة ةةش
املعحودؿات الشنمُة وثهذًم الذؿم لها.
 1/2ترتيببا المسببتودعات الرقميببة علبب
Repositories

الويببا

Ranking Web of

لىة ةةاى الـذًة ةةذ م ةةً الجهة ةةود م ةةً نب ةةمل الٌثحة ةةر م ةةً الهُ ة ةةات واملىؼمة ةةات التة ةةي ت ة ةةحم بترثِة ةةب
الجامـات ؿلى معحوى الـالم ً
بىاء ؿلى مـاًحر مـُىة مثمل  :حود الـم ُة الحـ ُمُة وأؿ اء لُ ة
الح ة ةةذسَغ وماشحة ة ةةات البح ة ةةث الـ م ة ةةي وألاداء ألاً ة ةةادًمي ولـ ة ةةمل أبة ة ةةشص ث ة ةةيُل ح ة ة ةةحم بح ة ة ةةوس
الجامـات ؿلى الؽبٌة الـىٌبوثُة لو ث يُل الوٍبومتريغ Ranking of World's Universities
 - Webometricsوالةةزى حةةاء بمبةةادس مةةً م موؿةةة  Cybermetrics Labالتةةي ثيحمةةد ل م ةةغ
الةوطجد ل بحةوذ  Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSICأيوةر لُ ةة ل بحةوذ
الـ مُ ةةة ف ةةي إظ ةةباهُا وؿم ةةد ث ةةَ الجموؿ ةةة ؿل ةةى ثظ ةةوٍش م موؿ ةةة م ةةً امل ؼ ةشات لهُ ةةاط ح ةةوس
امل ظعات ألاًادًمُة والبحثُة ؿلى ؼةبٌة إلاهترهةد معةحاذمحن فةي رلةَ محشًةات البحةث ًوظةُع
)(Aguillo, Ortega, Fernández, & Utrilla, n.d.
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وٍحمثةمل الهةذف الةش ِغ لح ةيُل الوٍبةومتريغ ل جامـةات الـاملُةة The Ranking Web
 of World repositoriesف ةةي جـضٍ ةةض مب ةةادسات الوص ةةوُ الح ةةش والوص ةةوُ إلالٌتروو ة ل مظبوؿ ةةات
الـ مُ ةةة و حرلة ةةا مة ةةً املة ةةواد ألاًادًمُ ةةة ؿة ةةً طشٍ ةةو دؿ ةةم إوؽة ةةاء واظ ةةحاذا املع ة ةحودؿات الشنمُة ةةة
ل جامـةةات فةةي حةةحن ه ةةذ أن الح ةةيُكات ألا ةةشى ل جامـةةات لةةم جـظةةم حاهةةب ح ةةوس الجامـةةة ؿلةةى
الوٍ ةةب ألمُ ةةة ه ةةذ أن ل ةةزا الح ةةيُل اله ةةا م ؿل ةةى الح ةةوس إلالٌتروو ة ل جامـ ةةة ٌـٌ ةةغ ص ةةوس
الجامـ ةةة لؽ ةةٍمل أق ةةمل حُ ةةث ٌـم ةةمل ؿل ةةى إب ةشاص أوؽ ةةظة ألاظ ةةاثز والب ةةاحثحن ؿل ةةى الوٍ ةةب ل م حم ةةف
الـ ة ة ةةالمي قالوٍة ة ةةب ألا ٌاظ ة ة ةةم قه ة ة ةةع ألاؼة ة ةةٍاُ الشظة ة ةةمُة ل ث ة ة ةةاُ الـ م ة ة ةةي ًة ة ةةالج ت الـ مُة ة ةةة
واملعةةحودؿات الشنمُةةة ولٌىةةا أً ً ةةا ًح ةةمً ألاؼةةٍاُ حةةر الشظةةمُة ًاملةةذوهات يةةزلَ ق ة ن ؿم ُةةة
اليؽة ة ةةش ؿلة ة ةةى الوٍة ة ةةب ؿم ُة ة ةةة حة ة ةةر مٍ كة ة ةةة ية ة ةةزلَ ًخة ة ةةُ الوصة ة ةةوُ إلة ة ةةى ؿة ة ةةذد أيوة ة ةةر مة ة ةةً البة ة ةةاحثحن
). (“Objectives,” n.d.
وَـ ةةذ م ةةاُ جاظُ ةةة ث ةةيُل الوٍب ةةومتريغ أوظ ةةف م ةةً الح ةةيُكات ألا ةةشى قه ةةو ألا ًشي ةةض
قه ةةع ؿل ةةى ماشح ةةات البح ةةوذ ولٌى ةةا أً ً ةةا ح ةةحم بامل ؼ ةشات ألا ةةشى الت ةةي جـٌ ةةغ الج ةةود الـاملُ ةةة
ل باحثحن والجامـات في الـالم ؿً طشٍو ثحكحزلم ؿلى أن ًٍةون لهةم ح ةوس إلٌترووة ؿلةى الوٍةب
لةزلَ قهةةو ح ةةحم حُ ًةذا ب ةةود الحـ ةةُم املهةذ وظةةمـة ولُبةةة الجامـةةة ألاًادًمُةة ”(“Objectives,
).n.d.
ون ة ةةذ ؿم ة ةةمل ل ة ةةزا الح ة ةةيُل ؿل ة ةةى اظ ة ةةحا و م موؿ ة ةةة م ة ةةً امل ؼ ة ةشات الٌمُ ة ةةة لحـضٍ ة ةةض
مماسظات إوؽاء املعحودؿات ولزه امل ؼشات هى ًالحالى ):(“Methodology,” n.d.
 .1الحجم ) : Size (Sؿذد صكحات الوٍب املعحا ة مً حوحمل وٍمثمل لزا الـى ش وعبة
.%20
 .2الشرٍة ) : Visibility (Vالـذد الٌلى ل شوابع الخاسحُة املعحهب ة مً نواؿذ البُاهات
 MajesticSEOو  ahrefs databasesوٍمثمل لزا الـى ش وعبة .%50
 .3امل كات الاىُة ) : Rich Files (Rؿذد امل كات الى ُة فى ؼٍمل Adobe Acrobat (.pdf), MS
)Word (doc, docx), MS Powerpoint (ppt, pptx) and PostScript (.ps & .eps
املعحا ة مً محشى البحث حوحمل وثيحمي ملونف الجامـة وٍمثمل لزا الـى ش وعبة
.%15
 .4حوحمل الـ مي ) : Scholar (Scاظحاذا ناؿذ بُاهات حوحمل الـ مي لح ش الـذد الٌلى
ل م كات امليؽوس قُما بحن أؿوا  2011 – 2007وٍمثمل لزا الـى ش وعبة .%15
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وٍهةةذ لةةزا الح ةةيُل نا مةةة باملعةةحودؿات التةةي ت ةةحم بةةالبحوذ لؽةةٍمل أظاسة ي مشثبةةة وقةةو
امل ؼةشات العةةابهة وصةةذس مىةةا مىةز بةةذء ػهةةوسه ؿةةا  2008حتةد نن أريحةةا ؿؽةةش طبـةةة وٍ ةةذس
مىا طبـُتن في العىة ألاولى في ج اًة ًىاًش وألا شى في ج اًة ًولُو )(“Ranking Web,” n.d.
وَؽةةترض إلضةةاقة املعةةحودؾ ضةةمً دلُةةمل الوٍبةةومتريغ ل معةةحودؿات أن ًٍةةون لةةا هظةةام
س ِسة ي أو هظةةام قش ةةى  domain or sub domainمعةةحهمل مثةةمل  repository.xxx.zzأمةةا إرا ًاهةةد
ً مة ةةة  Repositoryثمثة ةةمل صة ةةكحة قشؿُة ةةة مة ةةً املونة ةةف مثة ةةمل  www.xxx.zz/repositoryقة ةةزلَ ٌـة ةةذ
ماالل لؽشوض إضاقة املعحودؾ ل ح يُل ويزلَ ألابذ أن ًشيض مححوى املعحودؾ ؿلةى البحةوذ
الـ مُة في ألاظاط )(“Methodology,” n.d.
 2/2نماذج من المستودعات الرقمية للجامعات األجنةية:

ًحم ثهذًم وؿش همارج ل معحودؿات الشنمُة ل جامـات الـاملُة ونذ ؿم د الباحثة
ؿلى ا حُاس لزه املعحودؿات ً
بىاء ؿلى م موؿة مً الحذدات وهى :


وحود املعحودؾ دا مل الحهشٍش العىوي ل ة  Webometricsإصذاس (ًولُو .(2013



جسجُمل املعحودؾ دا مل أحذ أدلة املعحودؿات الشنمُة مثمل .OPENDOAR



أن ًٍون الهذف مً إوؽاء املعحودؾ لذف ؿ مي بحثد ل حـشٍل باإلهحاج الكٌشي ل جامـة.



أن ًٍون ل معحودؾ واحهة بال اة إلاه حزًة.



أن ًح مً املعحودؾ الى وو الٍام ة ل م ادس ولِغ الخسجُ ت البب ُوحشاقُة لها قهع
(مف ضمان الحكاغ ؿلى حهوم امل ٌُة الكٌشٍة ل ىاؼشًٍ وامل لكحن).
ون ةةذ ثة ةةم ثشثِ ةةب املعة ةةحودؿات بى ة ًةاء ؿلة ةةى ثشثُ ةةا فة ةةي ث ةةيُل الوٍبة ةةومتريغ ل معة ةةحودؿات

إصذاس ًولُو  2013وقُما ًلى ؿش وثهذًم لح َ الىمارج.
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النموذج األول  :مسبتود الةوبوا المسيسبج لجامعبة يباووامةتو University of
Southampton Institutional Research Repository ePrints Soton

املونف http://eprints.soton.ac.uk/ :
ً
التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا :
جـ ةةذ واح ةةذ م ةةً أيو ةةر حامـ ةةات البح ةةوذ ف ةةي املم ٌ ةةة املحح ةةذ الت ةةي ًشح ةةف ث ةةاسٍا إوؽ ةةا ا إل ةةى
 1862والتةةي جـمةةمل دا ًمةةا ثحهُةةو مشاثةةب ؿالُةةة ف ةي أوؽةةظة الحـ ةةُم والةةحـ م والبحةةث الـ مةةي وهةةى
ؿ و م ظغ مً ؿؽشًٍ ؿ ًوا لجموؿة ساظمل  Russell Groupالتةي ثحمحةز ب ج ةا نا ةذ الجامـةات
إلةى الجةود الـاملُةة ) (“University of Southampton,” n.d.واحح ةد الجامـةة الترثِةب ً 92
ؿاملُةا
فةةي ث ةةيُل الوٍبةةومتريغ ل جامـةةات فةةي إصةةذاس ًىةةاًش(“WORLD | Ranking Web of 2013
). Universities,” n.d.
المستود المسيسج للجامعة :

شكل زقم ( )4/2الصفحت السئيسيت ملستودع البحوث املؤسس ي لجامعت ساوثامبتون (“welcome to
)ePrints Soton,” n.d.
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 .1مشسوع املستودع  :التعسيف وألاهداف
ًح مً املعحودؾ اليسخ إلالٌتروهُة مً ماشحات البحوذ الـ مُةة ظةواء أًاهةد مهةاألات
ودوسٍ ةةات أو ق ةةوُ يح ةةب أو أؿم ةةاُ م ة ثمشات أو سظ ةةا مل حامـُ ةةة أو م ةةواد الوظ ةةا ع املحـ ةةذد
ومً املمًٌ أن ًح مً أً ً ا املواد حر امليؽوس مثمل الخظوطات وثحاح الى وو الٍام ة ملـؼم
امل ةةواد م ًاه ةةا ل ظ ةةحاذا ً
وقه ةةا لحه ةةوم الظب ةةف واليؽ ةةش وح ةةذف املع ةةحودؾ إل ةةى ث ةةوقحر ةةجمل دا ةةم
لخشح ةةات البح ةةوذ الـ مُ ةةة بالجامـ ةةة لحـؼ ةةُم الشرٍ ةةة لح ةةَ البح ةةوذ ودظ ةةحاذا وسق ةةف مـ ةةذُ
ث رحرلا ؿلى م حمف البحث الـ مي الـالمي ).("About ePrints Soton,"n.d.
وح ةمل املعةةحودؾ ؿلةةى الترثِةةب سنةةم ً 19
ؿاملُةةا فةةي الح ةةيُل إلاظةةباو Ranking Web Of
.(“Ranking Web,” n.d.) Repositories
 .2سياساث العمل باملستودع ): (“Soton ePrints policies,” n.d.
ً هبمل املعحودؾ أًة ماد ؿ مُة ثحـ و بماشحات البحوذ الـ مُة فى أي ؼٍمل مف اؿحباس أن
ال اة إلاه حزًة هي ال اة ألاظاط.
 ثحاح املواد باملعحودؾ م ًاها بحُث ًمًٌ وسخها ودححكاغ ا أل شا البحث الـ مي
ولِغ أل شا ث اسٍة.
ً مل ؿم ُات إلاًذاؾ ًحم الححهو من ا نبمل إًذاؿها ؿلى املعحودؾ ل ح يذ مً د ولها ضمً
هظام املعحودؾ مً نبمل قشٍو الححشٍش الزى ظِبزُ ن اسى حهذه ل ح يذ من ا إألا أن
مع ولُة مذى صحة املاد ثهف ؿلى ؿاثو امل لل.
ً حالف قشٍو املعحودؾ أي ط بات اصة لسحب املواد مً املعحودؾ وإرا ثبحن إلداس
ً
املعحودؾ أن لىاى اهت اًا لحهوم الظبف واليؽش ألى ماد باملعحودؾ ظوف ًهو لسح ا
ً
قوسا مً املعحودؾ.
 ث تز الجامـة بحكؽ املواد إلى أحمل حر معمد باملعحودؾ.

 .3الجواهب الفىيت واملعاًيراملتبعت إلدازة املستودع:
ثة ةةم بى ة ةةاء املع ة ةةحودؾ باظة ةةحاذا بشه ة ةةام  E-printsاملكح ة ةةوح امل ة ةةذس الة ةةزى جـحم ة ةةذ حمُ ة ةةف
مٍوهاث ةةا الورم ُ ةةة ؿل ةةى الو ةرام مكحوح ةةة امل ةةذس قه ةةو ٌع ةةحاذ هؼ ةةا الخؽ ةةاُمل لُ ةةىٌغ LINUX
وظحرقش أباجص د  Apacheوناؿذ بُاهات  MySQLولاة الورم ة  PERLوٍحواقو مف مـاًحر مبادس
ألاسؼ ةةُل املكح ةةوح  OAIورل ةةَ ٌـج ةةد إمٍاهُ ةةة ثٌؽ ةةُل الحح ةةوى باظ ةةحاذا ناؿ ةةذ بُاه ةةات حوح ةةمل
ظةةٍولش  Google Scholarوٍخةةُ اظةةححراد وث ةةذًش الخسةةجُ ت البب ُوحشاقُةةة مل ةةادس املـ ومةةات
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وٍخ ةةُ إمٍاهُ ةةة إؿ ةةذاد وثا ةةُح امل كة ةةات دظ ةةخىادًة ل حكة ةةاغ ؿلة ةةى ثىاظة ةةو البُاهة ةةات الوصة ةةكُة
ويةزلَ قهةو ًحـامةمل مةف مـؼةم أؼةٍاُ امل كةات بمةا فةي رلةَ PDF, HTML, JPEG, TIFF, MP3, and
.AVI
النموذج الثان

 :مستود جامعة ميتشجن University of Michigan Deep Blue

املونف http://deepblue.lib.umich.edu/ :
ً
التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا :

ثم إوؽارلا في ؿا  1817ومىز إوؽا ا وهى جـممل ؿلى ثهذًم ذمات ا في م اُ الحـ ُم
والبحث لخ و قشو ل حواصمل وحكؽ وثظبُو الهُم املـشقُة والكىُة وألاًادًمُة وثظوٍش يكاءات
ومواطىحن نادسًٍ ؿلى مواحهة ثحذًات الحاضش واملعحهبمل ) (“About U – M,” n.d.واحح د
ً
ؿاملُا فى ث يُل الوٍبومتريغ ل جامـات في إصذاس ًىاًش2013
الجامـة الترثِب الشالف
).(“WORLD | Ranking Web of Universities,” n.d.
المستود المسيسج للجامعة :

شكل زقم ) )5/2الصفحت السئيسيت ملستودع جامعت ميتشجً )(“Deep Blue,” n.d.
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 .1مشسوع املستودع  :التعسيف وألاهداف
ٌـم ةةمل املع ةةحودؾ ؿل ةةى ث ةةوقحر الوص ةةوُ إل ةةى ث ةةَ ألاؿم ةةاُ الكٌشٍ ةةة الت ةةي ث ـ ةةمل م ةةً حامـ ةةة
مُخصجً سا ذ في م األات البحث الـ مي والحـ ُم مً ُ ثهذًم أؿ اء الجامـة مةً البةاحثحن
والظ ة ل ل م حمةةف الـةةالمي ي ةةضء مةةً م حمةةف الجامـةةة وثهةةذ مٌحبةةة الجامـةةة ذمةةة املعةةحودؾ
م ًاه ةةا لجحم ةةف البح ةةث الـ م ةةي بالجامـ ةةة م ةةف الح ةةشو ؿل ةةى الحظ ةةوٍش املع ةةحمش ل مع ةةحودؾ لحاظُ ةةة
دححُاح ةةات الحالُ ةةة واملع ةةحهب ُة ل جامـ ةةة وح ةةذف إل ةةى ثه ُ ةةمل الح ةةواحض إلثاح ةةة إلاهح ةةاج الكٌ ةةشي
ل جامـةةة ؿلةةى أوظةةف هظةةام والحكةةؽ طوٍةةمل املةةذى ل ةةمان اظةةحمشاسٍة إلاثاحةةة وٍحهةةو اظةةحاذا
املعحودؾ املضاًا الحالُة ): (“Deep Blue,” n.d.
 الشرٍ ةةة  : Visibilityأي ظ ةةهولة الوص ةةوُ إل ةةى الـم ةةمل الكٌ ةةشي ل باح ةةث ؿو ةةر املع ةةحودؾ م ةةً حاه ةةب
أنشاها و الحالي سقف مـذألات دظخؽهاد بح َ امل ادس.
 دظةةحمشاسٍة ٌ : Permanenceعةةحاذ املعةةحودؾ ثهىُةةة اصةةة ث ةةمً اظةةحهشاس ههةةاض الوصةةوُ
لؤلؿماُ ؿلى إلاهترهد و الحةالي ًمٌةً دؿحمةاد ؿ ُةا فةى ؿم ُةة دظخؽةهاد ؿىةذ الحاحةة ل وصةوُ
إلى الـممل الكٌشي.
 الؽة ةةمولُة ً : Comprehensivenessة ةةذؿم املعة ةةحودؾ م موؿة ةةة محىوؿة ةةة مة ةةً أؼة ةةٍاُ امل كة ةةات
و الحةالي جصةجُف البةاحثحن ؿلةى إًةةذاؾ لةِغ قهةع الـمةمل فةي ؼةةٍ ا الن ةاي ولٌةً أً ً ةا املةةواد رات
ال ة مثمل  :م موؿات البُاهات وال وس ومواد الوظا ع املحـذد .
 الحكؽ نمً  : Safe storageورلَ ٌعحر ً
حىبا إلى حىب مف دظحمشاسٍة قٍمل ما ؿلى الباحث أن
ًه ةةو باإلً ةةذاؾ م ةةش واح ةةذ قه ةةع ر ةةم ًه ةةو املع ةةحودؾ لـم ةةمل اليس ةةخ دححُاطُ ةةة وث ةةولى ن ةةاًا
ثيعُو أؼٍاُ امل كات مف ضمان الحكؽ طوٍمل املذى ل مواد.
وح مل املعحودؾ ؿلى الترثِب سنم ً 23
ؿاملُا فى الح يُل إلاظباو Ranking Web Of
.(“Ranking Web,” n.d.) Repositories
 .2سياساث املستودع )": (",Deepblue FAQ
 ً ت ةةز املع ةةحودؾ بحة ةةوقحر الوص ةةوُ الح ةةش لئلهحة ةةاج الكٌ ةةشي ألؿ ةةاء لُ ة ةةة الح ةةذسَغ والبة ةةاحثحن
والظ ل بالجامـة ؿلى أوظف هظام دون نُود أو ؼشوض.
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 ً ت ةةز امل ةةودؾ ب ؿظ ةةاء الح ةةو ل مع ةةحودؾ ف ةةي حك ةةؽ وإثاح ةةة الـم ةةمل م ةةً ة ة ُ املع ةةحودؾ مث ةةمل :
امله ة ةةاألات ومع ة ةةودات امله ة ةةاألات وأوسام الـم ة ةةمل والحه ة ةةاسٍش الكىُ ة ةةة وم موؿ ة ةةات البُاه ة ةةات
وألاطشوحات واملواد الحـ ُمُة ومواد الوظا ع املحـذد .
 ً ب أن ًٍون الـممل املهذ إلثاححا باملعحودؾ اليسخة أو إلاصذاس الن ا ُة مً الـممل.
 امل ل ةةل أو اله ةةا م باإلً ةةذاؾ لذً ةةا الح ةةو ف ةةي ؿ ةةش وإثاح ةةة ؿم ةةا بم ةةا ٌؽ ةةحممل ؿل ةةى مع ةةحا ح
ً
طبها لعُاظة املعحودؾ.
وصكم في ؼٍمل إلٌتروو

ٌ ـمةمل قشٍةو املعةحودؾ ؿلةةى معةاؿذ املةودؾ فةةي حالةة الحاحةة إلةةى أًةة إضةاقات أو جـةةذً ت أو
الحزف لُحماش د مف ظُاظة املعحودؾ.
 ؿلةةى الةةش م ب ة ن املةةودؾ لذًةةا ًامةةمل الحةةو فةةي حةةزف ؿم ةةا مةةً املعةةحودؾ إألا أن إداس املعةةحودؾ
ثحةةشو ؿلةةى دححكةةاغ بالـمةةمل ب ةةوس دا مةةة ل ةةمان اظةةحمشاسٍة الوصةةوُ إلُةةا ودظخؽةةهاد
با وثِعحر ؿم ُة الحكؽ طوٍمل املذى.
 ؿى ةةذ حاح ةةة امل ل ةةل ألاظ ةةحاذا الـم ةةمل أل ة ةشا
يحاب مً إداس املعحودؾ.

ث اسٍ ةةة قُ ةةب ؿ ُ ةةا الح ةةوُ ؿل ةةى ث ةةشٍ

 .3الجواهب الفىيت واملعاًيراملتبعت إلدازة املستودع :
ًهو املعحودؾ ؿلى بشهام  Dspaceاملكحوح امل ذس ولو ًذؿم مـُاس دب ً ًوس ياظة
ل مُحاداثا مما ً يذ ؿلى إمٍاهُة ثبادُ البُاهات مف املـاًحر املـحمذ ألا شى وٍهبمل أي هوؾ مً
أهواؾ الححوى ًالى وو وال وس وال وت والكُذًو وٍحواقو مف بشوثوًوُ .OAI - PMH
المسيسبج لجامعبة نويند نبد University of
النموذج الثالث  :المسبتود الرقمب
Queensland's institutional digital repository

املونف http://espace.library.uq.edu.au/ :
ً
التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا :
ثة ةةم إوؽة ةةارلا فة ةةي ؿة ةةا  1909وهة ةةى مة ةةً أنة ةةذ الجامـة ةةات فة ةةي وألاًة ةةة ًوٍجزألاهة ةةذ queensland
ألاظترالُة ثاشج من ا ما ًهشل مً  197000طالب مىز اقححاحها في ؿةا  1911وجـةذ واحةذ مةً
أوا ةةمل الجامـ ةةات دظةةترالُة ف ةةى الحـ ةةُم والبح ةةث وجعةةلى الجامـ ةةة باظةةحمشاس إل ةةى ثحهُةةو الحمح ةةز ف ةةي
م ةةاألات الحـ ةةُم وديخؽةةاف ) (“The University Of Queensland,” n.d.واحح ةةد الجامـةةة
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الترثِ ةةب ً 122
ؿاملُ ةةا ف ةةي ث ةةيُل الوٍب ةةومتريغ ل جامـ ةةات ف ةةي إص ةةذاس ًى ةةاًش(“WORLD | 2013
)Ranking Web of Universities,” n.d.
المستود المسيسج للجامعة :

شكل زقم ( )6/2الصفحت السئيسيت للمستودع السقمى املؤسس ي لجامعت كوينزالهد (“The
)University of Queensland's institutional digital repository,” n.d.
 .1مشسوع املستودع  :التعسيف وألاهداف
ل ةةو امل ةةذس الشظ ةةمي ليؽ ةةش هح ةةا البح ةةوذ ألؿ ةةاء لُ ةةة الح ةةذسَغ والظة ة ل بالجامـ ةةة
وح ةةذف إل ةةى الوص ةةوُ إل ةةى إلاهح ةةاج الكٌ ةةشي الخ ةةاو بالجامـ ةةة ؿل ةةى أوظ ةةف هظ ةةام ف ةةي الـ ةةالم وثه ةةذًم
البُاهات ال صمة إلؿذاد الحهاسٍش ؿلى معحوى الجامـة مثةمل  :م موؿةات البُاهةات الخاصةة بةالحـ ُم
الـالي ) Higher Education Research Data Collection (HERDCوالحمحز في البحث في اظةترالُا
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) Excellence in Research for Australia (ERAويةزلَ ثةوقحر البُاهةات ال صمةة لىؼةا الجامـةة
ً
الذا لي مثةمل  UQ Researchers Q-Indexولةو أً ةا بمثابةة معةحودؾ م ظسة ي لحةوقحر الوصةوُ
الحةةش لئلهحةةاج الكٌةةشي ل بةةاحثحن بالجامـةةة واملةةواد الشنمُةةة ألا ةةشى التةةي أوؽ ة ت ا الجامـةةة مثةةمل املةةواد
ً
املظبوؿةةة وال ةةوس واملةةواد العةةمـُة والب ةةشٍة و حرلةةا ولةةو أً ةةا ً ةةم الشظةةا مل الجامـُةةة التةةي
أححزت بالجامـة وجـممل الجامـة ؿلى جصجُف الباحثحن ا ؿلى إًذاؾ وسخ مً أؿمالهم باملعحودؾ
ورلَ بالظبف ٌـممل ؿلى جـضٍض الوصوُ ودظحاذا ودظخؽهاد بح َ ألاؿماُ (“The University
)of Queensland's institutional digital repository,” n.d.
وح مل املعحودؾ ؿلى الترثِب سنم ً 29
ؿاملُا في الح يُل إلاظباو )(“Ranking Web,” n.d.
.2









سياساث العمل باملستودع ):(“UQ eSpace Scope,” 2013
ً ب أن ًٍون الها م باإلًذاؾ صاحب حو امل ٌُة الكٌشٍة ل ـممل أو أن ًٍون شخح ماوُ لا
إًذاؾ الـممل .
لىةةاى لـةةق الهُةةود التةةي ًةةحم قشضةةها ؿلةةى إثاحةةة الةةىح الٍامةةمل باملعةةحودؾ لعة ب حهةةوم الظبةةف
ً
واليؽش والتي يثحرا ما ثحوُ دون إًذاؾ وسخة مً املهاألات امليؽوس .
ًمٌ ةةً قه ةةع ل ظة ة ل والب ةةاحثحن الح ةةوُ ؿل ةةى وس ةةخة م ةةً ال ةةىح الٍام ةةمل لشظ ةةا مل املاحع ةةححر
والذيحوساه.
فةةى حالةةة ط ةةب صةةاحب الـمةةمل حةةزف ؿم ةةا مةةً املعةةحودؾ ٌـمةةمل املعةةحودؾ ؿلةةى ثىكُةةز ط بةةا فةةى
حة ةةاُ أن ًٍة ةةون لذًة ةةا ظ ة ة ب وافة ةةس لـة ةةذ إثاححة ةةا وية ةةزلَ ق ة ة ن املعة ةةحودؾ ٌعة ةةح ُب لظ بة ةةات
ً
الىاؼشًٍ حكاػا ؿلى حهوم الظبف واليؽش.
ًح ة ةةحكؽ املع ة ةةحودؾ بة ةةالحو فة ةةي اظة ةةخبـاد امل ة ةةواد الت ة ةةي جس ة ة إل ة ةةى الجامـة ةةة أو ثا ة ةةالل اله ة ةةواهحن
والخؽشَـات.
ٌـم ةةمل املع ةةحودؾ ؿل ةةى حك ةةؽ امل ةةواد املودؿ ةةة باظ ةةحاذا م موؿ ةةة م ةةً الحهىُ ةةات إلداس البُاه ةةات
وثظبُو أق مل املماسظات ل حكؽ الشنمي.
ً تةز املعةحودؾ بحةوقحر إلاثاحةة املعةحمش لححةوى املعةحودؾ ؿةً طشٍةو اظح ةاقت ا ؿلةى ةواد
ً serversحم صُاهت ا مً نبمل املٌحبة.
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 .3الجواهب الفىيت واملعاًيراملتبعت إلدازة املستودع :
ثةةم بى ةةاء املع ةةحودؾ باظ ةةحاذا بشه ةةام قحةةز  FEZإلداس املع ةةحودؿات ال ةةزى ث ةةم ثظ ةةوٍشه م ةةً
نبةمل مٌحبةةة حامـةة ًوٍجزألاهةةذ ولةةو بشهةام نةةوى ونابةمل ل حظةةوٍش ٌعةةخىذ ؿلةى بشهةةام  Fedoraاملكحةةوح
امل ةةذس ولةةو مبجةةد ؿلةةى هؼةةا الخؽةةاُمل  Linuxباظةةحاذا ناؿةةذ بُاهةةات  Mysqlواظةةحاذا perl,
 ً phpا ةةات ل ورم ةةة لبى ةةاء املع ةةحودؾ ول ةةو مٌح ةةول ب ا ةةة الورم ةةة  PHPوٍ ةةذؿم ؿ ةةذد م ةةً نواؿ ةةذ
البُاهات وهى .("About Fez,"n.d.) Postgres - MySQL
وٍحواقةةو املعةةحودؾ مةةف مبةةادس ألاسؼةةُكات املكحوحةةة التةةي جـمةةمل ؿلةةى ثظةةوٍش وجـضٍةةض مـةةاًحر
الخؽة ةةاُمل البُجة ةةي لخعة ةةهُمل وؽة ةةش إلاهحة ةةاج الكٌة ةةشي وية ةةزلَ ًحواقة ةةو مة ةةف ؿة ةةذد مة ةةً املـة ةةاًحر الـاملُة ةةة
وألاظةترالُة قهةو ًةذؿم مـُةاس دب ةً ًةوس ل مُحاداثةا وٍةذؿم مـُةاس  Open URL Standardل حكةؽ
طوٍةةمل املةةذى و ظةةة ث ةةيُل البحةةوذ ألاظةةترالُة واظةةحاذا  XMLلحيعةةُو ثبةةادُ البُاهةةات وٍةةحم
ثٌؽةُل مححةوى املعةحودؾ مةً نبةمل يوةرى محشًةات البحةث الـاملُةة مثةمل google , google scholar
).(“FAQ - UQ eSpace,” n.d.
النموذج الرابع  :جامعة إلينوي أوربانا شامةين  -إيدلد University of Illinois
IDEALS - Urbana Champaign

املونف https://www.ideals.illinois.edu/ :
ً
التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا :
مىز ث ظِعها في ؿا  1867وحامـة إلُىوي أوس اها ؼامبحن ايخعب ظةمـة طُبةة يشا ةذ
ؿلى معحوى الـالم في م األات البحوذ والحـ ُم واملؽاسية الجحمـُة وثحمحز باجعاؾ هظام جاظُة
بشام هةةا والحمحةةز ألاًةةادًمي باه ةةما أق ةةمل أؿ ةةاء لُ ةةة الحةةذسَغ ً
ؿاملُةةا إل ةةا (“University of
) Illinois,” n.d.واحح د الجامـة الترثِب ً 20
ؿاملُا في ث يُل الوٍبومتريغ ل جامـات فى إصذاس
ًىاًش. (“WORLD | Ranking Web of Universities,” n.d.) 2013
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المستود المسيسج للجامعة :

شكل زقم ( )7/2الصفحت السئيسيت ملستودع جامعت إليىوي أوزباها شامبين (“Illinois
)Digital Environment,” n.d.
 .1مشسوع املستودع  :التعسيف وألاهداف
البِ ةةة الشنمُةةة لجامـةةة إلُىةةوى إلثاحةةة املةةواد الحـ ُمُةةة وألاًادًمُةةة Illinois Digital
 Environment For Access to Learning and Scholarship – IDEALSلةةو املعةحودؾ الشنمةةي
ل بحةةوذ وامل ةةادس ألاًادًمُةةة بمةةا فةةي رلةةَ املةةواد امليؽةةوس و حةةر امليؽةةوس وم موؿةةات البُاهةةات
وم ة ةةواد الوظ ة ةةا ع املحـة ةةذد الت ة ةةي ث ة ةةم إهحاحه ة ةةا ب امـ ة ةةة إلُى ة ةةوى ق ة ةةُمًٌ ألؿ ة ةةاء لُ ة ةةة الح ة ةةذسَغ
والب ةةاحثحن وط ة ل الذساظ ةةات الـ ُ ةةا إً ةةذاؾ أؿم ةةالهم ب ةةا ي ةةزلَ ًمٌ ةةً ل ةةئلداسات بالجامـ ةةة إثاح ةةة
أوسام الـممل والحهاسٍش الكىُة و حرلا مً املواد )“.(Illinois Digital Environment,” n.d
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وح ةمل املعةحودؾ ؿلةى الترثِةب سنةم ً 31
ؿاملُةا فةي الح ةيُل إلاظةباو Ranking Web Of
. (“Ranking Web,” n.d.) Repositories
 .2سياساث العمل باملستودع ):(“IDEALS Policies,” n.d.
 لٍ ةةم ً ةةحم إً ةةذاؾ الـم ةةمل باملع ةةحودؾ ً ةةب ؿل ةةى ص ةةاحب الـم ةةمل املواقه ةةة ؿل ةةى إلاثاح ةةة الاح ةةر
ح شٍة ل ـممل ؿلى ؼبٌة إلاهترهد مف دححكةاغ بيسةخ أل ةشا الحكةؽ وٍمٌةً ل ةاحب
الـممل إؿاد وؽش ؿم ا فى أي مٍان آ ش دون الح وُ ؿلى إرن مً إداس املعحودؾ.
ٌ ـمةةمل املعةةحودؾ ؿلةةى ثةةوقحر بِ ةةة ل حكةةؽ الشنمةةي ل مةةواد ؿلةةى املعةةحودؿات وثظةةوٍش أظةةالُب
حكؽ ل مواد ؿً طشٍو ثبجد مبادس ت ذف إلى الحكؽ الشنمي طوٍمل املةذى وإثاحةة الوصةوُ
إلى البحوذ الـ مُة.
ً
ٌ ـممل املعحودؾ ؿلى ثوقحر ال ُاهة ل ـذاد والورم ُات ووظا ع الحاضًٍ ثمؽةُا مةف أق ةمل
املماسظات ل حكؽ الشنمي.
 ً تز املعحودؾ بحةوقحر الوصةوُ إلةى حمُةف املةواد بةا ؿلةى أوظةف هظةام ممٌةً باظةحاذا ًاقةة
الوظ ةةا مل املمٌى ةةة مث ةةمل جع ةةهُمل ثٌؽ ةةُل املُحاداث ةةا والحح ةةوى م ةةً ة ة ُ محشً ةةات البح ةةث
وثوقحر ذمة الح هُم امل عع . RSS
ً
 لىة ةةاى لـة ةةق املة ةةواد التة ةةي ًة ةةحم قة ةةش نُة ةةود ؿلة ةةى إثاحت ة ةةا امحثة ةةاألا لحهة ةةوم امل ٌُة ةةة الكٌشٍ ة ةةة
واثكانُات الىاؼشًٍ.
 .3الجواهب الفىيت واملعاًيراملتبعت إلدازة املستودع :
ًهو املعحودؾ ؿلةى بشهةام  Dspaceاملكحةوح امل ةذس ولةو ًةذؿم مـُةاس دب ةً ًةوس ياظةة
ل مُحاداثةةا ممةةا ً يةةذ ؿلةةى إمٍاهُةةة ثبةةادُ البُاهةةات مةةف املـةةاًحر املـحمةةذ ألا ةةشى وٍهبةةمل أى هةةوؾ مةةً
أهةةواؾ الححةةوى ًالى ةةوو وال ةةوس وال ةةوت والكُةةذًو وٍحواقةةو مةةف بشوثوًةةوُ OAI – PMH
وٍحم ثٌؽُل الححوى مً ُ محشًات البحث املـشوقة.
لجامعبة نولومةيبا الةريطانيبة University of
النموذج الخامس  :المستود الرقمب
British Columbia digital repository – Circle

املونف /https://circle.ubc.ca :
ً
التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا :
حامـة ًولومبُا الورًظاهُة ثم إوؽا ا فى  1908وجـذ واحذ مً الجامـات الشا ذ في
يىذا وٍحم ثشثُ ا باظحمشاس ضمً أوُ  40حامـة ً
ؿاملُا وث زل إل ا آألاف الظ ل في حمُف أهحاء
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يىذا وحوُ الـالم ) (“The University of British Columbia,” n.d.واحح د الجامـة الترثِب 22
ً
ؿاملُا في ث يُل الوٍبومتريغ ل جامـات فى إصذاس ًىاًش(“WORLD | Ranking Web of 2013
).Universities,” n.d.
المستود المسيسج للجامعة :

شكل زقم ( )8/2الصفحت السئيسيت للمستودع السقمى لجامعت كولومبيا
البرًطاهيت)(“University of British Columbia's digital repository,” n.d.
 .1مشسوع املستودع  :التعسيف وألاهداف
معةةحودؾ حامـةةة ًولومبُةةا الورًظةةاو الشنمةةي  CIRCLEثةةم ثهةةذًم مهتةةرح ملؽةةشوؾ املعةةحودؾ
فةي ؿةا  2006مةً ة ُ لجىةة املٌحبةة إلالٌتروهُةة بالجامـةة وثةم إط نةا فةى ؿةا  2006لُـمةمل ؿلةى
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إثاحةةة إلاهحةةاج الكٌةةشي لجحمةةف البحةةث بالجامـةةة ؿةةً طشٍةةو الوصةةوُ الحةةش وح ةةذف املعةةحودؾ إلةةى
):(“University of British Columbia's digital repository,” n.d.
 الحـشٍل باإلهحاج الكٌشي ل جامـة وإثاححا بذون أي نُود مً
 دؿم أوؽظة الحـ ُم والحـ م والبحث الـ مي دا مل حش الجامـة.
 الحكؽ طوٍمل ألاحمل لخشحات الجامـة الـ مُة.
وح مل املعحودؾ ؿلى الترثِب سنم ً 38
ؿاملُا في الح يُل إلاظباو ). (“Ranking Web,” n.d.
ُ ؼبٌة إلاهترهد.

 .2سياساث العمل باملستودع ):(“cIRcle Policies,” n.d.
ٌ ـممل املعحودؾ الشنمي لجامـة ًولومبُا الورًظاهُة ؿلى إثاحة ماشحات البحوذ الـ مُة
واملواد الحذسَعُة التي أهح ها م حمف الجامـة ل جمُف بذون نُود.
ً وقش املعحودؾ م موؿة مً العُاظات التي ثح مً وؾ حمُف املواد لهواهحن حهوم
امل ٌُة الكٌش الٌىذًة وث مً اثكانُة إلاًذاؾ بحن الباحث واملعحودؾ أها مً املمًٌ أن
ًهو الباحث بيؽش ؿم ا في أي مٍان آ ش مف دححكاغ بيسخة دا مة مً الـممل دا مل
املعحودؾ وألا ًحم حؼش أو حب أي ماد مً املعحودؾ إألا فى حاألات ن ُ ة من ا اهت اى
امل لل لحهوم امل ٌُة الكٌشٍة ونُاما باألاهححاُ.
 ث يذ ظُاظة الحكؽ الشنمي ؿلى إثاحة املواد الشنمُة ل معحاذمحن الحالُحن واملعحهب ُحن
ؿً طشٍو ثظوٍش وثظبُو اظتراثُ ُات ل حكؽ الشنمي وال ُاهة لحه ُمل الـوا و التي ثيح
ؿً الحظوس الحٌىولوجى.
 .3الجواهب الفىيت واملعاًيراملتبعت إلدازة املستودع :
ٌعة ةةحاذ املع ة ةةحودؾ بشه ة ةةام  DSpaceاملكح ة ةةوح امل ة ةةذس ال ة ةةزى ٌـم ة ةةمل ؿل ة ةةى أسؼ ة ةةكة وإداس
ومؽةةاسية امل ةةادس الشنمُةةة ولةةو ًةةذؿم مـُةةاس دب ةةً ًةةوس ياظةةة ل مُحاداثةةا ممةةا ً يةةذ ؿلةةى إمٍاهُةةة
ثبادُ البُاهات مف املـاًحر املـحمذ ألا شى وٍهبمل أي هوؾ مً أهواؾ الححوى ًالى وو وال ةوس
وال وت والكُذًو وٍحواقو مف بشوثوًوُ .OAI - PMH
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النموذج السادس  :بنك المعرفة بجامعبة و يبة أوهبايو The Ohio State University
Knowledge Bank

املونف https://kb.osu.edu/dspace/ :
ً
التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا :
حامـة وألاًة أولاًو ثم ث ظِعها في ؿا  1870وهى واحذ مً أيور وأؼممل حامـات
أمشٍٍا وٍحمحز باحثولا باملهاس الـالُة مما ً ل ها ألن ثذ مل في م اف الـاملُة واحح د الجامـة
الترثِبً 57
ؿاملُا في ث يُل الوٍبومتريغ ل جامـات فى إصذاس ًىاًش(“WORLD | 2013
).Ranking Web of Universities,” n.d.
المستود المسيسج للجامعة :

شكل زقم ( )9/2الصفحت السئيسيت ملستودع جامعت والًت أوهاًو (“The Ohio State
)University Knowledge Bank,” n.d.
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 .1مشسوع املستودع :التعسيف وألاهداف.
ثم ث مُما إلوؽاء هؼا إلداس املـشقة ل جامـة لخصجُف ودؿم ؿم ُة إوؽاء وثىؼُم
وحكؽ وإثاحة ألاصوُ الشنمُة ل جامـة قهو ح ذف إلى أن ًٍون "معحودؾ  "repositoryلجمف
ماشحات الجامـة الكٌشٍة التي ثم إوؽا ا في ؼٍمل إلٌتروو ويزلَ ية “ ”referatoryلحوقحر
سوابع ل ٌُاهات الشنمُة وٍحهو املعحودؾ املضاًا الحالُة )“ The Ohio State University
: (Knowledge Bank,” n.d



إلاثاحة الكوسٍة لخشحات الجامـة ؿلى أوظف هظام مً ُ محشى البحث حوحمل.
ثة ة ةةوقحر مـ ة ةةشف راب ة ة ةةد لٍة ة ةةمل مة ة ةةاد ومح ة ةةذد موح ة ةةذ ل م ة ةةذس ً URLمٌ ة ةةً اظ ة ةةحاذاما ف ة ة ةةي
دظخؽهادات املشحـُة.
ونذ ح مل املعحودؾ ؿلى الترثِب سنم ً 49
ؿاملُا في الح يُل إلاظباو Ranking Web

 Of Repositoriesفي إصذاسثا ًىاًش .(“Ranking Web,” n.d.) 2013
 .2سياساث العمل باملستودع ): (“OSU,” n.d.
ٌ ؽحممل مححوى املعحودؾ ؿلى املهاألات الشنمُة ومعودات املهاألات والبُاهات إلاح ا ُة
والحهاسٍش الكىُة واملواد العمـُة والب شٍة وأوسام الـممل واملواد الحـ ُمُة.
 لىاى ؼشطحن إلثاحة الـممل باملعحودؾ لما  :ألاوُ  :أن ًٍون الـممل الكٌشي في ؼٍمل سنمي
وصاحبا ًش ب في حكؼا وإثاححا ؿلى املعحودؾ ون ش  :أن ًٍون الباحث مىحمد لجامـة
وألاًة أولاًو.
 ً ب ؿلى الباحث نبمل إًذاؾ ؿم ا باملعحودؾ أن ً ظ ف ؿلى ظُاظات الىاؼشًٍ.
 ؿلى الش م أن بىَ املـشقة ٌـممل ؿلى دؿم الوصوُ الحش إألا أن لىاى لـق الحاألات التد
ًٍون لىاى ضشوس لحجب الححوى وثهُُذ الوصوُ إلُا.
 .3الجواهب الفىيت واملعاًيراملتبعت إلدازة املستودع :
ًه ةةو املع ةةحودؾ ؿل ةةى بشه ةةام  Dspaceاملكح ةةوح امل ةةذس وال ةةزى ً ةةذؿم مـُ ةةاس دب ةةً ً ةةوس
ياظة ل مُحاداثةا مما ً يذ ؿلى إمٍاهُة ثبادُ البُاهات مف املـاًحر املـحمذ ألا شى وٍهبمل أي هوؾ
مً أهواؾ الححوى ًالى وو وال وس وال وت والكُذًو.
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النموذج السابع  :المطةوعات اإللكترونية لجامعة بوردو Purdue e-Pubs

املونف http://docs.lib.purdue.edu/ :
ً
التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا :
ثةةم ث ظةةِغ حامـةةة "بةةوسدو" بوألاًةةة إهةةذًاها بالوألاًةةات املححةةذ فةةى ؿةةا  1869وهةةى ثهةةذ
ً
نن بشهامجى البٍالوسَغ والذساظات الـ ُا أليثر مً  211م األا )(“Research University,” n.d.
واحح ةةد الجامـةةة الترثِةةب سنةةم  27فةةي الح ةةيُل إلاظةةباو الـةةالمي  Webometricsفةةى إصةةذاس ًىةةاًش
 (“WORLD | Ranking Web of Universities,” n.d.)2013يما احح د مشاثب محهذمة فى الـذًذ
مً الح يُكات ألا شى ).(“Purdue Amid,” n.d.
المستود المسيسج للجامعة :

شكل زقم ( )10/2الصفحت السئيسيت ملستودع جامعت بوزدو )(“Purdue e-Pub,” n.d.a
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 .1مشسوع املستودع  :التعسيف وألاهداف
املع ةةحودؾ الشنم ةةي لجامـ ةةة "ب ةةوسدو" ؿب ةةاس ؿ ةةً ذم ةةة ثه ةةذمها مٌحب ةةات حامـ ةةة "ب ةةوسدو"
جـمة ةةمل ؿلة ةةى حمة ةةف وثىؼة ةةُم وحكة ةةؽ ومؽة ةةاسية ماشحة ةةات الجامـة ةةة الـ مُة ةةة لحـضٍة ةةض مهمة ةةة مؽة ةةاسية
الجامـة في الجحمف الـالمي بحهةذًم ماشحةات الجامـةة الـ مُةة ً
ؿاملُةا وٍحة لل املعةحودؾ مةً ر رةة
أحةضاء هةةي  :ألاسؼةةُل إلالٌترووة  e-Archivesومعةةحودؾ البحةةوذ لجامـةةة "بةةوسدو" the Purdue
) University Research Repository (PURRامليؽةةوسات إلالٌتروهُةةة  Purdue e-Pubsولةةو
ةةاو بحك ةةؽ وإثاح ةةة مه ةةاألات ال ةةذوسٍات والحه ةةاسٍش الكىُ ةةة وأوسام الـم ةةمل وأؿم ةةاُ املة ة ثمشات
ووسػ الـمةةمل وسظةةا مل املاحعةةححر والةةذيحوساه وأي مةةواد أ ةةشى ممار ةةة رات طةةالف ؿ مةةي رات ص ة ة
ب امـة "بوسدو" ويزلَ ٌعحاذ ألاظح اقة املواد إلالٌتروهُة ملظبـة الجامـة.
وح ةةذف املعةةحودؾ إلةةى جـضٍةةض أؼةةٍاُ دث ةةاُ الـ مةةد بةةحن م حمةةف البةةاحثحن بالجامـةةة مةةً
ة ُ إثاحةةة وثوصَةةف مهةةاألات الةةذوسٍات ً
سنمُةةا لححٌُمهةةا ومىانؽةةت ا وإثاحةةة مححةةوى ؿ مةةد رو نُمةةة
لجحمف الجامـة في ػمل اسثكاؾ أظـاس الح وُ ؿلى املواد الـ مُة ).(“Purdue e-Pub,” n.d.b
 .2سياساث العمل باملستودع): (“Purdue e-Pub,” n.d.b
ٌ ـممل املعحودؾ ؿلى إثاحة الوصوُ لخشحات الجامـة الـ مُة ؿلى أوظف هظام ممًٌ.
 ث ةةىح اثكانُ ةةة إلاً ةةذاؾ باملع ةةحودؾ ؿل ةةى اححك ةةاغ امل ل ةةل بم ٌُح ةةا ل ـم ةةمل أى ؿى ةةذما ًه ةةو
امل لكةةون ب ًةةذاؾ أؿمةةالهم باملعةةحودؾ قة ن رلةةَ ألا ٌـجةةد ههةةمل م ٌُةةة ألاؿمةةاُ ل معةةحودؾ وإهمةةا
جـظةم دثكانُةة قهةع الجامـةة الحةةو فةي إثاحةة لةزه دؿمةةاُ مةف دححكةاغ بحهةوم الحة لُل
واليؽش.
 ف ةةي ح ةةاُ إرا م ةةا ً ةةان امل ل ةةل ل ةةِغ ل ةةا الح ةةو ف ةةي إثاح ةةة ؿم ةةا ؿل ةةى املع ةةحودؾ لع ة ب اثكانُ ةةة
الىاؼش ثحهذ الجامـة بظ ب ل يؽش ل عماح ب ثاحة الـممل الكٌشي ؿلى معحودؾ الجامـة.
 ف ةةي ح ةةاُ ط ةةب ص ةةاحب الـم ةةمل ةةحب مادث ةةا الـ مُ ةةة م ةةً املع ةةحودؾ ًح ةةحكؽ اله ةةا محن ؿل ةةى
املعحودؾ بالحو في حب املاد أو ؿذ ح ا.
 ً تز املعحودؾ بالحكؽ الشنمي ل ٌُاهات الشنمُة مف ضمان أن بهاء الٌُاهات محاحة بحُث
ٌعهمل الوصوُ إل ا في ػمل الحظوسات الحٌىولوحُة.
 .3الجواهب الفىيت واملعاًيراملتبعت إلدازة املستودع :
ثةةم إوؽةةاء املعةةحودؾ باظةةحاذا بشهةةام  Digital Commonsالح ةةاسى إلداس املعةةحودؿات
الشنمُة وٍحواقو املعحودؾ مف بشوثوًوُ الح اد ملبادس ألاسؼُكات املكحوحة .
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النموذج الثامن  :مستود جامعة ننساس لألعمال العلمية KU ScholarWorks

املونف http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/ :
ً
التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا :
ثة ةةم إوؽ ة ةةارلا فة ةةي ؿ ة ةةا  1860ونة ةةذ أصة ةةبحد ؿل ة ةةى مة ةةذاس ً 150
ؿام ة ةةا واح ة ةةذ م ة ةةً يو ة ةةرى
امل ظعةةات الحـ ُمُةةة والبحثُةةة فةةي الـةةالم وجـمةةمل حمُةةف ؿىاصةةشلا إل ةشاج حُةةمل مةةً الهةةاد و ىةةاء
م حمـةةات ظ ة ُمة وجصةةجُف دبحٍةةاسات حةةوُ الـةةالم )(“The University of Kansas,” n.d.
واحح ةةد الجامـ ةةة الترثِ ةةبً 171
ؿاملُ ةةا ف ةةى ث ةةيُل الوٍب ةةومتريغ ل جامـ ةةات ف ةةى إص ةةذاس ًى ةةاًش2013
).(“WORLD | Ranking Web of Universities,” n.d.
المستود المسيسج للجامعة :

شكل زقم ( )11/2الصفحت السئيسيت ملستودع جامعت كيساس لألعمال العلميت (“KU
)ScholarWorks,” n.d.
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 .1مشسوع املستودع  :التعسيف وألاهداف
لو املعحودؾ الشنمي لؤلؿماُ الـ مُة ثم إوؽاره مً نبمل أؿ اء لُ ة الحذسَغ والـام حن
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
امليؽوس ألا شى ولجـ ها محاحة ؿلى أوظف هظام ممًٌ ويزلَ ل مان الحكؽ طوٍمل املذى
لح َ املواد ولىاى م موؿة مً املضاًا التي ً ُكها املعحودؾ وهى ًالحالي )“ ”KU ScholarWorks,
: (n.d
ً
محاحا
 الشرٍة  : VISIBILITYؿىذما ًهو الباحث ب ًذاؾ ؿم ا ؿلى املعحودؾ ق ها ً ب
مً ُ محشًات البحث ي ضء مً الؽبٌة الـاملُة وظٍُون مً العهمل ؿلى الباحثحن
ن شًٍ الـثوس ؿلى الـممل لعهولة ويزلَ ق ها ًوقش ً
ً
مشيضٍا لجمف وحكؽ إلاهحاج
مٍاها
الكٌشى ل جامـة مما ٌعاؿذ ؿلى جـضٍض لوٍت ا امل ظعُة.
 الثبات  : STABILITYحُث ً ب لٍمل ماد محذد موحذ ل م ذس دا م ًمًٌ دظخؽهاد
با ألا ًحم جاُحره بمشوس الوند.
 املشوهة  : FLEXIBILITYقهو ًذؿم م مـة محىوؿة مً أهواؾ الححوى وأؼٍاُ امل كات
الشنمُة.
 قـالُة الحٍ كة  : COST- EFFECTIVENESSحُث ًهذ مشيض ألاؿماُ الـ مُة الشنمُة
بالجامـة ث َ الخذمة م ًاها بذون أي سظو قالحكؽ املشيضي ًاكل الـبء ؿلى
ألانعا مً مع ولُة صُاهة الىؼا .
 العهولة  : CONVENIENCEقـم ُ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.
 الحواقهُة  ً : COMPLIANCEتز املعحودؾ بالخظوض إلاسؼادًة التي ثم ثحذًذلا مً
نبمل الـذًذ مً الهُ ات املاهحة.
وح مل املعحودؾ ؿلى الترثِب سنم ً 138
ؿاملُا في الح يُل إلاظباو Ranking Web Of
. (“Ranking Web,” n.d.) Repositories
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 .2سياساث العمل باملستودع )“: (.KU ScholarWorks Policies,” n.d
 لةةزا املعةةحودؾ لةةو معةةحودؾ وصةةوُ حةةش ممةةا ٌـجةةد أهةةا محةةاح ل جمُةةف بةةذون أي نُةةود قةةُمًٌ
ألى باحث الذ وُ ؿ ُا والبحث قُا أو ث كحا وثحمُمل املواد دون نُود.
 ؿىةةذ نُةةا الباحةةث ب ًةةذاؾ ؿم ةةا ؿلةةى املعةةحودؾ ق هةةا ًمىحةةا الحةةو الاحةةر ح ةةشي فةةي إؿةةاد
إهح ةةاج أو ثشحم ةةة أو إثاح ةةة الـم ةةمل بم ةةا ف ةةي رل ةةَ البُاه ةةات الوص ةةكُة ف ةةي حمُ ةةف أهح ةةاء الـ ةةالم
ل ظحاذا لؤل شا الـ مُة قهع ولِغ ث ً
اسٍا.

ٌ ـمةةمل املعةةحودؾ ؿلةةى الحكةةؽ الشنمةةي طوٍةةمل املةةذى ل مةةواد ؿةةً طشٍةةو ؿمةةمل وسةةخ اححُاطُةةة
والح يُذ ؿلى بهاء الـممل ً
محاحا في مٍان رابد.
 .3الجواهب الفىيت واملعاًيراملتبعت إلدازة املستودع :
ًهو املعحودؾ ؿلى بشهام  Dspaceأحذ الورهام مكحوحة امل ذس الزى ثم إوؽا ا مً
نبمل مـهذ ماظاجؽوظخغ ولو ًذؿم مـُاس دب ً ًوس ياظة ل مُحاداثا مما ً يذ ؿلى إمٍاهُة
ثبادُ البُاهات مف املـاًحر املـحمذ ألا شى وٍهبمل أي هوؾ مً أهواؾ الححوى ًالى وو وال وس
وال وت والكُذًو وٍحواقو مف بشوثوًوُ .OAI - PMH
النموذج التايع  :المستود المسيسج لجامعة نامةريدج Cambridge University
Institutional Repository - DSpace@Cambridge

املونف http://www.dspace.cam.ac.uk/ :
ً
التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا :
حامـةةة ًامورًةةذج هةةي واحةةذ مةةً أنةةذ الجامـةةات واملشايةةض ألاًادًمُةةة الشا ةةذ فةةي الـةةالم
مـشوق ةةة لع ةةمـت ا املحمح ةةز ف ةةي الج ةةاُ ألاً ةةادًمي ؿل ةةى مع ةةحوى الـ ةةالم ورل ةةَ ً ع ةةذ ثمح ةةز باحث ةةا
وط ةةا ) (“University of Cambridge,” n.d.واحح ةةد الجامـةةة الترثِةةب الشالةةف ؿؽةةش ً
ؿاملُةةا فةةى
ث ةةيُل الوٍبةةومتريغ ل جامـةةات فةةي إصةةذاس ًى ةاًش(“WORLD | Ranking Web of 2013
)Universities,” n.d.
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المستود المسيسج للجامعة :

شكل زقم ( )12/2الصفحت السئيسيت للمستودع املؤسس ي لجامعت كامبرًدج
)(“Cambridge University Institutional Repository,” n.d.
 .1مشسوع املستودع  :التعسيف وألاهداف
ف ة ةةي ًولُة ة ةةو  2006ؿم ة ةةد لجى ة ةةة الحاظ ة ةةُع وامل ة ةةادس بمٌحب ة ةةة حامـة ة ةةة ًامورً ة ةةذج ؿل ة ةةى
الحاظةةُع إلوؽةةاء املعةةحودؾ امل ظسة ي لجامـةةة ًامورًةةذج والةةزى ثةةم ث ظِعةةا فةةي ؿةةا  2007لخعةةهُمل
ؿم ُة إًذاؾ الححوى الشنمي ألؿ اء لُ ة الحذسَغ والباحثحن بالجامـةة واملةواد الترارُةة والعةماح
لؤلً ةةادًمُحن وألانع ةةا الـ مُ ةةة بالجامـ ةةة بمؽ ةةاسية وحك ةةؽ الحح ةةوى ب ؼة ةشاف ومحالـ ةةة م ةةً إداس
الجامـة والهُا لـم ُة ألاسؼكة الزاثُة ألؿمالهم ). ("AboutDSpace@Cambridge",n.d.
ح مل املعحودؾ ؿلى الترثِب سنم ً 176
ؿاملُا في الح يُل إلاظباو Ranking Web Of
. (“Ranking Web,” n.d.) Repositories
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 .2سياساث املستودع ): (“DSpace@Cambridge Policies,” n.d.




ًهب ةةمل املع ةةحودؾ أي ه ةةوؾ م ةةً أه ةةواؾ الحح ةةوى الشنم ةةي رات الظبُـ ةةة الـ مُ ةةة أو الحـ ُمُ ةةة أو
إلاداسٍة أو الترارُة الزى ثم إوؽا ا مً نبمل الـام حن أو ألانعا بالجامـة يما ً وص نبوُ
م موؿات أ شى ثشى الجامـة أج ا رات ألمُة وثحـ و بالجامـة ً
بىاء ؿلى مةا ثحةذده املٌحبةة
ومً املمًٌ ثظبُو سظو ؿلى إًذاؿها باملعحودؾ.
ًح ةةاح الوص ةةوُ إل ةةى ألاؿم ةةاُ املودؿ ةةة باملع ةةحودؾ م ًاه ةةا ب ةةذون أي نُ ةةود م ةةف إمٍاهُ ةةة ثحمُ ه ةةا
وطباؿت ةةا أل ةشا البحةةث الـ مةةي ولةةِغ أل ةشا ث اسٍةةة وٍمٌةةً ل معةةحكُذًً اظةةحاذا
اليسة ةةخ املظبوؿة ةةة أو إلالٌتروهُة ةةة مة ةةً ألاؿمة ةةاُ ً
طبهة ةةا لؤلحٍة ةةا الهاهوهُة ةةة لحهة ةةوم الح ة ة لُل
واليؽش والح مُمات و شاءات د تراؾ لـا .1988



ًهح ةةش إلاً ةةذاؾ ؿل ةةى الـ ةةام حن والظ ة ل بالجامـ ةةة وأي اهت اً ةةات لحه ةةوم الح ة لُل واليؽ ةةش
ثٍون مً مع ولُة املودؾ ولِغ إداس املعحودؾ.

 ث تز مٌحبة الجامـة ومشيض الحاظب بحوقحر الحكؽ الشنمةي طوٍةمل املةذى ل مةواد باملعةحودؾ
ً
وقهةةا ألق ةةمل املماسظ ةةات الشالى ةةة ل حكةةؽ ي ةةزلَ ٌـم ةةمل ؿل ةةى ثحوٍةةمل امل ك ةةات إل ةةى ثيع ةةُهات
حذًذ ؿىذ ال شوس ل مان نشاءت ا فى املعحهبمل.
 .3الجواهب الفىيت واملعاًيراملتبعت إلدازة املستودع :
ثة ةةم بىة ةةاء املعة ةةحودؾ باظة ةةحاذا بشهة ةةام  DSPACEاملكحة ةةوح امل ة ةةذس ؿلة ةةى هؼة ةةا الخؽة ةةاُمل
 LINUXوثم اظحاذا ناؿذ بُاهات  POSTGRESQLوظحرقش  TOMCATولو ًذؿم مـُاس دب ً
ًوس ياظة ل مُحاداثا مما ً يذ ؿلى إمٍاهُة ثبادُ البُاهات مةف املـةاًحر املـحمةذ ألا ةشى وٍهبةمل أى
هةوؾ مةً أهةواؾ الححةوى ًالى ةوو وال ةوس وال ةوت والكُةذًو وٍحواقةو مةف بشوثوًةوُ – OAI
 PMHيةةزلَ ٌـمةةمل املعةةحودؾ ؿلةةى ثظبُةةو بشثوًةةوُ الوصةةوُ ل ٌُاهةةات ال عةةُع Simple Object
 Access Protocol - SOAPالةزى ٌعةم لؤلنعةا بالجامـةة ب ىةاء صةكحات م الخاصةة اؿحم ًةادا ؿلةى
الححةوى واملُحاداثةا املوحةود فةى معةحودؾ الجامـةة ”(“DSpace@Cambridge Technical details,
).n.d.
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النمبوذج العاشبر  :مسبتود جامعبة هيدريب يلد University of Huddersfield
Repository

املونف http://eprints.hud.ac.uk/ :
ً
التعسيف بالجامعت وجسجيبها عامليا :
جـة ةةذ حامـة ةةة لُذسظة ةةكُ ذ فة ةةى مهذمة ةةة الجامـة ةةات ل حـ ة ةةُم والبحة ةةث فة ةةي اه ت ة ةرا وجعة ةةلى
الجامـة لححهُو لذقها في أن ث ب حامـة مـتةرف ةا ً
دولُةا ويم ظعةة سا ةذ فةي البحةوذ ل سثهةاء
بال ةىاؿة والـ ةو و ةالجحمف يٍةمل ) (“University of Huddersfield – About Us,” n.d.واحح ةد
الجامـة الترثِب ً 978
ؿاملُا في ث يُل الوٍبومتريغ ل جامـات في إصذاس ًىاًش(“WORLD 2013
).| Ranking Web of Universities,” n.d.
المستود المسيسج للجامعة :

شكل زقم ( )13/2الصفحت السئيسيت ملستودع جامعت هيدزسفيلد (“University of
)Huddersfield Repository,” n.d.
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 .1مشسوع املستودع  :التعسيف وألاهداف
ث ةةم إط ة ة م معة ةةحودؾ الجامـ ةةة مة ةةاًو  2007لح ةةوقحر الححة ةةوى الشنمة ةةي لخشحة ةةات البحة ةةوذ
الـ مُةةة ل جامـةةة ةةذف جصةةجُف حمُةةف البةةاحثحن بالجامـةةة ؿلةةى إًةةذاؾ أؿمةةالهم البحثُةةة ؿةةً طشٍةةو
الوصوُ الحش وٍحم إثاحة حمُةف بُاهةات دظخؽةهاد املشحلةي والةىح الٍامةمل ً مةا ًةان رلةَ ً
ممٌىةا
ً
وَع ةةحظُف أي ؿ ةةو بالجامـ ةةة ظ ةةواء ً ةةان باحث ةةا أو طال ةةب دساظ ةةات ؿ ُ ةةا إً ةةذاؾ أبحار ةةا الـ مُ ةةة
وَؽة ةةحممل املعة ةةحودؾ ؿل ة ةةى املهة ةةاألات امليؽة ةةوس ف ة ةةي الج ة ة ت الـ مُة ةةة الحٌمة ةةة وأؿمة ةةاُ امل ة ة ثمشات
والٌح ةةب وق ةةوُ الٌح ةةب و حرل ةةا م ةةً امل ةةواد الى ةةُة وي ةةزلَ م ةةواد الوظ ةةا ع املحـ ةةذد والشظ ةةا مل
الجامـُة ). (“University of Huddersfield Repository,” n.d.
ح ةمل املعةحودؾ ؿلةى الترثِةب سنةم ً 214
ؿاملُةا فةي الح ةيُل إلاظةباو Ranking Web Of
. (“Ranking Web,” n.d.) Repositories
 .2سياساث العمل باملستودع ):(“University of Huddersfield Policies,” n.d.
ً هو قشٍو املعحودؾ بالححهو مً حهوم الظبف واليؽش نبمل إثاحة الىح الٍاممل ل ـممل
ؿلى املعحودؾ قهىاى لـق الىاؼشًٍ ألا ٌعمحون بيؽش وسخة مً أؿمالهم ؿلى مونف
امل ظعة وفى لزه الحالة لً ًهو املعحودؾ ب ثاحة الىح الٍاممل ل ـممل.
 ؿىذما ًهو الباحث ب ًذاؾ ؿم ا ؿلى املعحودؾ ق ها ًواقو ؿلى مى املعحودؾ الحو الاحر
ح شي في حكؽ وإثاحة ؿم ا با مف ال ماهات الحالُة  :أهَ مالَ الـممل أو ماوُ مً نبمل
صاحب الـممل باملواقهة ؿلى ثش ُح إثاححا باملعحودؾ أهَ زا الـممل ألا ثىت َ أى
حهوم ل ح لُل واليؽش والـ مات الح اسٍة والوراءات أو أي حهوم أ شى ألى حهة أو
شخح إرا ًان ثم ثٍ ُكَ بزلَ الـممل مً نبمل حهة أو م ظعة ق هَ ثهش ب هَ
اظحوقُد حمُف دلتزامات التي ؿ َُ لح َ الجهة وأهَ ثواقو ؿلى إثاحة ظُاظة إلاًذاؾ
باملعحودؾ وأهَ بموحب رلَ مع وُ ؿً جـوٍق الجامـة ؿً أي عاس أو أضشاس أو
ثٍالُل ثيؽ ؿً شنَ ألي مً بىود دثكانُة .
 ً تز معحاذ املعحودؾ ب مان الحكاغ ؿلى م ٌُة املواد وأها لً ًهو بيسخ وسخ
إضاقُة أل شا حر ؿ مُة.
 .3الجواهب الفىيت واملعاًيراملتبعت إلدازة املستودع :
ثم بىاء املعحودؾ باظحاذا بشهام  E-printsاملكحوح امل ذس والزى جـحمذ حمُف مٍوهاثا
الورم ُ ةةة ؿل ةةى الوة ةرام مكحوح ةةة امل ةةذس قه ةةو ٌع ةةحاذ هؼ ةةا الخؽ ةةاُمل لُ ةةىٌغ  LINUXوظ ةةحرقش
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أباجص ة ة د  Apacheوناؿ ة ةةذ بُاه ة ةةات  MySQLولا ة ةةة الورم ة ةةة  PERLوٍحواق ة ةةو م ة ةةف مـ ة ةةاًحر مب ة ةةادس
ألاسؼ ةةُل املكح ةةوح  OAIورل ةةَ ٌـج ةةد إمٍاهُ ةةة ثٌؽ ةةُل الحح ةةوى باظ ةةحاذا ناؿ ةةذ بُاه ةةات حوح ةةمل
ظةةٍولش  Google Scholarوٍخةةُ اظةةححراد وث ةةذًش الخسةةجُ ت البب ُوحشاقُةةة مل ةةادس املـ ومةةات
وٍخ ةةُ إمٍاهُ ةةة إؿ ةةذاد وثا ةةُح امل كة ةةات دظ ةةخىادًة ل حكة ةةاغ ؿلة ةةى ثىاظ ةةو البُاهة ةةات الوصة ةةكُة
ويةزلَ قهةو ًحـامةمل مةف مـؼةم أؼةٍاُ امل كةات بمةا فةي رلةَ PDF, HTML, JPEG, TIFF, MP3, and
.AVI
وبعد أن جم استعساض ث َ الىمارج مً معحودؿات الجامـات ألاحى ُة ذف الحـشف
ً
إلٌتروهُا وٍ حؽ نُا ث َ الجامـات
ؿلى مماسظات ث َ الجامـات في إثاحة أؿماُ باحث ا
ً
إلٌتروهُا مف
ب هود فخمة لحكؽ وإثاحة الخشحات الـ مُة ألؿ اء لُ ة الحذسَغ والباحثحن ا
الحشو ؿلى مؽاسية باحث ا ب ًذاؾ أؿمالهم ب هكعهم وثهذًم لهم الذؿم ل هُا بزلَ وثوقحر
العُاظات والخظوض إلاسؼادًة امل مة ألاظحاذا وإرشاء ث َ املعحودؿات مف اظحاذا الورام
املحا ة إلوؽاء وإداس املعحودؿات ظواء ًاهد ث اسٍة أو مكحوحة امل ذس ومً أيثر الورام
التي ثم اظحاذامها في ث َ الىمارج بشهام  Dspaceالؽهحر ويزلَ ثم الحشو ؿلى ثٌؽُل
الححوى بواظظة أؼهش محشًات البحث مثمل  googleو الظبف ق ن إوؽاء ث َ املعحودؿات ًان
لا ث رحر يبحر في ح وُ حامـات ا ؿلى ثشثِب فى أحذ أؼهش ث يُكات الجامـات ولو الوٍبومتريغ.
ومة ةةً ألة ةةم الـوامة ةةمل التة ةةي ظة ةةاؿذت ؿلة ةةى اهخؽة ةةاس املعة ةةحودؿات وه ة ةةاح واظة ةةحمشاس ثظ ة ةةوٍش
املعة ةةحودؿات الشنمُة ةةة بالجامـة ةةات حهة ةةود الـذًة ةةذ مة ةةً امل ظعة ةةات الٌوة ةةرى بح ة ةةَ الة ةةذوُ والهُة ةةا
بمؽشوؿات ثخبجد ثظوٍش ث َ املعحودؿات وؿممل إسؼادات ومـاًحر ب ق مل مماسظات إوؽا ا.
 3/2مؤسساث ومشسوعاث جطويساملستودعاث السقميت
ًحم في لزا الجضء ثىاوُ ألم امل ظعات والجمـُات ودثحادات التي ؿم د ؿلى دؿم
قٌش املعحودؿات الشنمُة ويزلَ املؽشوؿات الحظوٍشٍة ل ن و باملعحودؿات الشنمُة.

 1/3/2املؤسساث والجمعياث لدعم املستودعاث :
لجىة هؼم املـ ومات املؽترية Joint Information Systems Committee - JISC
 هظسة عامت :
ثم إوؽاء لجىة هؼم املـ ومات املؽترية Joint Information Systems Committee -
 JISCفي ؿا  1993ي جىة اظخؽاسٍة ل حـ ُم الـالي وم ظعات ثموٍمل الحـ ُم في حمُف أهحاء
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املم ٌة املححذ وثحمثمل سرٍت ا في جعهُمل الوصوُ إلى م ادس املـ ومات وإثاحت ا ؿلى أوظف هظام
في أي وند وفى أي مٍان مً ُ الوظا مل الحٌىولوحُة وإداس املـ ومات فى م اُ البحوذ
والحـ ُم ومهمت ا هي ثوقحر الشٍاد الـاملُة في دظحاذا الكـاُ لحٌىولوحُا املـ ومات
ودث األات لذؿم الحـ ُم والبحوذ والكـالُة امل ظعُة ومً ألم ألذاقها ):(JISC, 2011
 ثهذًم ذمات وطىُة مؽترية وم ادس قـالة ومعحمش .
 معاؿذ امل ظعات ؿلى ثحعحن يكاء وقـالُة م ظعات م وهؼم إلداس ألاؿماُ.
 معاؿذ امل ظعات ؿلى ثحعحن حود الحـ ُم والحذسَغ ومهاسات الظ ل و ورات م.
 معاؿذ امل ظعات ؿلى ثحعحن حود وث رحر وإهحاحُة البحوذ ألاًادًمُة.
ولىاى ؿذد مً الحاوس التي جـممل مً لها  JISCقهي جـذ داؿمة ل بِ ةة املكحوحةة ورلةَ
ًحـةةذى دؿةةم الورم ُةةات مكحوحةةة امل ةةذس والـمةةمل مةةف الىاؼةةشًٍ و حةةرلم لةةذؿم الوصةةوُ الحةةش إلةةى
امل ادس قـلى الش م مً ألمُة ث َ الـىاصش إألا أج ا جـممل ؿلى ثهاظم ألاقٍاس الحىاقعُة وجصجُف
دبحٍاس ي ضء مً الجحمف الـةالمي قهةزه هةي الظشٍهةة الوحُةذ لةذؿم ههةمل املـشقةة والح يُةذ ؿلةى أن
الجامـ ةةات والٍ ُ ةةات م ةةً املمٌ ةةً أن ث ـ ةةب ً
دوسا سا ة ًةذا ف ةةي دؿ ةةم انح ةةاد املـشق ةةة وم ةةً ل ةةزه الح ةةاوس
امل ةةادس املكحوح ةةة  Open sourceواملـ ةةاًحر املكحوح ةةة  Open standardsوامل ةةادس الحـ ُمُ ةةة
املكحوحةةة  Open educational resourcesوالوصةةوُ الحةةش  Open Accessوالبُاهةةات املكحوحةةة
 Open dataوالـ ةم املكحةوح  Open scienceودبحٍةاس املكحةوح O„Shea & ) Open innovation
.(OBE, 2009
 أوشطت الجهت ودوزها في دعم املستودعاث وجطويسها :
ؿم د  JISCمىز ؿا  2000ؿلى ثموٍمل حوالى 1000مؽشوؾ ونذ أؼادت الـذًذ مً
امل ظعات بالح رحر إلاً اب ألوؽظت ا التي ظاؿذت ؿلى إبهاء املم ٌة املححذ الشا ذ في م األات
الحـ ُم والبحث وثظبُهات ثٌىولوحُا املـ ومات ودث األات ) (JISC, 2011ومً ألم مؽشوؿات
 JISCفي م اُ املعحودؿات الشنمُة :
 .1مؽة ةةشوؾ ثوظة ةةُف وث ة ةةمحن ذمة ةةة معة ةةحودؾ الجامـة ةةة – ثظة ةةوٍش املعة ةةحودؿات بمعة ةةحودؾ
وسظعةةتر Extending and Embedding the University Repository Service -
 : Developing repositories at Worcester repository service – DRAWوح ةذف لةزا
املؽ ة ةةشوؾ إل ة ةةى ثظ ة ةةوٍش مع ة ةةحودؿات ل حـ ة ةةُم وال ة ةةحـ م ل جامـ ة ةةات الحذًث ة ةةة إلثاح ة ةةة امل ة ةةواد
الحـ ُمُة ؿلى الخع املباؼش )".(",Extending and Embedding
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 .2ألاسؼكة نلُة ل معحودؿات امل ظعُة AIR - Automated Archiving for an
 : Institutional Repositoryح ذف لزا املؽشوؾ إلى ثظوٍش ثهىُة ملٌُىة ؿم ُة إًذاؾ
يمُات يبحر مً بُاهات دظخؽهادات في ناؿذ بُاهات امل ظعة ؿً طشٍو ث مُم
بشهام ٌعاؿذ في رلَ ).(“AIR,” n.d.
 .3معحودؾ الوصوُ الحش لجمـُة جـ ُم الحٌىولوحُا Association for Learning
 : Technology Open Access Repository- ALTح ذف لزا املؽشوؾ إلى إوؽاء وثظوٍش
معحودؾ سنمي لذؿم الـام حن في م اُ إهحاج املواد الحـ ُمُة ).(“ALT,” n.d.
 .4ثهُُم ألاصوُ الشنمُة امل ظعُة : Assessing Institutional Digital Assets – AIDA
ٌـممل لزا املؽشوؾ ؿلى إؿذاد أدا ل حهُُم الزاج لححذًذ مذى اظحـذاد امل ظعة
ل حكؽ الشنمي ألصولها الشنمُة ). (“Assessing,” n.d.
 .5أظالُب الـممل املـحمذ إلًذاؿات املعحودؾ DepositMO: Modus Operandi for
 : Repository Depositsح ذف لزا املؽشوؾ إلى ثظوٍش آلُة قـالة مً ؼ ج ا ثشظُا رهاقة
إلاًذاؾ في الـممل الُوم ل باحثحن والحاضشًٍ )(“DepositMO,” n.d.
اثحاد معحودؿات الوصوُ الحشConfederation of Open Access Repositories - COAR
 هظسة عامت )": (" COAR - About
حمـُة هاؼ ة (حذًثة) ملبادسات املعحودؿات ثم إوؽا ا فى أيحو ش ؿا  2009لحوحُذ
وثهذًم أيثر مً  90م ظعة ؿلى معحوى الـالم (أوسو ا – أمشٍٍا ال ثُيُة – أظُا – أمشٍٍا
الؽمالُة) ثحمثمل مهمت ا فى جـضٍض الشرٍة والوصوُ لخشحات البحوذ الـ مُة مً ُ ؼبٌة
ؿاملُة مً معحودؿات الوصوُ الحش جـممل  COARمً ُ امل ظعات ألاؿ اء ا ؿلى ثظوٍش
مماسظات معحودؿات الوصوُ الحش ؿلى معحوى ماح ل الذوُ املىاطو والحا ات وثحمثمل
سرٍت ا فى إؿذاد البيُة الحححُة الـاملُة ملعحودؿات الوصوُ الحش.
 أوشطت الجهت ودوزها في دعم املستودعاث وجطويسها :

جـممل  COARلححهُو سظالت ا في نُاد الجحمف ودؿما ؿلى الىظام الذولي ؿلى دظترؼاد
بم موؿة مً الحوحهات دظتراثُ ُة في الكتر  2015-2012ولزه دظتراثُ ُات هي (“COAR -
):Strategic Plan,” n.d.
 .1جـضٍ ةةض ثظ ةةوٍش ؼ ةةبٌة ؿاملُ ةةة م ةةً مع ةةحودؿات الوص ةةوُ الح ةةش يـى ةةش س ةةِغ م ةةً ؿىاص ةةش
البيُ ةةة الحححُ ةةة ل مـ وم ةةات الـ مُ ةةة بم ةةا ف ةةي رل ةةَ الـ ةةو دححماؿُ ةةة وإلاوع ةةاهُة ل ةةذؿم
م األات البحث والحـ ُم.
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 .2ثهذًم الذؿم لجحمةف معةحودؿات الوصةوُ الحةش ؿلةى معةحوى ماح ةل الةذوُ واملىةاطو
والحا ات مً ُ الحـاون الذولي وثبادُ املـ ومات.
 .3ثحذًذ وجـضٍض الخؽاُمل البُجي املـاًحر وظُاظات البجد الحححُة.
 .4جـضٍض ثظوٍش الخذمات التي ث ُل نُمة حهُهُة ل معحكُذًً مً املعحودؿات.
ً
وحالُا ًوحذ لذح ا ر ذ م موؿات ؿممل ًمل م موؿة لذح ا م موؿة مً املع ولُات
وألالذاف وألاوؽظة املشثبظة ب لذاف وأوؽظة دثحاد هي ):(“COAR – Activities,” n.d.
 .1املجموعت ألاولى وجؽممل مححوى املعحودؿات ً :
حالُا لىاى م موؿةة مةً الـوا ةو التةي
ثحةةوُ دون م ةةملء املعةةحودؿات جؽ ةةممل ضةةُو الون ةةد وؿةةذ وح ةةود حةةاقض ل ةةذى الب ةةاحثحن
إلً ة ةةذاؾ أؿمة ة ةةالهم باملعة ة ةةحودؿات وههة ة ةةح الة ة ةةو ى بامل ظعة ة ةةات الحموٍ ُ ة ةةة وظُاظة ة ةةات
الجامـة ةةات وؿة ةةذ الة ةةو ى لعُاظة ةةات الىاؼة ةةشًٍ لؤلسؼة ةةكة الزاثُة ةةة لة ةةزلَ ت ة ةةذف لة ةةزه
الجموؿ ة ةةة إل ة ةةى الح ة ةةذي إل ة ةةى ث ة ةةَ الـوا ة ة ةةو ملع ة ةةاؿذ ألاؿ ة ةةاء باألاثحة ة ةةاد ؿل ة ةةى م ة ةةملء
معحودؿات م.
 .2املجموع ةةت الياهي ةةت وجؽةةممل الخؽ ةةاُمل البُجةةي ل معةةحودؿات  :ت ةةذف لةةزه الجموؿةةة إل ةةى
الـمةةمل ؿلةةى جعةةهُمل الىهةةاػ حةةوُ إمٍاهُةةة الخؽةةاُمل البُجةةي ملعةةحودؿات الوصةةوُ الحةةش
ي ضء مً وؽش البيُة الحححُة ل بحوذ الشنمُة ؿلى أوظف هظام.
 .3املجموعت الياليت وثشيض ؿلى دؿم بيُة ؼبٌة املعحودؿات وثذسٍب املذًشًٍ.
اثحاد اليؽش الـ مد وامل ادس ألاًادًمُة the Scholarly Publishing and Academic Resources
: Coalition – SPARC
 هظسة عامت :
ا ةةح ف دولةةي ل مٌحبةةات ألاًادًمُةةة والبحثُةةة ٌـمةةمل ؿلةةى إؿةةاد جؽةةٌُمل أو ث ةةحُ معةةاس
هؼا البحث الـ مي ثم ثظوٍشه مً حاهب حمـُة املٌحبات البحثُة  ARLفي ؿا ٌ 1998ـممل ؿلى
جصةةجُف الىمةةارج الجذًةةذ ل ث ةةاُ الـ مةةي والتةةي جـمةةمل ؿلةةى جصةةجُف بهـةةة وؽةةش البحةةوذ الـ مُ ةة
وثاكُةةل ال ةةاوض املادًةةة ؿةةً البةةاحثحن والىاؼةةشًٍ واملٌحبةةات لحةةوقحر قةةشو حهُهُةةة اؿحمة ًةادا ؿلةةى
البِ ةةة الشنمُةةة الؽةةبٌُة لحظةةوٍش البحةةث الـ مةةي وثشثٌةةض مهمت ةةا ؿلةةى ثحهُةةو الحـةةاون مةةف ألاط ةشاف
املـىُةةة لححكحةةز إوؽةةاء همةةارج حذًةةذ ملـةةاًحر ومماسظةةات وظُاظةةات دث ةةاُ الـ مةةي التةةي جع ةخثمش
بِ ة ةةة املؽة ةةابٌة الشنمُة ةةة وثوظة ةةُف إثاحة ةةة هحة ةةا البحة ةةوذ وثه ُة ةةمل ال ة ةةاوض املادًة ةةة ؿلة ةةى املٌحبة ةةات.
)(“About SPARC,” n.d.
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 أوشطت الجهت ودوزها في دعم املستودعاث وجطويسها :
ثشيض اظتراثُ ُة  SPARCؿلى الحذ مً الحواحض التي ثحوُ دون إثاحة وثبادُ
واظحاذا امل ادس الـ مُة ومً أولوٍات ا ثحهُو الكهم والحظبُو ل عُاظات واملماسظات التي
ث مً الوصوُ الحش لخشحات البحوذ الـ مُة ومً أحمل رلَ جـممل ؿلى ر رة محاوس س ِعُة
هي ): (SPARC, n.d.
 .1ثوؿُة ألاطشاف املـىُة باملؽاًمل التي ثواحا دث اُ الـ مي والكشو املحاحة ل حاُحر.
 .2ثبجد ظُاظات ل حظوٍش ودظحكاد مً إمٍاهات ثٌىولوحُا دث األات لذؿم اليؽش الـ مي
قهو ؿى ش ألا ًح ضأ مً ؿم ُة البحث الـ مي.
 .3ثبجد همارج لؤلؿماُ واليؽش مً ؼ ج ا أن جـممل ؿلى الحظوٍش في م األات البحث الـ مي.
وَـممل  SPARCواثحاد معحودؿات الوصوُ الحش  COARؿلى ثبجد وحهة هؼش مؽترية
وهى ضشوس جـضٍض الشرٍة واليؽش لخشحات البحوذ الـ مُة ً
هؼشا ل كوا ذ الٌثحر التي جـود ؿلى
الباحثحن والجحمف الـ مي ؿىذ إثاحت ا والع ُمل لححهُو رلَ لو ثبجد ثىكُذ مؽشوؿات الوصوُ
الحش قهزه املعحودؿات ؿىذما ثٍون ناب ة ل خؽاُمل املحبادُ ق ج ا جؽٍمل ؼبٌة ؿاملُة ل وصوُ
الحش ل مححوى لزلَ جـممل  SPARCؿلى):(“SPARC - Repository Resources,” n.d.
 بىاء املعحودؿات الشنمُة وم ئ ا بالححوى.
 جـضٍض ظُاظات الوصوُ الحش.
 دؼتراى فى ثظوٍش أدلة ل خؽاُمل املحبادُ الذولي ل معحودؿات الشنمُة.
 دؿم مبادسات املعحودؿات الوطىُة وإلان ُمُة.
 جـممل  SPARCؿلى جصجُف امل ظعات البحثُة ألا شى وؼبٍات املعحودؿات ل حـاون مف
. COAR
 ؿهذ وسػ ؿممل وإثاحة ألابحاذ الـ مُة وألادلة التي مً ؼ ج ا دؿم ثظوٍش معحودؿات
الوصوُ الحش.
اثحةةاد املعةةحودؿات الشنمُةةة Digital "n.d.) The Digital Repository Federation – DRF
: (" Repository Federation,
 هظسة عامت :
ؿبة ةةاس ؿ ة ةةً اثحة ةةاد ل جامـ ة ةةات وم ظع ة ةةات البحة ةةث الت ة ةةي أظعة ةةد مع ة ةةحودؿات م ظع ة ةةُة
بالُابةةان ثةةم إوؽةةا ا بواظةةظة حامـةةة لوًاًةةذو  Hokkaido Universityوحامـةةة جؽةةِبا Chiba
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 Universityوحامـةةة ًاهةةاصاوا  Kanazawa Universityفةةي ؿةةا  2006ي ةةضء مةةً بشهةةام البيُةةة
الحححُ ةةة لك ةةاء الـ ةةو  Cyber Science Infrastructure Program (CSIل مـه ةةذ ال ةةوطجي
ل مـ وماثُةة  .the National Institute of Informatics - NIIونةذ أصةب دثحةاد م ظعةة معةحه ة
بزات ا في ؿا  2010وٍحم ً
حالُا الحواصمل قُما بحن  144حامـة وم ظعة بحثُة.
وحاء لةزا دثحةاد بمبةادس مةً مةذًشي املعةحودؿات مةً ة ُ إوؽةاء لجىةة ثوح ُةة مٍوهةة
مً مغ م موؿات ؿممل م موؿة الحاظُع والحيعُو وم موؿةة الحةذسٍب وم موؿةة الةذؿم
الكج ةةي وم موؿ ةةة الـ ن ةةات الذولُ ةةة وم موؿ ةةة الـ ن ةةات الـام ةةة وثحٍ ةةون ث ةةَ الجموؿ ةةات م ةةً
ؼةبال أمىةاء املٌحبةات الةزًً ٌـم ةون ؿلةى الةذؿو إلةى الوصةوُ الحةش حُةث ٌـم ةون ؿلةى إداس ًةمل مةةا
لو ضشوسي ل حاظُع والحىكُز الـملي وإضاقة الحُوٍة لحشية الوصوُ الحش الُاباهُة.
 أوشطت الجهت ودوزها في دعم املستودعاث وجطويسها :
ثحمثمل ألاوؽظة الش ِعُة ل ثحاد قُما ًلى :
 .1ثوقحر الـذًذ مً الكشو لحبادُ املـ ومات والخورات لؽ ن املعحودؿات امل ظعُة.
 .2الحـاون الذولي وثبادُ املـ ومات لحظوٍش مـاًحر الخؽاُمل البُجي ل معحودؿات.
 .3الحـاون والحيعُو مف مٌحبات الجامـة وامل ظعات ألا شى لحـضٍض املعحودؿات امل ظعُة.
 2/3/2مشسوعاث جطويساملستودعاث السقميت :
مؽشوؾ ماًشًمل Making Institutional Repositories A Collaborative Learning Environment
- MIRACLE
 هبرة عً املشسوع :
مؽةشوؾ ثةم ثموٍ ةا مةً حاهةب مـهةذ املحةاحل و ةذمات املٌحبةات Institute of Museum
ً and Library Services - IMLSى ةب الحمامةا فةي املعةحودؿات امل ظعةُة ل جامـةات والٍ ُةات
لححذًة ةةذ أق ة ةةمل املماسظة ةةات والىمة ةةارج فة ةةي إداس املعة ةةحودؿات امل ظعة ةةُة والبيُة ةةة الحححُة ةةة وإثاحة ةةة
الجموؿ ةةات دا ةةمل املع ةةحودؿات وٍحمث ةةمل اله ةةذف الش ِس ة ي له ةةزا املؽ ةةشوؾ ف ةةي ثحذً ةةذ الـوام ةةمل الت ةةي
جعةةاؿذ ؿل ةةى ه ةةاح املعةةحودؿات امل ظع ةةُة والظ ةةشم الكـال ةةة إلثاحةةة واظ ةةحاذا ث ةةَ املع ةةحودؿات
).(“MIRACLE Project,” n.d.
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 أوشطت املشسوع ودوزه فى دعم املستودعاث وجطويسها :
ؿممل املؽشوؾ ُ الكتر مً أيحو ش  2005إلى ظ حمور  2008لححهُو ألذاقا في معة
أوؽظة أظاظُة هي ): ("MIRACLE - Project Tasks," n.d.
 .1ح ش املعحودؿات امل ظعُة في الوألاًات املححذ ألامشٌٍُة ل حـشف ؿلى املماسظات
التي ثحم في ظ ُمل إوؽاء املعحودؿات امل ظعُة.
 .2إحشاء مهاب ت مف الـام حن في ث َ املعحودؿات.
 .3دساظة حالة لـذد مغ مً ث َ املعحودؿات التي ثم ا حُاسلا يىمارج.
 .4ح ةةش املع ةةحاذمحن الحة ةةالُحن والححم ةةحن م ةةً ث ةةَ املعة ةةحودؿات ملـشقة ةةة اححُاحة ةةات م
وثونـات م مً املعحودؾ .
 .5ثح ُةةمل ةةج ت الولةةوج ل معةةحاذمحن وإح ةشاء الذساظةةات الح شٍ ُةةة ل حـةةشف ؿلةةى ظ ة وى
املعحاذمحن فى البحث ودظترحاؾ.
وظوف جعالم هحا لزا املؽشوؾ في ): (" MIRACLE - Project Overview," n.d.
ً
 .1صٍاد قهم لـم ُة ثظوٍش املعحودؿات امل ظعُة لٌ مً البةاحثحن والهةا محن ؿلةى
ث َ املعحودؿات.
 .2مع ةةاؿذ الـ ةةام حن ؿل ةةى ث ةةَ املعة ةةحودؿات واملعة ة ولحن الحىكُ ةةزًً ف ةةي م ظعة ةةات
الحـ ُم الـالي في ؿم ُات الحاظُع وصىف الهشاس.
وظوف جؽممل ماشحات املؽشوؾ ؿلى وحا الححذًذ ): ("MIRACLE - " n.d.
 دساظ ة ةةات الحال ة ةةة الت ة ةةي ثوف ة ةةس الـىاص ة ةةش الش ِع ة ةةُة الت ة ةةي جع ة ةةالم فة ة ةةي ه ة ةةاح ث ة ةةَ
املعحودؿات.
 الـواممل التي ث رش ؿلى ه اح ث َ املعحودؿات.
 ثهُُم املعحودؿات امل ظعُة ً
بىاء ؿلى ظ وى املعحاذ .

 الوروثوًوألات إلؿاد دظحاذا مً نبمل الـام حن باملعحودؾ.
ونةةذ ؿمةةمل املؽةةشوؾ ؿلةةى ؿمةةمل وٍب وحشاقُةةة لح ةةش امل ةةادس التةةي ثخىةةاوُ اله ةةاًا الخاصةةة
باملع ةةحودؿات امل ظع ةةُة وجـُ ةةحن سروط موض ةةوؿات له ةةا وجؽ ةةممل املوض ةةوؿات ف ةةي الوٍب وحشاقُ ةةة
هم ةةارج دث ة ةةاُ الـ مة ةةي وإوؽة ةةاء املعة ةةحودؿات امل ظعة ةةُة واظة ةةحاذا املعة ةةحودؿات امل ظعة ةةُة
وثوػُل الححوى وحهوم امل ٌُةة الكٌشٍةة وم مة ووػةا ل املعةحودؿات امل ظعةُة وهةى محاحةة
ؿلى .(Rieh, Markey& Yakel, 2006) http://miracle.si.umich.edu/bibliography.html :
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مؽشوؾ دؿم املعحودؿات ): Repositories Support Project (RSP
 هبرة عً املشسوع :
حة ةةاء لة ةةزا املؽ ة ةشوؾ بمبة ةةادس مة ةةً  JISCل معة ةةالمة فة ةةي بىة ةةاء املعة ةةحودؿات وثىمُة ةةة املهة ةةاسات
واملـشق ةةة ض ةةمً م ظع ةةات الحـ ةةُم الـ ةةالي باملم ٌ ةةة املحح ةةذ م ةةً ة ة ُ ث ةةوقحر املؽ ةةوس والحوحُ ةةا
باملىةةاقف التةةي جـةةود ؿلةةى املم ٌ ةةة املححةةذ إرا مةةا ثةةم ثوظةةُف دا ةةش ثظةةوٍش املعةةحودؿات امل ظعةةُة ف ةةي
م ظعات الحـ ُم الـالي وح ذف لزا املؽشوؾ إلى ثظوٍش وجـضٍض سرٍة معةحودؿات الخؽةاُمل البُجةي
لؤلبحةةاذ ألاًادًمُةةة واملةةواد الحـ ُمُةةة و ُاهةةات البحةةوذ فةةي حمُةةف أهحةةاء املم ٌةةة املححةةذ ل وقةةاء
باحُحاح ة ةةات م ظع ة ةةات الحـ ة ةةُم الـ ة ةةالي إلداس أص ة ةةولها وؿ ة ةةش هح ة ةةا ألابح ة ةةاذ وثب ة ةةادُ امل ة ةةواد
الحـ ُمُة (. ("About RSP,"n.d.
 أوشطت املشسوع ودوزه في دعم املستودعاث وجطويسها :
ٌـم ةةمل املؽ ةةشوؾ بالحـ ةةاون م ةةف الجحم ةةف البحث ةةي وم ةةذًشي ب ةشام  JISCم ةةً أح ةةمل الح يُ ةةذ ؿل ةةى
إمٍاهُ ةةة دؿ ةةم امل ظع ةةات بكاؿ ُ ةةة ًأً ةةا ً ةةان ه ةةوؾ مع ةةحودؿهم ومع ةةحوى ثظ ةةوسه حُ ةةث ث ةةم إوؽ ةةاء بى ةةَ
مـ ومةةات مةةً نبةةمل الخو ةراء ؿةةً أق ةةمل املماسظةةات وثةةم ثهةةذًمها لخعةةحوؿب وحهةةات الىؼةةش الخح كةةة
ل م حمة ةةف املع ة ةةت ذف وألاه ة ةةواؾ الخح ك ة ةةة مة ةةً املع ة ةةحودؿات والت ة ةةي ث ة ةةم ث ة ةةمُمها ُ ً ة ةةا لح بُ ة ةةة
دححُاحات الخح كة لهم وثشيض ؿممل املؽشوؾ في أسبـة أوؽظة س ِعُة هي)(“About RSP,” n.d.
 .1الجواهة ةةب الفىية ةةت  :وجؽ ةةممل ثحذً ةةذ الوة ةرام وثث ُت ةةا والحٌىولوحُة ةةات واملُحاداث ةةا والخؽة ةةاُمل
البُجي .
 .2الجواهة ة ةةب التىظيمية ة ةةت  :وجؽ ة ةةممل الـ ة ةةام حن ومحظ ب ة ةةات الـم ة ةةمل والح ة ةةواقض ون ة ةةاًا امل ٌُ ة ةةة
الكٌشٍة وإداس الحهوم الشنمُة.
 .3إدازة املستودع  :وجؽممل العُاظات وظحر الـممل وألاسؼكة والحكؽ.
 .4مجال الدعاًت  :وجؽممل دؿو حمُف ألاطشاف املـىُة وثهذًم املؽوس دا مل امل ظعات.
ؼحربا : SHERPA
 هبرة عً املشسوع :
ؼ ةةحربا  SHERPAل ةةو ح ةةضء م ةةً بشه ةةام التريح ةةز ؿل ةةى الوص ةةوُ ل م ةةادس امل ظع ةةُة - FAIR
 Focus on Access to Institutional Resourcesمل ظعةة  JISCالةزى ًةذؿم املؽةشوؿات التةي ت ةذف
إل ةةى ثحهُ ةةو الٌؽ ةةل ؿ ةةً ألاص ةةوُ امل ظع ةةُة م ةةف وض ةةف سرٍ ةةة إلوؽ ةةاء ؼ ةةبٌة م ةةً امل ةةادس الشنمُ ةةة
وحـ ها محاحة لجحمف البحث وثم دهت اء مً املؽشوؾ في ًىاًش  2006وٍشيض املؽشوؾ ؿلى الذؿاًة
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والتروٍ وثهذًم املعاؿذ في م اُ إوؽاء املعةحودؿات الشنمُةة املكحوحةة ثحةد معةمد SHERPA
 PLUSوح ذف لزا املؽشوؾ إلى ):(“SHERPA Project,” n.d.
ً
 .1إوؽاء املعحودؿات امل ظعُة مكحوحة امل ذس فى  20مً امل ظعات املؽاسية وقها
لوروثوًوُ ( )OAI PMHباظحاذا بشم ُات . eprints.org
 .2الح يُذ ؿلى اله اًا املشثبظة ب وؽاء وحكؽ وصُاهة الجموؿات باملعحودؿات بما فى
رلَ ن اًا حهوم امل ٌُة الكٌشٍة وضبع الجود وإؿذاد العُاظات وهمارج
ألاؿماُ ودظتراثُ ُات الخاصة بامل ظعة.
 .3الـممل مف مهذم ذمات مبادس ألاسؼُكات املكحوحة ل خشوج بمـاًحر مهبولة لئلثاحة
الكـالة ل مححوى.
 .4الح يُذ ؿلى الحكؽ الشنمي طوٍمل املذى ل مواد باظحاذا الىمورج املشحلي لىؼم
ألاسؼُكات املكحوحة .
 .5ثهذًم الذسوط املعحكاد واملؽوس ل م ظعات الشا بة في إوؽاء مثمل لزه الخذمات.
 أوشطت املشسوع ودوزه في دعم املستودعاث وجطويسها :
ومةةً أحةةمل ثحهُةةو ألةةذاف املؽةةشوؾ ولخصةةجُف ؿم ُةةة دث ةةاُ الـ مةةي ثةةم ثهعةةُم أوؽةةظة
الـممل إلى ظبف م موؿات ًالحالي ): (Ayris & Pinfield, 2002
 .1مجموعت  :1إداس املؽشوؾ : Project management
 الهذف :ثحهُو إلاداس الٍام ة ل مؽشوؾ والحيعُو والحواصمل بحن ألاؿ اء.
 املها  :إؿةذاد الورةا و ألاظاظةُة إلداس املؽةشوؾ وإلامةذاد باألاظةتراثُ ُة الن ا ُةة ل مؽةشوؾ
ووضف آلُات لحهذًم الذؿم الكجي لآل شًٍ .
 .2مجموعت  : 2إوؽاء املعحودؿات :Setting up the repositories
 الهذف :إوؽاء املعحودؿات ل م ظعات املؽاسية باظحاذا بشم ُات .eprints
 املها  :ثث ُد وثا ُح املعحودؿات بما ًخىاظب مف اححُاحات امل ظعة إؿةذاد وثظةوٍش
العُاظ ة ةةات الخاص ة ةةة باملع ة ةةحودؿات وثحذً ة ةةذ ن ة ةةاًا حه ة ةةوم امل ٌُ ة ةةة الكٌشٍ ة ةةة ومـ ة ةةاًحر
املُحاداثا املعحاذمة.
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 .3مجموعت  :3ملئ املعحودؿات Populating the repositories
 الهذف  :وؽش رهاقة املعحودؿات دؿو الباحثحن إلى اظحاذامها ودظحكاد من ا ثظوٍش
نىوات ل ث اُ الكـاُ بالباحثحن ودؿوت م إلى دظحكاد مً مححوى املعحودؿات ووؽش
إهحاحهم با .
 .4مجموعت  :4الحكؽ الشنمي : Digital preservation: proof of concept
 الهذف  :الح يُذ ؿلى ن اًا الحكؽ الشنمي طوٍمل املذى ل مواد الشنمُة بما في رلَ الىمارج
دنح ادًة ود حُاس والحكؽ ودظترحاؾ.
 .5مجموعت  :5الحوظف : Enlargement
 الهذف  :إؿذاد ما ألا ًهمل ؿً ظبف معحودؿات حذًذ ل م ظعات املؽاسية باملؽشوؾ
وم ئ ا .
 .6مجموعت  :6إثاحة املعحودؿات Dissemination
 الهذف  :ثبادُ هحا وإه اصات املؽشوؾ والذسوط املعحكاد ؿلى هظام م حمف املم ٌة
املححذ و حرلا ويزلَ وضف آلُات لحهذًم املؽوس ل م ظعات إلوؽاء املعحودؿات .
 .7مجموعت  : 7ثهُُم املؽشوؾ Assessing the Impact :
ً
ً
ً
 الهذف  :ثهُُم املؽشوؾ وث رحره رهاقُا وثىؼُمُا وقىُا باظحاذا أظ ول الحازًة املشثذ .
ونذ هجس املؽشوؾ في ): (Markland & Brophy, 2005
 إوؽاء م موؿة مً املعحودؿات الىاجحة والتي جـذ أمث ة ًمًٌ دنحذاء ا ؿىذ
إوؽاء املعحودؿات.
 جسجُمل الخورات ل م حمف والتي مً املمًٌ أن جعاؿذ في إوؽاء وإداس وملئ وحكؽ
املعحودؿات امل ظعُة.
 إؿذاد اظتراثُ ُات الذؿو إلى املعحودؿات التي ثم ثورُهها ووؽشلا في أؼٍاُ محىوؿة
والتي مً املمًٌ ألا ز ا واظحاذامها مً نبمل ن شًٍ.
 قهم أؿمو لـم ُة اليؽش الـ مي ل بحوذ والـ نة بحن الىاؼش وامل لل.
 ثهذًم همورج ل ـممل الحـاوو والذؿم املحبادُ.
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مؽشوؾ OpenDepot.org
 هبرة عً املشسوع :
ثةةم إوؽةةاء  OpenDepotوثموٍ ةةا مةةً نبةةمل  JISCقك ة ؿةةا  2006ؿم ةةد  JISCؿلةةى ثموٍةةمل مشيةةض
البُاهةات الوطىُةة إًةذًىا  EDINA national data centreب امـةة إدهوةره  University of Edinburghوؼةحربا
 SHERPAب امـ ةةة هوثىا ةةا  University of Nottinghamل ـمةةمل ً
مـ ةةا لحةةوقحر مع ةةحودؾ إلًةةذاؾ ماشح ةةات
البحةةوذ الحٌمةةة ألى باحةةث أًةةادًمي باملم ٌةةة املححةةذ دون الوصةةوُ إلةةى معةةحودؿات حةةامـت م ح ةةذف لةةزا
املؽشوؾ إلى الح يُذ ؿلةى أن حمُةف ألاًةادًمُحن فةي حمُةف أهحةاء الـةالم ًمٌةن م دظةحكاد ومؽةاسية املضاًةا مةً
حـة ةةمل ماشحة ةةات بحة ةةوث م الـ مُة ةةة محاحة ةةة ل وصة ةةوُ الحة ةةش باليعة ةةبة ل ة ةةزًً ثمح ة ةةَ حة ةةامـت م م ظعة ةةات م
معةةحودؾ سنمةةي ؿلةةى الخةةع املباؼةةش ق هةةا ً ـةةمل مةةً العةةهمل إً ةةاد ث ةةَ املعةةحودؿات وأمةةا باليعةةبة ل ةةزًً ألا
ًمح ٍ ةةون مع ةةحودؿات سنمُ ةةة قُـ ةةذ ل ةةو مٍ ةةان إلً ةةذاؾ أؿم ةةالهم وحـ ه ةةا محاح ةةة لآل ةةشًٍ )About "n.d.
.("OpenDepot.org,

 أوشطت املشسوع و دوزه في دعم املستودعاث وجطويسها :
مةً أحةمل دؿةم إلاًةذاؾ باملعةحودؿات قة ن املؽةشوؾ ٌـمةمل ؿلةى ”(“About OpenDepot.org,
): n.d.
 نب ة ةةوُ إً ة ةةذاؾ امل ة ةةواد إلالٌتروهُ ة ةةة ل ب ة ةةاحثحن بامل ظع ة ةةات الت ة ةةي ألا ثمح ة ةةَ مع ة ةةحودؿات
م ظعُة ً
حالُا قالهذف ألاظاس ي لىا لو املهاألات التي ثم ثحٌم ا ونبولها ل يؽش.
 فةةي حالةةة نُةةا امل ظعةةة ب وؽةةاء املعةةحودؾ الشنمةةي ق هةةا ٌـمةةمل ؿلةةى دؿةةم ههةةمل الححةةوى
املشثبع بح َ امل ظعة ؿلى معحودؿهم الجذًذ ل معاؿذ في مملء املعحودؾ.
 إسؼاد وثوحُا املودؿحن مً الباحثحن ل معحودؿات املىاظبة إلًذاؾ أؿمالهم.
مؽشوؾ Databib: Cataloging the World's Research Data Repositories
 هبرة عً املشسوع :
ثةةم إوؽةةاء  Databibبةةذؿم مةةً مـهةةذ ةةذمات املحةةاحل واملٌحبةةات Institute of Museum and
 Library Servicesو مؽةةاسية مةةً مٌحبةةات حامـةةة بةةوسدو Purdue Universityوحامـةةة وألاًةةة بيع ة كاهُا
 (Witt & Giarlo, 2012) Pennsylvania State Universityولةةو ؿبةةاس ؿةةً أدا ل معةةاؿذ فةةي ثحذًةةذ
والٌؽة ةةل ؿ ةةً معة ةةحودؿات بحة ةةوذ البُاهة ةةات ؿلة ةةى ؼة ةةبٌة إلاهترهة ةةد بحُة ةةث ًهة ةةو املعة ةةحاذمحن أو أ ة ةةاي
املـ ومةةات ب وؽةةاء الخسةةجُ ت التةةي ث ةةل ث ةةَ املعةةحودؿات التةةي ًمٌةةً ل معةةحاذمحن البحةةث ق ةةا وح ةةذف
لزا املؽشوؾ إلى جـؼُم وصوُ الباحثحن إلى معحودؿات البُاهات في ظةُام بب ُةوحشافى ولةو ً ةم حتةد نن
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 602معة ة ً
ةحودؿا فة ةةي حمُة ةةف الجة ةةاألات ) )"About Databib,"n.d.وٍوف ةةس الؽة ةةٍمل الحة ةةالي همة ةةورج لخسة ةةجُ ة
معحودؾ :

شكل زقم ( )14/2هموذج لتسجيلت مستودع داخل قاعدة بياهاث Databib
 أوشطت املشسوع و دوزه في دعم املستودعاث وجطويسها :
ٌـمة ةةمل لة ةةزا املؽة ةةشوؾ ؿلة ةةى ثحذًة ةةذ املعة ةةحودؿات املىاظة ةةبة لهُة ةةا البة ةةاحثحن باإلًة ةةذاؾ ة ةةا
ومع ةةاؿذ الب ةةاحثحن ؿل ةةى إً ةةاد املع ةةحودؿات املىاظ ةةبة له ةةم ف ةةي محاول ةةة ث بُ ةةة اححُاح ةةات م حم ةةف
البحة ةةث بمة ةةا فة ةةي رلة ةةَ معة ةةحاذم البُاهة ةةات ومىحجة ةةي البُاهة ةةات والىاؼة ةةشًٍ والجحمـة ةةات املهىُة ةةة
واملٌحبحن وم ظعات ثموٍمل البحوذ ).("About Databib,"n.d.
 4/2الخالصت :
ً
ثىاوُ لزا الك مل ث يُل الوٍبومتريغ ل معحودؿات واملـاًحر التي ًحم بىاء ؿ ا ثشثِب
املعة ةةحودؿات الشنمُ ةةة رة ةةم ث ةةم اظة ةةحـشا همة ةةارج مة ةةً املعة ةةحودؿات الشنمُة ةةة ل جامـة ةةات ألاحى ُة ةةة
ل حـةشف ؿلةةى مماسظةات ث ةةَ الجامـةات ث ةةاه املعةحودؿات وألةةذاقهم مةً إوؽةةا ا وظُاظةةات م إلداس
ث ةةَ املعةةحودؿات ثمهُة ًةذا ل ظةةحكاد مةةً ث ةةَ الح ةاسل فةةي ؿم ُةةة الحاظةةُع إلوؽةةاء معةةحودؾ سنمةةي
لجامـ ةةة اله ةةالش يم ةةا ث ةةم اظ ةةحـشا أل ةةم امل ظع ةةات الت ةةي ؿم ةةد ؿل ةةى ثبج ةةد قٌ ةةش املع ةةحودؿات
واملؽشوؿات التي ثم ثظوٍشلا ل ن و باملعحودؿات الشنمُة.
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تقييم المستودعات الرقمية للجامعات في الدول العربية

 0/3تمهيد :

يخناوٌ هذا الفصل دراضة اإلاطحىدعات الزكمية للجامعاات ىاا الا وٌ العز ياة وثلييمناا ما
حيااض و ااىف اه ا افناس وثااىافز ضياضااات وادوات العماال لداااس والعااام س وال ا ع اإلااااد لناااس ور ا
اإلاطحىدعات بالجامعةس واملححىيس وثنظيمهس وإي اعهس والحفظ الزكمي لهس وإثاححهس وهذلً البنياة
الفنية والحىنىلىجية لح ً اإلاطحىدعاتس ً
وايضا الخ مات التي ثل منا ث ً اإلاطحىدعات.
 1/3إجراءات الدراسة :

يااح العماال عقااا ثليااي جمياات اإلاطااحىدعات الزكميااة للجامعااات ىااا الا وٌ العز يااة ما ا ٌ
الحصااز الػااامل لنااا اعحما ًاادا عقااا اغاانز ادلااة حصااز اإلاطااحىدعات و ااا دلياال مطااحىدعات الىصااىٌ
الحاز  The Directory Of Open Access Repositories - OPENDOARس ودلياال مطااحىدعات
الىصىٌ الحز اإلاسج ة Repositories – ROAR Registry Of Open Accessس ودليل الىيبىمترهظ
ٌ ث ً ألادلة ث م حظة الحالي :
ل مطحىدعاتس وم
ً
 .1يب غ ع د ث ً اإلاطحىدعات  21مطحىدعا (حتى فبرايز2015م).
 .2هنان اربعة مطحىدعات مجدا ال جعمل و ا :
ظذوٌ ( )2/3كائمت املعخىدغاث الشكمُت للجامػاث فى الذوٌ الػشبُت املػطلت التى ال حػمل

1
2
3
4

املعخىدع
معخىدع املطبىغاث إلالىتروهُت بالجامػت البرًطاهُت
باللاهشة The BUE e-print repository
معخىدع املشاظؼ بجامػت أم اللشي Umm Al-Qura
University Reference Repository
معخىدع ولُت الػلىم بجامػت الخشطىم
DSpace@ScienceUofK
معخىدع ظامػت ادمحم بىكشة  -بىمشداط

الشابط املػطل
http://e-prints.bue.edu.eg/
http://eref.uqu.edu.sa
/http://oascir.uofk.edu
http://dlibrary.umbb.dz:8080/jspui/

 .3هن ااان م ا اإلاط ااحىدعات الت ااي ث ا اض ااحمنااها م ا ال راض ااةس إم ااا مفد ااا ث ااز ع ا دا ااز مفن ااىم
اإلاطاحىد الااذي لػاامل ىااي ابطا صااىرر م زجاات الجامعااة الع ميااةس او عا م إميا يااة ثصااف
اإلاطحىد و حثه بحزية إلميا ثلييمه و ي :
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ظذوٌ ( )3/3كائمت املعخىدغاث املعخصىاة مً الذساظت
املعخىدع
املعخىدع إلالىترووي لجامػت ري كاس
معخىدع الامخحاهاث – ظامػت املىصىسة

ظبب الاظخصىاء
غذم إمياهُت جصفح املعخىدع وبحشه بحشٍت.
خشوظممه غممً دائممشة مفسممىم املعممخىدع فسممى ٌ ممخمل فلممط غ ممى
همارط الامخحاهاث العابلت بيلُاث ظامػت املىصىسة فلط.

 .4ب ا ااغ عا ا ا د اإلاط ا ااحىدعات الت ا ااي ثا ا ا ثلييمن ا ااا ى ا ااي ث ا ااً ال راض ا ااة  15مط ا ا ً
احىدعا بعا ا ا اض ا ااحمنا
اإلاطحىدعات اإلاعط ة وهذر اإلاطحىدعات ي :
.1
.3
.5
.7
.9
.11
.13
.15

الحاوٍت الػلمُت لجامػت امللً ظػىد.
املعخىدع املؤظس ي لجامػت كطش.
معخىدع ظامػت امللً غبذهللا للػلىم والخلىُت.
املعخىدع الشكمي لجامػت دم م.
معخىدع الجامػت اللبىاهُت ألامشٍىُت.
معخىدع ظامػت جىوغ الافتراضُت.
معخىدع ظامػت اليرمىن.
املىخبت الشكمُت لجامػت الجضائش.

 .2معخىدع ظامػت امللً فسذ للبتروٌ واملػادن.
 .4معخىدع ظامػت مؤجت.
 .6ألاسشُف الشكمي واملعخىدع البحثى للجامػت ألامشٍىُت فى مصش.
 .8معخىدع ظامػت العىدان للػلىم والخلىُت.
 .10معخىدع ظامػت الخشطىم.
 .12معخىدع ظامػت بابل.
 .14معخىدع ظامػت أبى بىشبللاًذ جلمعان.

اهظش ملحم ( )2للخػشٍف بخلً املعخىدغاث.

ث ا إع ا اد كا مااة مزاجعااة يد ا ع إلااا ثليااي واكاات اإلاطااحىدعات الزكميااة للجامعااات ىااا ال ا وٌ
العز ية س وث ثلطي هذر اللا مة إلا كطم هماس :
 اللعم ألاوٌ  :البيا ات الحعزيفية باإلاطحىد .
 اللعم ممم الشم مماو  :عناصا ااز الحليا ااي  :وبػا ااحمل عقا ااا اربا اات م مىعا ااات ا ااا البنيا ااة الحنظيميا ااة
وؤلاداري ا ااة ل مط ا ااحىد س وإدار الىي ا ااا الزكم ا اايس والبني ا ااة الفني ا ااة والحىنىلىجي ا اااتس و ا ا مات
اإلاطحىد .
وىا محاولة لحليي اإلاطحىدعات الزكمية للجامعات ىاا الا وٌ العز ياة بػايل دكيامس كاماد
الباحثة بما يأجي :
 الحعب اار ع ا واال م مىعااة م ا املجمىعااات ألارباات بم مىعااة م ا اإلاعاااي ر الز طااة يحفااز مجدااا
ع د م اإلاعاي ر الفزعية هما يأجي :
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ظذوٌ ( )4/3غىاصشجلُُم املعخىدغاث محل الذساظت ووعبتها املئىٍت.
غىاصشالخلُُم
البيُت الخىظُمُت وإلاداسٍت
إداسة الىُان الشكمي
البيُت الفىُت والخىىىلىظُاث
خذماث املعخىدع
إلاظمالي

غذد الػىاصش
13
36
8
6
63

اليعبت املئىٍت مً إلاظمالي
%20
%57
%13
%10
%100

 ثليااي واال معيااار م ا اإلاعاااي ر ىااي واال م مىعااة م ا ا ٌ قعحماااد عقااا ملياااص ماس ا ي
(م  1إلا  )5لعىظ م ي ثىافز هذا اإلاعيارس هما ثا ث صايد درجاة واحا ليال معياار
"مؤغز او عنصز" ث ثىسبعنا والحالي :
ظذوٌ ( )5/3امللُاط الخماس ي لخلُُم املعخىدغاث محل الذساظت
املعخىي
الذسظت
امللُاط
1
5
مخىافشبذسظت مشالُت
0.75
4
مخىافشبذسظت ظُذ
0.50
3
مخىافشبذسظت مخىظط
0.25
2
مخىافشبذسظت ضػُف
0
1
غيرمخىفش

 ثصنيف اإلاطحىدعات محل ال راضةس بنا ً عقا م مى ال رجاتس وحطاب النطبة اإلائىية لناس إلا
مطة مطحىيات عقا النحى الحالي :
 مطحىدعات ممحاس س و ا ث ً اإلاطحىدعات التي حص د عقا  %90فأهثر.
 مطحىدعات جي ج ً اس و ا ث ً اإلاطحىدعات التي حص د عقا  %75حتى .%89
 مطحىدعات جي س و ا ث ً اإلاطحىدعات التي حص د عقا  %60حتى .%74
 مطحىدعات ملبىلةس و ا ث ً اإلاطحىدعات التي حص د عقا  %50حتى .%59
 مطحىدعات عيفةس و ا ث ً اإلاطحىدعات التي حص د عقا اكل م .%50
 كام ااد الباحث ااة بح مي اات بيا ااات ث ااً ال راض ااة ما ا ا ا ٌ مىاك اات ث ااً اإلاط ااحىدعات عق ااا غ اابىة ؤلا تر ااد
وجامعايداااس ومىكاات ثصاانيف الىيبااىمترهظ للجامعااات واإلاطااحىدعاتس ً
وايضااا م ا ا ٌ مزاض ا ة مطاائىلا
اإلاط ااحىدعات عب اار البري ا ؤلالىترون اايس ولى ا ل ا لط ااح ض ااىي مط ااحىد واح ا وه ااى مط ااحىد الجامع ااة
ال بنا ية ألامزيىية.
 ث اضح ام بز امج الحشمة ؤلاحصا ية ل ع ىم قجحماعية  SPSSىا الحح يل ؤلاحصائى.
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 2/3التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة :

ً
أوال  :البُاهاث الػامت.
الخىصَؼ الجغشافى للمعخىدغاث محل الذساظت :

شيل ( )15/3الخىصَؼ الجغشافى للمعخىدغاث محل الذساظت .
اض ااححىمت اإلام ى ااة العز ي ااة الط ااعىدية عق ااا ر ر ااة مط ااحىدعات بنط اابة  %20ما ا إجم ااالا
مط ا ااة عػ ا ااز مط ا ا ً
احىدعا (اإلاط ا ااحىدعات مى ا ااى ال راض ا ااة)س مم ا ااا لعى ا ااظ اهحم ا ااام ال ول ا ااة بئنػ ا ااا
اإلاطااحىدعات وحزصاانا عقااا جع نااا مصا ًرا مم ا ً ا م ا مصااادر اإلاع ىمااات اإلاحاحااة عقااا ؤلا تر اادس ث هااا
الجشا اازس والط ااىدا س وألارد لخط اان و اال واح ا بمط ااحىدع س ر ا ج ااا ت كط اازس وض ااىرياس ومص اازس
والعزاقس ولبنا س وثىنظ لخطن ول دولة بمطحىد واح فل ب امعايدا .
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الخىصَؼ الضمجى للمعخىدغاث محل الذساظت :

شيل ( )16/3الخىصَؼ الضمجى للمعخىدغاث محل الذساظت .
ً
اظن ا اازت ال راض ا ااة ا ع ا ا د  12مط ا ا ً
احىدعا ث ا ا إنػ ا ااااها ح ا ا يثا ىا ااي الفتا اار م ا ا (2010م –
2013م)س وو ااا مط ااحىد جامع ااة اإلا ااً فنا ا ل بت ااروٌ واإلاع اااد اكا ا م مط ااحىد لجامع ااة عز ي ااة ثا ا
إنػاار ىا عام 2007مس ث ر مطحىد جامعة اإلا ً ضعىد ىي عام 2008مس ومطحىد جامعة كطز ىا
عام 2009م.
واضح ص ااد م ا مل ااً ا الجامع ااات ى ااي ال ا وٌ العز ي ااة ج ااا ت مح ااأ ز ى ااا مىاهب ااة إنػ ااا
اإلاطااحىدعات عا ظ ريدااا ىااي الا وٌ ألاجنةيااة التااي عم ااد عقااا إنػااا مطااحىدعات مؤضطااية لدااا كبياال
ب اية ألالفية الثالثة.
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الجست املعئىلت غً إداسة املعخىدع ومخابػت الػمل به :

شيل ( )17/3الجست املعئىلت غً إداسة املعخىدغاث محل الذساظت .
وا د وح الحاض آلالي وثىنىلىجيا اإلاع ىمات ىا الجامعة ا الجناة اإلاطائىلة عا إدار
ع د عػز مطحىدعات ومحابعة العمل لدا.
لغاث واظست املعخىدع :

شيل ( )18/3لغاث واظساث املعخىدغاث محل الذساظت .
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ض ا اايطزت ال ي ا ااة ؤلا ي ا ااة عق ا ااا لي ا ااات واجن ا ااات اإلاط ا ااحىدعات مح ا اال ال راض ا ااة بىاك ا اات 10
مطااحىدعاتس وعماال مطااحىدعا عق ااا وجااىد واجنح ا ل مطااحىد إح ا اهما بال يااة العز يااة وألا اازي
بال ية ؤلا ية وهما  ( :جامعة اإلا ً ضعىدس جامعة دمػم)س ىا ح جا مطحىدعا جامعة ثىنظ
قفترا يةس وجامعة ابى بىز ب لاي ث مطا لحيى واجنتدما بال ية الفزنطية فل .
هىع البرهامج املعخخذم فى إو اء وإداسة املعخىدع :

شيل ( )19/3هىع البرهامج املعخخذم فى إو اء وإداسة املعخىدغاث محل الذساظت .
احىدعا م ا إجمااالي مطااة عػااز مطا ً
اعحم ا  14مطا ً
احىدعا عقااا بزم يااات مفحىحااة اإلاص ا ر
مماا يا ٌ عقااا ا ثبجاى رلافااة اإلاػااارهةس وعا م اححياار بازامج بعيجداااس او غازا بازامج ث اريااة ا ااذت ىااا
الحىضت وق خػار ىي ال وٌ العز ية.
البرهامج املعخخذم إلو اء وإداسة املعخىدع :

شيل ( )20/3البرهامج املعخخذم فى إو اء وإداسة املعخىدغاث محل الذساظت .
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اعحم ا ع ا د 11مط ا ً
احىدعا م ا إجم ااالي  15مط ااحىد عق ااا بز ااامج  DSPACEالبر ااامج ألاهث اار
اض ااح ًاما لبن ااا اإلاط ااحىدعات ى ااا جمي اات ا ح ااا الع ااال و ااا (جامع ااة اإلا ااً ض ااعىد  -جامع ااة كط ااز –
الجامع ااة ألامزيىي ااة بالل اااهز  -جامع ااة الخز ااىم – جامع ااة الط ااىدا ل ع ااىم والحلني ااة  -الجامع ااة
ألامزيىي ااة ال بنا ي ااة – جامع ااة اإلا ااً عبا ا ت ل ع ااىم والحلني ااة – جامع ااة دمػ اام  -جامع ااة اب ااى بى ااز
ب لاي ا ث مط ااا  -جامع ااة الجشا از  -جامع ااة ال رم ااىن) س ب نم ااا اعحم ا مط ااحىدعا وهم ااا (اإلا ااً فن ا
ل بت ااروٌ – جامع ااة ث ااىنظ قفترا ااية) عق ااا بز ااامج Eprintsس واعحما ا مط ااحىد جامع ااة مؤث ااة عق ااا
 Joomlaس وجامعة بابل عقا بز امج ث ثطىيزر مح ًيا.
المحور األول  :البنية التنظيمية واإلدارية.

يض هذا املحىر م مىعة م اإلاؤغزات الفزعياة التاي يدا ع إلاا ثلياي اإلاطاحىدعات محال
ال راض ااة ما ا حي ااض اها ا اع اإلاط ااحىد س وضياض ااات العم االس والع ااام ى باإلاط ااحىد س والا ا ع اإلا اااد
واضحمزاريحهس واإلاطحىد وارثبا ه بالجامعة.
 1/1أهداف المستودع وسياسات العمل:

ً 1/1/1حذد املعخىدع غ ى صفحخه الشئِعُت الغشض أو السذف مً إو ائه.

شيل ( )21/3مذي حشص املعخىدغاث غ ى جحذد السذف والغشض منها.
حاازم مطااحىدعا الجامعااة ألامزيىيااة باللاااهز س وجامعااة الخز ااىم عقااا ثح يا النا ع ما
اإلاطحىد ب كاة وام اة ح حياض وأاه ا اه يخاي الىصاىٌ الحاز ملخزجاات الجامعاة مات العمال عقاا سيااد
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ثااأر ر البحااىذ الع ميااة ورفاات ثزث ا  Rankingالجامعااةس وثااىف ر معزفااات رابحااة ل مصااادرس والحفااظ
الزكم ا ااي ىيا اال اإلا ا ا ي ل م ا ااىادس وعم ا ااد مط ا ااحىدعات جامعا ااات (مؤثا ااة  -كطا ااز – بابا اال – ال بنا يا ااة
ألامزيىية  -اإلا ً عب ت – الجشا ز  -ال رمىن) عقا ؤلاغار إلا ا ث ً اإلاطحىدعات اليزض مجدا هى
جمت ؤلا حا الفىز للجامعاة وثاىف ر الىصاىٌ إلحدااس ب نماا لا جعمال مطاحىدعات جامعاات (ثاىنظ –
اإلا ااً فنا – اإلا ااً ضااعىد  -ابااى بىااز ب لايا – الطااىدا  -دمػاام) عقااا ؤلاغااار إلااا اها اع اإلاطااحىد
واهميحه ل باحث .
ً 2/1/1ىفشاملعخىدع مجمىغت مً العُاظاث واللىاغذ إلاسشادًت الخاصت باظخخذام املعخىدع.

شيل ( )22/3مذي حشص املعخىدغاث غ ى جحذًذ اللىاغذ إلاسشادًت الظخخذامسا.
حزص ااد ض اابعة مط ااحىدعات عق ااا ث ااىف ر م مىع ااة م ا اللىاع ا ؤلارغ ااادية ل ض ااح ام ى ااي
اغ ااياٌ م ح فا ااة مح رجا ااة وجا ااا ىا ااي مل ا ا متدا مطا ااحىدعات جامعا ااات (ألامزيىيا ااة بالل اااهز – باب اال –
دمػ اام – اإلا ااً عبا ا ت) والت ااي عم ااد عق ااا ث ااىف ر ك ااىا مط اااع Helpس وم مىع ااة ما ا ألاض اائ ة
الػائعة FAQس وادلة ل مطح مس ر جا ت مطحىدعات جامعات (اإلا ً ضعىد – كطز – الطىدا
ام ظاام اإلاطاحىد س ب نماا
– الخز ىم – الجشا ز  -ابى بىز ب لاي ) لحاىف ر كاىا مطااع فلا
ا هنان مطة مطحىدعات ل ثل م اية كىا إرغادية ل مطاع ىي اضح ام اإلاطحىد .
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ً 3/1/1ممىفشاملعممخىدع مجمىغمماث مممً العُاظمماث وإلاظممشاءاث إلداسة الػمممل بممه مشممل  :ظُاظمماث
(إلاًذاع – إلاجاحت – الحفظ – الاظدبػاد).

شيل ( )23/3مذي حشص املعخىدغاث غ ى جىفيرظُاظاث الػمل.
عم ااد ر رااة مطااحىدعات فلا ما با اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة عقااا ثح يا ضياضااات
العماال باإلاطااحىد و ااا (الجامعااة ألامزيىيااة باللاااهز  -جامعااة دمػاام – جامعااة الخز ااىم)س را جااا
مطاحىد جامعااة بابال الااذي عمال عقااا ثح يا ضياضاات إيا ا م زجاات البحااىذ الع مياةس ب نمااا لا
لعمل ا مطحىد ا ز عقا ثح ي ا ضياضات ل عمل.
2/1العاملون بالمستودع:

 1/2/1حػم ممل إداسة املع ممخىدع غ ممى جحذً ممذ وجىزُ ممم واظب مماث ومع ممئىلُاث اخخصاصم م ي املىخب مماث
وغيرهم مً الػاملين باملعخىدع داخل الخىصُف الىظُفي للػاملين بالجامػت.
لا ا لعم اال ض ااىي مط ااحىد الجامع ااة ألامزيىي ااة بالل اااهز عق ااا ثىري اام ث ااً اإلان ااام ى ااا ص ااىر
مىجش عقا مىكت الجامعة.
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ً 2/2/1خم إلاشاسة داخل مىكؼ املعخىدع إلى املعئىلين غً إداسجه وظيرالػمل به.

شيل ( )24/3مذي حشص املعخىدغاث غ ى إلاشاسة إلى املعئىلين غً إدساتها.
عم د مطاحىدعات جامعاات (بابال – ألامزيىياة باللااهز – ال بنا ياة ألامزيىياة  -الخز اىم)
عقا ااا ثح ي ا ا اإلاطا اائىل ع ا ا إدار اإلاطا ااحىد ووضا ااا ل قثصا اااٌ لد ا ا عقا ااا مىكا اات اإلاطا ااحىد س وعما اال
مطحىدعا جامعة اإلا ً عب تس وال رمىن عقاا ثح يا اإلاطائىٌ عقاا صافحة وحا اإلاىحباة اإلاطائىلة
ع اإلاطحىد س ب نما ل جعمل باقي اإلاطحىدعات عقا ؤلاغار إلا ا مطئىٌ ع اإلاطحىد .
ً 3/2/1ىظذ الػذد اليافى واملىاظب مً الػاملين لذغم ظمُؼ الىظائف باملعخىدع.

شيل ( )25/3مذي حشص املعخىدغاث غ ى جىفيرالػذد املىاظب مً الػاملين بها.
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عم اال مط ااحىد جامع ااة باب اال عق ااا ثح ي ا فزي ام مط اائىٌ ع ا و اال م ااة م ا املج ا ت الت ااي
يضامنا اإلاطاحىد س واغااار مطاحىد الجامعاة ال بنا يااة ألامزيىياة إلاا وجااىد  2مطائىل عا اإلاطااحىد
وهم ااا و ااافي ى ااي الىك ااد الح ااالي م اإلاط ااحىد م اااساٌ كي ا الحط ااىيز ( Rana Najjar, personal
) communication, May 9, 2013س ب نما ل لػز باق اإلاطحىدعات إلا اع اد فزيم عمل اإلاطحىد .
 3/1الدعم المادي واستمراريته:

ً
ً 1/3/1ىظذ لذي املعخىدع خطت كصيرة أوطىٍلت املذي لذغم املعخىدع مالُا.
ً
ماليا.
ل لػز ا مطحىد م اإلاطحىدعات محل ال راضة ع وجىد ط ل ع اإلاطحىد
 ً 2/3/1ممخم اظ ممدشماساملع ممخىدع لجل ممب م ممىاسد مالُ ممت لخط ممىٍش غ ممً طشٍ ممم الاظ ممخفادة م ممً امل ممىاد
الشكمُت املخىافشة والخذماث امللذمت.
إ جمياات ا مات اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة م ا يااةس همااا ثخااي الىصااىٌ الحااز إلالحنيايدااا
دو ثياليف ماليةس ول لعمل ا مطحىد عقا اضخثمارر م اجل ج مىارد مالية.
ً 3/3/1لتزم املعخىدع بشفؼ جلاسٍشغً اظخخذام املعخىدع ومىافػه وأهمُخه للمعخفُذًً.

شيل ( )26/3مذي الحشص غ ى سفؼ جلاسٍشغً مىافؼ املعخىدغاث.
ثزاوحا ااد اإلاطا ااحىدعات فيما ااا ب ا ا مطا ااحىدعات جعما اال عقا ااا ثل ا ا ي ثلا اااريز ع ا ا اضا ااح ام
اإلاطحىد ومنافعه واهمية النػز فيه و ا مطحىد الجامعة ألامزيىيةس وجامعة بابلس ومطحىدعات
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عم ااد عقااا ثل ا ي إحصااا ات قضااح ام و ااا ( :مؤثااة – دمػاام – الخز ااىم – عب ا ت – ابااى بىااز
ب لاي – الطىدا – الجشا ز ) ب نما ل يل باقي اإلاطحىدعات بزفات ا ثلااريز ثحع ام باالضاح ام او
منافت اإلاطحىد .
 4/1المستودع والجامعة:
ً 1/4/1خم إلاغالن غً املعخىدع والخػشٍف به وبشظالخه غ ى مىكؼ الجامػت.

شيل ( )27/3مذي حشص الجامػت غ ى الخػشٍف باملعخىدع غ ى مىكػسا.
جااا مطااحىد جامعااة دمػاامس ومطااحىد جامعااة اإلا ااً ضااعىد فل ا ل ػ ا را إلااا اإلاطااحىد
والحعزياف باهس و زضاالحه عقاا مىكات الجامعاةس را جاا ت جامعاة بابال لملغاار إلاا اإلاطاحىد واكطااامه
الفزعيااةس ب نمااا ل ا ثااذهز ضاابت جامعااات ا اازي عقااا مىكعنااا ا جعزيااف باإلاطااحىد ضااىي ؤلاغااار إلااا
راب ل مطحىد س ولا جػاز ماظ جامعاات إلاا وجاىد مطاحىد لناا وال عا هيفياة الىصاىٌ إلحداا عقاا
مىكعنا.
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ً
ً 2/4/1ىظذ وظُلت للىصىٌ إلى املعخىدع مً خالٌ مىكؼ الجامػت (وظىد سابط مشال).

شيل ( )28/3مذي حشص الجامػت غ ى جىفيروظُلت للىصىٌ للمعخىدع غ ى مىكػسا.
حزصد ر ذ جامعاات عقاا ؤلاغاار إلاا رابا اإلاطاحىد عقاا صافحتدا الز طاية و اا (مؤثاه
– بابال – ثاىنظ)س ب نماا عم اد ضاابعة مطاحىدعات عقاا ثاىف ر رابا اإلاطاحىد دا ال صافحة فزعيااة
إلاىك اات الجامع ااة ً
(فالب ااا ص اافحة اإلاىحب ااة)س ى ااي ح ا ب اااق الجامع ااات ع ا وج ااىد راب ا ل مط ااحىد عق ااا
صفحايدا.
 3/4/1حصل معخىدع الجامػت غ ى جشجِب فى جصيُف الىٍبىمترهغ للمعخىدغاث.

شيل ( )29/3كُاط حصىٌ املعخىدع غ ى جشجِب فى جصيُف الىٍبىمترهغ للمعخىدغاث.
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جااا مطااحىد جامعااة اإلا ااً ضااعىد ىااا مل مااة اإلاطااحىدعات محاال ال راضااةس ث ا ر بالترث ا
مطحىد الجامعة ألامزيىيةس ر مطحىد جامعاة ثاىنظ قفترا ايةس را مطاحىد جامعاة كطازس را
مطااحىد جامعااة باباالس ر ا مطااحىد الجامعااة ال بنا يااة ألامزيىيااةس ر ا مطااحىد جامعااة اإلا ااً فن ا
ل بت ااروٌ واإلاع اااد س وا ا ًارا مط ااحىد جامع ااة ال رم ااىنس ب نم ااا ل ا ي ا ل ض اابعة مط ااحىدعات اام
ثزث ا ا ا الىيب ا ا ااىمترهظ ل مط ا ا ااحىدعاتس إص ا ا ا ار يىلي ا ا ااى ( 2013وٍشظ م م ممؼ رل م م ممً إل م م ممى حذاز م م ممت جل م م ممً
املعخىدغاث).
 4/4/1غمل املعخىدع غ ى حصىٌ الجامػت غ ى جشجِب فى جصيُف الىٍبىمترهغ للجامػاث.

شيل ( )30/3كُاط حصىٌ الجامػت غ ى جشجِب فى جصيُف الىٍبىمترهغ للجامػاث.
د د جميت الجامعات التي ل يدا مطحىدعات ام ثصانيف الىيباىمترهظ للجامعاات ىاا
إص ا ار يىلي ااى 2013س وجااا ت جامع ااة اإلا ااً ضااعىد ى ااا اإلازثبااة ألاول ااا عز ًي اااس ول ا ثح اااوس ا جامع ااة
ل يدا مطحىد الترث الا 100عز ًيا مما لعىظ ثأر ر وجىد مطحىد ركمي للجامعة عقا ثزثيبدا.
ومً الذساظت الخحلُلُت إلاحصائُت للمحىس ألاوٌ الخاص بالبيُت الخىظُمُت وإلاداسٍت ًدبين ما ً ى :
 عقا ا ااا ال ا اازف م ا ا ا اهمي ا ااة ع ا اازض اإلاطا ا ااحىدعات مها ا ا افنا إال ا نط ا اابة " %33بىاكا ا اات مط ا ااة
مط ااحىدعات" فلا ا ما ا إجم ااالي اإلاط ااحىدعات مح اال ال راض ااة ااي الت ااي حزص ااد عق ااا الحعزي ااف
وثح ي اه افنا وعزض ادلة قضح ام وضياضات العمل بصفحات مطحىدعايدا.
 حزص ااد فلا ا نط اابة " %26بىاك اات اربع ااة مط ااحىدعات " فلا ا ما ا إجم ااالي اإلاط ااحىدعات مح اال
ال راضة عقا ثح ي وؤلاغار إلا العام بمطحىدعايدا.
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نطاابة " %13بىاكاات مطااحىدع " فل ا م ا إجمااالي اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة ااي التااي عم ااد
ٌ رفت الحلاريز ع اإلاطحىد ومنافعه.
عقا الحطزق إلا جىا ال ع اإلااد س وثح ي ً ا م
نط اابة " %53بىاك اات  8جامعا ااات" ااي التا ااي حزص ااد عق ااا ال ااز با ا مىكعن ااا ومىك اات اإلاطا ااحىد
لححليا اام اك ا ا ى إف ا اااد م ا ا مل ا ااً لخ م ا ااة الجامع ا ااةس ورف ا اات ثزثيبد ا ااا ا اام الحص ا اانيف الع ا ااالمي
الىيبىمترهظ.
ً
هنااان اهحمامااا مح ا ودا ما كباال إدار اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة بالبنيااة ؤلاداريااة والحنظيميااة
لح ااً اإلاطااحىدعات ح حيااض ب ااغ محىض ا م مااى الا رجات التااي حصا د ع حدااا  3.5درجااة م ا 13
درج ااة مم ااا لعى ااظ ا ف اااض مط ااحىي ال ااى ا وقهحم ااام ب اائدار وثنظ ااي ث ااً اإلاط ااحىدعات لزف اات
هفا يدا.
جاا مطااحىد الجامعاة ألامزيىيااة باللااهز ىااا اإلازثبااة ألاولاا ىااا قهحماام بخنظااي وإدار اإلاطااحىد
بم م ااى  8درج ااات ما ا  13درج ااةس ثا ا ر مط ااحىد جامع ااة باب اال بم م ااى  6.75درج ااةس ى ااا حا ا
مطحىد جامعة الطىدا ل ع ىم والحلنية ىي اإلازثبة ألا ر بم مى  1.25درجة.

المحور الثاني  :إدارة الكيان الرقمي.

يض هذا املحىر م مىعة م اإلاؤغزات الفزعياة التاي يدا ع إلاا ثلياي اإلاطاحىدعات محال
ال راض ا ااة ما ا ا حي ا ااض املحح ا ااىيس والحنظ ا ااي الفج ا اايس وؤلايا ا ا ا س والب ا ااض وؤلاثاح ا ااةس واض ا ااالي البح ا ااض
وقضترجا الحفظ الزكمي.
 1/2المحتوى :
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سظائل ظامػُت

هخم م ممب وفصم م ممىٌ
هخب

أغم م م م م م م م م م م م م م م م م م م م مماٌ
مؤجمشاث

أوساق بحشُت

ملاالث

معخىدع ظامػت امللً فسذ للبتروٌ
الحاوٍت الػلمُت لجامػت امللً ظػىد
معخىدع ظامػت مؤجت
املعخىدع املؤظس ي لجامػت كطش
ألاسشم م م م ممُف الشكمم م م م ممي واملعم م م م ممخىدع البحثم م م م ممى
√
للجامػت ألامشٍىُت فى مصش
√
√
√
√

مخطىطم م م م م م م م م مماث
وهخب هادسة

املعخىدع

-

√
√
-

√
-

√
√
√
√

√
√
√
√

√
-

√

√

√

√

√

جلاسٍشفىُت
مص م م م م م م م م م م م م م م م م م م ممادس
حػلمُمُت
أبحار الطالب

هىع املحخىي

وظائط مخػذدة

ً 1/1/2ضم املعخىدع مخخلف أهىاع املحخىي.
ظذوٌ ( )6/3الخىصَؼ الىىعى ملصادساملػلىماث باملعخىدغاث محل الذساظت.

√
-

-

-

√
-

√

√

√

√
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املعخىدع الشكمي لجامػت دم م
معخىدع ظامػت العىدان للػلىم والخلىُت
معخىدع ظامػت بابل
معخىدع الجامػت اللبىاهُت ألامشٍىُت
معخىدع ظامػت جىوغ الافتراضُت
معم م ممخىدع ظامػم م ممت امللم م ممً غبم م ممذهللا للػلم م ممىم
والخلىُت
املعخىدع الشكمي لجامػت الخشطىم
املعخىدع الشكمي لجامػت اليرمىن
معخىدع ظامػت أبى بىشبللاًذ جلمعان
املىخبت الشكمُت لجامػت الجضائش
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√
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√
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√
√

√

√
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√

-

-

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
-

√
-

√

√

√
√
√
√

-

√
-

-

-

-

√
√
√
√
√

√
√
-

√
-

√
√
-

√
√

√
√

√
√

√
√
√
√
√

√

-

-

-

√
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ثنىعد مصادر اإلاع ىمات باإلاطحىدعات محال ال راضاةس ووا اد ألابحااذ واإلالااالت الع مياة
ي اهثار ا اىا مصاادر اإلاع ىماات ثىاجا ً ا ح حياض ثىاجا ت ب ميات اإلاطاحىدعات محال ال راضاةس ث تداا
رض ا ااا ل اإلااجط ا ااح ر وال ا ا هحىرارس ر ا ا فص ا ااىٌ الىح ا ا واإلاص ا ااادر الحع يمي ا ااة س ومل ا ااً لعى ا ااظ ح ا اازم
اإلاطاحىدعات العز يااة للجامعاات ىااي الا وٌ العز ياة عقااا إثاحاة مصااادر اإلاع ىمااات التاي ثا ع م اااالت
البحض الع مي عقا مطحىدعايدا.

شيل ( )31/3مذي جىافشمخخلف أهىاع املحخىي باملعخىدغاث محل الذساظت.
وم ا ا حيا ااض م ا ا ي ثا ااىافز جميا اات ا ا ااىا املححا ااىي ي حا ااظ ا مطا ااحىد الجامعا ااة ألامزيىيا ااة
بالل اااهز م ا اهث اار اإلاط ااحىدعات الت ااي ظن ااز لد ااا جمي اات ا ااىا مص ااادر اإلاع ىم اااتس ى ااي ح ا اكحص اازت
مطا ااحىدعات جامعا ااات مؤث ااةس وكط اازس وال رما ااىنس وابا ااى بى ااز ب لاي ا ا عق ااا إثاح ااة ألابحا اااذ واإلالا اااالت
واعماٌ اإلاؤثمزات الع مية فل .
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ً 2/1/2جمم ممؼ املعم ممخىدع بم ممين املحخم ممىي الػلمم ممى الخم ممال
للجامػت.

واملحخم ممىي إلاداسي والفجم ممى والخم مماسٍ ى

شيل ( )32/3مذي جىافشاملحخىي الػلمي وإلاداسي والتراسي باملعخىدغاث محل الذساظت.
ثفاىق مطااحىد الجامعااة ألامزيىياة ىااي اللاااهز ىاي إبازاس م زجااات الجامعاة الع ميااة والفنيااة
وؤلادارية والحاري ية فل حزم عقا إثاحاة اإلالااالتس وألاوراق البحثياةس والىحا س والزضاا ل الع مياة
ما احيااةس والىحا س واإلاااىاد ألارزيااةس واللطات الفنيااةس وهاذلً الحلاااريز الفنيااة الصاادر عا الجامعااة
واكطامنا وإدارايدا م احية ا زي.
وث رجد باقي اإلاطحىدعات فمجدا م حزم عقاا إبازاس ألاعمااٌ الع مياة وؤلادارياة فلا مثال
(فن ا – الخز ااىم – ال بنا ي ااة ألامزيىي ااة)س ومجد ااا م ا ح اازم عق ااا إب ازاس ألاعم اااٌ الع مي ااة والحاري ي ااة
فل مثل (اإلا ً ضعىد  -الجشا ز)س ىا ح اكحصزت جطعة مطحىدعات عقا إثاحة ألاعماٌ الع مياة
ٌ اإلاطحىد .
فل م
ً 3/1/2ذغم املعخىدع ظمُؼ أشياٌ املحخىي.
ثا ع جميات اإلاطاحىدعات محال ال راضاة جميات اغاياٌ اإلا فاات إلثاحاة املححاىي ما pdf ,
 word, ppt, jepgس وملً يزجت إلا اضح امنا بزامج مح صصاة إلنػاا اإلاطاحىدعات ثا ع جميات
اغااياٌ إثاحااة املححااىيس فيماعا ا مطااحىد ا جامعااة مؤثااةس جامعااة باباال فلا عماال عقااا إثاحااة جمياات
اإلاىاد به ىي غيل  pdf, docفل .
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ً 4/1/2دُح املعخىدع املىاد بمخخلف اللغاث املي ىس بها البحىر الػلمُت بالجامػت.
حزص ااد جمي اات اإلاط ااحىدعات  -مح اال ال راض ااة  -عق ااا إثاح ااة ؤلا ح ااا الفى ااز للجامع ااة دو
و اات كيااىد عقااا ليحااهس و حااظ ضاايطز ال يح ا العز يااة وؤلا يااة عقااا جمياات اإلاطااحىدعات محاال
ال راضااةس فيمااا عا ا مطااحىد جامعااة الخز ااىم الااذي جااا ليعاازع بئ حاجااه الع مااي بال يااة ؤلا يااة
فلا س ومطااحىد جامعااة ثااىنظ عقااا الاازف ما ضاايطز ال يااة الفزنطااية عقااا واجنحااه إال ا ااه ثضاام
مىاد بال ية العز ية وؤلا ية.
 5/1/2جدعم مصادساملػلىماث باملعخىدع بضخامت أغذادها.

شيل ( )33/3الخىصَؼ الػذدي للمصادسباملعخىدغاث محل الذساظت.
كا ثفاوثاد اعا اد مصاادر اإلاع ىماات باإلاطاحىدعات محال ال راضاةس وبعا مطاحىد جامعاة
ال رمااىن اهثاار اإلاطااحىدعات أااخامة ىااي اع ا اد مصااادر اإلاع ىمااات بااه ح حيااض ااجل حااىالا 138600
مص ا ًرا (حت ااى افط ااطظ  2013م)س ث ا ر مط ااحىد جامع ااة اإلا ااً ض ااعىد حي ااض ااجل ح ااىالا 13940
مص ا ًرا ل مع ىم اااتس ث ا ر مط ااحىد جامع ااة اإلا ااً فن ا ل بت ااروٌ واإلاع اااد حي ااض ااجل ح ااىالا 6698
مص ا ًرا ل مع ىم ااات س ب نم ااا ج ااا مط ااحىدعات جامع ااات الخز ااىمس الط ااىدا لخس ااجل اك اال م ا ما ااة
مص ًرا فل .
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 6/1/2جىىع املىضىغاث التى حغطيها مصادساملػلىماث باملعخىدع.
ثنىع ااد اإلاى ااىعات الت ااي جيطحد ااا اإلاط ااحىدعات مح اال ال راض ااة بم ااا ي ا ا م الح صص ااات
ً
الع مي ااة والي يا ااات الحابعا ااة للجامع ااةس فن ا ا – ما ااث  -مطا ااحىد جامعا ااة اإلا ا ااً فن ا ا يدا ااح با ااالع ىم
النن ضية مثل النن ضة اإلا يةس والنن ضة اإلاييا يىيةس والبتاروٌس وهن ضاة الىمبياىثزس والنن ضاة
اإلاعمارية.
 7/1/2جىىع الفتراث الضمىُت التي و شث فيها مصادساملػلىماث التى ٌغطيها املعخىدع.

شيل ( )34/3الخىصَؼ الضمجى للمصادسباملعخىدغاث محل الذساظت.
اظناازت ال راضااة ا هنااان ما ً
اىادا يزجاات ثاري نااا إلااا فتارات ك يمااة دا اال اإلاطااحىدعات محاال
ال راضااةس حيااض عماال مطااحىد جامع ااة الجشا ااز عقااا ركمنااة الىرااا م التراري ااة التااي يزجاات ثاري نااا إل ااا
ماكب اال 1930مس ومط ااحىد الجامع ااة ألامزيىي ااة بالل اااهز ال ااذ ا م ااىاد يزج اات ثاري ن ااا إل ااا 1950م
وعماال اإلاطااحىد عقااا جيطيااة اإلاااىاد حتااى عااام 2013س ث هااا مطااحىدعات جامعااات (الخز ااىم -فنا –
ا مطحىدعات جامعة (دمػم
ضعىد) ح حيض ظنزت اك م مىاد لد بفتر الطح نياتس ىي ح
– عب ت) جيطى اإلاىاد الح يثة فل ب اية م 2008م.
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 2/2التنظيم الفني (الميتاداتا):

ٌ 1/2/2ػخمذ املعخىدع غ ى مجمىغت مً املػاًيروالخطط فى إغذاد املُخاداجا.
اعحم ا  13مط ا ً
احىدعا م ا واك اات  15مط ااحىد عق ااا م مىع ااة م ا الخط ا واإلاع اااي ر إلع ا اد
اإلايحادثااس وثا قعحمااد بصاافة اضاضااية عقاا طااة دب ا واىر اإلاةطااطةس ىااا حا ا مطااحىد ي جامعااة
بابل ومؤثة ل لعحم ا عقا اية ط او معاي ر لىصف البيا ات.
ً 2/2/2ىضح املعخىدع الحذ الادو مً البُاهاث الالصمت لالظد ساد باملصادس.
عم ا اال  13مطا ا ا ً
احىدعا م ا ا ا اإلاطا ا ااحىدعات محا ا اال ال راضا ا ااة عقا ا ااا ثى ا ا ااي البيا ا ا ااات ال سما ا ااة
ل ضخػااناد باإلاصااادرس ب نمااا ل ا لػااترج مطااحىدعا جامعااة باباال ومؤثااة ثااىافز م مىعااة بيا ااات السم اة
ل ضخػناد.
 3/2/2جشجبط ظمُؼ املىاد الشكمُت بدسجُالث للمُخاداجا.
عم د جميت اإلاطحىدعات محل ال راضة عقا ثل ي البيا ات الىصفية ل مصادر و ا ث اً
البيا ات التي يح دها ظام اإلاطحىد س فيماع ا مطحىد جامعة مؤثة ومطحىد جامعاة بابالس فائما
ل ا ا لعم ا اال ص ا اااح العم ا اال عق ا ااا ثل ا ا ي البيا ا ااات الىص ا اافية ل مص ا ا ر في ا ااح إثاحح ا ااه دو البيا ا ااات
الىصفية الخاصة به.
 4/2/2جدىىع طشق غشض بُاهاث الىصف باملعخىدع.
ل ا لعماال ًايااا م ا اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة عقااا ثل ا ي اهثاار م ا زيلااة واح ا لعاازض
بيا ااات الىصاافس فاهحفااد مطااحىدعات( فن ا – ضااعىد – كطااز – ألامزيىيااة  -دمػاام  -الخز ااىم –
ال بنا يا ااة ألامزيىيا ااة – ثا ااىنظ – عب ا ا ت – ال رما ااىن – ابا ااى بىا ااز ب لاي ا ا  -الجشا ا ااز) بعا اازض بيا ا ااات
الىصااف اعحما ًاادا عقااا طااة دب ا وااىر اإلاةطااطةس وعماال مطااحىد جامعااة باباال عقااا ثلا ي البيا ااات
الىصاافية ىااي غاايل ج ا ولي دو قضااخناد م طااة ل عاازضس ب نمااا ل ا لعماال مطااحىد جامعااة مؤثااة
عقا ثل ي ا غيل لعزض بيا ات الىصف.
ٌ 5/2/2عمح املعخىدع بخجمُؼ غىاصشاملُخاداجا مً خالٌ بشامج الحصاد.
جط اام جميا اات اإلاط ااحىدعات محا اال ال راض ااة بح ميا اات عناص ااز اإلايحاداثا ااا ما ا ا ا ٌ ب ا ازامج
الحصاد حيض ثحىافم ظ إدارثاه مات بزوثىواىٌ  OAI – PMHس فيماعا ا مطاحىد ي جامعاة بابال –
جامعة مؤثة.
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 6/2/2مً املمىً إضافت مضٍذ مً خطط املُخاداجا للمعخىدع.
جط اام جميا اات اإلاطا ااحىدعات محا اال ال راضا ااة بئ ااافة ط ا ا ا ا اازي ل ميحاداثا اااس فيماع ا ا ا
مطاحىد ي جامعاة باباال – جامعاة مؤثاة ح حيااض لا لعحما هاذا اإلاطاحىدعا عقااا ا طا إلعا اد
البيا ات الىصفية.
 ً 7/2/2ممىفشالىظم ممام إمياهُم ممت جصم ممذًشالبُاهم مماث الىصم ممفُت إلم ممى أحم ممذ بم ممشامج إداسة الاظد م ممساداث
املشظػُت أو أي شيل أخش.
عم ااد فل ا مطااحىدعات (جامع ااة اإلا ااً فن ا  -جامعااة اإلا ااً عب ا ت ل ع ااىم والحلني ااة –
جامعااة ثااىنظ قفترا ااية) عقااا ثااىف ر إميا يااة ثص ا يز اإلايحاداثااا إلااا اح ا ب ازامج إدار قضخػاانادات
اإلازجعي ااة او ا غ اايل اازس فعم اال مط ااحىد جامع ااة اإلا ااً عبا ا ت ل ع ااىم والحلني ااة عق ااا ثصا ا يز
البيا ات إلا  EndNote, RefMan, RefWorks, BibTexس وعمل مطحىد ي جامعاة ثاىنظس اإلا اً فنا
عقا ثص يز البيا ات إلا …… . ASCII , BibTex, JSon, METS, EndNote, RDF,
 3/2إلاًذاع.
ً 1/3/2ىظذ داخل مىكؼ املعخىدع ظُاظت مػلىت لإلًذاع.
حزصد اربعة مطاحىدعات (الجامعاة ألامزيىياة – جامعاة دمػام – جامعاة بابال – جامعاة
الخز ىم) فل م إجمالي اإلاطحىدعات محل ال راضة عقا ثح ي ضياضاات ؤلايا ا لدااس والتاي ياح
لدا ثح ي اإلاىاد التي يح إي اعنا وهيفية ؤلاي ا وغزو ه.
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 ٌ 2/3/2مميراملع ممخىدع إل ممى حل ممىق الخ م لُف والي مشبم مما ًض مممً للباح ممض الحف مما غ ممى ملىُخ ممه
للػمل غىذ إًذاغه باملعخىدع.

شيل ( )35/3مذي إلاشاسة إلى حلىق الخ لُف والي شفى املعخىدغاث محل الذساظت.
ثا رجد مطااحىيات ؤلاغااار إلااا حلااىق الحااأليف والنػاازس فلا عم ااد مطااحىدعات جامعااات
(ألامزيىية باللاهز – دمػم – عب ت ) عقا ؤلاغار إلا ما حلىق اإلا ىية الفىزية ل عمالس وا
إي ا العمل باإلاطحىد ال لعجى فل ا م ىية العمل بل هى ثفىيض م صاح العمل بئثاححه عقا
مطاحىد الجامعاةس واهحفااد مطاحىدعات جامعااات (اإلا اً ضاعىد – الخز ااىم – كطاز – الطااىدا –
باباال – الخز ااىم – اب ااى بى ااز ب لاي ا – الجشا ااز) بعبااار " جمي اات الحل ااىق محفىظ ااة بمىج ا حل ااىق
الحااأليف والنػ ااز" س ب نم ااا ل ا جػ ااز ر ر ااة مط ااحىدعات ا اازي غ ا ًئا ع ا حلااىق اإلا ىي ااة الفىزي ااة و ااا
مطحىدعات جامعات (اإلا ً فن – مؤثه – ال بنا ية – ثىنظ  -ال رمىن).
ٌ3/3/2عمح ألغضاء هُئت الخذسَغ والباحشين املىدعبين للجامػت باإلًذاع داخل املعخىدع.
حزصااد جمياات اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة عقااا الطااماف معضااا هيئااة الحا ربظ و احثحدااا
ب اائدرا اعم ااالن الفىزي ااة دا اال مط ااحىد الجامع ااة لد ا ع إدار وحف ااظ وإثاح ااة م زج ااات بح ااى د
الع مية فيماع ا مطحىد جامعة الجشا ز الذي هى بمثابة مىحبة ل ىرا م الل يمة.
ٌ 4/3/2عمح للطالب مً داخل الجامػت باإلًذاع داخل املعخىدع.
عم د مطة مطحىدعات فل عقا الطماف لط لدا بئثاحة ابحا د عقا اإلاطحىد س و ا
مطحىدعات جامعات (ألامزيىية باللاهز – كطز – ثىنظ – فن  -الخز ىم) .
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ٌ 5/3/2عمح للباحشين مً خاسط الجامػت باإلًذاع داخل املعخىدع.
عما اال مطا ااحىدعا (جامعا ااة بابا اال – جامعا ااة ثا ااىنظ) فل ا ا م ا ا إجما ااالي اإلاطا ااحىدعات محا اال
ال راضااة عقااا الطااماف ل باااحث م ا ااار الجامعااة بئي ا ا اعمااالن دا اال اإلاطااحىد س حيااض عم ال
مط ااحىد جامع ااة ث ااىنظ قفترا ااية عق ااا الط ااماف م ا ااخد بعم اال حط اااب عق ااا مىك اات اإلاط ااحىد
إلي ا ا عم ااه بااه ر ا بع ا ملااً يلااىم فزياام اإلاطااحىد بحح ي ا مطااحىي العماال ع ا زياام عز ااه عقااا
لجنااة ع ميااة ميى ااة م ا م مىعااة م ا ألاواااديمي اإلاح صص ا م ا اجاال جعشيااش الحبااادٌ وقثصاااٌ
الع مااي والحىاصاال فيمااا ب ا الباااحث س وهااذلً اغااار مطااحىد جامعااة باباال باإلاىافلااة عقااا ا يلااىم
الباحثى آلا زو م الجامعات ألا زي ضىا إك يمية او دولية بنػز ا اوراق ع مية لن .
ً 6/3/2حخ ممىي املع ممخىدع غ ممى حػشٍ ممف بي ممل إظ ممشاء م ممً إلاظ ممشاءاث املخبػ ممت ف ممى إلاً ممذاع ف ممى حال ممت
امل اسهت الفشدًت فى إًذاع املحخىي.

شيل ( )36/3مذي جىافشإظشاءاث وخطىاث إلاًذاع باملعخىدغاث محل الذساظت.
حزصا ااد اربعا ااة مطا ااحىدعات فل ا ا عقا ااا ثا ااىف ر ادلا ااة لملي ا ا ا ل حعزيا ااف با اائجزا ات عم يا ااة
ؤلايا ا ا س باإل ااافة إل ااا وج ااىد الل ااىا اإلاط اااع الت ااي يلا ا منا بز ااامج اإلاط ااحىد و ااا مط ااحىدعات
جامع ااات (ألامزيىي ااة – دمػ اام – باب اال – عب ا ت)س ب نم ااا اكحص اازت ب اااقي اإلاط ااحىدعات عق ااا الل ااىا
اإلاطاع التي يل منا بز امج اإلاطحىد التي ثحىي طىات عم ية ؤلاي ا .
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ً 7/3/2حذد املعخىدع املىاصفاث الفىُت للمىاد التي ًخم إًذاغسا.

شيل ( )37/3مذي حشص املعخىدغاث غ ى جحذًذ مىاصفاث املىاد.
عم ا ااد مطا ااة مطا ااحىدعات (ألامزيىيا ااة – بابا اال – ال بنا يا ااة – عب ا ا ت  -الخز ا ااىم) عقا ااا
ثح ي مىاصفات اإلاىاد التي ياح إيا اعنا ومجا اإلا فااتس وعمال مطاحىد جامعاة مؤثاة عقاا ؤلاغاار
فل إلا ثزث مححىي البحض او اإلالاٌ والحالي (غىىان امللاٌ ،أظماء مػذي البحض ،اظم امللاٌ
وجاسٍخ الي ش ،ملخ امللاٌ)س ب نما ل جعمل باق اإلاطحىدعات عقا ثح ي ا مىاصفات ل مىاد.
 4/2البث واإلتاحة:

ً 1/4/2حذد املعخىدع ظُاظاث إجاحت املحخىي واللُىد غ ى اظخخذامه غ ى الىحى املطلىب.
عم ا ا ااد اربع ا ا ااة مط ا ا ااحىدعات (ألامزيىيا ا ااة – دمػا ا اام – عب ا ا ا ت  -الخز ا ا ااىم) فل ا ا ا م ا ا ا
اإلاط ا ااحىدعات مح ا اال ال راض ا ااة عق ا ااا ثى ا ااي ضياض ا ااات إثاح ا ااة املحح ا ااىي واللي ا ااىد اإلافزو ا ااة عق ا ااا
قضح ام.
ً 2/4/2مىً جصفح املعخىدع والبحض فُه بعسىلت وَعشدون أي كُىد.
حزصااد جمياات اإلاطااحىدعات الزكميااة للجامعااات ىااي ال ا وٌ العز يااة عقااا ع ا م فاازض كيااىد
عقا ثصف اإلاطحىد والبحض فيهس ول يل م مطحىد جامعة مؤثه إميا ية البحض فيه للجميت.
ٌ 3/4/2ػمل املعخىدع غ ى إجاحت البُاهاث الىصفُت للمصادسبذون كُىد.
عم د جميت اإلاطحىدعات محل ال راضة عقاا إثاحاة البيا اات الىصافية إلاصاادرها دو ا
كي ااىد فيماع ا ا مط ااحىد جامع ااة دمػ اام ال ااذي اض ااحىج الخس ااجيل ب ااه إلثاح ااة البيا ااات الىص اافية
ل مصادر.
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ً
ً 4/4/2فممشض املعممخىدع اللُممىد غ ممى إجاحممت بػممب املممىاد ألظممباب مػُىممت (مممشال حلممىق الخ م لُف
والي ش).

شيل ( )38/3مذي فشض اللُىد غ ى إجاحت مىاد مػُىت.
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
فن ا ) عقااا فاازض كيااىد عقااا إثاحااة بعااض اإلاااىاد بطااة حلااىق النػاازس فم ا اإلامى ا ا يحظااز نػااز
اإلا اااد الع مي ااة إلاا ا ر ر ااة اغ اانز او ض ااحة اغ اانز او ض اانة او ض اانح س واغ ااار مط ااحىد جامع ااة كط ااز
اإلاؤضس ي إلا ا اإلاطحىد محاف ل ىصىٌ الحز ل ند اليامل ل مححىي اإلاىد م ا ً ا إال ا ه ىا بعاض
الح اااالت ما ا اإلامىا ا ثلييا ا الىص ااىٌ ل محح ااىي احتر ًام ااا لحل ااىق النػ ااز إال ا اهث اار ما ا  %90ما ا
الناغ اازي ألاوا اااديمي عبا اار العا ااال لطا اامحى آلا بئثاحا ااة ألاعما اااٌ الفىزيا ااة اإلانػا ااىر ل ا ا يد عقا ااا
مطاحىد الجامعااة اإلانحمااي إلحدااا الباحاض با و كيااىدس ب نمااا جاا ت باااقي اإلاطااحىدعات إلثاحااة اإلاصااادر
دو ا كيىد ثذهز.
ً 5/4/2خم إجاحت الىصىص الياملت للمىاد باملعخىدع للباحشين مً خاسط الجامػت بذون كُىد.
ً
مىدعا ااا
حزصا ااد جميا اات اإلاطا ااحىدعات محا اال ال راضا ااة عقا ااا إثاحا ااة الا ااند الياما اال (ما ااادام
باإلاطحىد ) ل باحث م ار الجامعة عقا مطحىي العال ب و ا كيىد مت اما الحفااع عقاا
حل ااىق اإلا ىي ااة الفىزي ااة فيماع ا ا مط ااحىد جامع ااة دمػ اام الزكم ااي ال ااذي ف اازض اازور الخس ااجيل
للحصىٌ عقا الند اليامل ل ماد الع مية.
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 5/2أساليب البحث واالسترجاع:

ً1/5/2ىفش املعخىدع إمياهاث جصفح املحخىي املخخلفت.

الػىىان

املىضىع

املؤلف

اليلماث الذالت

هىع املادة

شيل املادة

معخىدع ظامػت امللً فسذ للبتروٌ
√
الحاوٍت الػلمُت لجامػت امللً ظػىد
معخىدع ظامػت مؤجت
√
املعخىدع املؤظس ي لجامػت كطش
ألاسش م م م ممُف الشكم م م م ممي واملع م م م ممخىدع البحث م م م ممى √
للجامػت ألامشٍىُت فى اللاهشة
√
املعخىدع الشكمي لجامػت دم م
معخىدع ظامػت العىدان للػلىم والخلىُت √
معخىدع ظامػت بابل
√
معخىدع الجامػت اللبىاهُت ألامشٍىُت
معخىدع ظامػت جىوغ الافتراضُت
مع م ممخىدع ظامػ م ممت املل م ممً غب م ممذهللا للػل م ممىم √
والخلىُت
√
املعخىدع الشكمي لجامػت الخشطىم
√
املعخىدع الشكمي لجامػت اليرمىن
√
معخىدع ظامػت أبى بىشبللاًذ جلمعان
√
املىخبت الشكمُت لجامػت الجضائش
11
إلاظمالي

اللغت

املعخىدع

اظم الىاشش

إمياهاث الخصفح

اليلُ م م م م م م م م م م م م م م م م م م م مماث
وألاكعام
ج مماسٍخ إلاص ممذاس –
جاسٍخ الي ش

الجذوٌ ( )7/3إمياهاث الخصفح املخاحت باملعخىدغاث محل الذساظت.

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√

√

√

-

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

-

-

-

√
-

√
√
√
√
12

√
√
√
√
13

√
√
13

√
√
√
√
14

√
√
√
√
10

1

1

1

1

حزصد معظ اإلاطحىدعات  -مى ى ال راضة  -عقا ثىف ر إميا ية اضاترجا اإلاصاادر لداا ما
ٌ الحصف ل مصادر ً
وفلاا ل ي ياات وألاكطاام الع مياةس او حطا ثاارير النػازس او حطا اإلاؤلاف .....
هم ا ااا يحل ا ااه م ا ا الجا ا ا وٌ رك ا ا () 7/3س و ِ ِِ ِِِالح ا ااظ ح ا اازم  13مط ا ااحىد عقا ااا إثاح ا ااة اض ا ااحعزاض
مححىيايد ااا ً
وفل ااا ل ي ي ااات وألاكط ااام الع مي ااة والح صص ااات اإلاى ااىعية وث ااارير النػ اازس واإلا ااؤلف ب نم ااا
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ح ا اازم مط ا ااحىدعا فل ا ا عق ا ااا إثاح ا ااة ثص ا ااف مححىيايد ا ااا ً
وفل ا ااا لن ا ااى اإلا ا اااد ا اض ا ااحعزاض مححىي ا ااات
اإلاطحىد م الىح والزضا ل الجامعية واإلالاالت والىضا اإلاحع د وف رها م مصادر اإلاع ىمات.
ا مطحىد الجامعاة ألامزيىياة باللااهز ما
وم حيض م ي ثىافز إميا ات الحصف
اهثار اإلاطاحىدعات ً
حزصاا 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
ً
وفلا ل ي يات وألاكطام الع مية.
ً 2/5/2ىفشاملعخىدع إمياهاث البحض البعُط واملخلذم غً مصادساملػلىماث.

شيل ( )39/3مذي جىافشإمياهاث البحض البعُط واملخلذم.
ثخي جميت اإلاطحىدعات مى ى ال راضة إميا ية البحض وقضترجا ملححىيايداا ما ا ٌ
محازن بحااض دا قايس ويلا م  13مطاحىد ما واكات  15مطااحىد إميا اات البحااض الةطاي س والبحااض
اإلاحل م  Advanced Searchالذي لطم بحح ي البحض بحارير مع س او اض اإلاؤلافس او العناىا س
او اإلاى ااى س وهااذلً البحااض باضااح ام الاازواب البىلينيااة س وللا عماال مطااحىد جامعااة باباال عقااا
ثىف ر إميا ية البحض الةطي فل س ىي ح ل يل م مطحىد جامعة مؤثة الىحي ضىي صان وق
ل بحض الةطي ولىنه معطل ال لعمل عقا إظنار حا ج.
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ً 3/5/2ىفشاملعخىدع اللذسة غ ى البحض بالى اليامل داخل املحخىي.
عم ا ا ااد جمي ا ا اات اإلاط ا ا ااحىدعات مح ا ا اال ال راض ا ا ااة عق ا ا ااا ثىفيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا از إميا يا ا ااة بحا ا ااض الا ا ااند
الياما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال إلاصاادرها ح حياض ضاااع ها ظاام إدار اإلاطاحىد اإلاطااح م عقاا ملاًس ىااي حا لا يلا م
مطحىد جامعة مؤثة ا إميا ية ل بحض دا ل مىكعه.
ً 4/5/2ىفشاملعخىدع إمياهاث فشص وغشض هخائج البحض املخخلفت.
عم ااد جمياات اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة عق ااا ثااىف ر إميا ااات فاازس وعاازض النحااا ج ض ااىا
اوااا ً
وفلااا لا ا درجااة الصا ة او قرثباااج س جا ًيااا س او سمجااى فيماعا ا مطااحىد جامعااة باباالس مطااحىد
جامعة مؤثة .
ً 5/5/2دُح املعخىدع إمياهُت حػذًل هخائج البحض وجخصُصسا.
عم ااد  8مط ااحىدعات فل ا م ا إجم ااالا اإلاط ااحىدعات مح اال ال راض ااة عق ااا ث ااىف ر إميا ي ااة
جعا ا يل حا ااا ج البح ااض وث صيص اانا و ا ااا مط ااحىدعات جامعا ااات (اإلا ااً ض ااعىد – كط ااز – ألامزيىي ااة
باللاهز – دمػم – ال بنا ية ألامزيىية – اإلا ً عب ت  -الخز ىم – الطىدا ).
ً 6/5/2ذغم هظام املعخىدع غملُت البحض باللغت الػشبُت.

شيل ( )40/3مذي جىافشإمياهاث البحض باللغت الػشبُت.
جعمل جميت ظ اإلاطحىدعات محل ال راضة عقا دع البحض بال ية العز يةس ولى هنان
ما ا اإلاط ااحىدعات م ااا ال يحح ااىي عق ااا م ااىاد بال ي ااة العز ي ااة و ااا مط ااحىدعات جامع ااات (الط ااىدا –
ال بنا يااة ألامزيىيااة – اإلا ااً عب ا ت – الجشا ااز – ابااى بىااز ب لاي ا ) س ً
وايضااا مطااحىد جامعااة مؤثااة
الذي ل لعمل عقا ثىف ر إميا ية البحض به.
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ً 7/5/2دُح هظام املعخىدع إمياهُت جصذًشالبُاهاث بػذ إنهاء غملُت البحض.
عم ااد مط ااحىدعات جامع ااات (اإلا ااً فنا ا ل بت ااروٌ واإلاع اااد  -ث ااىنظ قفترا ااية – اإلا ااً
عب ت) فل م ب اإلاطحىدعات محل ال راضة عقا ثص يز حا ج البحض إلا بزامج قضخػنادات
اإلازجعية مثل .Bibtex , Endnote, Refworks
 6/2الحفظ طويل المدى:

ً 1/6/2ىظذ لذي املعخىدع اظتراجُجُت مػلىت غ ى مىكػه للحفظ طىٍل املذي.
ل ا لعم اال ض ااىي ر ر ااة مط ااحىدعات (دمػ اام – الخز ااىم – باب اال) فل ا عق ااا ؤلاع ا ع ا
اضااتراثي ية حفااظ اإلاااىاد باإلاطااحىد ح حيااض ثمث ااد اضااتراثي ية جامعااة دمػاامس جامعااة الخز ااىم
للحفاظ ىاي العمال عقاا صايغ اإلا فااتس و كا ثلاىم إدار اإلاطاحىد الزكماي بحيي ار صايية اإلا اف إما
اححاا ألاماز لضاما اضاحمزارية ملزو ياة اإلا فااتس وهاذلً اي اإلا فاات إ اكحضا ى ألامازس اماا
جامعة بابل ثحمثل طحه للحفاظ ىاا قححفااع باأهثر ما نساخة ما وال م اف عقاا ضا رفزات غابىة
جامعااة باباال و اازواب م ح فااةس وهااذا الحصاامي لطاام ل مطااحىد بالعماال بص اىر ثيام يااة حتااى ىااي
ح اااٌ جعز ااه م ث زيا ا س هم ااا ا اف ا ا ال اازواب اإلاح ااىفز ااي ما ازا ل ححمي االس وال ثمث اال مط ااارا
ً
حليليا عقا ألاكزام الص بة لط رفز اإلاىكت.
ً 2/6/2خم غمل وسخ احخُاطُت  Backupملصادساملػلىماث املىدغت داخل املعخىدع.
ل ا ي ااح ؤلاغ ااار إل ااا عم اال نس ااف اححيا ي ااة م ا اإلاص ااادر إال ى ااا مط ااحىدعات جامع ااة باب االس
وجامعة دمػمس وجامعة الخز ىم .
ً 3/6/2ىفشاملعخىدع ً
هظاما لحفظ مصادساملػلىماث غ ى شبىت إلاهترهذ.

شيل ( )41/3مذي جىافش ً
هظاما لحفظ مصادساملػلىماث غ ى شبىت إلاهترهذ.
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عمل مطحىد جامعة كطز عقا ثىف ر اهثر م معزع رابد لحفظ مصاادر اإلاع ىماات عقاا
غبىة ؤلا تر د و ا  DOI, Handle Server :س وعم د  8مطحىدعات ا زي عقا ثىف ر ظام Handle
 Serverللحفااظ و ااا ( ال بنا يااة – ثااىنظ -امزيىيااة – عبا ت – ال رمااىن – الخز ااىم – الطااىدا –
اباى بىاز ب لايا  -الجشا از)س ب نمااا لا جعمال بااقي اإلاطاحىدعات عقااا ثاىف ر ا ظاام للحفاظ عقاا غاابىة
ؤلا تر د.
ومً الذساظت الخحلُلُت إلاحصائُت للمحىس الشاو الخاص بئداسة الىُان الشكمي ًدبين ما ً ح :
 حزص ااد فلا ا نط اابة  %33ما ا إجم ااالي اإلاط ااحىدعات مح اال ال راض ااة عق ااا قهحم ااام بع اازض
معظ ا ا ااىا املحح ااىي واغااياله ى ااي م ح ااف املجاااالت اإلاى ااىعية اإلانػ ااىر عقااا فت ارات سمني ااة
م ح فة.
 هنااان اهحمااام جقااا بااالحنظي الفجااي ل مااىاد باإلاطااحىدعات محاال ال راضااة حيااض حزصااد %86
م ا ا إجما ااالي اإلاطا ااحىدعات عقا ااا قهحما ااام بعا اازض البيا ا ااات الىصا اافية ل ما ااىاد ً
وفلا ااا ل معا اااي ر
والخط العاإلاياةس ويزجات ملاً إلاا اضاح ام ث اً اإلاطاحىدعات البارامج مفحىحاة اإلاصا ر التاي
جعمل بىفا عقا الحنظي الفجي ل مصادر.
 عم ااد  %40ما إجمااالي اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة عقااا ثى ااي وثطبياام ضياضااات ؤلاي ا ا
وثى ي إجزا اثه وغزو ه والفئات التي يمىجدا ؤلاي ا بمطحىد الجامعة.
 عم ااد  %93م ا إجم ااالي اإلاط ااحىدعات مح اال ال راض ااة عق ااا ثى ااي وثطبي اام ضياض ااات الب ااض
وؤلاثاحة ل مصادر ىي ا ار الىصىٌ الحز.
 عم ااد  %86م ا إجمااالي اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة عقااا ثااىف ر إميا يااات البحااض والحص اف
وعزض النحا ج وفزسها عقا النحى اإلاط ىب.
 حزص ااد فل ا ا نط اابة  %20ما ا إجما ااالي اإلاطا ااحىدعات محا اال ال راض ااة عقا ااا ثا ااىف ر ضياضا ااات
ثحضم الحفظ الزكمي ل مصادر ىيل اإلا ي.
 هن ااان اهحمام ااا بعناص ااز إدار الىي ااا الزكم ااي دا اال ث ااً اإلاط ااحىدعات حي ااض ب ااغ محىضا ا
م مى ال رجات التي حص د ع حدا  21درجة م  36درجة مما لعىظ الحزم عقا قهحمام
بمححىي ث ً اإلاطحىدعات وثنظيمه وإثاححه وحفظه.
 جااا مطااحىد الجامعااة ألامزيىيااة باللاااهز ىااي اإلازثبااة ألاولااا ىااي قهحمااام باااملححىيس وثنظيمااهس
وحفظااهس وإثاححااه بمحىض ا  28.5درجااةس ث ا ر اإلاطااحىد الزكمااي لجامعااة الخز ااىم بم مااى
 25درجةس ىا ح جا مطحىد جامعة مؤثة ىي اإلازثبة ألا ر بم مى  8درجات.
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المحور الثالث :البنية الفنية والتكنولوجيات:

يض هذا املحىر م مىعة م اإلاؤغزات الفزعية التي يد ع إلا ثليي اإلاطحىدعات محال
ال راضة م حيض البرامج اإلاطح مة إلنػا وإدار اإلاطحىدعات س وال ع الفجي.
 1/3البرامج :

ً 1/1/3ىفشالبرهامج واظساث أظاظسا الىٍب  Webbasedليافت الىظائف باملعخىدع.
ثااىفز وافااة اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة واجنااات اضاضاانا الىيا ل حعاماال ماات وافااة وظااا ف
اإلاطا ااحىد ع ا ا زيا اام الىي ا ا م ا ا إي ا ا ا ع ا ا بع ا ا س وإ ا ااافة البيا ا ااات الىصا اافيةس وثحميا اال اإلاا ااىادس
وإي اعنا.
ً 2/1/3خىافم البرهامج املعخخذم مؼ مػاًيرمبادسة ألاسشُفاث املفخىحت .OAI
عما اال  13مط ا ااحىد م ا ا إجم ا ااالي اإلاط ا ااحىدعات مح ا اال ال راض ا ااة عق ا ااا دع ا ا مع ا اااي ر مب ا ااادر
ألارغيفات اإلافحىحة التي عم د عقا ثطىيز معاي ر الخػييل البيجي وجعشيشها وىضي ة لخطنيل ثباادٌ
املححا ااىي الزكم ا ااي إلثاحا ااة قثص ا اااٌ الع م ا ااي ب ا ا الب ا اااحث ع ا ا زي ا اام ثحط ا ا ا اازق الىص ا ااىٌ إل ا ااا
مط ااحىدعات اإلا ااىاد الزكمي ااة اإلاعزوف ااة باض ااح ام بزوثىو ااىٌ OAI-PMHس ب نم ااا ل ا لعم اال مط ااحىدعا
(جامعة مؤثة – جامعة بابل) عقا دع اية معاي ر لحبادٌ املححىي.
ً 3/1/3خىافممم البرهممامج املعممخخذمت مممؼ مػُمماس Z39.50للعممماأل لمهظمممت ألاخممشي بالىصممىٌ إلممى
املحخىي.
ل ا جعم اال ًاي ااا م ا ظ ا اإلاط ااحىدعات مح اال ال راض ااة عق ااا الحىاف اام م اات بزوثىو ااىٌ Z39.50
ل بحض وقضترجا .
ٌ 4/1/3ػممذ هطمماق مىكممؼ املعممخىدع ظم ً
مضءا مممً هطمماق الجامػممت بممما ًخىافممم مممؼ شممشو جصمميُف
الىٍبىمترهغ للمعخىدغاث.
حزصد جميت اإلاطحىدعات محل ال راضة ا ييى طاكنا م طاق الجامعة فيماع ا
ً
مطاحىد ا (جامعاة الجشا از – جامعاة دمػام)س وهاذا لعا غاز ا لضاما كباىٌ جساجي نا ىاا ثصاانيف
الىيبىمترهظ ل مطحىدعات .

6102

021

تقييم المستودعات الرقمية للجامعات في الدول العربية

 2/3الدعم الفنى :

ً 1/2/3ذغم بشهامج املعخىدع ظمُؼ املخصفحاث لخصفح وغشض املحخىي.
ث ا ا ع جميا اات اإلاطا ااحىدعات محا اال ال راضا ااة جميا اات اإلاحصا اافحات بىفا ااا لحصا ااف وعا اازض
املححىي.
ً 2/2/3ىفشاملعخىدع آلُت للمعاغذة غ ى الخط املباشش.
ل لعمل ًايا م اإلاطحىدعات محل ال راضة عقا ثىف ر لية ل مطاع عقا الخ اإلاباغز.
ٌ 3/2/3عمح هظام املعخىدع بالخغزًت الشاظػت مل ىالث الىظام.

شيل ( )42/3مذي جىافشالخغزًت الشاظػت مل ىالث الىظام.
عمال مطاحىد جامعاة بابال عقاا ثااىف ر الحيذياة الزاجعاة إلاعالجاة ا مػاى ت بالنظاام عا
زياام مااة Feedbackس وهااذلً ثااىف ر ً
ظامااا إلاعالجااة اإلا فااات لفحااد ا م فااات ج يا ل ححلاام
م ا ا ص ا ا حيتدا ً
فنيا ااا لملي ا ا ا باإلاطا ااحىد س وعم ا ااد با اااقي اإلاطا ااحىدعات عقا ااا ثا ااىف ر ما ااة Feedback
فيماع ا مطحىدعات جامعات (اإلا ً فن  -ثىنظ قفترا يةس مؤثة).
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ً 4/2/3ذغم بشهامج املعخىدع هظام الخلاسٍشوإلاحصائُاث.

شيل ( )43/3مذي دغم بشهامج املعخىدع لىظام الخلاسٍشوإلاحصائُاث.
عم ا ااد  9مط ا ااحىدعات م ا ا إجم ا ااالي اإلاط ا ااحىدعات مح ا اال ال راض ا ااة عق ا ااا ث ا ااىف ر إحص ا ااا ات
اض ااح ام اإلا ااىاد اإلاط ااحىد س وج ااا مط ااحىد جامع ااة مؤث ااة لي ااذهز إحص ااا ات عا ا عا ا د ألاعض ااا س
وإجمالي املححىيس وع د مزات اإلاػاه لجميت اإلاىادس ب نما ل جعمل مطحىدعات جامعات (كطز –
ال بنا ية – فن – ثىنظ  -ال رمىن) عقا ثىف ر ا إحصا ات وثلاريز.
وم ممً الذساظ ممت الخحلُلُ ممت إلاحص ممائُت للمح ممىس الشال ممض الخ مماص بالبيُ ممت الفىُ ممت والخىىىلىظُ مماث
ًدبين ما ً ى :
 حزصااد نطاابة  %60ما إجمااالي اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة عقااا قهحمااام بحااىف ر اغااياٌ
ال ع الفجي املخح فة إلاطح محدا.
ً
اهحماما بعناصز البنية الفنية والحىنىلىجيات اإلاطح مة دا ل ث ً اإلاطحىدعات
 هنان
حي ااض ب ااغ محىضا ا م م ااى الا ا رجات الت ااي حصا ا د ع حد ااا  4.6درج ااة ما ا  8درج ااات مم ااا
لعىظ الحزم عقا قهحمام بالبرامج وهفا يدا ىي إنػا وإدار ث ً اإلاطحىدعات.
 جا ت مطحىدعات جامعة اإلا ً ضعىدس والجامعة ألامزيىية باللاهز س وجامعة اإلا ً
عب تس وجامعة دمػم ىي اإلازثبة ألاولا ىي قهحمام بعناصز البنية الفنية
والحىنىلىجيات بم مى  5.25درجةس ىي ح مطحىد جامعة مؤثة ىي اإلازثبة ألا ر
بم مى  3.25درجة.
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المحور الرابع :خدمات المستودع والدعاية.

يض هذا املحىر م مىعة م اإلاؤغزات الفزعية التي يد ع إلا ثليي اإلاطحىدعات محال
ال راضة م حيض مات اإلاطحىدعاتس ووضا ل ال عاية.
 1/4خدمات المستودع:

ً1/1/4ل ممذم املع ممخىدع خ ممذماث ال ممذغم للمع ممخفُذًً وإلاظاب ممت غ ممً ألاظخفع مماساث وغيره مما مش ممل
خذمت ألاظئلت ال ائػت .FAQ

شيل ( )44/3مذي جىافشخذماث الذغم للمعخفُذًً.
ثل ي
او م

عم ااد مطا ااحىدعات جامعا ااات (باب اال – ألامزيىيا ااة بالل اااهز – اإلا ااً عب ا ا ت) فل ا ا عقا ااا
ٌ ؤلاجابة عا قضحفطاارات ما ا ٌ البريا ؤلالىتروناى اإلاحااف
مات ال ع ضىا م
ٌ مة ألاضئ ة الػائعة .FAQ

ً2/1/4لذم املعخىدع خذمت إلاحاطت الجاسٍت غً طشٍم البرًذ إلالىتروو .
م ا ااة ؤلاحا ا ااة الجاري ا ااة عا ا ا زي ا اام البريا ا ا
حزصا ااد  7مط ا ااحىدعات فلا ا ا عق ا ااا ثل ا ا ي
ؤلالىترون ا ااى و ا ااا مط ا ااحىدعات جامع ا ااات ( اإلا ا ااً ضا ااعىد – الط ا ااىدا – دمػا اام – اإلا ا ااً عب ا ا ت -
الخز ىم  -ابى ىز ب لاي – الجشا ز).
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ً 3/1/4لذم املعخىدع خذمت الخللُم املبعط .RSS
م ا ااة الح ل ا ااي اإلاةط ا ا RSS
حزص ا ااد جمي ا اات اإلاط ا ااحىدعات مح ا اال ال راض ا ااة عق ا ااا ثل ا ا ي
فيماع ا  4مطحىدعات ي (اإلا ً فن – ثىنظ – ال بنا ية ألامزيىية – كطز).
ً 4/1/4لذم املعخىدع خذمت إجاحت إسظاٌ ألاساء وامللترحاث إلداسة املعخىدع.
مااة إرضاااٌ آلارا واإلالترحااات ع ا
عم ااد معظ ا اإلاطااحىدعات عقااا إثاحااة ل مطااحفي ي
زيم  Feedbackفيماع ا مطحىدعات جامعات (اإلا ً فن – ثىنظ – مؤثه – كطز).
 2/4وسائل الدعاية:

ً1/2/4خم التروٍج للمعخىدع باظخخذام وظائل الذغاًت املخخلفت.

شيل ( )45/3مذي الحشص غ ى التروٍج للمعخىدع باظخخذام وظائل الذغاًت املخخلفت.
ح اازم فزي اام مط ااحىد جامع ااة الخز ااىم عق ااا ال عاي ااة ل مط ااحىد عا ا زي اام م و ااة ثا ا
إنػااااها إلاحابعااة ثطااىرات وإ اااسات اإلاطااحىد ونػااز ا ااز ألا بااار والن ا وات وورع العماال ىااي م اااٌ
الىصىٌ الحز واإلاطحىدعاتس ب نما اهحفد معظ الجامعات بعزض رابا اإلاطاحىد عقاا مىكعناا ىاي
حا ا لا ا ثح اازم جامع ااات ( كط ااز – دمػ اام – ال بنا ي ااة ألامزيىي ااة – الط ااىدا – اب ااى ىز ب لايا ا -
الجشا ز) عقا ال عاية إلاطحىدعايدا بأ غيل م ألاغياٌ.
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2/2/4جم حسجُل املعخىدع ب حذ أدلت املعخىدغاث غ ى شبىت إلاهترهذ.

شيل ( )46/3حسجُل املعخىدع ب حذ أدلت املعخىدغاث غ ى شبىت إلاهترهذ.
ثا ا ا ا جس ا ا ااجيل  12مطا ا ا ا ً
احىدعا عقا ا ا ااا واح ا ا ا ا عقا ا ا ااا ألاكا ا ا اال م ا ا ا ا اغا ا ا اانز ادلا ا ا ااة اإلاطا ا ا ااحىدعات
()OPENDOAR, ROARس مجدا ااا  9مطا ااحىدعات عقا ااا الا ا لي و 9مطا ااحىدعات عقا ااا واح ا ا فل ا ا
(الطىدا – بابل – الجشا ز).
ومً الذساظت الخحلُلُت إلاحصائُت للمحىس الشالض الخماص بخمذماث املعمخىدع والذغاًمت ًدبمين
ما ً ح :
 حزصااد نطاابة  %60ما إجمااالي اإلاطااحىدعات محاال ال راضااة عقااا قهحمااام بحااىف ر اغااياٌ
ال ع الفجي املخح فة إلاطح محدا.
 هن ااان ااعف ى ااي قهحم ااام بحلا ا ي الخا ا مات الزكمي ااة دا اال مىاك اات ث ااً اإلاط ااحىدعات
وهااذلً ىااي ثااىف ر ضاابل ال عايااة ال سمااة حيااض ب ااغ محىضا م مااى الا رجات التااي حصا د
ع حدا  2.65درجة م  6درجات مما لعىظ الحاجاة إلاا قهحماام بحاىف ر الخا مات التاي ما
غأفدا قرثلا بح ً اإلاطحىدعات.
 جااا مطااحىد الجامعااة ألامزيىيااة باللاااهز ىااي اإلازثبااة ألاولااا ىااي قهحمااام بحلا ي الخا مات
وال عاي ااة ل مط ااحىد بم م ااى  3.5درج ااةس ى ااي ح ا ج ااا مط ااحىد جامع ااة مؤث ااة ى ااي اإلازثب ااة
ألا ر بم مى  1درجة.
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 3/3الخلُُم الػام للمعخىدغاث الشكمُت للجامػاث في الذوٌ الػشبُت :
ىا ااي إ ا ااار الحلي ااي العا ااام ل مطا ااحىدعات الزكمي ااة للجامعا ااات ىا ااي ال ا ا وٌ العز يا ااةس ثىص ا ا د
الباحثة إلا النحا ج الحالية :
 وجىد ع كة زدية ومات داللة إحصا ية عالية (معامل ارثباج ب رضى  )0.01ب جميت
ً
محاور ال راضةس وي حظ ا املحىري الثاني والثالض هما ألاكىي ارثبا ا والخاص
بئدار الىيا الزكمي والبنية الفنية والحىنىلىجيات اإلاطح مة لبنا وإدار ث ً
اإلاطحىدعاتس وا املحىري ألاوٌ والزابت الخاص بالبنية الحنظيمية وؤلادارية
ً
والخ مات هما ألاكل ارثبا اس هما يخب م الج وٌ الحالي :
ظذوٌ ( )8/3مػامل اسجبا بيرظىن لبُان الػالكت بين محاوس الذساظت.
Correlations

املحىر قوٌ البنية
الحنظيمية

املحىر الثانى إدار الىيا
الزكمي

املحىر الثالض البنية الفنية
والحىنىلىجيات

املحىر الزابت
اإلاطحىد

مات

املحىر قوٌ البنية
الحنظيمية

املحىر الثانى
إدار الىيا
الزكمي

املحىر الثالض
البنية الفنية
والحىنىلىجيات

1

.424

.437

.397

.116

.104

.143

N

15

15

15

15

Pearson Correlation

.424

1

**.706

*.515

)Sig. (2-tailed

.116

.003

.049

N

15

15

15

Pearson Correlation

.437

.706

)Sig. (2-tailed

.104

.003

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

15
**

1

املحىر الزابت
اإلاطحىد

*

.550

.034

N

15

15

15

15

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).

ٌ ثح يل الحباي ألاحادي  One- Way ANOVAحظ
 عن ملار ة اإلاحىضطات م
وجىد فزوق مات داللة معنىية بالنطبة ل محاورألاربعة ً
ثبعا لنى بز امج اإلاطحىد حيض
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ا  .077س .557س .791س  .613هما يحله م

ا كي ال اللة اإلاعنىية عقا الترث
الج وٌ الحالا :
ً
ظذوٌ ( )9/3جحلُل الخباًً ألاحادي وفلا لىىع بشهامج إداسة املعخىدع.
ANOVA
Sum of Squares
املحىر قوٌ البنية
الحنظيمية

املحىر الثانى إدار
الىيا الزكمي

Between Groups

8205308.056

1

Within Groups

28968447.731

13

2228342.133

Total

37173755.787

14

578479.215

1

578479.215

Within Groups

20648118.060

13

1588316.774

Total

21226597.275

14

46502.976

1

46502.976

8286830.357

13

637448.489

8333333.333

14

744047.619

1

744047.619

Within Groups

36104910.714

13

2777300.824

Total

36848958.333

14

Between Groups

املحىر الثالض البنية
الفنية والحىنىلىجيات Within Groups
Total
املحىر الزابت
اإلاطحىد





df

8205308.056

Between Groups

مات

Mean Square

Between Groups

F

Sig.
.077

3.682

.557

.364

.791

.073

.613

.268

يمىا ا ثزث ا ا مع اااي ر ثلي ااي اإلاط ااحىدعات الزكمي ااة للجامع ااات ى ااا الا ا وٌ العز ي ااة ثنا ًلي اااس ً
وفل ااا
س
ل رجااة ثىافزهااا عقااا النحااى الحااالي  :يااأجي املحااىر الثالااض البنيااة الفنيااة والحىنىلىجيااات ىااي اإلازثبااة
ألاول ااا بمحىض ا درج ااات  4.66درج ااة م ا  8درج اااتس ث ا ر ى ااا اإلازثب ااة الثا ي ااة املح ااىر الث اااني إدار
الىيااا الزكمااي بمحىض ا درجااات  20.91م ا  36درجااة س وجااا املحااىر الزاباات ا مات اإلاطااحىد
بمحىضا درجااات  2.65ما  6درجااات ىااي اإلازثبااة الثالثااةس را جااا املحااىر ألاوٌ البنيااة الحنظيميااة
وؤلادارية ىا اإلازثبة الزابعة وألا ر .
ً
لا يحصال ًايااا ما اإلاطااحىدعات محال ال راضااة عقاا ثلا يز عاام ممحاااس او جيا جا اس ولا ثح اااوس
نط ا اابة اإلاط ا ااحىدعات الت ا ااي حص ا ا د عق ا ااا ثلا ا ا يز ع ا ااام جيا ا ا %20س وى ا ااا اإلالاب ا اال ب ي ا ااد نطا ا اابة
اإلاط ااحىدعات التا ااي حصا ا د عقا ااا ثلا ا يز ا ااعيف %60س وها ااذا لعىا ااظ ا فا اااض مطا ااحىي ث ا ااً
اإلاطحىدعات.
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ً
جع الجامعات الطعىدية م اهثر الجامعات العز ية امح وا ل مطحىدعات الزكميةس حيض
ثمح ً ر ذ مطحىدعاتس ي حدا ىا الترث الجامعات ألارد يةس الجشا زيةس الطىدا ية بىاكت
مطحىدعا ليل دولة.
جع الجامعات الطعىدية م اهثر الجامعات العز ية اهحماما بئنػا اإلاطحىدعات الزكميةس
وجا ت جامعة اإلا ً ضعىد ىا اإلازثبة رك ً 402
عاإلايا وألاولا عز ًيا ىا ثصنيف الىيبىمترهظ
للجامعات إص ار يىليى .2013
ً
يمى ثلطي مطحىي اإلاطحىدعات محل ال راضة إلا ر رة مطحىيات وفلا ل حل يز العام لح ً
اإلاطحىدعاتس و ا :
 املعخىي ألاوٌ  :و ا ث ً اإلاطحىدعات التي حص د عقا ثل يز عام جي س و ا
ثض اإلاطحىدعات التي يتراوف النطبة اإلائىية ملجمى ال رجات لدا ب - %74
%60س و ا عقا الترث مطحىد الجامعة ألامزيىية باللاهز ر اإلاطحىد
الزكمي لجامعة الخز ىم – مطحىد جامعة اإلا ً عب ت ل ع ىم والحلنية.
 املعخىي الشاوي  :و ا ث ً اإلاطحىدعات التي حص د عقا ثل يز عام ملبىٌ
و ا ثض اإلاطحىدعات التي يتراوف النطبة اإلائىية ملجمى ال رجات لدا ب
%50 - %59س و ا عقا الترث مطحىد جامعة دمػم الزكمي ر مطحىد
جامعة اإلا ً ضعىد ر مطحىد الجامعة ال بنا ية ألامزيىية وا ًرا مطحىد
جامعة بابل.
 املعخىي الشالض  :و ا ث ً اإلاطحىدعات التي حص د عقا ثل يز عام
عيفس و ا ثض اإلاطحىدعات التي جا ت النطبة اإلائىية لنا اكل م %50س
و ا عقا الترث اإلاطحىد اإلاؤضس ي لجامعة كطز  -مطحىد جامعة اإلا ً
فن ل بتروٌ واإلاعاد  -مطحىد جامعة ثىنظ قفترا ية  -اإلاطحىد الزكمي
لجامعة ال رمىن  -مطحىد جامعة ابى بىز ب لاي ث مطا  -اإلاىحبة الزكمية
لجامعة الجشا ز  -مطحىد جامعة الطىدا ل ع ىم والحلنية  -مطحىد
جامعة مؤثة .
فياب الجامعات اإلاصزية الحيىمية م هذا الحىجه العالمي إلنػا اإلاطحىدعات بالجامعاتس
وا الجامعة الىحي ىي مصز التي اهحمد لدذا الحىجه ي الجامعة ألامزيىية والتي ثفىكد
عقا جميت اإلاطحىدعات ىي ال وٌ العز ية ىي البنية ؤلادارية واملححىي والحنظي .
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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
ثل منا والليام بمنامنا عقا امثل وجه مجدا  :عف عامل الححف عقا قضح امس و عف
ثىاج الطياضات اإلاىأحة ل عمل.
 لع ألارغيف الزكمي واإلاطحىد البحثي للجامعة ألامزيىية ىا اللاهز هى افضل اإلاطحىدعات
محل ال اضة ً
وفلا لعناصز الحليي س وفيما يقا ثزث اإلاطحىدعات الزكمية للجامعات ىا
ر
ً
ال وٌ العز ية وفلا لنحا ج ثلييمنا :
ً
ظذوٌ ( )10/3جشجِب املعخىدغاث الشكمُت للجامػاث فى الذوٌ الػشبُت وفلا لىخائج جلُُمسا.
الترجِب

اليعبت املئىٍت

املعخىدع
ألاسشُف الشكمي واملعخىدع البحثى للجامػت ألامشٍىُت فى اللاهشة

1

71.8

املعخىدع الشكمي لجامػت الخشطىم

2

61.5

معخىدع ظامػت امللً غبذهللا للػلىم والخلىُت

3

59.9

املعخىدع الشكمي لجامػت دم م

4

54.8

الحاوٍت الػلمُت لجامػت امللً ظػىد

5

54.4

معخىدع الجامػت اللبىاهُت ألامشٍىُت

6

50.4

معخىدع ظامػت بابل

7

50.0

املعخىدع املؤظس ي لجامػت كطش

8

49.6

معخىدع ظامػت امللً فسذ للبتروٌ واملػادن

9

48.8

معخىدع ظامػت جىوغ الافتراضُت

10

48.8

املعخىدع الشكمي لجامػت اليرمىن

11

46.4

معخىدع ظامػت أبى بىشبللاًذ جلمعان

12

45.2

املىخبت الشكمُت لجامػت الجضائش

13

45.2

معخىدع ظامػت العىدان للػلىم والخلىُت

14

44.8

معخىدع ظامػت مؤجت

15

23.8
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 4/3الخالصة :

اكػ ااد الباحث ااة  -ما ا ا ا ٌ ه ااذا الفص اال  -ثلي ااي اإلاط ااحىدعات الزكمي ااة للجامع ااات ى ااا
الا وٌ العز يااةس ما ا ٌ كا مااة مزاجعااة ثا ثصااميمنا لنااذا الياازض بعا ثحىيمنااا لح مياات البيا ااات
الخاصاة بح ااً اإلاطااحىدعاتس وكا ثا الحىصاال إلااا عا د ما النحااا ج اهمنااا  :ا فاااض مطااحىي معظا
اإلاطااحىدعات الزكميااة للجامعااات ىااي ال ا وٌ العز يااةس وهنااان م مىعااة م ا العىاماال التااي ثمثاال عا ًلااا
ام ااام ثلا ا منا واللي ااام بمنامن ااا عق ااا الىج ااه ألامث اال مجد ااا  :ااعف عام اال الححف ا ا عق ااا قض ااح امس
و عف ثىاج الطياضات اإلاىأحة ل عمل.
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 3/4عناصر التخطيط إلنشاء املستودع الرقمي لجامعة القاهرة
 4/4الخالصة

التخطيط لمشروع المستودع الرقمي لجامعة القاهرة

 0/4تمهيد :

يقاض تقدم ألامم وبىاء الحلازات بمقداز ما لديها مً مِازف وُلوىم ولفيفوالا تطوديا
مً هره املِازف ؛ فاملِلىمات واملِازف والخبرات هي ألاطاض الري يقام ُلفه بىاء الحلازات وبهوا
يقاض مدي تقدم ألامم وزقيها ولنوً الدودف لومع م وس اقدىواء هوره املِوازف واهموا اتالمهوا للِلمواء
لإلهو ُليهووا والقفووام بوودوزهم قووي ازتقوواء ألامووم واملظوواهمالا قووي بىوواء الحلووازات (زحووع ُ وود الحمفوود
لظىين .)2008
ولقوود بؿ و لج الاامِووات بمسابووالا مظوودى ُات املِسفووالا وقو ًوون وحووى ػ و نالا ه رهووج لووم
تِد املِلىمات ً
لنسا ُل الاامِات فلظع ؛ فإذا ماهج الىًائف الس ث ألاطاطفالا أليالا حامِالا هي
ال لث الِلمي والددزيع وخدمالا املادمّ وبالدالي فإن وزها ال يقدـس فقى ُل اهداج املِسفالا بن
ً
بيلووا ليٌدووا واتالمهووا ملادمووّ الِلموواء وال ووالسين للمظوواُد قووي خدمووالا املادمووّ والدِلووفم وال لووث
وذلو باطدخدام مافالا الظ ن والىطائن التي تمننها مً الدىاؿن مّ م دمّ ال السين .
وتِد املظدى ُات املؤطظفالا بمسابوالا ُامون الدٔفيور أليوالا مؤطظوالا موً خو ى ت مفوّ وليوٍ
واتالووالا هدوواج الينووس لدووا ممووا ي ِوون مووً الظوودن اًدوواز القفمووالا الِلمفووالا وتحدماُفووالا للمؤطظووالا
وتِ وود مؤػ ووس ق ووى للدالل ووالا ُلو و ح ووى املؤطظ ووالا ألاما يمف ووالا وت ووف املظ وودى ُات الدقاط ووم الح ووس
للمِلىمات وتصافّ الدِاون وتىطفّ هوا تتـاى الِلمي بين ال السين قي بوؼوالا ال لث الِلموي
(.)Dabholkar, Prabakaran, Kurahatti, 2008
وتِوود حامِووالا القوواهس مووً بقوودم وبُووس الاامِووات املـووس الا والِسبفووالا التووي قوودمج وماشالووج
تقوودم للم دمووّ الهووىا ز الاؼووس الا املؤهلووالا القووا ز ُلو اطو فِا املدٔيوورات الحديسووالا والدِاموون مِدووا
لما يِد م دب تداوى املِسفالا بهم القوفم الحالموالا لااامِوالا ً
ايماهوا منهوا بوين القفموالا الحقفقوالا للمِسفوالا
ً
تنمووً قووي مؼووازلمها مووّ خووس ً مووً خ و ى وؼووس ال لووىث والدزاطووات ً
وُاملفووا وتظوودفن ط و ن
مللفووا
الىؿ ووىى ال و مـ ووا ز املِسف ووالا املخدلي ووالا م ووً خ و ى وط ووائن تنىىلىحف ووا املِلىم ووات الت ووي تىفسه ووا ُل و
مظ وودىي الاامِ ووالا والهلف ووات واملِاه وود (حامِ ووالا الق وواهس ) وتل ووديٍ حامِ ووالا الق وواهس بسؿ ووفد مِسق ووي
قىي يمننها مً الـِى ُل قمالا الاامِات الِاملفالا ولنىىا بلاحالا ال اطدخدام وطائن تنىىلىحفا
املِلىمات للدِس ف بهرا هداج الينس واتالده ً
ُاملفا ُل ػ نالا ه رهج للمان الدياي حامِالا
القاهس بمهاهمها ً
ُاملفا و خىلدا قي الدـيفيات الِاملفالا ل رتمع الاامِات.
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وموً هىوا فقود مووان الدينيور قوي اوؼوواء مظودى َ زقموي لاامِوالا القوواهس لدىواى مهاهمهوا ال ئقووالا
بهو ووا بو ووين الاامِ و ووات الِاملفو ووالا والدِس و ووف بإهداحدو ووا الِلم و ووي ً
ُاملف و ووا وح و وواء هو وورا اليـو وون ليه و وودف ال و و
الدخو ووفى ءوؼ وواء مظ وودى َ زقم ووي لاامِ ووالا الق وواهس وذل ووو عِ وود اط وودِساق ه ووره الدزاط ووالا لامف ووّ
القلووايا التووي يىوووىي ُليهووا اوؼوواء املظوودى ُات املؤطظووفالا ولوورلو ُووسق ألبووسش وبػوودس مظوودى ُات
ُاملفووا وتوويتي هىووا ُملفووالا الدخوووفى تمدفو ًودا لدىيفوور وت س ووع هوورا الدـووىز املق وورم ً
الاامِووات ً
ُملفووا
وتقففمه مً ق ن ُفىالا مخداز مً م دمّ الاامِالا.
 1/4جامعة القاهرة إلكترونيًا:

ُىوودما قامووج ال السووالا بووالدينير قووي مؼووسوَ اوؼوواء مظوودى َ مؤطسو ي لاامِووالا القوواهس مووان
البد مً مِسفالا زؿفد حامِالا القاهس الن ً
روهفا وتىاحدها ُل ػ نالا ه رهج وهن تم الدينير مً
ق وون ق ووي اوؼ وواء قاُ وود بفاه ووات تدل وومً حمف ووّ مخسحا ه ووا وه وون ت ووم الديني وور ق ووي هٌ ووس املادم ووّ الِل ووم
وال لثي لدا مً خ ى وؼاهدا لن رووي ؛ وذلو ً
هٌسا ألن الِديد مً الدـيفيات التي تقىم ب رتمع
الاامِات ً
ُاملفا تِدمد ُل الحلىز لن رووي لااامِالا مسن تـيفف الى ىم رلع.
ويمىن خصسهلاط جىاحد حامػت اللاهسة غلى شبىت إلاهترهذ في الخالي :
 .1مىكؼ حامػت اللاهسة :
يدلمً مىقّ حامِالا القاهس بهم ألاوؼوالا وألالداث وألاخ از الخاؿالا بها والدِس ف بم دمّ
الاامِالا مّ ػاز ال ملفا ها ومِاهدها ومىاقِدا لن روهفالا (حامِالا القاهس ).
 .2مىكؼ غلماء حامػت اللاهسة :
مىقّ يلم ؿيلات ألُلاء هفئالا الددزيع ب امِالا القاهس ووؼاها هم ال لسفالا ؛ بلفث يقىم
مون ُلوى بإوؼواء ؿويلالا لوه بوس قوالا عظوفوالا موً خو ى بسهوام  open Scholarتدلومً طويرته
الراتف ووالا ووؼ وواهه الِلم ووي وال لث ووي ويِ وود ذل ووو خو ووى حف وود هل ووى ألازػ وويالا الراتف ووالا (“Cairo
). University Scholars,” n.d.
 .3مجلت البدىر املخلدمت :
ه ووي م ل ووالا ُلمف ووالا ملنم ووالا مدِ وود الدخــ ووات تـ وودز ُ ووً حامِ ووالا الق وواهس باطدل ووافالا م ووً
الىاػس  El-Sevierت ف الىؿىى الحس للىف الهامن للمقاالت الِلمفالا ).(“JAR,” n.d.
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 .4هظام الخىليب فى السسائل الػلميت – Cairo University Theses Mining System
: CUTMS
يه وودف ه وورا الىٌ ووام الو و اُو وواء الـ ووىز الهامل ووالا لدقف ووفم ال ل ووىث وكو و ى اطو و راتف فات
الاامِووالا التخوواذ القوسازات املدِلقووالا بدىحفووه ال لووىث ومظوواُد ال ووالسين قو الِسووىز ُلو مِلىمووات
ً
وبيلووا ُل و املظوودىي الدىٌفمووي
ُووً السطووائن الاامِفووالا مووً لفووث ملدىاهووا واملؼووسفين وال الووث
(الاامِالا -الهلفالا -القظم -الدخـف) لما يظاُد الىٌام ال الوث قوي النؼوف ُوً السطوائن ملون
اهدمامه ويؼدمن هرا الىٌام لتى ن ُل ال فاه و و و و و و و و و و وات الىؿيفالا ل و  11046زطالالا ماحظدو و و و و و و و و وير
و  5972زطالالا لدىزاه ).(“Cairo University Data Mining Project,” n.d.
 .5مشسوع املسخىدع السكمي باملجلس ألاغلى للجامػاث :
قووي اهوواز خوووالا وشاز الدِلووفم الِووالي والدولووالا لل لووث الِلمووي لدوووى س الِملفووالا الدِلفمفووالا وال لسفووالا
بالاامِات املـس الا مً خو ى مؼوسوُات الدووى س يويتي مؼوسوَ املظودى َ السقموي للملدوىي الِلموي الـوا ز
ُو ووً الاامِو ووات املـو ووس الا واملدمسو وون قو ووي السطو ووائن الاامِفو ووالا والو وودوز ات الِلمفو ووالا وبُمو وواى املو ووؤتمسات التو ووي
تظدل ووفيدا الاامِ ووات بالدِ وواون ب ووين ول وود املند ووالا السقمف ووالا ب وواملالع ألاُل و لااامِ ووات وُ وود  16حامِ ووالا
مـووس الا ُل و بن يوودم الدىيفوور باملند ووات املسلص ووالا لااامِووات واُووواء بولى ووالا للسطووائن التووي تووم احاش هووا خ و ى
الِؼ ووس الظ ووىىات ألاخي وور ق ووي قواُ ووات الو ووع والدىدط ووالا والِل ووىم (املظ وودى َ السقم ووي للسط ووائن الاامِف ووالا
املـس الا)
و من ووً اُد وواز ه وورا املؼ ووسوَ لم م ووّ  Aggregatorلحي ووٍ واتال ووالا املحد ووىي الِلم ووي الـ ووا ز ُ ووً
الاامِووات ُلو ذلووو املظوودى َ و لووٍ بن هـوومع حامِووالا القوواهس مووً السطووائن املى ُووالا باملظوودى َ كو فن
ً
حدا لما يدضح مً لـائفالا الدالفالا :

شيل زكم ( )47/4جىشيؼ السسائل الجامػيت باملسخىدع السكمي للسسائل الجامػيت املصسيت (خالد غبد
الفخاح دمحم.)2012 ,
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لم ووا ي ل ووٍ اهخي وواق وظو و الا اط وودامدا ً
بيل ووا باليظو و الا ل بل وواث الِلمف ووالا لم ووا يدض ووح م ووً
الؼهن الدالي :
شيل زكم ( )48/4وسبت اسهام حامػت اللاهسة فى إجاخت ألابدار الػلميت غلى مىكؼ املجلس
ألاغلى للجامػاث (. )“Egyptian universities Libraries,” n.d.

 .6مشسوع الراهسة إلالىتروهيت لجامػت اللاهسة :
مووان هوورا املؼووسوَ م ووا ز قامووج بهووا حامِووالا القوواهس ُملووج مووً خ لدووا ُلو اوؼوواء مظوودى َ
ءتالووالا ال وراث الاووام ي قووي ػووهن زقمووي ؛ ءمهووان تهديوواَ بووه قووي الحاكووس واملظوودق ن بيفلوون الوووس
املمنىالا وُل بوطوّ هووا وتسحوّ زهاؿوات ألاولو للمؼوسوَ لِوام 2005م بمىموا تىقوف الِمون قوي
املؼووسوَ قووي ُووام 2008م ؛ هٌو ًوسا الؿووودامه بالِديوود مووً الِساقفوون وه و (ايمووان زملووان ي لظووين
:)2013
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 قلايا ا از لقى امللنفالا الينس الا.
ُ دم تخـفف فس ق ُمن مديسْ للمؼسوَ وتطدِاهالا بالِاملين باملند الا املسلص الا
بالاامِالا عِد مىاُفد الِمن السطمفالا ون بحس بكاقي.
 كِف املخــات املالفالا املحد لدُم اطدمساز الا املؼسوَ.
 زفم لاان لـس مقديفات حامِالا القاهس  -خاؿالا ما يدِلق بالىثائق والبر يات والِم ت
الىا ز  -تالالا لدلو املقديفات.
 .7مبادزة إلاجاخت املجاهيت للىخب الدزاسيت  Open Textbooksفى الجامػاث املصسيت غلى
ً
همىذحا.
شبىت إلاهترهذ  :حامػت اللاهسة
حوواءت هووره امل ووا ز للقلوواء ُلو مؼووهلالا الندووا الاووام ي بمؼووازلالا مووً حامِووالا القوواهس
ووشاز تتـ وواالت وتنىىلىحف ووا املِلىم ووات ووشاز الدىمف ووالا از ووالا ووشاز السقاف ووالا بلف ووث تدلم وون
حامِووالا القوواهس الااهووع املدِلووق بوواملحدىي (الندووع الدزاطووفالا) مووّ كوومان لقىقووه الينس ووالا ولقووى
الىاػس ً وقد يؼمن ذلو ػوساء هوره الحقوى موً املوؤليين والىاػوس ً وهىوا يمنوً لوىشاز السقافوالا
بن تلِووع ًوزا بوواز ًشا قووي هوورا املاوواى بمىمووا تدلموون وشاز تتـوواالت وتنىىلىحفووا املِلىمووات بالدِوواون
مووّ وشاز الدىمفووالا از ووالا مافووالا الاىاهووع الدنىىلىحفووالا املدِلقووالا بدـوومفم مىـووالا الِموون Platform
الت ووي يد ووىافس م ووً خ لد ووا الند ووع لن روهف ووالا ُلو و اخ وود ف بػ ووهاى اتالمه ووا وبحد ووص قو وساء الند ووع
لن روهفالا لما تدوىل وشاز تتـواالت الد ديو ات ال شموالا ءتالوالا املحدوىي الن ً
روهفوا بيطولى موً
يلمً ُدم اهمهاك امللنفالا الينس الا لدره الندع( .ػس ف مامن ػاهين )2011
ومن خالل دزاست هلاط جىاحد حامػت اللاهسة غلى شبىت إلاهترهذ ،جم مالخظت الخالى :
 .1لـ و ووىى حامِ و ووالا الق و وواهس ق و ووي الدـ و وويفف ألاطو و و اوي و و ووىم رلع ال و ووري يِدم و وود ُلو و و الحل و ووىز
لن رووووي لااامِووالا ُلو ال رتمووع زقووم ً 1203
ُاملفووا وذلووو يؼووير الو تساحِدووا قو هوورا الدـوويفف
).(“WORLD | Ranking Web of Universities,” n.d.
 .2وحووى حدووى فس يووالا مووً ق وون عِووم بُلوواء هفئووالا الدوودزيع ءتالووالا بُمووالدم مووً خو ى ؿوويلات
شخـفالا لدم بو مدوهات خاؿالا بهم.
 .3وحووى حدووى فس يووالا قووي اتالووالا املووىا الدِلفمفووالا الن ً
روهفووا مسوون املامىُووات البريديووالا بو م مىُووات
املىاقّ تحدماُفالا مسن اليمع بىك.
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 .4حوواء قووي الخوووالا تط و راتف فالا لاامِووالا القوواهس ( )2015 – 2010بن مووً بهووم هقووان اللووِف قووي
ُملفوالا توووى س ال لووث الِلمووي ُوودم تطووديا مووً ػو هات تتـوواالت قووي ُووم ألاوؼوووالا الِلمفووالا
وتتـاى بم دمّ حامِالا القاهس (حامِالا القاهس ).
 .5وظ و الا اط وودام حامِ ووالا الق وواهس ق ووي وؼ ووس املق ووسزات لن روهف ووالا قلفل ووالا وظ و ًوافا مقازه ووالا بالاامِ ووات
ألاخسي الحديسالا (ُمسو طِفد فدفم .)2009
ُ .6ل السٓم مً بن السطائن الاامِفالا تِد مً بهم ب وات ال السين وال ػو بن ُودم تطوديا
منه ووا يمس وون فق و ً
وداها ل ي و ًورا ُل و مظ وودىي الاامِ ووالا اال به ووه ال ي وودم اط و سماز مهاه ووات الدنىىلىحف ووالا
الحديسالا اخن حامِالا القاهس ءتالمها ُل ػ نالا ه رهج.
 .7ال يىحد مىقّ الن رووي بو مخوى ءتالوالا مقديفوات از وؼوس حامِوالا القواهس عِودما توم هفهلمهوا
وتلى لدا مً مو ِالا الو از وؼوس واهدمامدوا بوالخوىن الظو ِالا لإلهداحفوالا الدالفوالا (ػوس ف مامون
ػوواهين  : )2011اهدوواج الىـووىؾ ويؼوومن  :الندووع – بُموواى املووؤتمسات – الوودوز ات – هموواذج
تمدلاهو و ووات – املحاكو و وسات – الدقو و وواز س – لـ و ووائفات – القـو و ووف والسوايو و ووات – الؼ و ووِس –
اليؼ وسات خ از ووالا واليووحف وٓيرهووا ولوورلو اُووا وؼووس السطووائن الاامِفووالا املخوىهووالا مىوور
ُ ووام 1914م وٓيره ووا م ووً السطو ووائن الاامِف ووالا ذات القفم ووالا املِسفف ووالا قو ووي الىق ووج الو وساهً بو التو ووي
تلوديٍ بقفممهوا الداز خفوالا .هورا الو حاهووع اُوا وؼوس بُمواى املوؤتمسات ذات القفموالا املِسففووالا بو
الداز خفالا اما ملااى مِسقي مِين بو لااامِالا لمؤطظالا تِلفمفالا وبلسفالا ُس قالا .وال حاهوع خوى
اهدو وواج الىـو ووىؾ هىو وواك خو ووى ءهدو وواج الـو ووىز ويؼو وومن  :بواقو ووات املِايو وود ل مو ووالً ال راثفو ووالا
والصخـ ووفات الداز خف ووالا وامل وواوي والصخـ ووفات الِام ووالا وب مىك ووىُات بخ ووسي لم ووا يمن ووً
ل ووداز اليؼ ووس اهد وواج امل ووىا الظ وومِفالا وتؼ وومن املحاك وسات الِام ووالا – الند ووع املظ وومىُالا وٓيره ووا.
ولو وورلو مو ووىا اليفو ووديى وتؼو وومن  :الد و وواز – املدو ووالف – الىو وودوات واملو ووؤتمسات – تلديو وواالت
السقاففالا وٓيرها.
وهى ووا ي وويتي ط ووؤاى يو ووسم هيظ ووه مل وواذا ال ي وودم تىلف وود م وون تل ووو الاد ووى ءتال ووالا املحد ووىي ُل و
ػ و نالا ه ره ووج ق ووي ػ ووهن زط وومي تل ووج زُاي ووالا وتىٌ ووفم م ووً حامِ ووالا الق وواهس الط ووفما ب ه ووا م ووً بُ ووس
الاامِات الِسبفالا قي الىقج الري ت راحّ ففه الن ً
روهفا.
وطىف يلاوى مً خ ى مؼسوَ املظدى َ السقمي لااامِالا ابساش مخسحا ها طىاء
بو ال راثفالا بو الِلمفالا قي قاُد بفاهات والد .
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ت وودز ػوواز الو بهووه تووم زاطووالا الِديوود مووً ب لووالا وازػووا ات اوؼوواء املظوودى ُات السقمفووالا
: وخوى اوؼاء مؼسوُات املظدى ُات السقمفالا بالاامِات ومنها
A Guide to Developing  لفوون توووى س الىؿووىى الحووس باطوودخدام املظوودى ُات السقمفووالا.1
.)Pappalardo & Fitzgerald, 2007( Open Access Through Your Digital Repository
Creating an Institutional Repository:  لفوون اوؼوواء املظوودى ُات املؤطظووفالا لفوودزش.2
.)Barton & Waters, 2004( LEADIRS Workbook
 الخوووىن زػووا يالا ءوؼوواء املظوودى ُات املؤطظووفالا بالاامِووات ومؤطظووات الدِلووفم الِووال.3
Guidelines for the Creation of Institutional Repositories at Universities and
.)(Gonzalez & Porcel, 2007 Higher Education Organizations
A Guide to Setting-Up an Institutional  لفوون اوؼوواء املظ وودى ُات املؤطظووفالا.4
.)Canadian Association of Research Libraries,2002( Repository
Guidelines and Tools for repository  ب لوالا وب وات الدخووفى للمظودى ُات وتقففمدوا.5
.)Green, 2008( planning and assessment
Repository Planning  قائمووالا املساحِووالا والخوووىن زػووا يالا للدخوووفى للمظوودى ُات.6
.)DigitalPreservationEurope, 2008( Checklist and Guidance
Flaherty, ( Institutional Repository Proposal  خوووالا اوؼوواء املظوودى ُات املؤطظووفالا.7
.)Green, & Slessor, 2010
University of Pretoria Digital  خوالا الِمن ملظدى َ ال لىث املؤطس ي لاامِالا بس دىز ا.8
.)University of Pretoria, 2008( Institutional Research Repository Business Plan
QSpace - Queen's Institutional
 خو ووالا مؼ ووسوَ املظ وودى َ املؤطس و ي لاامِ ووالا م ووى.9
.)Queen's University, 2004( Repository Project Plan
Tata Institute of  م ووا ز مِدوود تاتووا لل لووىث ألاطاطووفالا ءوؼوواء املظوودى ُات املؤطظووفالا.10
Building an Institutional Repository: A TIFR Fundamental Research - TIFR
.)Dabholkar et al., 2008( Initiative
Building an Institutional Repository  خووالا اوؼواء املظودى َ املؤطسو ي لاامِوالا لىبوىزو.11
.)Barwick, 2007( at Loughborough University
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Building  خوو ووالا اوؼو وواء املظو وودى ُات املؤطظو ووفالا ق و و بو ووى يؽ باطو وودخدام ي ط و و مع.12
Chowdhury, Uddin, Afroz, ( Institutional Repositories in Bangladesh Using Dspace
.)& Sameni, 2011
وذلو ووو باءكو ووافالا ال و و ته و و َ ُل و و و زاطو ووالا الِديو وود مو ووً طفاطو ووات الِمو وون باملظو وودى ُات
: الخاؿالا لااامِات ومنها
University of Southampton  مظ وودى َ ال ل ووىث املؤطسو و ي لاامِ ووالا ط وواوثام دىن.1
.(“Soton ePrints policies,” n.d.) Institutional Research Repository ePrints Soton
(“Deep Blue,” n.d.) University of Michigan Deep Blue ً مظدى َ حامِالا مف صا.2
University of Queensland's institutional  املظدى َ السقمي املؤطس ي لاامِالا مى الهد.3
.("UQ eSpace," n.d.) digital repository
University of Illinois Urbana Champaign  ايودلص-  حامِوالا الفىوى بوزباهوا ػووام ين.4
.("IDEALS," n.d.) IDEALS
University of British Columbia digital  املظودى َ السقموي لاامِوالا مىلىمف وا البريواهفوالا.5
.("cIRcle Policies," n.d.) repository – Circle
The Ohio State University Knowledge Bank  بىووو املِسفووالا ب امِووالا واليووالا بوهووايى.6
(“OSU,” n.d.)
.("Purdue e-Pubs," n.d) Purdue e-Pubs املو ىُات لن روهفالا لاامِالا بىز و.7
.("KU," n.d.) KU ScholarWorks  مظدى َ حامِالا ليظاض ل ُماى الِلمفالا.8
Cambridge University Institutional  املظ وودى َ املؤطس و ى لاامِ ووالا مامبري وودج.9
.("DSpace@Cambridge," n.d.) Repository-DSpace@Cambridge
(“University of University of Huddersfield Repository  مظدى َ حامِالا هفدزطيفلد.10
.Huddersfield,” n.d.)
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 3/4عناصر التخطيط إلنشاء المستودع الرقمي لجامعة القاهرة.

يىو ووى الدخو ووفى ءوؼ وواء املظ وودى َ السقم ووي لاامِ ووالا الق وواهس ُلو و تلدي وود م مىُ ووالا م ووً
الِىاؿس املدداعِالا وه :
 1/3/4الخػسيف باملسخىدع السكمي لجامػت اللاهسة.
 2/3/4السؤيت – السسالت – ألاهداف  -الجمهىز املستهدف.
 3/3/4إدازة املسخىدع وخلىق ومسئىلياث املسخىدع .
 4/3/4الهييل الخىظيمي للمسخىدع.
 5/3/4السياساث التي جىظم الػمل باملسخىدع.
 6/3/4املخطلباث املاديت والبرمجيت .
 7/3/4املىازد البشسيت والخدزيب .
 8/3/4املىازد املاليت.
 9/3/4الخلييم واملساحػت املسخمسة.
 10/3/4الدغايت والترويج للمسخىدع.
 1/3/4الخػسيف باملسخىدع السكمي لجامػت اللاهسة.
املظ وودى َ السقم ووي لااامِ ووالا ه ووى ُ وواز ُ ووً قاُ وود بفاه ووات ُلو و ػو و نالا ه ره ووج ؛ لحي ووٍ
واتالالا هدواج الينوس لل والسين بالاامِوالا وليوٍ مخسحوات حامِوالا القواهس موً ألاُمواى از والا
مس وون  :الدق وواز س اليىف ووالا والل ووىائ والظفاط ووات الاامِف ووالا ون ب ُىائ ووق بو قف ووى ول وورلو ألاُم وواى
ال راثفووالا مووً املخوىهووات والندووع الىووا ز والـووىز الداز خفووالا والىثووائق ألازػووفيفالا وهووى بوورلو يقووىم
ب مووّ وتِس ووف ولي ووٍ واتالووالا ألاؿ ووىى الينس ووالا لااامِ ووالا ُل و ػ و نالا ه رهووج ويِ وود بلوود وط ووائن
تِص ص وتسطفخ ثقافالا الىؿىى الحس قي املادمّ الِلمي.
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 2/3/4السؤيت – السسالت – ألاهداف  -الجمهىز املستهدف .
 .1السؤيت :
ً
اتظاقا مّ زؤ الا حامِالا القاهس التي تدمسن قي الىؿىى ال بُل املظودى ات ألاما يمفوالا يودم
تلديد زؤ الا املظدى َ ففما يل :
 القوودز ُل و ت مفووّ وليووٍ واتالووالا موون مووا تملنووه حامِووالا القوواهس مووً زؿووفد مِسقووي قووي مهووان
والد.
 مىافظالا الاامِات الِاملفالا والحـىى ُل بُل الدزحات قي ال رتمع الِالمي لااامِات.
 .2السسالت:
 تصوافّ تالووالا الحووس لهون مووا تملنووه حامِووالا القواهس مووً زؿووفد مِسقووي موّ الحيوواي ُلو لقووى
امللنفالا الينس الا.
 .3ألاهداف :
يدمسوون الد وودف ال ووسئمع م ووً اوؼ وواء املظ وودى َ السقم ووي لاامِ ووالا الق وواهس ق و بن يه ووىن بمساب ووالا
الوورالس لن روهفووالا والِلمفووالا لااامِووالا ءتالووالا السؿووفد املِسقووي لدووا ممووا يظوواُد ُل و اًدوواز قفمووالا
الاامِالا قي املادمّ ألاما يمي الِالمي و دم ذلو مً خ ى تلقفق م مىُالا موً ألاهوداف اليسُفوالا
املدمسلالا قي :
 حمو ووّ وليو ووٍ مخسح و ووات ال لو ووث الِلم و ووي ألُل و وواء هفئ و ووالا الد و وودزيع وال و ووالسين ب امِ و ووالا
القاهس ومن ما تملنه حامِالا القاهس مً زؿفد مِسقي واتالده ملادمّ املظديفديً.
 الحيٍ هى ن املدي لإلهداج الينس لااامِالا.
 اوؼاء حظس للدىاؿن ألاما يمي بين ال السين مما يظاُد ُل ت ا ى الخبورات واملِوازف
بين ال السين .
 .4الجمهىز املستهدف :
ً
وتلقفقا مل دب الىؿوىى الحوس يظودوفّ ب بالوث
يخدم املظدى َ م دمّ حامِالا القاهس
الدخىى ُل املظدى َ مّ تلدياي بلقى امللنفالا الينس الا التي يقسها املظدى َ.
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 3/3/4إدازة املسخىدع وخلىق ومسئىلياث املسخىدع .
 تقّ مظئىلفالا ا از املظدى َ ُل ُاتق املند الا املسلص الا لاامِالا القاهس .
خلىق ومسئىلياث إدازة املسخىدع :
 الِمن ُل اتالالا مخسحات الاامِالا الينس الا املدالالا باملظدى َ ُل بوطّ هوا .
 الدي و وواوق م و ووّ بُل و وواء هفئ و ووالا الد و وودزيع وال و ووالسين عؼ و ووين تص و ووافِدم ُل و و
ألُمالدم.

تال و ووالا الح و ووس

 ػ و وساف الِ و ووام ُلو و حمفو ووّ الِملف و ووات باملظو وودى َ والديلفو وود ُل و و بن املو ووىا مدىافق و ووالا م و ووّ
طفاطات الِمن به.
 تلديد مً له لق يداَ وكمه للم مىُالا املىاط الا له ً
(وفقا ملامىُات هٌام املظدى َ).
 تلديد مظدى ات الىؿىى و تالالا ل ُلاء وٓير ألاُلاء ً
بىاء ُل طفاطات املظدى َ.
 تلدياي بيسخالا مً الِمن املقدم لإليداَ ألٓساق الحيٍ السقمي.
 ب وورى م وون الاد وود لل وومان ُ وودم مخالي ووالا لق ووى الد وويلفف واليؼ ووس م ووّ الديلف وود ُلو و بن ب
اهمهامات لحقى الديلفف واليؼس هي مظئىلفالا املى َ ولمع املظدى َ.
 الحووق قووي لوورف ألاُم وواى ألط و ا ا از ووالا بو مدىفووالا اذا ت ووين اهمهوواك لووق امللنفووالا الينس ووالا ألي
شخف بو مؤطظالا.
 4/3/4الهييل الخىظيمي للمسخىدع.
يدهىن املظدى َ مً ث ث ولدات زئمظالا  3 main Communitiesهما :
 .1وخددة ألاغمدال إلادازيدت واملطبىغداث  :تدلومً هوره الىلود موا ييود ُوً ألاُمواى از ووالا
م ووً تق وواز س واه وواشات ازات املخدلي ووالا بالاامِ ووالا وملاك ووس حلظ ووات م ل ووع الاامِ ووالا
والهلفات وألاقظام املخدليالا والظفاطات واللىائ التوي توىٌم الِمون ولورلو املو ىُوات
التي تـدزها الاامِالا مً الندم ات واليؼسات.
 .2وخ دددة ألاغم ددال الترازي ددت  :تدل وومً ه ووره الىل وود ألاُم وواى ال راثف ووالا الت ووي تمس وون ت وواز خ وت وساث
حامِ ووالا الق وواهس م ووً ألاُم وواى املدليف ووالا والبر ي ووات والـ ووىز الداز خف ووالا واملخوىه ووات
والندع الىا ز والىثائق ألازػفيفالا التي تلديٍ بها الاامِالا.
 .3وخد دددة ألاغمد ددال الػلميد ددت والبد يد ددت  :تدلو وومً ه ووره الىلو وود مخسحو ووات حامِ ووالا القو وواهس
الِلمفالا بما قي ذلو هداج الينس ألُلاء هفئالا الددزيع وال السين مً الندع وفـىى
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الندع واملقاالت امليؼىز ومظى ات املقاالت والظير الراتفالا لدوم وبُمواى املوؤتمسات
ومخوو ووات املاحظ وودير وال وودلدىزاه وماخـ ووات زط ووائن املاحظ وودير وال وودلدىزاه وامل ووىا
الددزيظفالا وهماذج تمدلاهات مقظمالا ً
وفقا لهلفات ومِاهد الاامِالا.
وتلووج موون ولوود زئمظ ووفالا م مىُووالا مووً الىلوودات اليسُف ووالا  Sub Communitiesلم ووا
يىضح الؼهن الدالي :
كطاع زئيس الجامػت.
ألاغمال إلادازيت واملطبىغاث.

كطاع شئىن الخػليم
والطالب.
كطاع الدزاساث الػليا
والبدىر
كطاع أمين الجامػت.
كطاع خدمت املجخمؼ
والبيئت

املسخىدع السكمي لجامػت
اللاهسة

بسدياث أغمال مخدفيت.

ألاغمال الترازيت

مخطىطاث وهخب هادزة.

أغمال املؤجمساث

صىز جازيخيت.

إلاهخاج الفىسي ألغضاء هيئت
الخدزيس

وزائم أزشيفيت.

ألاغمال الػلميت والبد يت

كلية اآلداب

السير الراجيت
المواد التدريسية

وليت الػلىم

ملخصات الماجستير
والدكتوراه

وليت الصيدلت

مخططات الماجستير
والدكتوراه

شيل ( )49/4الهييل الخىظيمى لىخداث املسخىدع السكمي لجامػت اللاهسة.
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 5/3/4السياساث التى جىظم الػمل باملسخىدع.
 .1سياست املحخىي : Content Policy
تقوودم طفاطووالا املحدووىي اهووازا ً
ُامووا للم مىُووات التووي يمنووً بن يدلوومنها املظوودى َ السقمووي
لاامِ ووالا الق وواهس وتدميو و تل ووو الظفاط ووالا باملسوه ووالا والديىامفنف ووالا اط وود ابالا للدو ووىزات املد لق ووالا ق ووي
ال مئالا ألاما يمفالا وتسلص املامىُات قي املظدى َ ُل ألاُماى التي تِنع قوي املقوام ألاوى مخسحوات
حامِالا القاهس الينس الا مً ألاُماى از الا وال لسفالا وال راثفالا.
هىع املحخىي الري يخم إيداغه باملسخىدع :
يدلمً املظدى َ السقمي لاامِالا القاهس املىا الدالفالا :
 املو ىُات التي تـدز ًُ حامِالا القاهس مً لدم ات ووؼسات.
 املخوىه ووات والند ووع الى ووا ز والـ ووىز الداز خف ووالا وألاُم وواى املدليف ووالا الت ووي تل ووديٍ به ووا
حامِالا القاهس .
 الظفاطات واللىائ الخاؿالا ب ىٌفم الِمن الداخل بالاامِالا.
 ملاكس حلظات م لع حامِالا القاهس وم الع الهلفات وألاقظام الِلمفالا.
 تقاز س ه اش التي تـدز ًُ مخدلف ألاوؼوالا التي تقىم بها ازات ب امِالا القاهس .
 بُماى املؤتمسات التي تؼسف ُليها حامِالا القاهس وتسُاها ولرلو التي تقفمدا الهلفوات
وألاقظام الِلمفالا.
ً
 الظير الراتفالا ألُلاء هفئالا الددزيع مقظمالا وفقا لهلفات حامِالا القاهس ومِاهدها.
 هدو وواج الين و ووس ألُلو وواء هفئ و ووالا الد و وودزيع والدفئو ووالا املِاوه و ووالا وال و ووالسىن ال و ووريً ييدم و ووىن
لاامِالا القاهس مقظمالا ً
وفقا لهلفات حامِالا القاهس ومِاهدها.
 مخووات املاحظدير والدلدىزاه التي تم املىافقالا ُليهوا وتسوافلدا لل لوث والدزاطوالا موً
ق ن الاامِالا.
ً
 ماخـ ووات زطو ووائن املاحظو وودير والو وودلدىزاه التو ووي بحاش هو ووا حامِو ووالا القو وواهس مقظو وومالا وفقو ووا
لهلفات حامِالا القاهس ومِاهدها.
 الىف الهامن للمقاالت اخن بُدا املا ت الِلمفالا التي تيؼسها الهلفات.
 املىا الددزيظفالا والدِلفمفالا طىاء ماهج ملاكسات هـفالا بو مظمىُالا بو مسئفالا.
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 أشيال املىاد التى يخم إيداغها :
 مىا هـفالا ( )TEXTبهن تمددا ات .DOC-DOCX-PDF-RTF-EBUP-TXT
 مىا مسئفالا .(Imags) PNG-JPG-BMB-TIF-IMG-GIF
 وطائى مدِد ومىا طمّ بـس الا (AVI-WMV-MP4-FLV-3GS-()Multimedia
.)MP3-WAV
 مليات تىيفريالا وُسوق مدىىُالا (.)PPT-PPS-SWF
حسميت امللفاث التي يخم إيداغها :
 للمظاُد ُل تىٌفم املليات ومىّ الدنساز وطسُالا الِسىز ُليها توم اق ورام بن يهوىن تظومفالا
املليووات املى ُووالا باللٔووالا ه لي يووالا مالدووالي وذلووو بىو ًواء ُل و بفلوون ممازطووات ليووٍ املليووات
اخن املظدى ُات السقمفالا :
Title - pages Number – identifier – date .suitable extension
و ع مساُا الدالي ُىد تظمفالا املليات (: )Scherle, 2006
 .1ي ع بن تهىن تظمفالا امللف عظفوالا ومِبر ًُ املحدىي.
 .2ي ع بن تؼدمن تظمفالا امللف ُل الحسوف مً  A – Zوألازقام  9-0بـيالا بطاطفالا.
 .3ت ىع اطدخدام الِ مات الخاؿالا ُىد تظمفالا امللف املى َ مسن . \ / : * ? “ < > | [ ] & $ , .
ً
 .4قم باطدخدام )_(  underscoreبدال مً املظافات .
ي اش ُىد تظمفالا امللف فف ع بال يص د ُد الدمسف ت بو الحسوف ًُ  25تمسفلالا.
.5
 .6ي ع بن تدلمً تظمفالا امللف زقم مِسف فس د كمً املامىُالا التي طمدم ايداَ امللف بها.
 .7ي ع بن تدلمً تظمفالا امللف تاز خ وؼس املا ُل املظدى َ مالدالي .YYYYMMDD
 .8ي ع ا زاج ُد ؿيلات املا املى ُالا.
 .9ي ع الحا تظمفالا امللف باالمددا املىاطع مسن .doc, .html, .pdf, …..
 ضبط حىدة املحخىي باملسخىدع :
طوومدم مِالاووالا املووىا باملظوودى َ وك و ى حى هووا ُل و مظوودىي الىلوودات السئمظووفالا؛ لفووث
طفقىم املظئىى باملظدى َ بمداعِالا الِمن بهن ولد وفلف يداُات وق ىلدا.
 .2سياست إلايداع :
تمس و وون اتياقف و ووالا ي و ووداَ الِ ق و ووالا السط و وومفالا ب و ووين ا از املظ و وودى َ وامل و ووى َ و دمس و وون الٔ و ووسق
ألاطاس ي منها قي الديلفد ُلو ُودم اهمهواك لقوى امللنفوالا الينس والا موً حاهوع املوى َ وتلديود لقوى
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ومظو و ووئىلفات م و وون ه و ووسف و ح و و وساءات التو و ووي ي و وودم اتخاذه و ووا ق و و ووي لو و وواى خ و و و ى عؼو و ووسون تتياقف و و ووالا
(. )Pappalardo & Fitzgerald, 2007
من له خم إلايداع :
 يظم ألُلاء هفئالا الددزيع والدفئالا املِاوهالا وال السين الريً ييدمىن لاامِالا
القاهس باءيداَ ًُ هس ق تىفير  username , passwordللدخىى ال املظدى َ
و يداَ بإػساف ومساحِالا مً ا از املظدى َ .
 يظم لل السين  -مً خازج الاامِالا  -بإيداَ بُمالدم ُل املظدى َ اذا ماهج تلو
ألاُماى ذات تيلفف مؼ رك مّ بالسين مً اخن الاامِالا.
 قي عِم الحاالت يدىل املظئىى اخن املظدى َ ايداَ ألاُماى هفابالا ًُ املى ُين
بهيظدم مّ مىافقالا املى َ املندىبالا ُل حمفّ بىى اتياقفالا يداَ.
وجىص اجفاكيت إلايداع غلى أهه :
ُى وود قفام ووو بإي ووداَ ُمل ووو باملظ وودى َ فإه ووو تىاف ووق ُل و م ووى املظ وودى َ الح ووق ق ووي اتال ووالا
وسخالا مً الِمن به وُمن وسخ الدفاهفالا مىه ألٓساق الحيٍ وتدِدد للمظدى َ بالدالي :
 بهووو ؿووالع لووق امللنفووالا الينس ووالا الخاؿووالا بالِموون واملالووو الىلف ود لحقووى الدوويلفف
ً
واليؼووس بو ميىكووا مووً ق وون مالووو الحووق (بو املؤلووف املؼو رك) بدـووس لدووا ي بدقووديم
هرا الِمن ءيداُه باملظدى َ.
 بهوو تىافوق ُلو ايوداَ الِمون باملظوودى َ ُلوي بن يوودم تداولوه عؼوهن م وواوي وفقوا لقفووى
تطوودخدام التووي يقسهووا املظوودى َ للمظووديفديً الووريً يملهووىن ؿو لفالا ولووق الىؿووىى
ال مىا املظدى َ.
 به ووو بهو وورا الِم وون ال تىمهو ووو لقو ووى الدو وويلفف واليؼو ووس والِ مو ووات الد از و ووالا وب و وساءات
تخ راَ بو ٓيرها مً الحقى بيا مان مً ب شخف بو مؤطظالا.
ً
هديدا
 بهو تلمً بن الِمن املقدم ال يلدىي ُل بيالا مِلىمات ٓير قاهىهفالا بو يؼهن
ل مً القىمي.
 بهو تىافق بن يقىم املظدى َ بدٔفير ػهن  Formatالِمن املقدم بما ي ىاطع مّ
لاحالا املظدى َ.
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 قي 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
ً
ايداُو للِمن باملظدى َ ال يخ ر بيا مً لقى امللنفالا الينس الا.
 بهو قسبت مافالا ػسون يداَ املظدى َ وُل اطدِدا تام بدلمن مظئىلفالا ايداَ
الِمن.
 .3سياست جىظيم الىياهاث السكميت داخل املسخىدع :
 هىاك م مىُالا مً ال فاهات الىؿيفالا التي يدم تلديدها لىؿف املىا باملظدى َ
و دم تُدما ُل خوالا بلً مىز املاظوالا  Dubline Coreالتى تدهىن مً 15
ً
ُىـسا وه  :الِىىان  /املؤلف  /املىكىَ  /الىؿف /الىاػس /املؤلف الدفئالا /
الداز خ /الىىَ  /الؼهن  /الحام  /الىطفى املا  /اللٔالا  /الِ قالا  /الدٔوفالا /
لقى امللنفالا الينس الا.
 الحسؾ ُل مساحِالا املدفا اتا للمىا املى ُالا مً ق ن ال السين ق ن اتالمها ُل
املظدى َ.
 طمدم الِمن ُل ك ى حى املفدا اتا ً
بىاء ُل ث ثالا مِايير زئمظفالا وه :
 الاهخم ددال  :بي وؿووف النف ووان امليووس باطوودخدام حمف ووّ ُىاؿووس املفدا ات ووا ذاتالـلالا بالىؿىى الهامن للميس اخن املظدى َ.
 الدكت  :تدِلق ألي مدي تدىافق بفاهات املفدا اتا املقدمالا موّ امليوس املىؿوىفالابلفث تهىن ممسلالا لدوا لورلو تدِلوق بال فاهوات امليقوى بو الخاهئوالا وألاخوواء
م ئفالا واملو ِفالا
 الاحسد دداق  :ب قفمو ووالا ال فاهو ووات ُل و و املظو وودىي الو ووداللي وامليو وواهفمي مو ووً خ و و ىاخدفاز زؤوض املىكىُات املىاط الا املِبر ًُ املحدىي.
 يظوودوفّ ب بالووث الىؿووىى الو املفدا اتووا بوودون بيووالا تهووالفف ومووً املمنووً اُووا
اطدخدام املفدا اتا ون الحـىى ُل اذن مظ ق قي ُملفات الحـا .
 .4سياساث الحفظ للىياهاث السكميت املىدغت :
ان حامِ ووالا الق وواهس  -بىؿ وويدا وال وود م ووً بُ ووس الاامِ ووات ُل و مظ وودىي ال وودوى الِسبف ووالا
وألاحىافووالا  -لووديها مووً الىثووائق املدمووالا واملامىُووات الٔىفووالا واليس وود مووً هدوواج الينووس ل السيهووا مووا
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ً
يدفِدا لحيٌدا زقمفا ءتالالا الىؿىى اليها ُل املدي ال ِفد لرلو توم الحوسؾ ُلو وكوّ طفاطوالا
لاحي ووٍ السقم ووي مديق ووالا م ووّ الىم ووىذج املسح ووي لىٌ ووام مِلىم ووات ألازػ ووفف امليد ووىم م ووّ ته و َ ُل و
بفلن املمازطات الحالفالا وات اهات املظدى ُات املؤطظفالا لاحيٍ السقمي.
و ه وودف ه ووره الظفاط ووالا ال و تل و ام ب ووالحيٍ هى وون امل وودي للم ووىا السقمف ووالا مامل ووالا وذل ووو
ً
بيُل حى ملما مان ذلو ممنىا ولرلو ليٍ املفدا اتا الىؿيفالا و از الا واملدفهلالا املست والا بها.
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
الىؿ وويفالا و از ووالا املست و ووالا به ووا ُ ووً هس ووق اط وودخدام اطو و راتف فالا الام ووّ ب ووين اليس ووخ
مً وتلديث وطائى الدخص ً وتٔفير بػهاى املليات ال بػهاى مِفاز الا.
 ي وودم تط ووديا م ووً هٌ ووام الحي ووٍ والدخو وص ً واليس ووخ تلدف وواهي ال ووري ي ووىفسه البره ووام
املظدخدم ء از املظدى َ .Dspace
 ي وودم ُمو وون وس ووخ الدفاهفو ووالا م ووً املو ووىا املدزح ووالا باملظو وودى َ بـ وويالا وز و ووالا ُلو و وطو ووائى
الحيٍ املخدليالا.
 يدم تخـفف ملد مىلد للمـدز  URLثابج للمىا املى ُالا.
 قووي لالووالا ٓلووق املظوودى َ أل طوواع مووً ألاطو ا طوومدم هقوون قاُوود ال فاهووات ال و بزػووفف
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.
 .5سياساث الاسدبػاد : Retention / Withdrawal
ً
حاهدا ال تىفير الىؿىى ال حمفّ املىا باملظدى َ اال بن هىاك عِم
يظ املظدى َ
ألاط ا التي مً املمنً بن تلىى ون تىفير تلو املىا وه :
 هلع مً املؤلف (ؿالع الِمن) مين يقىم بدلديث ما ته الِلمفالا.
 مخاليالا قىاهين الو ّ واليؼس الخاؿالا بالىاػس ً.
 تهدلاى واهمهاك لقى امللنفالا الينس الا.
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قي لالالا تلقي ػوهىي خاؿوالا باهمهواك لقوى امللنفوالا الينس والا ألي ُمون فوإن ا از املظودى َ
تِموون ُلو زاطووالا موودي وووحالا الؼووهىي وقو لوواى ث ووىت وووحمها تقووىم عسووحع املووا مووً املظوودى َ
واخواز وتىافه مً قام برلو الِمن باهمهاله لحقى امللنفالا الينس الا لرلو فإن املظدى َ طوفقىم
عسحع ب ما تس يء ال طمِالا ومهاهالا الاامِالا.
 .6سياساث البث وإلاجاخت باملسخىدع :
تل و م الاامِووالا بدووىفير الىؿووىى الحووس للووىف الهاموون ل ُموواى املى ُووالا باملظوودى َ ملمووا مووان
ً
ذلو ً
ممنىا مّ تل ام بلقى الديلفف واليؼس وفسق القفى ُل اتالوالا عِوم املوىا لياًوا ُلو
لقووى امللنفووالا الينس ووالا و منووً الىؿووىى لل فاهووات الىؿوويفالا املست وووالا باملـووا ز م ًاهووا مووّ امهاهفووالا
لـا ها مً خ ى ملسمات ال لث وُدم اطدخدامدا ألٓساق ت از الا.
و ىفس املظدى َ ث ثالا مظدى ات للىؿىى ً
بىاء ُل ه فِالا املظدخدمين :
 املسخىي ألاول  :مظدىي الىؿوىى للمظوئىلين ُوً املظودى َ  :يدوام لدوم مساحِوالا
ألاُماى املى ُالا واملىافقوالا ُلو اتالمهوا باملظودى َ ومساحِوالا املفدا اتوا وتِوديلدا
اذا تولع ألامس ذلو ومىّ الىؿىى بو حاع عِم ألاُماى ألط ا مِفىالا ً
بىاء
ُل طفاطات املظدى َ ولرلو اكافالا الىلدات اليسُفالا واملامىُات لظع
الحاحالا.
 املسد د ددخىي ال د د دداو  :مظو و وودىي الىؿو و ووىى ملادمو و ووّ حامِ و ووالا الق و وواهس  :يو و وودم تو و ووىفير
 Username, Passwordلدووم يمنوونهم مووً الوودخىى وايووداَ بُمووالدم باملظوودى َ
ولرلو الىؿىى ال عِم املىا التى تلداج ال بفاهات خىى.
 املسددخىي ال الددث  :مظوودىي الىؿووىى لٔيوور املىدمووين لاامِووالا القوواهس  :يدووام لدووم
الىؿووىى الحووس ملٌِووم ألاُموواى باملظوودى َ اال بن هىوواك عِووم املووىا يهووىن ُليهووا
مً القفى ما يمىِدم مً الىؿىى اليها.
وم ووً امل ووىا الت ووي يمن ووً ف ووسق القف ووى ُليه ووا واتالمه ووا بمقاب وون م ووا ي هٌي وور القف ووام بليٌد ووا
واتالمها ُل املظدى َ الىف الهامن ملقاالت الدوز ات التي تيؼوسها الهلفوات وقو هورا الؼوين بػواز
(ػ ووس ف مام وون ػو وواهين  )2011به ووه ال و و حاهو ووع لدمف ووالا الدِس ووف بو ووالادى ال لسف ووالا لااامِو ووالا بمو ووام
املادموّ الِووالمي فإهووه البود مووً الىٌووس تقدـوا يالا واملووس و تقدـووا موً هوورا الووصخم املِلىموواتي
املدميو الووري يِنووع ابووداُات وابدهووازات ُلمفووالا بؿووفلالا ي ووع بن تدخوووي موون الحوودو والحووىاحص مووً
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خ ى همى اقدـا  Economic Modelلدلقفق ُائد ما ي ي ىاطع والخبرات والد از الِاملفالا
ق ووي ه وورا املف وودان ووف ووق مدول ووات تقدـ ووا املِسق ووي  Knowledge Economyبم ووا يـ ووىن و ل وورم
امللنفالا الينس الا  Intellectual Propertyلهافالا ألاهساف.
هىدان مجمىغدت مددن البىدىد أو الشددسوط لالسدخفادة مدن املددىاد املخاخدت املسددخىدع السكمدي لجامػددت
اللاهسة وهى :
 مساُا لقى امللنفالا الينس الا ل ُماى املى ُالا باملظدى َ.
 ال يلووق للمظووديفد اُووا اهدوواج بو تىشيووّ بو وؼووس ألاُموواى الينس ووالا املى ُووالا بوودون
الحـىى ُل اذن مً ا از املظدى َ.
 يدِدو وود املظ و ووديفد عِ و وودم اط و وواء اط و وودخدام بي بفاه و ووات ي و وودم الحـ و ووىى ُليه و ووا م و ووً
املظدى َ .
ً
موّ ألاخوور قوي تُد وواز بن ا از املظودى َ لووديها الحوق قو تٔفيور بو تِوودين بيوا مووً هوره ال ىووى
بو الؼسون قي ب وقج لرلو يسج مساحِالا ػسون تطدخدام من ف ر .
ً
وبخيرا تل م الاامِالا بإتالالا مخسحا ها ُلو بوطوّ هووا ُوً هس وق املظودى َ الخواؾ بهوا
والري ال يِد ً
هاػسا واهما بزػفف ُل ه رهج ويظ املظدى َ ال كومان الاوى قوي ال سواف ت
ال لفىحساففالا املدالالا بمىما يٌن املحدىي الِلمي مظئىلفالا مؤليه.
 6/3/4املخطلباث املاديت والبرمجيت .
م ووً بح وون بى وواء وتىيف وور املظ وودى َ السقم ووي لاامِ ووالا الق وواهس فدى وواك لاح ووالا ال و بيف ووالا تلدف ووالا
مىاط الا تدمسن قي م مىُالا مً املدول ات املا يالا والبرم فالا تؼمن :
ً
أوًل  :املخطلباث املاديت :
 حداش خا م ذو امهاهفات ُالفالا مدـن عؼ نالا ه رهج.
 حدواش املوصو تلدفواهي للواقوالا الندسبائفوالا – Uninterruptible Power Supply
. UPS
.CD-RW driver 
 وطائى تخص ً خازحفالا لِمن اليسخ تلدفاهي.
 حداش ماسح كىئي.
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ً
زاهيا  :املخطلباث البرمجيت :
قامج ال السالا بدىفير م مىُالا مً البرم فات التى تمنً مً بىاء وا از املظدى َ السقمي
لاامِالا القاهس وتم تقظفم هره البرام ال فئدين :
الفئت ألاولى  :بسهامج إدازة املسخىدع.
هىو وواك الِديو وود مو ووً البرم فو ووات التو ووي مو ووً املمنو ووً اطو وودخدامدا ء از املظو وودى َ وقامو ووج
ال الس ووالا باخدف وواز بسه ووام  Dspaceل ى وواء وا از املظ وودى َ السقم ووي لاامِ ووالا الق وواهس لِ وود بطو و ا
تدمسن قي :
 بسهام لس ميدىم املـدز .
 اتظاَ قاُد اطدخدامه قي حمفّ بهلاء الِالم مً ق ن املؤطظات املخدليالا .
 املسوهالا التي ي ظم بها ؛ لفث يمنً تخـفـه عظدىلالا لف ىاطع مّ الدفاحات الاامِالا
(.)Flaherty et al., 2010
ً
 الدفهن الخاؾ به يظم ب ىٌفم املامىُات وفقا ملخدلف الهلفات وألاقظام بالاامِالا.
 يديق مّ املِايير الدولفالا للىؿىى الحس وبهمدا بسوتىمىى .OAI - PMH
 القدز ُل تلديد اللٔالا تف راكفالا .
 تهدمام به مً ق ن املؤطظات الِسبفالا ؛ لفث تم تِس ه مً ق ن حامِالا بم القسي
ً
ً
ً
وطِفا ل زتقاء ("حامِالا بم القسي").
ايماها منها و ُما للمند ات الِسبفالا
 القدز ُل تلديد وتخـفف خوى املفدا اتا فدى يِدمد ُل خوالا بلً مىز مّ
امهاهفالا اكافالا بو تٔفير ب لقن مً الحقىى لرلو مً املمنً بن يظدىُع الخوى
ألاخسي مً املفدا اتا مسن . MODs, MARC
 القدز ُل ا از وليٍ حمفّ بػهاى املليات مسن . PDF, word, jpg, mpg, tif
 يىفس ً
هٌاما لليسخ تلدفاهي .Backup System
و دولع بسهام  Dspaceبمئالا ُمن مِفىالا تدمسن ق م مىُالا مً البرام يِمن مً خ لدا وه :
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 مسن .word ,Excel, PowerPoint, WordPad
 بسهام تلى ن املليات ال ؿفٔالا  PDFمسن (.)Adobe Acrobat Professional
 بسام الدقان الـىز.
 بسام تلس س الـىز مسن . Adobe Photoshop
 بسام الدِسف ال ـسي ُل الحسوف.
 7/3/4املىازد البشسيت والخدزيب .
تِوود ُملفووالا اخدفوواز اليس ووق املىاطووع ء از املظوودى َ وتلديوود املدووام الىًفيفووالا لهوون موونهم
مووً بهووم مسالوون اُوودا املظوودى َ وتق وورم ال السووالا بن يهووىن الدفهوون الدىٌفمووي للِوواملين باملظوودى َ
مالدالي :
 .1مد ددديساملسد ددخىدع  :يدو ووىل مظو ووئىلفالا ػ و وساف ُل و و ا از املظو وودى َ والِمو وون ُل و و توو ووى س
طفاط وواته باءك ووافالا ال و ػ وساف ُل و قل ووايا الد وودز ع والدىاؿ وون م ووّ ازات ألاخ ووسي
بالاامِو ووالا وتتـو وواالت الخازحفو ووالا واكو ووافالا مص و وود مو ووً الىلو وودات اليسُفو ووالا واملامىُو ووات
لظ و ما ي وراءي ول وورلو وك ووّ لف ووالا ل ص ووافّ ال والسين وبُل وواء هفئ ووالا الد وودزيع لإلي ووداَ
باملظدى َ.
 .2املسد ددئىل الخىفيد ددر  :و دو ووىل الدىيفو وور اليِلو ووي للِملفو ووات اخو وون املظو وودى َ بمو ووا ق و و ذلو ووو
مساحِ ووالا املفدا ات ووا وق و ووىى امل ووىا م ووً ق و وون امل ووى ُين ومداعِ ووالا قلو ووايا الحي ووٍ السقمو ووي
واؿووداز الدقوواز س ُووً اطوودخدام املظوودى َ و يلوون بن يهووىن بخـووائي مند ووات لديووه مووً
املِسفالا الدنىىلىحفالا ما يمنىه مً ب اء تلو املدمالا.
 .3مس د ددئىل ال د دددغم الفن د ددي :يد و ووىل مظ و ووئىلفالا اح و وساء الدٔي و ورات اليىفو ووالا بمو ووا قو ووي ذلو ووو تو و ووى س
البرم فات واؿ م بخواء البرهام .
وم وون ذل ووو ي وودم بإػو وساف ومداعِ ووالا م ووً املند ووالا املسلص ووالا لاامِ ووالا الق وواهس تيلف و ًودا ُلو و وز
املند الا قي ت مفّ وتىٌفم وليٍ وبث املِسفالا.
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 8/3/4املىازد املاليت.
تمدلوو حامِووالا القواهس باليِوون ال يفوالا الدلدفووالا الافود لدنىىلىحفووا املِلىموات وتتـوواالت
والهووىا ز الاؼووس الا التووي تؤهلدووا ل ىوواء وا از مظوودى َ زقمووي بيقوون الدهووالفف وممووا يظوواُد ً
بيلووا ُل و
تقلفن الدهالفف :
 .1اخدفاز بسهام  Dspaceل ىاء وا از املظدى َ وهى بسهوام ميدوىم املـودز ال يلدواج
ال تهالفف الطدخدامه وتخـفـه ً
وفقا اللدفاحات وزٓ ات الاامِالا.
 .2اط وودخدام املِام وون املدال ووالا اخ وون املند ووالا املسلص ووالا لاامِ ووالا الق وواهس ُى وود الحاح ووالا
للدلى ن السقمي للمىا .
ولن ووً ت ق ووي عِ ووم الده ووالفف املدِلق ووالا ب ووالحيٍ السقم ووي هى وون امل وودي و ِ ووم الده ووالفف
ألاخووسي املدِلق ووالا بيس ووق ُم وون املظوودى َ وتق وورم ال السووالا ق و هوورا الؼ ووين بن يوودم تٔوف ووالا الده ووالفف
الخاؿالا باملظدى َ ًُ هس ق اتالالا الىف الهامن ل ِم املـا ز املدالالا باملظودى َ لل والسين موً
خووازج م دمووّ حامِووالا القوواهس ُووً هس ووق فووّ زطووىم مالفووالا و دووام لدووم ال لووث م ًاهووا قو ال سوواف ت
ال لفىحساففو ووالا فقو ووى بهو وودف تٔوفو ووالا تهو ووالفف املؼو ووسوَ ولو وومع بهو وودف الو ووسب املو ووا ي بمو ووا باليظ و و الا
لل ووالسين م ووً اخ وون م دم ووّ حامِ ووالا الق وواهس فف وودم ت ووىفير اط ووم مظ وودخدم وملم ووالا م ووسوز م ًاه ووا لد ووم
لاحـىى ُل الىف الهامن.
 9/3/4الخلييم واملساحػت املسخمسة.
طمدم الِمون ُلو تقفوفم املظودى َ موً خو ى املساحِوالا املظودمس موً ق ون ا از املظودى َ
مً خ ى قفاض ز و بفِاى املظديفديً واملىًيين بإحساء مسح وز من طدالا بػدس وطمدم ت ّ
بفاهات تطدخدام التي يمنً اطدخساحدا ُىد الحاحالا ءُدا الدقاز س وبٓساق الدقففم.
 10/3/4الدغايت والترويج للمسخىدع.
هىاك م مىُالا مً املق رلات للدليي ُل اطدخدام املظدى َ السقمي لاامِالا القاهس منها :
ُ .1قد الىدوات واللقاءات لىى بهمفالا املظدى ُات السقمفالا و وزها باليظ الا لااامِات.
 .2الدِس ف باملظدى َ وزطالده ُل مىقّ حامِالا القاهس .
ُ .3قد وزغ الِمن لىى لفيفالا اطدخدام املظدى ُات و يداَ بها.
 .4ملاولالا وؼس ثقافالا الىؿىى الحس مً ق ن املدخــين ق م اى املند ات واملِلىمات.
 .5وؼس ت از ه ام الاامِات ألاخسي ق اوؼاء املظدى ُات املؤطظفالا وا زا ها ومىافِدا.
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 4/4الخالصت :
لقوود ت ووين مووً خ و ى تلووو الدزاطووالا بن ُملفووالا بىوواء املظوودى ُات املؤطظووفالا مدمووالا ه فِفووالا
ألمى وواء املند ووات لدنىىلىحف ووالا ه ف ووالا للدو ووىز ق ووي بط ووالفع اتال ووالا املـ ووا ز لن روهف ووالا وح وواء ه وورا
الدخوووفى لىووىا لِملفووالا تو فووق وتىيفوور مؼووسوَ املظوودى َ السقمووي لاامِووالا القوواهس والووري تلوومً
تلديد زطالالا وزؤ الا وبهداف املؼسوَ وطفاطات املظدى َ واملدول ات املا يالا والبرم فالا واملىاز
الاؼ و و ووس الا واملالف و و ووالا وُملف و و ووالا الدقف و و ووفم واملساحِ و و ووالا املظ و و وودمس وبخي و و و ًورا بط و و ووالفع الدُاي و و ووالا وال و و وورو
للمظ وودى َ و وويتي اليـ وون الد ووالي لدو ف ووق وتىيف وور املظ وودى َ ُل و بزق الىاق ووّ الِمل ووي ل ف ووان بوح ووه
القى واللِف ففه وامهاهفالا اط سمازه للسق بالاامِالا وافا ال السين بها.
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 .journalمدام ُل :
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لإلتالووالا املااهفووالا للندووع الدزاطووفالا  Open Textbooksقو الاامِووات املـووس الا ُلو ػو نالا
ً
همىذحووا .فددى  :املووؤتمس الوودول السوواوي للوودِلم لن رووووي والدِلووفم
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ًُ عِد الس اق.
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املظ وودى َ السقم ووي للسط ووائن الاامِف ووالا املـ ووس الا  ُ .ووً املؼ ووسوَ .ت وواز خ تطو و رحاَ  6م ووايى
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إن هذه لدرالةذذم ضوعهذذعمتق ي املذملو لاتذذلعقمقة لدجامملذذم د قونذقة فذ لدذذرضه لدنجةملذذم ي
اققة إلى إلاجقبم من وجمعمم لدتتقؤالة لدتي ذو رجهتذق فذ واروذم لدرالةذم ضلدتذي ذو إلاجقبذم ما ذق
فذ كذذف ل ذذف وذذن ل ذذعه لدرالةذذم ض ملذذن إه ذذق لد لذذق لدتذذي ذذو لدلع ذذف إد ذذق فذ هذذع لاناملذذقة
لدعلاقة ف ل عه لدرالةم ف لدن ق ج لدلقدملم :


المستودعات الرقمية وأهم القضايا المرتبطة بإنشائها:

ذذقه لدنلم ذذي
نش ذذملة لات ذذلعقمقة لدجاممل ذذم تملج ذذم لتشقج ذذم إل ذذى إم ذذققة ش ذذلملف م ذذع
لالمثذف فذ لدنشذج لدلالملذذر فذ لمل ذ ة لدنلمملذم ض دذذن تملجذم ضجذذعق لدنرتذر وذذن لدل ذرتقة لدتذذي
ضلجتذ لداذذقهث ن فذ دذن لد اذذقذ دذذهدن جذذق ة واذققاة فاوذذملخ لاآلذذعأ ترلذا لدملذذم ذ لقململذذم
د قه لدنلمي من رج ا ااملا ونقت لدتشغملف لداملجي ض اع جهق.
ذذا لات ذذلعقمقة قلة وتم ذذم بقدنت ذذام د قون ذذقة ضلابةت ذذقة لدا ثمل ذذم له ذذي ت ذذقمر
مل ذذى إقلاة ضهآ ذذك ف ذذعه لدآلج ذذم دلمبةت ذذم ضمل ذذى لد ذذج و و ذذن هممل ذذق إال ن ه ذذق نذ ذ
لدنااذذقة ضلدل ذذرتقة لدتذذي علجذذن إنشذذقط ق ض اع جهذذق وثذذف لدلملآذذم ضقضلذ لدذذرمو ضا ذذقتق إقلاة
هاعق لاللملم لدآلج م.
د مقن جقأ ممف لن لدآئم وذن قضلة لدع ذعه لتشذج له ذن ال تجذن لد اذج إد ذق ملذى ذق
خروم اق مم بهلت ق ضإ مق تجن لد اج إد ق ضلةلخرلوتق ف إرقا ولمقوذف دذرمو لدا ذ لدنلمذي
ذ ذذقه لدنلم ذ ذذي ل ذ ذذه ل كق ذ ذ لات ذ ذذلعقمقة لابةتذ ذذملم ال خلذ ذذا ب ئذ ذذم دللعل ذ ذذف ب ذ ذ ن
ضدل ذ ذذعل
لداقهث ن ض خ قئي لاللاقة له ق آاذر اذرات ق ةذعل لدا ثملذم ض لترروملذم لملخ ذقئي لاللاذقة
البر دتو ون لدلآقمف وه لداقهث ن.
 المستودعات الرقمية للجامعات األجنبية ومشروعات تطويرها:

اقو ذ ذ لت قونذ ذذقة فج ممل ذ ذذم بجتذ ذذعق ذ ذذرمم تشآذ ذذك ضإ قه ذ ذذم لملرججذ ذذقة لدنلمملذ ذذم م ذ ذذق هملئ ذ ذذم
لدلذذرا ث ضلداذذقهث ن إ ذذق إدلا ض ملذذق وذذه لتشذذج ملذذى وشذذقا م بقهث ذذق بهتذذرلل ممذذقدتو بمل آتذذتو ض اذذرتو دتذذو
لدذذرمو دلاملذذقذ بذذهدن ض ذذعل لدتملقةذذقة ضلتراذذعال إلااوذذققتم لا مذذم الةذذلخرلذ ضإ،ذجل لذذن لاتذذلعقمقة
وذذه لةذذلخرلذ لدجذ لو لالخ ذذم دنشذذق ضإقلاة لاتذذلعقمقة ةذذعل كق ذ جقا ذذم ض وآلعهذذم لا ذذرا ضوذذن
ذ لدجذ لو لدتذي ذو لةذلخرلوتق فذى لذن لد مذذق بج ذقو  Dspaceلدشذت ض ذهدن ذو لتشذج ملذى لشذذملخ
لملشلذذعب بعلةذذام وذذتج و جكذذقة لدا ذ وثذذف  googleضةذذقدااه لذذهن إنشذذق لذذن لاتذذلعقمقة كذذقن دذذن ذذمل،
ا فى ه عه جقونقت ق ملى ج ن ف هر وتج نملآقة لت قونقة ضهع لدع اعوا ث.
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 املستودعات الرقمية للجامعات فى الدول العربية وثقييمها.
بلذذع مذذرق لاتذذلعقمقة لدجامملذذم د قونذذقة فذ لدذذرضه لدنجةملذذم  51وتذذلعقمق ضهذذع عنذذر مذذرق
الملذذف جذذرل ال تاذذقان نذذرق لت قونذذقة ف ذ لدذذرضه لدنجةملذذم ومذذق تذذره ملذذى مذذرذ لدذذع ى وذذن جق ذذن لذذن
لت قونقة بملهمملم إظتقا املم ق لدنلمملم ض جلمقمملم إدلا ض ملق ون خ ه لاتلعقمقة.
ن ذذر لت قون ذذقة لدت ذذنعقتم و ذذن ذ ذ لت قون ذذقة لدنجةمل ذذم لول ك ذذق دلمت ذذلعقمقة لدجاممل ذذم
همل ذ مللذذن ، ،ذذم وتذذلعقمقة تل ذذق ف ذ لدا ذذن لت قونذذقة فاق ملذذم ،ذذو لت ل ج ذذم ،ذذو لدتذذعقل ملم
بعلاه وتلعقم ن دمف قضدم.
وناذذو لذذن لاتذذلعقمقة ذذو إنشذذقؤهق ف ذ لدآا ذ ة وذذن 0252ذ – 0252ذ ومذذق تذذره ملذذى ن
لت قون ذذقة ف ذ لد ذذرضه لدنجةمل ذذم ج ذذق ة ول ذذملخجة ف ذ وعل ا ذذم إنش ذذق لات ذذلعقمقة م ذذن ا ت ذذق ف ذ لد ذذرضه
فج مملم لدتي ممل ملى إنشق وتلعقمقة وبةتملم إ ق ااملف برلتم فدآملم لدثقدثم.
لملمرة وناو لاتذلعقمقة ( ابنذم مشذج وتذلعقمق وذن إجمذقل خمتذم مشذج وتذلعقمق
ملى بجوجملقة وآلعهم لا ذرا ومذق تذره ملذى ن اجذف ،اقلذم لاشذقا م ضمذرذ لهلمذقا بذجلو نملا ذق ض
وجل بجلو جقا م خهة ف لدلعةه ض تشقا ف لدرضه لدنجةملم.
كذقن بج ذقو قب ةذذا ث  DSPACEلدج ذقو ف ذ لةذلخرلوق دا ذق لذذن لاتذلعقمقة هملذ
و لةلخرلون دا ق إهرب مشج وتلعقمق ون إجمقل خمتم مشج وتلعقمق.
مل ذ ذذى لد ذ ذذج و و ذ ذذن ن و ذ ذذج ملل ذ ذذن وت ذ ذذلعقمق ضله ذ ذذرل لاذ ذ ذ إال ذ ذذن آ ذ ذذعق مل ذ ذذى جممل ذ ذذه
لاتلعقمقة ف لدرضه لدنجةملم ف ب لن إلاقلا م ضو لعل ض املمن ضهع (فاوملخ لدجامي ضلاتلعقل
لدا ثي د قونم فوج لملم ف لداقهجة .
م زة جممله لاتلعقمقة و ف لدرالةم تتعدم لةلخرلوتق ض آ تق ضة ث ذق ضلةذا جقل
لد لق وا ق.
ه ذذق لهلمقوذذق و ذذرضقل وذذن ااذذف إقلالة لذذن لاتذذلعقمقة بقدانملذذم إلاقلا ذذم ضلدل املمملذذم
هملذ ذ بلذ ذذع ولعة ذ ذ وجمذ ذذعل لدذ ذذراجقة لدتذ ذذي ه ذ ذذل مل ذذق  2.1قاجذ ذذم وذ ذذن  52قاجذ ذذم ومذ ذذق عنلذ ذذث
ل خآقض وتلعب لدع ى ض هلمقذ بهقلاة ض املو لن لاتلعقمقة دجله آق ت ق.
ه ذذق وجمعمذذم وذذن لدنعلوذذف لاشذذا م ب ذ ن جمملذذه لاتذذلعقمقة و ذذف لدرالةذذم نذذر مق اذذق
وذقذ اذروتق ضلداملذقذ بمتقوتذق ملذى وثذف ضجذذن وا ذق  :هذنخ مقوذف لدل آ ذز ملذى ةذلخرلذ ضهذذنخ
علجر لدتملقةقة لاع شم دلنمف.
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دذذو ت ذذف تذذق وذذن لاتذذلعقمقة و ذذف لدرالةذذم ملذذى اذذرتج مذذقذ وملذذق ض جملذذر جذذرل ضدذذو
لج ذذقض نتذ ذذام لاتذ ذذلعقمقة لدتذ ذذي ه ذ ذذل ملذ ذذى ا ذذرتج مذ ذذقذ جمل ذذر  %02ضفذ ذذى لااقب ذذف بلغ ذ ذ نتذ ذذام
لات ذ ذذلعقمقة لدت ذ ذذي ه ذ ذذل مل ذ ذذى ا ذ ذذرتج ه ذ ذذنملخ  %02ضه ذ ذذهل عنل ذ ذذث ل خآ ذ ذذقض وت ذ ذذلعب ل ذ ذذن
لاتلعقمقة.
ذذو اتذذملو وتذذلعب لاتذذلعقمقة و ذذف لدرالةذذم إلذذى ، ،ذذم وتذذلع قة ضلاذذق دللاذذرتج لدنذذقذ
دللن لاتلعقمقة ضهى :
 املس تتتول :ول ضه ذذى ل ذذن لات ذذلعقمقة لدت ذذي ه ذذل مل ذذى ا ذذرتج م ذذقذ جمل ذذر ضه ذذى ذذو
لاتذذلعقمقة لدتذذي تا ذ لضأ لدنتذذام لائع ذذم مل مذذعل لدذذراجقة إ ذذق ب ذ ن  %02 - %47ضهذذى ملذذى
لدا ذذن وتذذلعقل لت قونذذم فوج لملذذم بقداذذقهجة ،ذذو لاتذذلعقل لدجامذذي ت قونذذم لترجرذذعذ –
وتلعقل جقونم لالن مار هللا دلنلعذ ضلدلا ملم.
 املستتتول الثتتا ضهذذى لذذن لاتذذلعقمقة لدتذذي ه ذذل ملذذى اذذرتج مذذقذ وااذذعه ضهذذى ذذو
لاتذذلعقمقة لدتذذي تا ذ لضأ لدنتذذام لائع ذذم مل مذذعل لدذذراجقة إ ذذق ب ذ ن  %12 - %15ضهذذى ملذذى
لدا ذذن وت ذذلعقل جقون ذذم قوش ذذا لدجام ذذي  ،ذذو وت ذذلعقل جقون ذذم لال ذذن ة ذذنعق  ،ذذو وت ذذلعقل
لت قونم لدلا ق ملم فوج لملم ض خ ل وتلعقل جقونم بقبف.
 املستول الثالث ضهى لن لاتلعقمقة لدتي ه ل ملى اذرتج مذقذ هذنملخ ضهذى ذو
لات ذذلعقمقة لدت ذذي ج ذذق ة لدنت ذذام لائع ذذم دت ذذق ا ذذف و ذذن  %12ضه ذذى مل ذذى لدا ذذن لات ذذلعقل
لابةسذيي ت قونذذم ااذذج  -وتذلعقل جقونذذم لالذذن لتذذر دلااذ ضه ضلانذذققن  -وتذذلعقل جقونذذم
ذذعنث لا لهذذملم  -لاتذذلعقل لدجامذذي ت قونذذم لد وذذع  -وتذذلعقل جقونذذم بذذع بلذج بلاقتذذر
لمتقن  -لاللاذم لدجامملذم ت قونذم لت ل ذج  -وتذلعقل جقونذم لدتذعقلن دلنلذعذ ضلدلا ملذم -
وتلعقل جقونم وب م .
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المصادر والمراجع العربية :

 .1أخمددعبادد بالعربد (.)2012املسدددع ا ابالريم ددمبلسمت سد ابية دم ددمبى ىلعد ب د بالعمس ددمب
الدعس م ددمبىالددة ددمبىداددعا بنل ددمبتودد ب سدددع بليمد بللج عد ابالعرب ددم.ب ةسددمب ددددمباملسد ب
فهعبالعطن م,ب جب،18ب ،1باملحرم-بجم ىبيخر ب1433عدب/بنعفمبرب2011مب-بأبريلب2012م .
 .2أخم ددعباد ددعبال ددر ى بش ددر بال ددعد ب .)2012ىاص ددب ابب ن د اباقحبد د بالريم د ب:ب لا ددمبلدس س ددمب
لق م مبلسمص لبالريم مباملعجع بب مل دد اباملصريم .أطرىخمب جسدير،بج عمباملنعف م.
 .3أخم ددعبابالدد د ب  .)2005صد د لح ابامل ددد د ابىاملعسع د د ابىيلشد د .بلد د ليربا د د رج ب5ب
نعفمبرب.2011ب د حبال ب:ب.http://www.elshami.com/default.html
 .4أ مبابا مبخميسب  .)2010ال ن ابالريم مب:ببن ع بىايدن ع بىلنظ مه بىا رج اه ب ب
املسد دددع ا ابالريم د ددمبال د د بشد ددد مب ن رن د د :بندد ددعبلصد ددعلب ق د ددرح.بأطرىخد ددمب ،دد ددعلا ،بج عد ددمب
املنعف م.ببب
 .5أش ددر ب نص ددعلبالبسد د عو ل ا ب .)2013املس دددع بالريمد د بقج ع ددمباملنص ددعل ب:ب لا ددمبخ ل ددمب
لسمسدع بالريم ببنظ مباملسددقدلبت ال بامل ددد ا.باملجسدمبالعرب دمبلسعلا د اباملعسع ل دم,ب ،ب2ب
دن درب،)2013ب د حبال ب:ب
http://ajis.arabstudiesjournals.com/articles/gpic1_1368264759.pdf
 .6أ د و بابالسد عب .)2008يلشدبم الذال دمب، Self Archivingقند لاللصد املعر د الد شدد م
العيب  :لا م لد د ق ته ة بامل دد ا ىاملعسع ا .في  :املتلمرباقخ سبقجمع مبامل دد اب
ىاملعسع د ابالسددعع دمب ىلب ت سد اباملعسع د اب د باملمس ددمب د باصددرب ةدمد باملعرفددم:بلدددعد اب
العاي بىل سع اباملسدقدل .بجع ب:بجمع مبامل دد ابىاملعسع ابالسعع دم.
 .7ج عمبالق عر ،ب ال بالع مبملر،زبالدعث قبىاملعسع ا.بل ليربا رج ب4بأبريلب،2013ب دد حب
ال ب:بhttp://id.cu.edu.eg/
 .8ددم د د نبل ح د د نبابخس د ددينب  .)2012س د دددع بيصد ددع بالريم د ددمببم دد د ددمب د د نعليمب:ب لا د ددمب
لق م م.ببأطرىخمب جسدير,بةس مبآلا اب،بج عمبالق عر .
 .9ددم نبل ح نبابخسين (.)2013بىاي بخر،مبالعصع باقحربلسمعسع د اب د باقج عد اباملصدريمب
:بج ع ددمبالق د عر بنمع ج د ب .فى ى :بامل ددتلمربالعسم د بالع ش ددربلقس ددئبامل دد د ابىالعث د قبىاملعسع د ا،ب
الق عر .ب
 .10ددم د د نبفد ددع بامد ددرب  .)2011املسد دددع ا ابالريم د ددمباملبدعخد ددمب،مصد ددعلب د د ب ص د د لبايدن د د ب
ب مل دد ابالددة مب:ب لا مبلدس س م.بأطرىخمب ،دعلا ،بج عمبخسعان.
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 .11ددند د د نبأب د ددعبالن د ددعلب  .)2011عد د د ديربامل د الد د د ب د د د بامليد د دفانب:بخص د ددرب عد د د ديربامل د الد د د بىى بهد د د .
دد ا.ن ،ب ج،12ب ب 1دن در،فبرادر ،لن.)2011
 .12ج عد د د د د د د د ددمبأمبالق د د د د د د د د د د ددرى.بل د د د د د د د د د د د ليربا د د د د د د د د د د د رج ب10بفبرادد د د د د د د د ددرب.2012ب د د د د د د د د د د حبال د د د د د د د د د ب:ب
http://uqu.edu.sa/lib/ar/173363
. .13بج عمبالق عر ب.ل ليربا رج ب26بدن درب.2012ب د حبال ب:بhttp://cu.edu.eg/ar/Home
 .14ج عمبالق عر .بباقخ مبا رال ة مبقج عمبالق عر ب2015 - 2010ب،بصب.79
 .15جبردلبب بخسد بالعرش د (ب .)2007بالصد العسمد(بىامل ددد ابالريم دمبرب راجعدمباسم دمبلقحد د ب
الددديثيربىالددديثربىالة عد اباملسدددقدس م .لا د ابارب ددمب د بامل ددد ابىاسددئباملعسع د ا،ب ددجب ،12ب2ب
دعب،)2007بصبصب.48-16
 .16خدم بي ئب  .)2002الص بالعسم ب بالديئمب ل رىن م .ةسدمب دددمباملسد بفهدعبالعطن دم،ب
ج،8ب ،1ب املحرم-بجم ىبآلاخر ب1423عد)،بصبصب.156-155
 .17خدم بي ئب .)2005الص بالعسم بالديئمب ل رىن م .الق عر :ب البغريب.
 .18خن د نبأخم ددعبف ددر ب .)2012املس دددع ا اباملت س د مبالريم ددمبى ىلع د ب د ب ا ددئباملحد ددعىبالعرب د ب
ىدثرا ددعبالد ب ن رن  .ةسددمب ددددمباملسد بفهددعبالعطن ددم,ب ددجب،18ب 2بلجددب -ىباقحجددم 1433عددب/ب
دعب-بنعفمبرب2012م،ب د حبال ب:ب
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
 .19خ لدعبادددعبالبدد حباب .)2012بالعسدئ ى ل خددمباملبدعخددمب .Open Science and Accessفى :ب
نعى ب ل خمباقحر بلسمعرفم،بامل ددمباملر،زيمب،بج عمبالق عر .ب
 .20لجددببادددعباقحم ددعبخسددنينب .)2008بامل دد د ابالريم ددمب:بالد د طبىاملد سد د ا cybrarians
.journalب د حبال ب:ب
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
 .21د ذب يددعهئبادددعباقجددعا ب  .)2007امل ددد ا ىيلش د ب ا الريم ددم  :الد د طبىالدن د بى ال .ب
ط.1بالق عر ب:بن. .ادعاقجعا .
 .22رف ن بأخمعبخ ف ب  .)2008ليثيربالعصع باقحربلسمعسع د ابالد بالدددابىالدد خةينبالعدربب د ب
ة د بامل دد د ابىاملعسع د ا .ةس ددمبامل دد د ابىاملعسع د ابالعرب ددم,بنب،28ب ب 2أبري ددلب،)2008بصب
صب.135 - 105
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لد ددببالهعي ددمبىطمعخ د د ابال رليد ددبب

 .23ش ددري بة د ددلبش د د عينب .)2013اقج ع د د ابالعرب د ددمب:بب ددينب
الع لم(.بالق عر :بامل ددمبية دم م.
 .24شددري بة ددلبش د عينب  .)2009د د لاابالعصددع باقحددربلسمعرفددمرب لا ددمبىث ق ددمبلع د بيطددرب
الع ددمبملدد د ل بارب ددم .فى ىىي :باملسدقد د بالعربد د بالة ل ددابلد نعلعج د د بامل ددد د ابىاملعسع د د ا بلقن د د اب
اقج ددلبالة لددابى ددعخالته ب د ب ةدم د بامل دد د ابىاملعسع د ا .بالق د عر ب:بشددد مبأخص د بامل دد د اب
ىاملعسع ا.
 .25شري بة لبش عينب  .)2011املس مبالب ريمب ببيئمبالدعسئب ل رىود ببنددعب دد ل بلحل خدمب
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المُستودَعات الرَقمِية للجامِعَات في الدُولِ العَربيةِ

قائمة مراجعة تقييم المستودعات الرقمية للجامعات فى الدول العربية

ا
أوًل :البياهاث التػريفيت باملستىدع
.1
.2
.3
.4

.5

.6

.7

اسم املستىدع :
الذولت :
الجامػت :
جاريخ إوشاء املستىدع :
– 2006 o
– 2008 o
– 2010 o
– 2012 o
لغاث واجهت املستىدع :
 oالفزبُت.
 oإلاهجليزًت.
 oالفزوسُت.
 oالفزبُت ،إلاهجليزًت.
 oالفزبُت ،الفزوسُت.
 oأخزي جذكز.
الجهت املسئىلت غً إدارة املستىدع ومتابػت الػمل به :
 oوخدة الحاسب آلالي وجكىىلىجُا املفلىماث باملكخبت.
 oوخدة الحاسب آلالي وجكىىلىجُا املفلىماث بالجامفت.
 oوخدة أخزي جذكز.
هىع البرهامج املستخذم فى إوشاء وإدارة املستىدع :
 oججاري.
 oمفخىح املصدر.
 oمعىر ً
مدلُا.
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 .8البرهامج املستخذم إلوشاء وإدارة املستىدع :
D-Space o
E-Prints o
Fedora o
Greenstone o
other o
 .9الػىىان املحذد للمصذر: URL
ا
ثاهيا :غىاصرالتقييم
البيان

درجت جىافرالػىصر
()5

()4

()3

()2

 /1البييت التىظيميت وإلاداريت للمستىدع
 1/1أهذاف املستىدع وسياساث الػمل.
ً 1/1/1ددد املسخىدؿ ـلى صفدخه الزئِسُت الغزض أو الهدف مً إوضائه.
ً 2/1/1ىفز املسخىدؿ مجمىـت مً السُاساث والقىاـد إلارصادًت الخاصت باسخخدام
املسخىدؿ.
ً 3/1/1و ووىفز املس ووخىدؿ مجمىـ وواث مو ووً السُاسو وواث وإلاجو وزا اث دارة الفمو و ب ووه م و و
سُاساث (إلاًداؿ – إلاجاخت – الحفؾ – لاسدبفاد..
2/1الػاملىن باملستىدع.
 1/2/1حفم و و إدارة املسو ووخىدؿ ـل و ووى جددًو وود وجىزُ و و واجب و وواث ومس و و ىلُاث اخخصاص و و
املكخباث وغيرهم مً الفاملين باملسخىدؿ داخ الخىصُف الىؼُفى للفاملين بالجامفت.
ً 2/2/1خم إلاصارة داخ مىقق املسخىدؿ إلى املس ىلين ـً إدارجه وسير الفم به.
ً 3/2/1ىجد الفدد الكافي واملىاسب مً الفاملين لدـم جمُق الىؼائف باملسخىدؿ.
 3/1الذغم املادي واستمراريته.
ً
ً 1/3/1ىجد لدي املسخىدؿ خعت قصيرة أو ظىٍلت املدي لدـم املسخىدؿ مالُا.
 ً 2/3/1ووخم اس وود مار املس ووخىدؿ لجل ووب م ووىارد مالُ ووت لخع ووىٍزه ـ ووً ظزٍ و لاس ووخفادة م ووً
املىاد الزقمُت املخىافزة والخدماث املقدمت.
ً 3/3/1لت و و ووزم املس و و ووخىدؿ بزف و و ووق جق و و ووارٍز ـ و و ووً اس و و ووخخدام املس و و ووخىدؿ مىافف و و ووه وأهمُخ و و ووه
للمسخفُدًً.
 4/1املستىدع والجامػت.
ً 1/4/1خم إلاـالن ـً املسخىدؿ والخفزٍف به وبزسالخه ـلى مىقق الجامفت.
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ً
ً 2/4/1ىجد وسُلت للىصىل إلى املسخىدؿ مً خالل مىقق الجامفت (وجىد رابغ م ال..
ٌ 3/4/1فو وود مضو ووزوؿ املسو ووخىدؿ بالجامفو ووت واخو و ًودا مو ووً الفدًو وود مو ووً املبو ووادراث الزقمُو ووت
بالجامفت.
 4/4/1خص مسخىدؿ الجامفت ـلى جزجِب فى جصيُف الىٍبىمتركس للمسخىدـاث.
 5/4/1ـمو و املس ووخىدؿ ـل ووى خصو ووىل الجامف ووت ـل ووى جزجِو ووب ف ووى جصو وويُف الىٍبو ووىمتركس
للجامفاث.
 /2إدارة الكيان الرقمى.
 1/2املحتىي:
ً 1/1/2ضم املسخىدؿ مخخلف أهىاؿ املحخىي مً :
 oمسىداث املقاالث.
 oاملقاالث امليضىرة.
 oالزسائ الجامفُت.
 oأـمال املؤجمزاث.
 oالكخب.
 oالفزوض الخقدًمُت.
 oاملصادر الخفلُمُت.
 oملفاث الىسائغ املخفددة.
 oبزا اث إلاختراؿ.
 oالخقارٍز الفىُت .
 oأخزي.
ً 2/1/2جمق املسخىدؿ بين املحخىي الفلم الخوال واملحخوىي إلاداري والفجو والخوارٍيي
للجامفت.
ً 3/1/2دـم املسخىدؿ جمُق أصكال املحخىي مً:
PDF o
HTML o
Word o
Jpg o
ً 4/1/2دُذ املسخىدؿ املىاد بمخخلف اللغاث امليضىر بها البدىر الفلمُت بالجامفت.
 5/1/2جدسم مصادر املفلىماث باملسخىدؿ بضخامت أـدادها.
 6/1/2جدىىؿ املىضىـاث الت حغعيها مصادر املفلىماث باملسخىدؿ.
 7/1/2جدىىؿ الفتراث الشمىُت الت وضزث فيها مصادر املفلىماث التى ٌغعيها املسخىدؿ.
 2/2التىظيم الفني (امليتاداجا).
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ٌ 1/2/2فخمد املسخىدؿ ـلى مجمىـت مً املفاًير والخعغ فى إـداد املُخاداجا.
ً 2/2/2ىض و وود املس و ووخىدؿ الح و وود مدو و ووى م و ووً البُاه و وواث الالسم و ووت لالسدض و ووهاد باملص و ووادر،
وهى(الفىىان ،املؤلف ،بُاهاث اليضز،الزابغ.
 3/2/2جزجبغ جمُق املىاد الزقمُت بدسجُالث للمُخاداجا.
 4/2/2جدىوىؿ ظوزع ـوزض بُاهواث الىصوف باملسوخىدؿ م و ASCII – MARC – Dublin
… Core -
ٌ 5/2/2سمذ املسخىدؿ بخجمُق ـىاصز املُخاداجا مً خالل بزامج الحصاد.
 6/2/2مً املمكً إضافت مشٍد مً خعغ املُخاداجا للمسخىدؿ.
 ً 7/2/2و و ووىفز الىؽ و و ووام إمكاهُ و و ووت جص و و وودًز البُاه و و وواث الىص و و ووفُت إل و و ووى أخ و و وود بو و و وزامج إدارة
لاسدضهاداث املزجفُت أو أي صك آخز.
 3/2إلاًذاع.
ً 1/3/2ىجد داخ مىقق املسخىدؿ سُاست مفلىت لإلًداؿ.
ٌ 2/3/2ضووير املسووخىدؿ إلووى خقووىع الخ و لُف واليضووز بمووا ًضوومً للباخو الحفوواػ ـلووى
ملكُخه للفم ـىد إًداـه باملسخىدؿ.
ٌ 3/3/2سوومذ اـض ووا هُ ووت الخ وودرَس والبوواخ ين املىدس ووبين للجامف ووت با ً ووداؿ داخ و
املسخىدؿ.
ٌ 4/3/2سمذ للعالب مً داخ الجامفت با ًداؿ داخ املسخىدؿ.
ٌ 5/3/2سمذ للباخ ين مً خارج الجامفت با ًداؿ داخ املسخىدؿ.
ً 6/3/2دخووىي املسووخىدؿ ـلووى حفزٍووف بك و إج وزا مووً إلاج وزا اث املخبفووت فووى إلاًووداؿ فووى
خالت املضاركت الفزدًت في إًداؿ املحخىي.
ً 7/3/2ددد املسخىدؿ املىاصفاث الفىُت للمىاد الت ًخم إًداـها.
 4/2البث وإلاجاحت.
ً 1/4/2دوودد املس ووخىدؿ سُاسوواث إجاخ ووت املحخ ووىي والقُووىد ـل ووى اسووخخدامه ـل ووى الىد ووى
املعلىب.
ً 2/4/2مكً جصفذ املسخىدؿ والبد فُه بسهىلت وَسز دون أي قُىد.
ٌ 3/4/2فم املسخىدؿ ـلى إجاخت البُاهاث الىصفُت للمصادر بدون قُىد.
ً 4/4/2فزض املسخىدؿ القُىد ـلى إجاخت بفض املىاد اسباب مفُىت.
 ً 5/4/2ووخم إجاخ ووت الىص ووىم الكامل ووت للم ووىاد باملس ووخىدؿ للب وواخ ين م ووً خ ووارج الجامف ووت
بدون قُىد.
 5/2أساليب البحث والاسترجاع.
ً1/5/2ىفز املسخىدؿ إمكاهاث جصفذ املحخىي املخخلفت م الخصفذ بو :
 oالكلُاث ومقسام الفلمُت
6102

630

المُستودَعات الرَقمِية للجامِعَات في الدُولِ العَربيةِ

 oالخخصصاث املىضىـُت
 oهؽام جصيُف مفين
ً
سمىُا
o
 oاملؤلفىن
 oالفىاوًٍ
 oهىؿ املادة.
ً 2/5/2ىفز املسخىدؿ إمكاهاث البد البسُغ واملخقدم ـً مصادر املفلىماث.
ً 3/5/2ىفز املسخىدؿ القدرة ـلى البد بالى الكام داخ املحخىي.
ً 4/5/2ىفز املسخىدؿ إمكاهاث فزس وـزض هخائج البد م :
 oوف درجت الصلت (لارجباط.
 oهجائى
ً
ً
 oسمجى (جصاـدًا وجىاسلُا.
ً 5/5/2دُذ املسخىدؿ إمكاهُت حفدً هخائج البد وجخصُصها.
ً 6/5/2دـم هؽام املسخىدؿ ـملُت البد باللغت الفزبُت.
ً 7/5/2دُذ هؽام املسخىدؿ إمكاهُت جصدًز البُاهاث بفد إثها ـملُت البد .
 6/2الحفظ طىيل املذي.
ً 1/6/2ىجد لدي املسخىدؿ استراجُجُت مفلىت ـلى مىقفه للحفؾ ظىٍ املدي.
ً 2/6/2خم ـم وسخ اخخُاظُت  Backupملصادر املفلىماث املىدـت داخ املسخىدؿ.
ً 3/6/2ووىفز املسووخىدؿ ً
هؽامووا لحفووؾ مصووادر املفلىموواث ـلووى صووبكت إلاهترهووذ (مفزفوواث
زابخت .م .Handle Server , PURL, URN, DOI, ARK
 /3البييت الفىيت والتكىىلىجياث.
 1/3البرامج :
ً 1/1/3ىفز البرهامج واجهاث أساسها الىٍب  Webbasedلكافت الىؼائف باملسخىدؿ.
ً 2/1/3خىاف البرهامج املسخخدم مق مفاًير مبادرة مرصُفاث املفخىخت .OAI
ً 3/1/3خىافو و و البره و ووامج املس و ووخخدمت م و ووق مفُ و ووار  Z39.50للس و ووماح لرهؽم و ووت مخو و ووزي
بالىصىل إلى املحخىي.
ً
ٌ 4/1/3ف وود هع وواع مىق ووق املس ووخىدؿ ج ووش م ووً هع وواع الجامف ووت بم ووا ًخىافو و م ووق ص ووزوط
جص و وويُف الىٍب و ووىمتركس للمس و ووخىدـاث م و ووً خ و ووالل الو و وزابغ الخ و ووام باملس و ووخىدؿ (sub-
). domain of University domain
 2/3الذغم الفني :
ً 1/2/3دـم بزهامج املسخىدؿ جمُق املخصفداث لخصفذ وـزض املحخىي.
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ً 2/2/3ىفز املسخىدؿ آلُت للمساـدة ـلى الخغ املباصز.
ٌ 3/2/3سمذ هؽام املسخىدؿ بالخغذًت الزاجفت ملضكالث الىؽام.
ً 4/2/3دـم بزهامج املسخىدؿ هؽام الخقارٍز وإلاخصائُاث.
 /4خذماث املستىدع والذغاًت
 1/4خذماث املستىدع.
ً1/1/4قوودم املسووخىدؿ خوودماث الوودـم للمسووخفُدًً وإلاجابووت ـووً لاسخفسوواراث وغيرهووا
م خدمت مس لت الضائفت .FAQ
ً2/1/4قدم املسخىدؿ خدمت إلاخاظت الجارٍت ـً ظزٍ البرًد إلالكترووى.
ً 3/1/4قدم املسخىدؿ خدمت الخلقُم املبسغ .RSS
ً4/1/4قدم املسخىدؿ خدمت إجاخت إرسال آلارا واملقترخاث دارة املسخىدؿ.
 2/4وسائل الذغاًت.
 ً 1/2/4ووخم الت ووروٍج للمس ووخىدؿ باس ووخخدام وس ووائ الدـاً ووت املخخلف ووت (م و و ـل ووى مىق ووق
الجامفت أو إلاـالن ـً هدواث وورش ـم فى مجال الىصىل الحز واملسخىدـاث..
2/2/4جم حسجُ املسخىدؿ ب خد أدلت املسخىدـاث ـلى صبكت إلاهترهذ.
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قائمة المستودعات الرقمية للجامعات في الدول العربية محل الدراسة

اسم املستىدع
مسو ووخىدؿ جامفو ووت
املل و و و و و و و و و فهو و و و و و و و وود
للبترول واملفادن

الرابط
ePrints KFUPM

/http://eprints.kfupm.edu.sa

Sceintific
الحاوٍ و ووت الفلمُ و ووت
Repository King
لجامفو و و و ووت املل و و و و و
Suad University
سفىد

http://repository.ksu.edu.sa/jsp
/ui

مسو ووخىدؿ جامفو ووت
مؤجت

mutah
University Eprint

املس و و و و و و و و و و و و و و و و و ووخىدؿ
املؤسسو ى لجامفووت
قعز

QU
Institutional
Repository

/http://qspace.qu.edu.qa

مرص ووُف الزقم ووى
واملس و و و و و و و و و و و و و و و ووخىدؿ
البدث و ووى للجامف و ووت
ممزٍكُو و و و و و ووت فو و و و و و ووى
مصز

Archive Digital
and Research
Repository
(DAR Repos

/http://dar.aucegypt.edu
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/http://e-print.mutah.edu.jo

التػريف باملستىدع
ٌفم و املسووخىدؿ البدث و ـلووى إجاخووت إمكاهُووت
البد و و و املزك و و ووشي للع و و ووالب وأـض و و ووا هُ و و ووت
الخدرَس والفاملين بالجامفت.
الحاوٍووت الفلمُووت هووى مكخبووت مخكاملووت جدخووىي
ـلو و و ووى ملفو و و وواث وبدو و و ووىر ـلمُو و و ووت للجامفو و و ووت
ٌسووخعُق م ووً خاللهووا ميس ووىفع الجامفووت رف ووق
بدووىتهم وأوراقهووم الفلمُووت لخكووىن مفزوضووت
للجمُق لُخمكىىا مً لاسخفادة منها.
ج ووىفز خدم ووت البد ووىر إلالكتروهُ ووت الىص ووىل
الحووز للبدووىر املحكمووت بمووا فووى لو املقوواالث
وفص و ووىل الكخ و ووب الـض و ووا هُ و ووت الخ و وودرَس
بجامف ووت مؤج ووت ،وٍو ووخم إجاخ ووت ال ووى الكامو و
للمص ووادر م ووً خ ووالل راب ووغ بقاـ وودة بُاه وواث
املص و ووادر وٍ و ووخم إض و ووافت املص و ووادر الجدً و وودة
باهخؽام.
ه و و ووى مس و و ووخىدؿ للىص و و ووىل الح و و ووز ملخزج و و وواث
الجامف ووت الفكزٍ ووت ٌفمو و ـل ووى إدارة وخف ووؾ
وإجاخو ووت مـمو ووال مءادًمُو ووت اـضو ووا هُ و ووت
الخدرَس وظالب الدراساث الفلُا والباخ ين
ً
مجاهوا
 ،وهى ٌفم ـلى إجاخوت الوى الكامو
للجمُق ـلى صبكت إلاهترهذ.
مسووخىدؿ الىصووىل الحووز ملخزجوواث الجامفووت
ممزٍكُووت بالقوواهزة بمووا فووى ل و مظزوخ وواث
ومعبىـ وواث الكلُ وواث ومض ووزوـاث الع ووالب،
با ضافت إلى جوىفير الىصوىل إلوى بفوض املوىاد
إلادارٍو ووت م و و الخقو ووارٍز السو ووىىٍت واليض و وزاث
إلاخبارٍت
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املس ووخىدؿ الزقم ووى
لجامفت دمض

Digital
Repository For
Damascus
University
)(DRDU

خص ووز الى وواجج الفك ووزي لجامف ووت دمضو و م ووً
مق و و و وواالث مجل و و و ووت جامف و و و ووت دمضو و و و و بكاف و و و ووت
اخخصاص و وواةها والزس و ووائ الفلمُ و ووت التو و و ج و ووم
مىاقض و وولها فو و ووي الجامف و ووت إض و ووافت إل و ووى إهخ و وواج
http://digitalcontent.damasuni
باخ يهووا امليضووىر خووارج الجامفووت بهوودف دـووم
/v.edu.sy:8080/jspui
املحخووىي الزقم و الخووام بالجامفووت وإجاخخووه
لضو ووزٍدت جخفو وودي املجخمو ووق املحلو ووي وهو ووذا مو ووا
ً وودل ـل ووى دـ ووم الجامف ووت ملب وودأ املس وواواة ف ووي
الىفا إلى املفزفت .

مسو ووخىدؿ جامفو ووت
الس ووىدان للفل ووىم
والخقىُت

Digital
Repository of
the sudan
university of
science and
technology

ٌفمو و املس ووخىدؿ الزقم ووى لجامف ووت الس ووىدان
للفل ووىم والخقىُ ووت ـل ووى جم ووق وخف ووؾ وإجاخ ووت
/http://41.67.53.40:8082/jspui
الزسو ووائ الفلمُو ووت واملاجسو ووخير والو وودكخىراهو
لباخ يها.

مسو ووخىدؿ جامفو ووت
باب

Of University
Babylon
Repository

مسو و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووخىدؿ
الجامفت اللبىاهُوت ecommons LAU
ممزٍكُت
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http://repository.uobabylon.ed
/u.iq

https://ecommons.lau.edu.lb:8
/443/xmlui

خدمت حسمذ ل بالىصىل املفخوىح واملجواوع
لك و مج ووالث الجامف ووت الزص ووِىت والت و جم و
اخ و وود املخزجو وواث النهائُ و ووت للفملُ و ووت البد ُ و ووت
داخ و الجامف ووت  .كمووا هق ووىم بيض ووز اي اوراع
الكتروهُت لباخ ين مً جامفاث اخزي سوىا
اقلُمُو و ووت او دولُو و ووت  .حسو و وومذ هو و ووذه الخدمو و ووت
لىخووداث البد و م لاقسووام الفلمُووت م ب وزامج
اليض ووز لالكتروو ووع م والب وواخ ين بض ووك اف وزاد
باليضو ووز وف و و سو ووُاقاث مىضو ووىـت بىاسو ووعت
مكخو ووب السو ووُد املسو وواـد الفلم و و فو ووي جامفو ووت
باب .
خدم و ووت رقمُ و ووت حفم و و ـل و ووى ججمُ و ووق وخف و ووؾ
وإجاخ ووت امل ووىاد الزقمُ ووت ،فاملس ووخىدـاث أداة
هاموت لحفوؾ جوزار املؤسسوت فعوى حفمو ـلووى
الحف و ووؾ الزقم و ووى للم و ووىاد وحفشٍ و ووش لاجص و ووال
الفلمى.
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مسو ووخىدؿ جامفو ووت
جىوس لافتراضُت

UVT e-Doc

مسو ووخىدؿ جامفو ووت
املل و و و و و ـب و و و و وود
للفلىم والخقىُت

Digital KAUST
Archive
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املس ووخىدؿ الزقم ووى
لجامفت الخزظىم

University of
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digital
repository

http://khartoumspace.uofk.edu
/:8080/jspui

املس ووخىدؿ الزقم ووى
لجامفت اليرمىك

مسو ووخىدؿ جامفو ووت
أب و ووى بك و ووز بلقاً و وود
جلمسان
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ٌفمو و املس ووخىدؿ ـل ووى جم ووق وخف ووؾ وإجاخ ووت
مص و و و ووادر املفلىم و و و وواث للع و و و ووالب والب و و و وواخ ين
بجامف و و ووت ج و و ووىوس م و و ووً املق و و وواالث امليض و و ووىرة،
أـمو و و و ووال املو و و و ووؤجمزاث ،رسو و و و ووائ املاجسو و و و ووخير
والو وودكخىراه ،الكخو ووب وفصو ووىل الكخو ووب ،وأي
مدخىي أخز مفخىح مً أج حفشٍش لاجصال
الفلمى وجبادل املفلىماث.
أرص و و ووُف جامف و و ووت امللو و و و ـب و و وود للفل و و ووىم
والخقىُو ووت ه و ووى مبو ووادرة م و ووً مكخبو ووت الجامف و ووت
لخىسو و و ووُق دائو و و ووزة جو و و و زير املقو و و وواالث املحكمو و و ووت
ومس و و ووىداث املقو و و وواالث ،وأواراع املو و و ووؤجمزاث،
ورس و ووائ املاجسو و ووخير وال و وودكخىراه ،امللفو و وواث
الصووىجُت ،ومجمىـوواث البُاهوواث وغيرهووا مووً
مـم و ووال البد ُ و ووت لجامفو و ووت امللو و و ـبو و وود
للفل ووىم والخقىُ ووت ،وجمُ ووق امل ووىاد مخاخ ووت م ووً
خ ووالل مدزءو وواث البدو و الفامو ووت مو ووق إـعو ووا
روابغ زابخت لخل املىاد .
ً و ووىفز املس و ووخىدؿ ملجخم و ووق الجامف و ووت الفلم و ووى
إمكاهُت جىؽُم وخفوؾ أبدواتهم الفلمُوت ـلوى
الخووغ املباصووز وإجاخلهووا مووً خووالل املسووخىدؿ
وهووى هوواجج مضووزوؿ املسووخىدؿ املؤسسو ى لكلُووت
الفلىم بجامفت الخزظىم.

خدم و ووت رقمُ و ووت حفم و و ـل و ووى ججمُ و ووق وخف و ووؾ
/http://repository.yu.edu.jo
وإجاخت املىاد الزقمُت.
ًضو و ووم املسو و ووخىدؿ الزسو و ووائ الجامفُو و ووت مو و ووً
ماجسو و و ووخير ودكخو و و ووىراه وكو و و ووذل مخزج و و و وواث
/http://dspace.univ-tlemcen.dz
البدو ووىر الفلمُو ووت لخفشٍو ووش لاجصو ووال الفلمو ووى
وجبادل املفلىماث بين باخثى الجامفت.
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املكخبو و ووت الزقمُو و ووت
لجامفت الجشائز
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مكخبو ووت رقمُو ووت للىزو ووائ املزقمىو ووت مو ووً ظو ووزف
مص و ووالد املكخب و ووت الجامفُ و ووت و التو و و جخع و ووزع
للجشائ ووز و فض ووااها الحض وواري ،جارٍخه ووا مى ووذ
 /http://193.194.83.98/jspuiالقودم إلوى ًىمىووا هوذا فوي ءو املُوادًً و حغعووع
الفت وورة مى ووذ ؼه ووىر العباـ ووت إل ووى غاً ووت 1930
باليس و و و ووبت للكخ و و و وواب الفزف و و و ووع و خت و و و ووى 1811
باليسبت للكخاب بالحزف الالجُج .
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