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 مصتخلص :

ت اإلاخاح على ؤلاهترهذ، تهذف ئلى دساظت خالت للمعخىدع الشكمي لىصاسة     العذٌ اإلاصٍش

ف   للائمت مشاحعت أعذها الباخث، وجىاولذ الذساظت الخعٍش
ً
جلُُم اإلاعخىدع وفلا

باإلاعخىدع ووؽأجه، وأهذافه، والجمهىس اإلاىحه له اإلاعخىدع، ومصادس اإلاعلىماث التي 

البدث  ٌؽملها اإلاعخىدع، واإلاىضىعاث التي حغطيها هزه اإلاصادس، وئمياهاث

والاظترحاع اإلاخاخت باإلاعخىدع، وظُاظاث اإلاعخىدع، والخذماث التي ًلذمها 

للمعخفُذًً، ومً أبشص الىخائج التي جىصلذ ئلُه الذساظت أن اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة 

ت خُث جم ئجاخخه  ت مً أوائل اإلاعخىدعاث التي جيخمى للىصاساث اإلاصٍش العذٌ اإلاصٍش

م، وجىىع ئمياهاث البدث في  2018ؤلاهترهذ في ظبخمبر  على بىابت وصاسة العذٌ على

اإلاعخىدع لدؽمل أظلىب البدث البعُط، وأظلىب البدث اإلاخلذم، وأظلىب 

الخصفذ، وأوصذ الذساظت بضشوسة ؤلاعالن عً اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ 

ت للمهخمين بالؽئىن اللضائُت واللاهىهُت، ورلً باظخخذام الىظائل  اإلاصٍش

خلفت، مثل : ئجاخت سابط إلاىكع اإلاعخىدع على اإلاىاكع اإلاخخصصت في مجاٌ اإلاخ

تر( في  اللاهىن، واظخخذام وظائل الخىاصل الاحخماعي )مثل : فِغ بىن، وجٍى

ش الىاحهاث الشئِعت للمعخىدع، وجذعُم اإلادخىي الشكمي  ف باإلاعخىدع، وجطٍى الخعٍش

ذ مً مصادس اإلاعلىماث، وج  دذًث اإلاعخىدع بصفت مىخظمت .للمعخىدع باضافت اإلاٍض

معاًير جلُُم  –اإلاعخىدعاث الشكمُت  –الىصٌى الحش للمعلىماث :  الللنات املفتاحية

 اإلاعخىدعاث الشكمُت اللاهىهُت . –اإلاعخىدعاث الشكمُت 
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 أواًل اإلطار امليَذي للدراشة:

 متَيد: 1/1

اث الشكمُت على ؤلاهترهذ، حعذ اإلاعخىدعاث الشكمُت مً أخذر مإظعاث اإلاعلىم     

وأصبدذ وظهشث هزه اإلاعخىدعاث في ئطاس مبادساث الىصٌى الحش للمعلىماث، 

اإلاعخىدعاث الشكمُت ضشوسة ملحت ليل مإظعت حععى ئلى الاسجلاء بالخذماث التي 

، وكذ بشصث في آلاوهت ألاخيرة ظاهشة ئوؽاء جلذمها للعاملين بها  واإلاعخفُذًً منها

كمُت اإلاإظعُت التي جدبع مإظعت ما، وجلىم باجاخت ؤلاهخاج الفىشي اإلاعخىدعاث الش 

الصادس عً اإلاإظعت، وهزلً ؤلاهخاج الفىشي للباخثين باإلاإظعت في ؼيل سكمي 

 وبذون أي كُىد أو عىائم .   
ً
 مجاها

ت أهمُددددددددددت اإلاعددددددددددخىدعاث الشكمُددددددددددت، همإظعددددددددددت      وكددددددددددذ أدسهددددددددددذ وصاسة العددددددددددذٌ اإلاصددددددددددٍش

هترهدددددذ، ومدددددا لهدددددزه اإلاإظعدددددت مدددددً دوس مهدددددم فدددددي ئداسة وجىظدددددُم معلىماجُدددددت مخاخدددددت علدددددى ؤلا 

عاث وكدددىاهين وأخيدددام كضدددائُت  ً وخفدددل ألاصدددٌى الشكمُدددت الخاصدددت بهددا مدددً حؽدددَش وجخددٍض

باعخباسهددددا الجهددددت اإلاىددددىم بهددددا ئداسة مىظىمددددت اللضدددداء فددددي مصددددش، ولددددزلً بددددادسث باوؽدددداء 

 لجمهىس اإلاعخفُذ
ً
 ًً .معخىدع سكمي لها على ؤلاهترهذ وئجاخخه مجاها

 أٍنية الدراشة ومربراتَا:  1/2

جدددأحى أهمُدددت هدددزه الذساظدددت مدددً أهمُدددت مىضدددىعها، خُدددث حعدددذ اإلاعدددخىدعاث الشكمُدددت     

ددددت، همددددا أجهددددا مددددً أهددددم الىظددددائل التددددي  علددددى الددددشام مددددً خددددذازاها مددددً اإلاىضددددىعاث الحٍُى

حعددددددخخذم لجمدددددددع وخفدددددددل ؤلاهخددددددداج الفىدددددددشي بهدددددددذف ئجاخدددددددت هدددددددزا ؤلاهخددددددداج للمعدددددددخفُذًً، 

 ُه في أي وكذ، وفى أي ميان بأظهل الطشق ودون معىكاث . والىصٌى ئل

مثدددل ئوؽددداء اإلاعدددخىدعاث أخدددذ الخىحهددداث للمإظعددداث فدددي العذًدددذ مدددً دٌو العدددالم      ٍو

 إلادددددددا جدددددددىفشه مدددددددً ئمياهددددددداث لحفدددددددل اإلادخدددددددىي الشكمدددددددي للمإظعدددددددت، وئجاخدددددددت جبدددددددادٌ 
ً
هظدددددددشا

إلاإظعددددداث فدددددي اإلاعلىمددددداث والخبدددددراث علدددددى أوظدددددع هطددددداق، ئ  أن الغالبُدددددت العظمدددددى مدددددً ا

دددددت، همدددددا  الدددددىطً العش دددددي لدددددم تهدددددخم باوؽددددداء معدددددخىدعاث لحفدددددل وئداسة مخشحاتهدددددا الفىٍش
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دددددذ لخلُدددددُم اإلاعدددددخىدعاث الشكمُدددددت العشبُدددددت  أن ئوؽددددداءها  (1)أزبددددددذ الذساظددددداث التدددددي أحٍش

ًخضددددددددددع ئلددددددددددى الاحاهدددددددددداداث ال خصددددددددددُت للعدددددددددداملين فددددددددددي اإلاإظعدددددددددداث التددددددددددي جدبعهددددددددددا هددددددددددزه 

ء علددددى أخددددذ الىمددددارج الشائددددذة للمعددددخىدعاث اإلاعددددخىدعاث، وجللددددى هددددزه الذساظددددت الضددددى

الشكمُت في مصش والىطً العش ي، وهى اإلاعخىدع الشكمي الزي جم ئوؽاؤه مً ِكَبدل وصاسة 

ت، وجخلخص مبرساث دساظت هزا اإلاعخىدع في العىاصش آلاجُت :  العذٌ اإلاصٍش

 ٌعذ أٌو معخىدع عش ي مخخصص في مجاٌ اللاهىن .   -1

ت .ٌعذ مً أوائل اإلاعخىدعاث ا -2  لتي جم ئجاخاها مً كبل الىصساث اإلاصٍش

 اإلاعخىدع مخاح للىصٌى الحش .            -3

 أٍداف الدراشة وتصاؤالتَا:   1/3

جددداٌو الذساظددت جدلُددم هددذف سئددِغ وهددى و جلُددُم اإلاعددخىدع الشكمددي لددىصاسة العدددذٌ     

 إلاعددددداًير جلُدددددُم ا
ً
 وفلدددددا

ً
 دكُلدددددا

ً
 علمُدددددا

ً
ت اإلاخددددداح علدددددى ؤلاهترهدددددذ جلُُمدددددا إلاعددددددخىدعاث اإلاصدددددٍش

الشكمُددددت و للخعددددشف علددددى مددددىاطً اللددددىة والضددددعف فددددي اإلاعددددخىدع مددددً أحددددل العمددددل علددددى 

ش هددددزا اإلاعددددخىدع والاسجلدددداء بدددده لخدلُددددم أك،ددددخى ئفددددادة مىدددده للمعددددخفُذًً، وحعددددعى  جطددددٍى

 الذساظت لخدلُم رلً مً خالٌ ؤلاحابت عً الدعاؤ ث آلاجُت:

ت ؟ -1  ما أهذاف اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ اإلاصٍش

 ً اإلاعإوٌ عً ئداسة اإلاعخىدع، وما مإهالجه ؟  م -2

 ما الجمهىس اإلاىحه له اإلاعخىدع ؟ -3

 ما عذد مصادس اإلاعلىماث التي ٌؽملها اإلاعخىدع، وما أهىاعها ؟ -4

 ما اإلاىضىعاث التي جدىاولها مصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع ؟ -5

 ما طشق البدث في اإلاعخىدع ؟  -6

 ادس اإلاعلىماث باإلاعخىدع ؟ما ظُاظت ؤلاًذاع وؤلاجاخت إلاص -7

 ما الخذماث التي ًلذمها اإلاعخىدع للمعخفُذًً ؟ -8
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 دلال الدراشة وحدودٍا: 1/4

 احلدود املوضوعية:  -1

 للائمددددددت      
ً
ت وفلددددددا جدىدددددداٌو الذساظددددددت جلُددددددُم اإلاعددددددخىدع الشكمددددددي لددددددىصاسة العددددددذٌ اإلاصددددددٍش

 مشاحعت أعذها الباخث .

 احلدود اللغوية: -2

ت باللغددددددددت اإلاخدددددددداح بهددددددددا جدىدددددددداٌو الذساظددددددددت ا     إلاعددددددددخىدع الشكمددددددددي لددددددددىصاسة العددددددددذٌ اإلاصددددددددٍش

 اإلاعخىدع، وهى اللغت العشبُت فلط .

 احلدود السميية:-3

ت مددً خددالٌ       جددم ئحددشاء الذساظددت الخلُُمُددت للمعددخىدع الشكمددي لددىصاسة العددذٌ اإلاصددٍش

رة مدا بدين ) اإلاىكع اإلاخاح علُه اإلاعخىدع على ؤلاهترهذ )مىكع بىابت وصاسة العذٌ( في الفتد

 م ( .2020دٌعمبر  –ظبخمبر 

 ميَر الدراشة وأدوات مجع البياىات: 1/5

اعخمذث الذساظت على مىهج دساظت الحالت همدىهج سئدِغ فدي جىداٌو اإلاعدخىدع الشكمدي     

اجددده،  ت مدددً حمُدددع حىاهبددده ومدخٍى باإلضدددافت ئلدددى اظدددخخذام اإلادددىهج لدددىصاسة العدددذٌ اإلاصدددٍش

 الخلُُمددددي اإلاخعدددداسف علُدددده فددددي جل
ً
ُددددُم اإلاعددددخىدعاث الشكمُددددت، واإلاىاكددددع ؤلالىتروهُددددت وفلددددا

إلاعددددداًير معُىدددددت جفشضدددددها طبُعدددددت الذساظدددددت، واعخمدددددذث الذساظدددددت فدددددي حمدددددع البُاهددددداث علدددددى 

 ألادواث آلاجُت :

كائمددددت اإلاشاحعددددت : كدددددام الباخددددث باعددددذاد كائمدددددت مشاحعددددت حؽددددخمل علدددددى مجمىعددددت مدددددً  -أ

( ورلدً مدً خدالٌ الاطدالع 1)ملحدم سكدم اإلاعاًير لخلُُم اإلاعدخىدع الشكمدي لدىصاسة العدذٌ 

وحعددذ هددزه اللائمددت هددي  (2)علددى ؤلاهخدداج الفىددشي فددي مىضددىع جلُددُم اإلاعددخىدعاث الشكمُددت 

 ألاداة الشئِعت لجمع البُاهاث عً اإلاعخىدع، وحؽخمل على زماهُت معاًير، وهى :

فُت باإلاعخىدع .                          -1  خىدع .ئداسة اإلاع -2البُاهاث الخعٍش

 اإلاُخاداجا وبُاهاث الىصف . -4      مدخىي اإلاعخىدع .                               -3

 ظُاظاث اإلاعخىدع . -6      ئمياهاث البدث والاظترحاع .                      -5
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 خذماث اإلاعخىدع .   -8      ؤلاًذاع في اإلاعخىدع .                           -7

ت اإلاباؼددددددشة واإلاخاسعددددددت اإلاعددددددخمشة للمعددددددخىدع، واظددددددخخشاج البُاهدددددداث الالصمددددددت اإلاالخظدددددد -ب

 للمعاًير التي حؽملها كائمت اإلاشاحعت .
ً
 لخلُُمه وفلا

اإلالابلددددددت ال خصددددددُت والاجصددددددا ث الهاجفُددددددت مددددددع ألاظددددددخارة مددددددشوة عددددددى  مددددددذًش ئداسة  -ج

 الحاظب آلالي بىصاسة العذٌ، واإلاعئىلت عً ئداسة اإلاعخىدع .

دددددددذ ؤلالىتروودددددددي للمعدددددددخىدع اإلاشاظددددددد -د دددددددم البًر الث مدددددددع العددددددداملين فدددددددي اإلاعدددددددخىدع عدددددددً طٍش

(mgsmdev@gmail.com . ) 

 الدراشات الصابكة: 1/6

ًضخدددددددش ؤلاهخددددددداج الفىدددددددشي اإلاخخصدددددددص فدددددددي مجددددددداٌ اإلاىخبددددددداث واإلاعلىمددددددداث بالعذًدددددددذ مدددددددً     

مىدً جلعدُم هدزه الذساظداث ئلدى فئخدين : الفئددت  الذساظداث عدً اإلاعدخىدعاث الشكمُدت، ٍو

ددددف باإلاعددددخىدعاث الشكمُددددت، ووؽددددأتها ألا  ددددت التددددي جدىدددداٌو الخعٍش ولددددى هددددي الذساظدددداث الىظٍش

وجطىسهدا، وأهدذافها، وأهمُاهددا، وأهىاعهدا، والفئددت الثاهُدت هدي الذساظدداث الخطبُلُدت التددي 

 إلاعدداًير مىهجُددت، وجيخمددى الذساظددت الحالُددت ئلددى 
ً
جدىدداٌو جلُددُم اإلاعددخىدعاث الشكمُددت وفلددا

ًلخصش عش  الذساظاث العابلت علدى أهدم الذساظداث عدً جلُدُم  الفئت الثاهُت، ولزلً

 اإلاعخىدعاث الشكمُت . 

جلُُم اإلاعخىدع الشكمي لجامعت  Connolly  Davis (2007 )(3) &جىاولذ دساظت     

وهى ئخذي الجامعاث الخاصت بالى ًاث اإلاخدذة  Cornell Universityهىسهُل 

اث  م فدص مدخٍى ىُت، ورلً عً طٍش اإلاعخىدع، ومذي مؽاسهت أعضاء هُئت ألامٍش

غ  غ به، واعخمذث الذساظت على اإلالابالث ال خصُت مع أعضاء هُئت الخذَس الخذَس

في العلىم ؤلاوعاهُت والاحخماعُت، وجىصلذ الذساظت ئلى ضعف مدخىي اإلاعخىدع ئلى 

 حاهب ضعف الحماًت لحم اإلاإلف لألعماٌ اإلاذسحت باإلاعخىدع .

وجىاولددذ جدلُددل وجلُددُم اإلاعددخىدعاث Deventer & Piennar  (2008 )(4 )زددم دساظددت    

لُددددا فددددي الفتددددرة مددددً عددددام  م ،  2008م ئلددددى عددددام 2000الشكمُددددت اإلاإظعددددُت فددددي حىددددىب أفٍش

وبُان أهذافها، ودوسها في دعم اظتراجُجُاث اإلاإظعداث اإلاعدئىلت عنهدا، وأهدىاع مصدادس 

فددي بىدداء اإلاعددخىدعاث، وجىصددلذ اإلاعلىمدداث اإلاخاخددت باإلاعددخىدعاث، والبددرامج اإلاعددخخذمت 
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هدددددى أهبددددددر البدددددرامج اإلاعدددددخخذمت فدددددي بىددددداء اإلاعددددددخىدعاث  Dspaceالذساظدددددت ئلدددددى أن بشهدددددامج 

لُا .  الشكمُت بجىىب أفٍش

ئلدددددددى جدلُدددددددل اإلاعدددددددخىدعاث الشكمُدددددددت  (5)( 2009وهدددددددذفذ دساظدددددددت ئًمدددددددان فدددددددىصي عمدددددددش )   

دد  ولغٍى
ً
 ومىضددىعُا

ً
، وجدذًددذ أهددىاع اإلاخخصصدت فددي مجدداٌ اإلاىخبدداث واإلاعلىمدداث حغشافُدا

ً
ا

مصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت بها، وجىصدلذ الذساظدت ئلدى أن اإلالدا ث هدي أهبدر أهدىاع مصدادس 

 فددددددددددي اإلاعدددددددددخىدعاث خُددددددددددث جددددددددددىافشث فدددددددددي 
ً
٪ مددددددددددً العددددددددددذد ؤلاحمددددددددددالي 73اإلاعلىمددددددددداث جددددددددددىافشا

٪ زددم اإلاددىاد ايددر  57للمعددخىدعاث التددي ؼددملاها الذساظددت، جلاهددا أعمدداٌ اإلاددإجمشاث بيعددبت 

 ٪ . 53بت اإلايؽىسة بيع

جلُددُم حعددعت معددخىدعاث للىصددٌى للحددش فددي مجدداٌ  Bhat (2009 )(6)وجىاولددذ دساظددت     

علددددددىم الحاظددددددب وجىىىلىحُددددددا اإلاعلىمدددددداث، وجددددددم اخخُدددددداس اإلاعددددددخىدعاث مددددددً خددددددالٌ دلُددددددل 

ومدً   Directory of Open Access Repositories (DOAR)معخىدعاث الىصٌى الحدش

ددم أهددم الىخددائج التددي جىصددلذ ئليهددا الذس  اظددت أن أالددب اإلاعددخىدعاث جددم ئوؽدداؤها عددً طٍش

 فدددددي ئوؽددددداء اإلاعدددددخىدعاث بشهدددددامج 
ً
غ، وأن أهبدددددر البدددددرامج اظدددددخخذاما أعضددددداء هُئدددددت الخدددددذَس

Eprint  ومعظم اإلاعخىدعاث بهدا ظُاظداث خاصدت باخخُداس مصدادس اإلاعلىمداث التدي ًدخم ،

ت إلاصدددادس ئًدددذاعها فدددي اإلاعدددخىدع، وظُاظددداث جددددذد هُفُدددت الاخخفدددا  بالي ددد  الاخخُاطُددد

اإلاعلىمدددددداث، وأوصددددددذ الذساظددددددت بضددددددشوسة ئعددددددذاد العُاظدددددداث الخاصددددددت بددددددالحفل وئداسة 

اث، وظُاظاث ئجاخت الىص اليامل للمصادس .  اإلادخٍى

، وجىاولددددددذ أبددددددشص مؽددددددشوعاث سكمىددددددت  (7)( 2010زددددددم دساظددددددت ظددددددشفُىاص أخمددددددذ خددددددافل )    

 وجدلُلهدددا وجلُُمهدددا، همدددا جىاولدددذ الذساظدددت واكدددع 
ً
اإلاؽدددشوعاث العشبُدددت ألاطشوخددداث عاإلاُدددا

بهدذف الخخطددُط إلوؽدداء معدخىدع سكمددي لألطشوخدداث علددى معدخىي العددالم العش ددي، ومددً 

أبدددددددددشص هخدددددددددائج الذساظدددددددددت أن اإلاعدددددددددخىدعاث اإلاإظعدددددددددُت جدخدددددددددل اإلاشجبدددددددددت ألاولدددددددددى فدددددددددي جشجِدددددددددب 

اإلاعدددخىدعاث الشكمُدددت علدددى معدددخىي العدددالم، وجمثدددل اإلاعدددخىدعاث الشكمُدددت لألطشوخددداث 

م اإلاعددخىدعاث التددي حغطددى مصددادس اإلاعلىمدداث اإلاخخلفددت، ٪ مددً  جدد 51الجامعُددت وعددبت 

وأوصددذ الذساظددت بضددشوسة حعددذًل ظُاظدداث العمددل واللددىائذ اإلاعمددٌى بهددا فددي الجامعدداث 
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العشبُدددددت، والخاصدددددت باًدددددذاع ألاطشوخددددداث الجامعُدددددت، وضدددددشوسة جضدددددافش الجهدددددىد العشبُدددددت 

 للعمل على ئوؽاء معخىدع سكمي واخذ لألطشوخاث الجامعُت العشبُت .

جلُددددددددددُم زالزددددددددددت معددددددددددخىدعاث سكمُددددددددددت لجامعدددددددددداث  Kurtz (2010 )(8)وجىاولددددددددددذ دساظددددددددددت    

ىُدددت، وهدددى معدددخىدع حامعدددت واؼدددىطً، ومعدددخىدع حامعدددت و ًدددت أوهددداًى، ومعدددخىدع  أمٍش

فددددي ئوؽدددداء   Dspaceحامعددددت هُددددى مىعددددُىى، خُددددث حعددددخخذم هددددزه اإلاعددددخىدعاث بشهددددامج 

ُاهددداث )اإلاُخاداجدددا( وجىصدددلذ  فدددي واصدددفاث الب  Dublin Coreوئداسة اإلاعدددخىدع، ومعُددداس

الذساظدددت ئلدددى أن اإلاعدددخىدعاث الثالزدددت حعخمدددذ علدددى أخصدددائحي اإلاىخبددداث فدددي ئًدددذاع مصدددادس 

اإلاعلىماث فيها، هما جبين مً الذساظت حىدة بُاهاث الىصف إلاصادس اإلاعلىمداث اإلاخاخدت 

 باإلاعخىدعاث .  

م الجىدددددددذي )    دعاث الشكمُدددددددت اإلاعدددددددخى ( 9)( 2011وجىاولدددددددذ دساظدددددددت مدمدددددددىد عبدددددددذ الىدددددددٍش

وأهددددذافها، ومعدددداًير جلُُمهددددا، باإلضددددافت ئلددددى جدلُددددل  بددددشص عؽددددشة معددددخىدعاث سكمُددددت فددددي 

 للخصدديُف العدداإلاي للمعددخىدعاث الشكمُدددت
ً
 Rankingمجدداٌ اإلاىخبدداث واإلاعلىمدداث وفلدددا

Web of World Repositories   وأوصدذ الذساظدت بضدشوسة ئوؽداء معدخىدع سكمدي عش دي

اإلاعلىمددددددداث جدددددددذ مظلددددددت الاجدددددددداد العش ددددددي للمىخبددددددداث مخخصددددددص فددددددي مجددددددداٌ اإلاىخبدددددداث و 

واإلاعلىماث )اعلم( ، وجضمين اإلالشساث الذساظُت بأكعام اإلاىخباث واإلاعلىمداث العشبُدت 

وخددددذاث مىضددددىعُت جدىدددداٌو اإلاعددددخىدعاث الشكمُددددت مددددً خُددددث بىا هددددا وئداساتهددددا إلهعدددداب 

جين مهدددداساث الخعامددددل مددددع هددددزه الىىعُددددت مددددً مإظعدددداث اإلاعلىمدددداث التدددد ي فشضدددداها الخددددٍش

خطلبها ظىق العمل .   البِئت الشكمُت، ٍو

ئلدى جلُدُم اإلاىخبداث واإلاعدخىدعاث Tripathi & Jeevan (2011 )(10 )وهدذفذ دساظدت      

 
ً
ً معدددخىدعا الشكمُددت فددي الهىددذ، وجىاولدددذ الذساظددت جلُددُم أس عددت مىخبددداث سكمُددت، وعؽددٍش

 للجامعاث واإلاعاهذ الخلىُت ومعاهذ البدىر الهىذًت 
ً
 إلاعداًير جلُدُم معدخلاة سكمُا

ً
وفلدا

ددددداث معظدددددم اإلاعدددددخىدعاث  مدددددً دساظددددداث ظدددددابلت، وجىصدددددلذ الذساظدددددت ئلدددددى ضدددددعف مدخٍى

 الشكمُت الهىذًت ملاسهت باإلاعخىدعاث الشكمُت للعاإلاُت . 

فدددددددددص أفضددددددددل خمعددددددددين ئلددددددددى  (11)( 2012وهددددددددذفذ دساظددددددددت أخمددددددددذ عبددددددددادة العش ددددددددي )   

 لترجِددب مإظعددت 
ً
 وجدلُلهددا وفلددا

ً
اتهددا  Lab The Cybermetricsمعددخىدعا وجىصَددع مدخٍى
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، وجدذًددددذ أظددددالُب البدددددث والاظددددترحاع والبرمجُدددداث 
ً
 ومىضددددىعُا

ً
 وصمىُددددا

ً
 وهىعُددددا

ً
عددددذدًا

اإلاعددخخذمت والعُاظدداث اإلاخبعددت بهددا لىضددع  لُددت إلوؽدداء اإلاعددخىدعاث الشكمُددت حعترؼددذ 

بهدددا الجامعددداث العشبُدددت عىدددذ بىددداء معدددخىدعاتها الشكمُدددت، وجىصدددلذ الذساظدددت ئلدددى خدددش  

عخىدعاث مىضىع الذساظت على جىفير عذة أظالُب جمىً معدخخذميها مدً اظدترحاع اإلا

مصدددادس اإلاعلىمددداث اإلاخخلفدددت منهدددا الخصدددفذ، واظدددخخذام مددددشن بددددث داخلدددي للبددددث فدددي 

٪ مدددددددً اإلاعدددددددخىدعاث بدددددددشامج مفخىخدددددددت اإلاصدددددددذس، وأوصدددددددذ  75اإلاعدددددددخىدع، واظدددددددخخذمذ 

عدخىدعاث سكمُدت لهدا علدى الذساظت بضشوسة أن جددش  الجامعداث العشبُدت علدى ئوؽداء م

ت إلايعىبيها .  ؤلاهترهذ لخذمت العملُت الخعلُمُت والبدثُت بها وخفل ألاعماٌ الفىٍش

جلُدددددددُم اإلاعدددددددخىدع الشكمدددددددي  (12)( 2013وجىاولدددددددذ دساظدددددددت أؼدددددددشف مىصدددددددىس البعدددددددُىوي )   

اث والخلىُاث وألادواث والعُاظداث اإلاخبعدت  لجامعت اإلاىصىسة مً خُث البىاء واإلادخٍى

ًدددذاع والاظدددترحاع وؤلاجاخدددت، ومدددً أبدددشص الىخدددائج التدددي جىصدددلذ ئليهدددا الذساظدددت جدددىافش فدددي ؤلا 

ت، ولىددددددً   جىحددددددذ  البيُددددددت الخدخُددددددت للمعددددددخىدع مددددددً أحهددددددضة وبشمجُدددددداث وهفدددددداءاث سؽددددددٍش

 ظُاظت مدذدة إلجاخت الشظائل الجامعُت في اإلاعخىدع . 

ت جلُددددددددددُم ، وجىاولددددددددددذ هددددددددددزه الذساظدددددددددد( 13)( 2014زددددددددددم دساظددددددددددت ئهددددددددددذاء صددددددددددالح هددددددددددا ى )    

اإلاعددددددخىدعاث الشكمُددددددت للجامعدددددداث فددددددي الددددددذٌو العشبُددددددت بمددددددا حؽددددددخمل علُدددددده مددددددً كضدددددداًا 

دددت، وجدلُدددل همدددارج مدددً معدددخىدعاث الجامعددداث ألاحىبُدددت،  والاظدددخفادة جىىىلىحُدددت وئداٍس

لحفددددل  مددددً هددددزه اإلاعددددخىدعاث فددددي الخخطددددُط إلوؽدددداء معددددخىدع سكمددددي لجامعددددت اللدددداهشة

دددا   ممدد ًُ ا ٌعددداعذ علددى وضدددعها فددي مصددداف الجامعددداث وئجاخددت مخشحددداث الجامعددت ئلىتروه

اإلاخلذمت داخل الخصاهُف العاإلاُدت للجامعداث، وخلصدذ الذساظدت ئلدى عدذد مدً الىخدائج 

مددً أهمهددا كلددت عددذد اإلاعدددخىدعاث الشكمُددت للجامعدداث فددي الدددذٌو العشبُددت ممددا ًددذٌ علدددى 

عدددددذم الدددددىعى مدددددً حاهدددددب جلدددددً الجامعددددداث بأهمُدددددت ئظهددددداس كُماهدددددا العلمُدددددت والاحخماعُدددددت 

 . لىتروهُا مً خالٌ اإلاعخىدعاثئ

م أخمذ لبُذ )     جلُُم اإلاعخىدعاث الشكمُدت اإلاإظعدُت  (14)( 2016وجىاولذ دساظت مٍش

بالجامعاث الععىدًت مً خُث الخغطُدت، وئمياهداث البددث، والخدذماث، والعُاظداث، 

، والاظددددددخخذام،  ، و لُددددددت الددددددخدىم فددددددي الىصددددددٌى وجىظددددددُم اإلاعلىمدددددداث، وئمياهُددددددت الىصددددددٌى
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رمجُاث اإلاعخخذمت في ئوؽا ها، ومً أبشص الىخائج التدي جىصدلذ ئليهدا الذساظدت جفدىق والب

معددددخىدع حامعددددت اإلالددددً عبددددذ ة للعلددددىم والخلىُددددت علددددى حمُددددع اإلاعددددخىدعاث مددددً خُددددث 

عددذد اإلاصددادس، والخىددىع فددي أؼددياٌ اإلاصددادس، وحعددذد ئمياهدداث البدددث، وأوصددذ الذساظددت 

عاث الشكمُددت للجامعدداث العددعىدًت، وئجاخددت بضددشوسة ئوؽدداء مىكددع واخددذ ًجمددع اإلاعددخىد

 ئمياهُت البدث اإلاىخذ في حمُع اإلاعخىدعاث . 

اإلاعدددددددخىدعاث الشكمُدددددددت  (15)( 2019وجىاولدددددددذ دساظدددددددت خمدددددددادة عشفددددددداث عبدددددددذ الدددددددذاًم )    

العاإلاُدددددت اإلاخخصصددددددت فددددددي مجددددداٌ الضساعددددددت، وجلُُمهددددددا وفلدددددا إلاعدددددداًير جلُددددددُم اإلاعددددددخىدعاث 

دع سكمدددي وطجدددي مصدددشي بهدددذف حمدددع وخفدددل ووؽدددش الشكمُدددت، والخخطدددُط إلوؽددداء معدددخى 

 ؤلاهخاج الفىشي الضساعي اإلاصشي سؽيل سكمي . 

خضددم مددً اظددخعشا  الذساظدداث العددابلت أن معظددم الذساظدداث العشبُددت وألاحىبُددت      ٍو

جشهض اهخمامها علدى جلُدُم اإلاعدخىدعاث الشكمُدت للجامعداث، بِىمدا هىدان عدذد كلُدل مدً 

ىدعاث الشكمُدددت اإلاخخصصدددت فدددي مجددداٌ مىضدددىعي معدددين الذساظددداث جىاولدددذ جلُدددُم اإلاعدددخ

مثدددل : علدددىم الحاظدددب، واإلاىخبددداث واإلاعلىمددداث، والضساعدددت، و  جىحدددذ أي دساظدددت ظدددابلت 

عً اإلاعخىدعاث الشكمُت اإلاخخصصت في مجداٌ اللداهىن ممدا ًإهدذ أهمُدت مىضدىع هدزه 

 الذساظت، والحاحت ئلى دساظخه .

 ثاىيًا اإلطار اليظري للدراشة:

 َوو املصتودعات الرقنية:مف 2/1

اإلاعخىدع  ODLISعشف كامىط اإلاىخباث واإلاعلىماث اإلاخاح على الخط اإلاباؼش     

الشكمي بأهه عباسة عً خذمت ملذمت مً خالٌ مجمىعت مً اإلاىخباث البدثُت التي 

جخعاون مع سعضها البعض في بىاء اإلاجمىعاث الشكمُت والىخب والشظائل العلمُت 

التي تهم اإلاإظعت هىظُلت للحفا  على اإلاعلىماث العلمُت  والىظائط ألاخشي 

 إلابادسة ألاسؼُف 
ً
ووؽشها، بهذف الىصٌى الحش واير اإلالُذ ئلى جلً اإلاعلىماث امخثا 

 Open Archive Initiative Protocol For Metadata اإلافخىح لحصاد اإلاُخاداجا

Harvesting (OAI- PMH)  لت للدؽغُل البُجي والزي ًجعل جلً ألاسؼُفاث كاب

 .  (16)والبدثي 
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بِىما عشف كامىط مصطلحاث الاجصاٌ العلمي اإلاعخىدع الشكمي بأهه كاعذة     

بُاهاث على ؤلاهترهذ ًمىً البدث فيها والىصٌى ئلى ألاعماٌ البدثُت اإلاىدعت مً ِكَبل 

ادة فش   كمي الىصٌى ئلي ألاعماٌ العلمُت والحفل الش الباخثين بها، وتهذف ئلى ٍص

ل اإلاذي لخلً ألاعماٌ، واالبا ما ًخم بىا ها لخذمت اخخُاحاث مجمىعت معُىت مً  طٍى

 . ( 17)اإلاعخفُذًً 

وعشف معجم مصطلحاث اإلاىخباث واإلاعلىماث وألاسؼُف اإلاعخىدع الشكمي بأهه    

ب،  وجدخىي علي ألاعماٌ كاعذة بُاهاث ًمىً الىصٌى ئليها والبدث فيها على الٍى

أودعها الباخثىن في اللاعذة، وتهذف ئلي وكاًت ألاعماٌ البدثُت وخفظها  البدثُت التي

   .( 18)علي اإلاذي البعُذ 

فاث العابلت أن مً أهم خصائص اإلاعخىدعاث الشكمُت :    خضم مً الخعٍش  ٍو

       . حمع ؤلاهخاج الفىشي 

     . ل ألاحل لإلهخاج الفىشي  الحفل طٍى

     الاجاخت على ؤلاهترهذ . 

     . ت الىصٌى  خٍش

 أٍداف املصتودعات الرقنية: 2/2

مىً ئًجاصها     جدىىع ألاهذاف التي ًمىً أن جيشخئ اإلاعخىدعاث الشكمُت مً أحلها، ٍو

 فُما ًأحي:

    اإلاعاهمت في جدلُم مفهىم اإلاجخمع الالوسقىPaperless Society . 

   . اإلاؽاسهت وؤلاظهام في ئهخاج اإلاعشفت 

   َع اإلاعلىماث للمجخمع وئًصالها سؽيل أظشع وجيلفت أكل .جىص 

   . ت  جدلُم الخعاون بين مإظعاث البدث العلمي والهُئاث الخعلُمُت والخجاٍس

   . مً خالٌ ؤلاجاخت الشكمُت للمعلىماث التي جلخىيها 
ً
 جمثُل وؽام اإلاإظعت عاإلاُا

   لخلف مع ئجاخت ؤلافادة منها .اإلادافظت على مصادس اإلاعلىماث الىادسة واللابلت ل 

    جىفير مذاخل مخعذدةAccess Points  ( 19)للبدث عً اإلاعلىماث . 
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    م ؤلاًذاع ال خ،خي أو ألاسؼفت ئجاخت الىصىٌ الحش ئلى ؤلاهخاج الفىشي عً طٍش

 الزاجُت .

   . حمع اإلادخىي العلمي في ميان واخذ ختى ٌعهل الىصٌى ئلُه 

    والحفل ً  . ( 20)على اإلاذي البعُذ لألصٌى الشكمُت للمإظعت الخخٍض

 أىواع املصتودعات الرقنية: 2/3

 جىلعم اإلاعخىدعاث الشكمُت ئلي هىعين سئِعين، وهما :     

: هي اإلاعخىدعاث الخاسعت   Institutional Repositoriesاإلاعخىدعاث اإلاإظعُت -1

خعلُمُت، والتي حعمل علي للمإظعاث والجامعاث واإلاعاهذ واإلاىظماث البدثُت وال

حمع ؤلاهخاج الفىشي للباخثين اإلاىدعبين ئليها، وئجاخت هزا ؤلاهخاج للمعخفُذًً ظىاء 

داخل اإلاإظعت أو خاسحها، ورلً وفلا للعُاظت التي ًلشسها اإلاعئىلىن عً 

فاجها (Opendoar) اإلاعخىدع، وخعب ما ًإهذه الذلُل العاإلاي للمعخىدعاث الشكمُت 

 .أهبر اإلاعخ
ً
 ىدعاث اهدؽاسا

: هي اإلاعخىدعاث اإلاخخصصت  Specialized Repositoriesاإلاعخىدعاث اإلاخخصصت -2

 
ً
ىدع الباخثىن فيها ئهخاحهم الفىشي جطىعُا في مجاٌ علمي واخذ أو عذة مجا ث، ٍو

وفلا إلاجاٌ الخغطُت اإلاىضىعُت للمعخىدع، وكذ جدبع ئخذي اليلُاث أو اإلاعاهذ 

عذد مً اإلاإظعاث اإلاخخصصت في اإلاجاٌ اإلاىضىعي للمعخىدع العلمُت، أو ًذعمها 
(21) . 

 هما ًمىً جلعُم اإلاعخىدعاث الشكمُت وفلا لىىع اإلادخىي ئلى ألاهىاع آلاجُت :     

هي اإلاعخىدعاث التي جخضمً اإلالا ث والبدىر  : معخىدعاث اإلالا ث والبدىر -1

 ماٌ اإلاإجمشاث .العلمُت ومعىداث اإلالا ث وملا ث الذوسٍاث وأع

ًطلم عليها أًضا معخىدعاث الىُاهاث الخعلُمُت، وهي : اإلاعخىدعاث الخعلُمُت  -2

التي جخضمً اإلادخىي الخعلُمي الشكمي، وحعمل هزه اإلاعخىدعاث علي جبادٌ اإلاعشفت 

الخعلُمُت بين اإلاخعلمين وحعهُل الحصٌى علي اإلاعلىماث، هما حعمل علي حعهُل 

م اإلاعخىدع . الخىاصل بين اإلاعلم  ين واإلاخعلمين عً طٍش
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معخىدعاث البُاهاث : جضم البُاهاث الىصفُت لألؼياٌ اإلاخخلفت مً أوعُت  -3

اإلاعلىماث مً هخب ودوسٍاث وأبدار وملا ث وأعماٌ مإجمشاث، وجمخاص هزه 

اإلاعخىدعاث بدىظُم اإلادخىي خعب أهىاع البُاهاث واإلاىاد بها فِعهل علي اإلاعخفُذ 

 ي البُاهاث واإلاصادس سعهىلت وظشعت .الىصٌى ئل

معخىدعاث الشظائل الجامعُت : جضم الشظائل الجامعُت اإلاجاصة، وجدُذ للباخثين  -4

ف بالشظائل الجامعُت  لخجىب الخىشاس اير  الاطالع عليها وؤلافادة منها، وجفُذ في الخعٍش

 اإلاشاىب في الذساظاث والبدىر .

جا مً اإلاعخىدعاث العابلت اإلاعخىدعاث اإلاخخلطت : هي الت -5   . ( 22)ي جضم مٍض

 مسايا املصتودعات الرقنية: 2/3

حعذ اإلاعخىدعاث الشكمُت ئخذي كىىاث الاجصاٌ العلمي ألاوادًمي مً خالٌ     

مصادس اإلاعلىماث اإلاخعذدة اإلاخاخت بها، وجىفش اإلاعخىدعاث الىثير مً اإلاضاًا ظىاء 

وعخعش  فُما ًأحي أهم مضاًا اإلاعخىدعاث للباخثين أو للمإظعاث أو للمىخباث، و 

 الشكمُت: 

 مضاًا اإلاعخىدعاث الشكمُت للباخثين: 2/3/1

  داخل ً حعاعذ الباخثين على خفل واظترحاع أبداثهم، وئجاخت أعمالهم لآلخٍش

ت .  وخاسج اإلاإظعت مع خماًت خلىق اإلالىُت الفىٍش

 عاون والخىاصل في ألاوؽطت ح جُع اإلاؽاسهت الحشة إلاخشحاث البدىر العلمُت والخ

 الخعلُمُت والبدثُت .

  ئجاخت ح جُل ألافياس البدثُت الجذًذة في طبعاث أولُتpre-prints  في خالت

عت الخلذم لضمان خم ملىُاها .  الخخصصاث ظَش

  إلجاخت اإلاىاد التي   ًمىً وؽشها مً خالٌ كىىاث اليؽش الخللُذًت 
ً
حعذ وظُطا

 هملفاث الصىث والصىس والفُذًى .مثل الىظائط اإلاخعذدة 

  ادة معامل ت، والاظدؽهاد بها، وبالخالي ٍص ادة فش  الاطالع على ألاعماٌ الفىٍش ٍص

 للبدىر العلمُت . Impact Factorالخأزير 
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  جىفش اإلاعخىدعاث ئمياهُت كُاط معذ ث اظخخذام اإلاىاد اإلاخاخت بها، وبالخالي جدُذ

 لعمله البدثي . Downloadل للباخث معشفت عذد مشاث الخدمُ

  حعاعذ الباخثين في جىفير مخطلباث الجهاث اإلامىلت للبدىر باجاخاها في اإلاعخىدعاث

ل مً الجهاث اإلااهدت  ادة فش  الحصٌى على جمٍى  .  (23)لٍض

 مضاًا اإلاعخىدعاث الشكمُت للمإظعاث: 2/3/2

وبخاصت في ظل جىىع  جخمخع اإلاإظعاث التي جيشخئ اإلاعخىدعاث سعذد مً اإلاضاًا،    

أهذاف اإلاعخىدع وزشاء مدخىاه، ومذي ح جُع الباخثين على اإلاؽاسهت واإلاعاهمت 

 باهخاحهم الفىشي، ومً هزه اإلاضاًا : 

  ادة الاطالع والاظدؽهاد اإلاشحعي الاسجلاء والنهى  بمياهت اإلاإظعت مً خالٌ ٍص

 .باإلهخاج الفىشي للباخثين اإلاىدعبين ئليها في ألاوظام ال
ً
 وعاإلاُا

ً
 علمُت مدلُا

 . ت والعلمُت والثلافُت للمإظعت  للحُاة الفىٍش
ً
 دائما

ً
 حعذ سجال

 . ل اإلاذي سؽيل  مً لإلهخاج الفىشي للمإظعت  حعمل على الحفل طٍى

  ت مً خالٌ جىعُت الباخثين العماح للمإظعت باداسة خلىق اإلالىُت الفىٍش

 باإلاإظعت بلضاًا الطبع واليؽش .

  في الخعشف على كُمت اإلاإظعت العلمُت والاحخماعُت واإلاادًت التي جترحم ئلى حعاعذ

ل خاسحُت   .( 24)فىائذ ومىافع ملمىظت جخمثل في الحصٌى على مصادس جمٍى

 مضاًا اإلاعخىدعاث الشكمُت للمىخباث: 2/3/3

  ادي مً خالٌ مؽاسهاها في عملُاث حعمذ اإلاعخىدعاث للمىخباث بأداء دوس ٍس

للمعخىدع بىصفها الجهت اإلاعئىلت عً اإلاعخفُذًً، والتي جملً اإلاعشفت ؤلاعذاد 

 والخبرة باخخُاحاتهم ومخطلباتهم .

  ًًحعاعذ اإلاىخباث في مىاحهت مخطلباث العصش الشكمي بخلبُت اخخُاحاث اإلاعخفُذ

 مً مصادس اإلاعلىماث والخذماث .

 ًًوجشاحع ميزاهُاث  حعاعذ اإلاىخباث في ظذ الفجىة بين اخخُاحاث اإلاعخفُذ

 .(25)اإلاىخباث خاصت في ظل اسجفاع أظعاس الذوسٍاث العلمُت 
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 التحديات اليت توادُ املصتودعات الرقنية: 2/4

على الشام مً الفىائذ واإلاضاًا التي جدللها اإلاعخىدعاث ئ  أن هىان سعض    

شها، ومنها :  العلباث والخدذًاث التي جىاحه ئوؽاء اإلاعخىدعاث وجطٍى

 لخيلفت : لِغ اإلالصىد هىا جيلفت البرمجُاث التي حعخخذم في ئوؽاء اإلاعخىدعاث ا

 ن البرمجُاث مفخىخت اإلاصذس خففذ هزا العبء، ولىً اإلالصىد بها الخيالُف التي 

م عمل اإلاعخىدع .  مثل مشجباث فٍش
ً
 ًخعين دفعها دوسٍا

 مً مصادس  صعىباث ئهخاج اإلادخىي : حعخمذ اإلاعخىدعاث في جذعُم مدخىاها

 ،
ً
اإلاعلىماث على سابت واظخعذاد الباخثين إلًذاع ئهخاحهم الفىشي باإلاعخىدع جطىعُا

جب على اإلاعخىدع ئزباث كُمخه ومياهخه سعشعت لد جُع الباخثين على ؤلاًذاع به .  ٍو

  ما ًىىن مً الصعب الحفا  على جىفير الذعم الذائم 
ً
الذعم اإلاعخمش : االبا

على اإلاإظعت اإلاعئىلت عً اإلاعخىدع أن جأخز في الاعخباس  للمعخىدع، ولزلً ًجب

 جىفير مصادس الذعم للمعخىدع لضمان اظخمشاسه .

  ت ت : ًخخىف سعض الباخثين مً اهاهان خلىق ملىُاهم الفىٍش خلىق اإلالىُت الفىٍش

  عمالهم عىذ ئًذاعها باإلاعخىدعاث الشكمُت .

 شصهم على ئًذاع ئهخاحهم الفىشي في عذم وحىد خىافض للباخثين ًإدي ئلى عذم خ

 ٌؽعشون بتردد خُاٌ ؤلافصاح عً البُاهاث 
ً
اإلاعخىدعاث الشكمُت، بل أخُاها

 .  ( 26)الببلُىحشافُت إلهخاحهم 

 ثالجًا املصتودعات الرقنية الكاىوىية:

ًدىاٌو هزا اإلادىس مً الذساظت مجمىعت مً أهم اإلاعخىدعاث الشكمُت     

 لاهىن اإلاخاخت على ؤلاهترهذ .اإلاخخصصت في مجاٌ ال

 ICC Legal Tools (27)مصتودع األدوات الكاىوىية  3/1
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  The International Criminal Court (ICC)أوؽأث اإلادىمت الجىائُت الذولُت     

بهذف جضوٍذ اإلاعخفُذًً باإلاعلىماث  Legal Toolsمعخىدع ألادواث اللاهىهُت 

ُت، والتي جىطىي على حشائم الحشب أو حشائم ضذ اللاهىهُت عً كضاًا الجشائم الذول

ل هزا اإلاعخىدع مً خالٌ الخبرعاث  خم جمٍى ؤلاوعاهُت أو ئبادة حماعُت أو عذوان، ٍو

 مً دٌو الاجداد ألاوسو ي، وفى ملذماها الذاهماسن وفىلىذا .

أما عً الجمهىس اإلاىحه له اإلاعخىدع فِؽمل ول شخص ًخعامل مع الجشائم     

وبخاصت اللضاة، واإلاذعىن العامىن، ومدامى الذفاع، واإلاىظماث اير الذولُت، 

 الحىىمُت العاملت في مجاٌ خلىق ؤلاوعان في حمُع أهداء العالم .

ذ عً      ؽخمل معخىدع ألادواث اللاهىهُت على ما ًٍض مً اإلاصادس  150000َو

م اإلادىمت اللاهىهُت راث الصلت بالعمل في اللاهىن الجىائي الذولي، وحؽمل وزائ

الجىائُت الذولُت )اللشاساث واإلالفاث وهصى  كضاًا اإلادىمت( ووزائم الىظام 

ألاظاسخي للمدىمت الجىائُت الذولُت، وهزلً الىزائم اإلاخعللت بالخعذًالث على الىظام 

ألاظاسخي للمدىمت، ووزائم لجان جل،خى الحلائم الخاسعت للمدىمت في الجشائم 

داهم الذولُت ألاخشي، ووزائم لجىت حشائم الحشب الخاسعت الذولُت، وكشاساث ووزائم اإلا

دُذ اإلاعخىدع  لألمم اإلاخدذة، واإلايؽىساث ألاوادًمُت في اللاهىن الجىائي الذولي، ٍو

البُاهاث الىصفُت لهزه الىزائم باإلضافت ئلى ئمياهُت كشاءة الىصى  الياملت للىزائم 

 وطباعاها وجدمُلها .

لغت ئ  أن الغالبُت  50التي ٌؽملها اإلاعخىدع ئلى أهبر مً وجدىىع لغاث الىزائم     

ت والفشوعُت، أما واحهت اإلاعخىدع )ؼيل  العظمى مً هزه الىزائم باللغخين ؤلاهجليًز

خم جدذًث اإلاعخىدع بصفت معخمشة 1سكم ت فلط، ٍو ( فهي مخاخت باللغت ؤلاهجليًز

 خُث ًخم ئضافت وزائم حذًذة ئلى اإلاعخىدع سؽيل ًىمي .
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 ICC Legal Tools( واحهت معخىدع 1ؼيل سكم )

 KLRI (28)مصتودع املعَد اللوري لبحوخ التعريع  3/2

ع         Korea Legislation Research Instituteاإلاعهذ الىىسي لبدىر الدؽَش

(KLRI)  معهذ مخخصص في ئحشاء البدىر في مجاٌ اللاهىن جم ئوؽاؤه في عام هى

عُت الىطىُت وجدعين الثلافت م بهذف اإلاعاهمت في د1990 عم العُاظت الدؽَش

اللاهىهُت في هىسٍا الجىىبُت، وأوؽأ اإلاعهذ هزا اإلاعخىدع بذعم مً اإلاىخبت الىطىُت في 

ىفش اإلاعخىدع الىصىٌ ئلى الىصى  الياملت للبدىر التي كام هىسٍا الجىىبُت ، ٍو

اإلاخاخت في اإلاعخىدع باعذادها الباخثىن العاملىن في اإلاعهذ، وكذ بلغ عذد البدىر 

خ   حؽمل بدىر ميؽىسة في دوسٍاث، وبدىر 4542م )5/11/2020بخاٍس
ً
( بدثا

 مإجمشاث، وبدىر كذمذ في هذواث ووسػ عمل .

دُذ 2وواحهت اإلاعخىدع )ؼيل سكم    ت، ٍو ( مخاخت باللغخين الىىسٍت وؤلاهجليًز

ع( هما ًىفش اإلاىضى  –العىىان  –اإلاعخىدع زالزت خُاساث للبدث، وهى )اإلاإلف 

 للمىضىع خُث ٌعش  كائمت باإلاىضىعاث 
ً
اجه وفلا اإلاعخىدع ئمياهُت جصفذ مدخٍى

 وأمام ول مىضىع عذد  58التي ٌغطيها اإلاعخىدع، وحؽمل هزه اللائمت 
ً
مىضىعا

البدىر التي ٌؽملها اإلاعخىدع في هزا اإلاىضىع، ومً هزه اإلاىضىعاث على ظبُل 
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 –الحلىق ألاظاظُت وخلىق ؤلاوعان  –ث الذولُت اإلاثاٌ : اللاهىن الذولي واإلاىظما

خماًت  –اللاهىن الخجاسي  –اللاهىن العام والىعى اللاهىوي  –اللاهىن اإلاذوي 

ت  –اإلاعلىماث   –اللاهىن ؤلاداسي  –كاهىن ألاخىاٌ ال خصُت  –اإلالىُت الفىٍش

هش كائمت اللاهىن الجىائي ..... ال ، وبالىلش على أي مىضىع مً هزه اإلاىضىعاث جظ

دُذ اإلاعخىدع ئمياهُت جدمُل الىصى   بالبدىر التي جىذسج جدذ هزا اإلاىضىع، ٍو

هما ًلذم اإلاعخىدع للمعخفُذًً خذمت ؤلاخاطت  PDFالياملت للبدىر بصُغت 

ت مً خالٌ ئجاخت كائمت سعىىان ؤلاضافاث الحذًثت  على  Recent Additionsالجاٍس

ً البدىر التي جم الصفدت الشئِعت للمعخىدع حؽخمل هزه ا للائمت على عىاٍو

 للمعخىدع .
ً
 ئضافاها خذًثا

  
  KLRI( واحهت معخىدع 2ؼيل سكم )

 Bepress Legal Repository (29)مصتودع بيربيض الكاىوىي  3/3

غ      وهى ؼشهت مخخصصت في  Bepressأوشخئ هزا اإلاعخىدع مً ِكَبل ؼشهت بُبٌر

ىُت، ورلً بهذف  مجاٌ اليؽش، وملشها و ًت والُفىسهُا في الى ًاث اإلاخدذة ألامٍش

جمىين ألاوادًمُين والباخثين واإلاهىُين اإلاخخصصين في مجاٌ اللاهىن مً وؽش 
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أعمالهم سعهىلت وظشعت بدُث جصل ئلى أهبر عذد ممىً مً اللشاء، ورلً مً خالٌ 

 . Legal Repositoryئجاخاها في اإلاعخىدع اللاهىوي

ؽخمل هزا اإلاعخىدع ع    لى اإلاىاد البدثُت اإلاخعللت باللاهىن، وحؽمل هزه اإلاىاد َو

اإلالا ث اإلايؽىسة واير اإلايؽىسة، وأبدار اإلاإجمشاث، وأطشوخاث اإلااحعخير 

ؽخمل اإلاعخىدع على  والذهخىساه، والعشو  الخلذًمُت، والىخب وفصٌى الىخب، َو

م اإلاإلفين أو اإلاإظعاث  مادة، وكذ جم ججمُع هزه 130000أهبر مً  اإلاىاد عً طٍش

التي ًيخمى ئليها اإلاإلفىن خُث ًدُذ اإلاعخىدع للمإلفين واإلاإظعاث ئسظاٌ مإلفاتهم 

خم رلً مً خالٌ ئوؽاء خعاب  التي ًشابىن في ئدساحها باإلاعخىدع سؽيل جطىعي، ٍو

صفدت و فخظهش  My Accountعلى اإلاعخىدع، ورلً بالىلش على أًلىهت خعا ي     و 

فُلىم اإلاإلف بادخاٌ بُاهاجه  Create new account " سعىىان ئوؽاء خعاب حذًذ و

ذه ؤلالىترووي وولمت العش  ذه ؤلالىترووي Pass Word وبٍش زم ًخللى سظالت على بٍش

لخفعُل الحعاب، وبزلً ًمىً للمإلف ئسظاٌ مإلفاجه التي ًشاب في ئًذاعها في 

داسة اإلاعخىدع بمشاحعت هزه اإلاإلفاث وفى خالت اإلاعخىدع مً خالٌ خعابه، وجلىم ئ

 اإلاىافلت عليها ًخم ئجاخاها في اإلاعخىدع .  

دُذ اإلاعخىدع اللاهىوي مدشن بدث مخلذم      للبدث في  Advance Searchٍو

ؽخمل على ظبعت خُاساث للبدث في اإلاعخىدع، وهى 3اإلاعخىدع )ؼيل سكم  ( َو

الىاؼش(  –هىع الىزُلت  –اإلاإظعت  -خلص اإلاعخ –اإلاىضىع  –العىىان  –اإلاإلف )

هما ًدُذ اإلاعخىدع ( AND – OR – NOTمع ئمياهُت اظخخذام الشوابط البىلُيُت )

  ظماء اإلاإلفين، واإلاىضىعاث، واإلاإظعاث التي 
ً
اجه وفلا ئمياهُت الخصفذ إلادخٍى

 ًدىمى ئليها اإلاإلفىن .

ىفش اإلاعخىدع للمعخفُذًً الاؼتران في خذمت كا    ذ ؤلالىترووي للمعخىدع ٍو ئمت البًر

ذ ؤلالىترووي الخا  به لُخم ئعالمه باإلاىاد اإلاضافت  خُث ًلىم اإلاعخفُذ بادخاٌ البًر

 للمعخىدع .
ً
 خذًثا
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 Bepress Legal Repository( البحث في مستودع 3شكل رقم )

(33 )  the Centre for Criminology مصتودع مركس عله اجلرمية  3/4  

مت، وهى مشهض أبدار مخخصص في اللاهىن أوؽأ هز     ا اإلاعخىدع مشهض علم الجٍش

دبع وصاسة العذٌ  الجىائي وملشه مذًىت فِعبادن في حمهىسٍت أإلااهُا الاجدادًت، ٍو

ؽخمل اإلاعخىدع على ئصذاساث اإلاشهض، وهزلً ئصذاساث ؤلاداساث  ألاإلااهُت، َو

الجىائُت،  اللاهىن الجىائي، واللضاًااللضائُت الخاسع لىصاسة العذٌ ألاإلااهُت اإلاخعللت ب

ش، والبدىر اإلايؽىسة في الذوسٍاث، وبدىر اإلاإجمشاث،  وحؽمل الىخب، والخلاٍس

ت .4وواحهت اإلاعخىدع )ؼيل سكم   ( مخاخت باللغخين ألاإلااهُت وؤلاهجليًز

لذم اإلاعخىدع بُاهاث وصفُت جفصُلُت إلاصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع،     ٍو

لغت  –هىع الىزُلت  –مإظعت اليؽش  –ميان اليؽش  –اإلاإلف  –العىىان وحؽمل )

خ ؤلاصذاس  –الىزُلت  اإلاعخخلص( باإلضافت ئلى الىصى   –اليلماث اإلافخاخُت  –جاٍس

 . PDFالياملت للمصادس بصُغت 
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  هىاع الىزائم، وظىىاث اليؽش، ومإظعاث     
ً
اجه وفلا دُذ اإلاعخىدع جصفذ مدخٍى ٍو

ر الىزائم التي جم ئضافاها للمعخىدع، هما ًمىً البدث في اإلاعخىدع اليؽش، وأخذ

 باظم اإلاإلف، والعىىان، وظىت اليؽش .     

ىفش اإلاعخىدع للمعخفُذًً الاؼتران في خذمت     إلعالمهم باإلاصادس التي ًخم   RSSٍو

 ئضافاها فىس ئجاخاها في اإلاعخىدع، هما ًلذم اإلاعخىدع خذمت الشد على اظخفعاساث

ذ ؤلالىترووي للمعخىدع  اإلاعخفُذًً مً خالٌ اسظالها ئلى البًر

(krimpub@krimz.de)  ذ زم ًخللى اإلاعخفُذ ؤلاحابت عً اظخفعاسه على البًر

 ؤلالىترووي الخا  به . 

 
  for CriminologyThe Center ( واحهت معخىدع 4ؼيل سكم )

 

 لعدل املصرية:رابعًا الدراشة التكيينية للنصتودع الرقني لوزارة ا

    
ً
ت وفلا ًدىاٌو هزا اإلادىس مً الذساظت جلُُم اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ اإلاصٍش

 ( التي كام الباخث باعذادها لخلُُم اإلاعخىدع . 1للائمت اإلاشاحعت )ملحم سكم 

  البياىات التعريفية اخلاصة باملصتودع: 4/1
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ت  لددددددزا ظددددددمي ًمثددددددل اإلاعددددددخىدع أخددددددذ الخددددددذماث ؤلالىتروهُددددددت لددددددىصا     سة العددددددذٌ اإلاصددددددٍش

تاإلاعددخىدع بمعددمى الجهددت التددي ًيخمددي ئليهددا و  و  اإلاعددخىدع الشكمددي لددىصاسة العددذٌ اإلاصددٍش

ت علددددددى ؼددددددبىت ؤلاهترهددددددذ  وجددددددم ئجاخددددددت اإلاعددددددخىدع  مددددددً خددددددالٌ بىابددددددت وصاسة العددددددذٌ اإلاصددددددٍش

(http://www.jp.gov.egخُددث جىحددذ أًلىهددت علددى )  الصددفدت الشئِعددت للبىابددت سعىددىان

و اإلاعددددخىدع الشكمددددي و وبددددالىلش علددددى هددددزه ألاًلىهددددت جظهددددش الصددددفدت الشئِعددددت للمعددددخىدع 

http://www.jp.gov.eg/ar/page_kh5.aspx  ( .5) ؼيل سكم 

( الخدددددددا  باإلاعدددددددخى        دع، فهدددددددى ًدبدددددددع همدددددددط الىصدددددددٌى أمدددددددا همدددددددط ؤلاجاخدددددددت )الىصدددددددٌى

 للمعدخفُذًً وبدذون أي كُدىد علدى ؤلافدادة  Open Accessالحدش
ً
خُدث ًدخم ئجاخخده مجاهدا

 مً اإلاعخىدع .

 

 ( الصفدت الشئِعت للمعخىدع الشكمي لىصاسة العذ5ٌؼيل سكم )

 التللفة :4/1/1

جهدداث عىدذ الخخطددُط لبىدداء اإلاعددخىدع الشكمددي الخدا  بددىصاسة العددذٌ جددم مخاطبددت ال     

اإلاخخصددت فددي بىدداء اإلاعددخىدعاث الشكمُددت، واؼددترطذ سعددض هددزه الجهدداث الحصددٌى علددى 

مبلددددغ مددددالي هبيددددر ًصددددل ئلدددددى ملُددددىن وخمعددددمائت ألددددف حىُددددده، وهظددددشا لضددددخامت اإلابلددددغ جدددددم 

http://www.jp.gov.eg/
http://www.jp.gov.eg/ar/page_kh5.aspx
http://www.jp.gov.eg/ar/page_kh5.aspx
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ش  الاعخمدداد علددى سعددض اإلاخخصددين مددً داخددل وصاسة العددذٌ مددً العدداملين فددي كطدداع الخطددٍى

جدددم الاعخمددداد علدددى بشهدددامج فدددي بىددداء اإلاعدددخىدع، وكدددذ الخلجدددي وئداسة الحاظدددب آلالدددي بدددالىصاسة 

Dspace  هدده بشهددامج مفخددىح  
ً
فددي ئوؽدداء وئداسة اإلاعددخىدع، وجددم اخخُدداس هددزا البرهددامج هظددشا

 علددى ؤلاهترهددذ، همددا أهدده ًددذعم اللغددت العشبُددت، وجددم جدمُددل البرهددامج 
ً
اإلاصددذس ومخدداح مجاهددا

عددددده فدددددي بىددددداء اإلاعدددددخىدع الشكمدددددي لدددددىصاسة العدددددذٌ لُىا ظدددددب الجمهدددددىس اإلاعدددددخفُذ مدددددً وجطَى

 اإلاعخىدع .

 تاريخ اإلىعاء واهلدف مً املصتودع :  4/1/2

م، وجددم ئجاخخدده علددى بىابددت وصاسة 2018بددذأ العمددل فددي ئوؽدداء اإلاعددخىدع فددي ؼددهش ًىهُددى      

 فدددددي 
ً
م، وجدددددم 2108ظدددددبخمبر  27العدددددذٌ علدددددى ؤلاهترهدددددذ سعدددددذ خدددددىالي زالزدددددت أؼدددددهش، وجدذًدددددذا

ٍت للمعدخىدع مىزلدت مدً وصاسة الاجصدا ث وجىىىلىحُدا الحصٌى على ؼهادة ملىُت فىش 

( أمددددا عددددً ألاهددددذاف الشئِعددددت مددددً ئوؽدددداء اإلاعددددخىدع، فلددددذ بددددذأ 6اإلاعلىمدددداث )ؼدددديل سكددددم 

اإلاعدددخىدع هفىدددشة أولُدددت فدددي ئطددداس ئجاخدددت الثلافدددت اللاهىهُدددت للجمهدددىس العدددام، ئضدددافت ئلدددى 

 عاث اللضائُت .جِعير الاطالع على ألامىس اللاهىهُت الخاصت باإلاداهم واإلاىضى 

 
ت للمعخىدع الشكمي لىصاسة العذ6ٌؼيل سكم )  ( ؼهادة اإلالىُت الفىٍش
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 اجلنَور املودُ لُ املصتودع:  4/1/3

ٌعذ اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ مىصت كاهىهُت واملت، خُث جدىىع مجا جه       

مىه، ولىً  وجخصصاجه اإلاىضىعُت، وهظشا لهزا الخىىع فلذ جىىعذ فئاث اإلاعخفُذًً

 ًأحي في ملذماهم زالر فئاث سئِعت، وهي :

 اللضاة . -1

 اإلادامىن . -2

 الجمهىس العام . -3

فاإلاعخىدع عباسة عً مىظىعت كاهىهُت لللضداة واإلاددامين والجمهدىس مخاخدت للجمُدع،   

وعلى حاهدب أخدش فدان اإلاىضدىعاث والخخصصداث واإلاصدطلحاث اإلاعدخخذمت جخدذم هدزه 

 واإلاعخىدع مخاح باللغت العشبُت فلط .، الفئاث بذكت ول فُما ًخصه

 حتديح املصتودع: 4/1/4

لم ٌؽش اللائمىن على اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ ئلى ظُاظاث الخدذًث      

اإلاخبعت في اإلاعخىدع، وعلى الطشف آلاخش ًلخصش جدذًث اإلاعخىدع على ئضافت مصادس 

خ ئضافت م صادس اإلاعلىماث ئلى معلىماث للمعخىدع، ولىً مً اإلاالخل مً جاٍس

اإلاعخىدع أن عملُت ؤلاضافت جخم على فتراث مخباعذة خُث لم ًخم ئضافت مصادس 

خ   18م، ورلً باضافت 2020دٌعمبر  28م ئ  في 2020ًىهُى 16للمعخىدع مً جاٍس

 ملاسهت بطٌى الفترة التي لم ًخم فيها ئضافت 
ً
 للمعخىدع وهى عذد كلُل حذا

ً
مصذسا

ذ على ظخت أؼهش .  مصادس حذًذة للمعخىد  ع، والتي جٍض

 إدارة املصتودع: 4/2

ش الخلجي ومشهض       ت للمعخىدع على عاجم كطاع الخطٍى ت وؤلاداٍس جلع اإلاعإولُت الفىٍش

اإلاعلىماث اللضائي وئداسة الحاظب آلالي بىصاسة العذٌ، خُث جم بىاء اإلاعخىدع مً 

سة العذٌ بضشوسة ئوؽاء خالٌ هزه اللطاعاث مىخملت، خُث حاء الخيلُف مً وصا

هزا اإلاعخىدع لُخذم الفئاث العابم رهشها، وفى بذاًت ئوؽاء اإلاعخىدع جم ئدخاٌ 

وجدمُل مصادس اإلاعلىماث في اإلاعخىدع مً خالٌ الاظخعاهت بمجمىعت مً الطالب 
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اإلاخطىعين مً ولُاث الحلىق، وججذس ؤلاؼاسة ئلى أهه ًمىً للمعخفُذًً الخىاصل مع 

ذ ؤلالىترووي )اإلاعئىلين عً   ( .mgsmdev@gmail.comاإلاعخىدع مً خالٌ البًر

 احملتوى: 4/3

 مصادر املعلومات املتاحة باملصتودع: 4/3/1 

جدىىع مصادس اإلاعلىماث التي جم ئجاخاها باإلاعخىدع في عذة فئاث، خُث جم ئدساحها     

 في ظبعت أكعام هما ًأحي : 

ضم هزه اللعم ال -1 عاث وألاخيام : ٍو عاث الصادسة عً مجلغ الدؽَش دؽَش

ذة  عاث مً حٍش خم الحصٌى على هصى  هزه الدؽَش الىىاب اإلاصشي ، ٍو

ت، باإلضافت ئلى سعض ألاخيام الصادسة عً مدىمت الىلض   الىكائع اإلاصٍش

 اإلاىخبت الشكمُت لىصاسة العذٌ : وخصص هزا اللعم للىخب اللاهىهُت . -2

إجمشاث التي حعلذها مإجمشاث الىصاسة : وخصص هزا اللعم  عماٌ اإلا -3

 وصاسة العذٌ .

ضم هزا اللعم سظائل ماحعخير ودهخىساه كام  -4 سظائل حامعُت : ٍو

 باعذادها كضاة مً وصاسة العذٌ .

 ؤلاخصائُاث : وخصص هزا اللعم لإلخصائُاث الخاصت بىصاسة العذٌ . -5

ضم هزا اللعم البدىر اإلالذمت مً اللضاة والعاملين  -6 البدىر : ٍو

 بىصاسة العذٌ .

ضم هزا اللعم اللضاًا اإلادفىظت في مشهض الذساظاث  -7 بىً اللضاًا : ٍو

 اللضائُت . 
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 عدد املصادر املتاحة وأظلال الصيغ: 4/3/2

 807م ) 2021دٌعدددددمبر  20ًبلدددددغ عدددددذد مصدددددادس اإلاعلىمددددداث اإلاخاخدددددت باإلاعدددددخىدع  ختدددددى     

( وجخاح الىصى  الياملت لهزه اإلاصادس في صُغخين ألاولى بصدُغت
ً
والثاهُدت  PDF مصذسا

مىً للمعخفُذ اخخُاس الؽيل الزي ًخم عش  مصذس اإلاعلىماث به . Wordبصُغت   ٍو

 التخصصات املوضوعية اليت يغطيَا املصتودع: 4/3/3

 في مجا ث العلىم     
ً
 مخخصصا

ً
ٌعذ اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ معخىدعا

دُذ اإلاع خىدع على صفدخه الشئِعت اللاهىهُت واللضائُت والعلىم اإلاشجبطت بها، ٍو

أًلىهت سعىىان و اإلاىاضُع و وبالىلش على هزه ألاًلىهت جظهش كائمت باإلاىضىعاث التي 

، ومنها على  48( وحؽخمل هزه اللائمت على 7ٌغطيها اإلاعخىدع )ؼيل سكم 
ً
مىضىعا

البروة  –البىاء  -ؤلاسهاب  –الاهخخاباث  –الاداسة اإلادلُت  –ظبُل اإلاثاٌ )الاخخالط 

اإلاعذهُت ..... ال ( وبالىلش على أي مىضىع مً هزه اإلاىضىعاث جظهش مصادس 

 اإلاعلىماث اإلاذسحت جدذ هزا اإلاىضىع .

 
 ( كائمت مىضىعاث اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذ7ٌؼيل سكم )
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 امليتاداتا وبياىات الوصف : 4/4

وفم هظام معين مهماها اإلاُخاداجا أو ما وساء البُاهاث هي بُاهاث هُيلُت مبيُت        

وصف واًضاح وحعهُل اظترحاع مصادس اإلاعلىماث واظخخذامها وجىظُمها، وحعخخذم 

اإلاُخاداجا لإلؼاسة ئلى اإلاعاًير أو الخطط التي جخخص بىصف مصادس اإلاعلىماث 

 .( 31)ؤلالىتروهُت 

، وكذ اعخمذ اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ في بىاء الد جُالث الببلُىحشافُت   

وهى أهبر اإلاعاًير  Dublin Coreووصف مصادس اإلاعلىماث على معُاس دبلً هىس 

 في اإلاعخىدعاث الشكمُت خُث ًمخاص ببعاطخه، وئمياهُت جطبُله على 
ً
اظخخذاما

مخخلف أهىاع مصادس اإلاعلىماث ؤلالىتروهُت، وحؽمل بُاهاث الىصف إلاصادس 

 ت :اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع على البُاهاث آلاجُ

خ ئجاخت اإلاصذس على اإلاعخىدع . -1  جاٍس

خ وؽش اإلاصذس . -2  جاٍس

 لغت اإلاصذس . -3

 اإلاىضىع . -4

 العىىان . -5

ع . -6  ظىت الدؽَش

ع . -7  هىع الدؽَش

 إملاىات البحح واالشرتداع: 4/5

 إملاىات البحح:   4/5/1

ًدعم اإلاعخىدع بخىافش واحهت بدثُت ظهلت الاظخخذام، خُث ٌعخمذ على زالزت     

 في اإلاعخىدع، وهى : أظالُب للبدث



 ؤلاهترهذ ... اإلاعخىدعاث الشكمُت اللاهىهُت اإلاخاخت على                      مدمذ سحب وهذاند. 

 

 
ت لعلىم اإلاعلىماث ل ، 1، ع8مج              316           اإلاجلت اإلاصٍش  م2021ابٍش

أظلىب البدث البعُط : ورلً مً خالٌ البدث داخل مدشن البدث  -1

مىً للمعخفُذ هخابت ولمت  Search Engineالذاخلي  اإلاضود به اإلاعخىدع، ٍو

ذ البدث عىه في مدشن  )أو عذة ولماث( مً العىىان أو اإلاىضىع الزي ًٍش

لى اليلمت التي ًبدث البدث فخظهش كائمت بمصادس اإلاعلىماث التي حؽخمل ع

و الاهخخاباث و جظهش الؽاؼت  عنها، فعلى ظبُل اإلاثاٌ عىذ البدث بيلمت

 ( .8)ؼيل سكم 

 

 ( البدث بيلمت و الاهخخاباث و في اإلاعخىدع8ؼيل سكم )

ورلً مً خالٌ البدث داخل مدشن البدث اإلاخلذم أظلىب البدث اإلاخلذم :  -2

ىفش هزا اإلادشن أس عت خُاس  اإلاإلف  –اث للبدث، وهى )العىىان للمعخىدع، ٍو

خ ؤلاصذاس( مع ئمياهُت جدذًذ هطاق البدث في حمُع  –اإلاىضىع  – جاٍس

اث اإلاعخىدع أو في أخذ أكعام اإلاعخىدع .   مدخٍى

أظلىب الخصفذ : ًدُذ اإلاعخىدع ئمياهُت اظخعشا  وجصفذ مصادس  -3

 
ً
خ الي -لدد )اإلاجمىعاث اإلاعلىماث التي ٌؽخمل عليها وفلا  -اإلاإلفىن  -ؽشجاٍس

ً  ( . 9اإلاىضىعاث( هما ًخضم مً الؽيل سكم ) -العىاٍو
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 ( البدث بالخصفذ إلاصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع9ؼيل سكم )           

 طرق عرض ىتائر البحح يف املصتودع:  4/5/2

لت ما مً طشق البدث أو      عىذما ًلىم اإلاعخفُذ بالبدث في اإلاعخىدع بطٍش

ٍدُذ اإلاعخىدع ًخم اظترحاع مصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع، و  الخصفذ،

خ  خ اليؽش أو جاٍس  لعىىان اإلاصذس أو جاٍس
ً
للمعخفُذ ئمياهُت جشجِب هخائج البدث وفلا

ىحذ خُاسان لترجِب هخائج البدث  خ ئدساج اإلاصذس في اإلاعخىدع( ٍو الاؼتران )جاٍس

 خائج البدث في الصفدت الىاخذة .جىاصلي( مع ئمياهُت جدذًذ عذد ه –)جصاعذي 

 شياشات املصتودع: 4/6

حعذ ظُاظاث اإلاعخىدع بمثابت الالئدت الذاخلُت للمعخىدع، وحعاهم هزه     

يبغي ( 32)العُاظاث في جىظُم العمل باإلاعخىدع، وجِعير عملُت ئداسة اإلاعخىدع  ٍو

 جدذًذ العُاظاث عىذ ئوؽاء اإلاعخىدع، وحؽمل العُاظاث آلاجُت :

ظُاظت اإلادخىي : جدذد هزه العُاظت أهىاع مصادس اإلاعلىماث التي ًضمها  -1

 اإلاعخىدع، ولغاث هزه اإلاصادس .
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ظُاظت ؤلاًذاع : جىضم هزه العُاظت الاحشاءاث الالصمت إلًذاع مصادس اإلاعلىماث  -2

باإلاعخىدع، وخطىاث ئًذاع مصادس اإلاعلىماث باإلاعخىدع، وألاشخا  اإلاعمىح لهم 

 .باإلًذاع 

ظُاظت البُاهاث الىصفُت )اإلاُخاداجا( : جدذد هزه العُاظت خطت اإلاُخاداجا التي  -3

ًخم الاعخماد عليها في وصف مصادس اإلاعلىماث في اإلاعخىدع، واإلاعئىلين عً عملُت 

 وصف مصادس اإلاعلىماث .

ظُاظت ؤلاجاخت : جدذد هزه العُاظت الفئاث التي ٌعمذ لها باظخخذام اإلاعخىدع،  -4

إلاصادس  Full Textجدذد هزه العُاظت ئمياهُت الحصٌى على الىص اليامل  هما

اإلاعلىماث، وهل ًخاح للجمهىس العام أم ًلخصش على العاملين في اإلاإظعت التي ًدبعها 

 اإلاعخىدع .

ظُاظت الاظدبعاد : جىضم هزه العُاظت اظدبعاد مصادس اإلاعلىماث مً  -5

 مين عليها .اإلاعخىدع، وؼشوطها، وضىابطها، واللائ

وكذ اؼخملذ العُاظاث اإلاخبعت في اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ، والتي جم وضعها   

مً كبل ئداسة اإلاعخىدع على حمُع هزه العُاظاث باظخثىاء ظُاظت الاظدبعاد خُث 

شحع رلً ئلى أهه لم ًخم اظدبعاد مصادس  لم جشد أي ئؼاسة ئليها في اإلاعخىدع، ٍو

 مىز ئوؽائه .       معلىماث مً اإلاعخىدع

 اإليداع يف املصتودع: 4/7

هى أخذ اإلافاهُم التي واهذ جلخصش فُما ظبم على ئًذاع  Depositeؤلاًذاع     

 مً الي   مً مإلفاجه في اإلاىخبت الىطىُت للذولت مً خالٌ كاهىن ًىص 
ً
اإلاإلف عذدا

 أخذ اإلافاهُ
ً
م اإلاشجبطت على رلً، أما في وكخىا الحالي فلذ صاس ؤلاًذاع أًضا

باإلاعخىدعاث الشكمُت، وكذ ًخدلم بىاظطت اإلاإلف هفعه مً خالٌ عذد مً 

 .  ( 33)الخطىاث ًدبعها بمىكع اإلاعخىدع، وكذ ًىىن بىاظطت اللائمين على اإلاعخىدع 

    
ً
خم ئًذاع مصادس اإلاعلىماث بجمُع فئاتها في اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ وفلا ٍو

اإلاعخىدع للمصادس، هما ًمىً للمإلفين الزًً ًشابىن في ئًذاع  خخُاس واهخلاء مذًش 

مإلفاتهم مً أبدار وملا ث وسظائل ماحعخير ودهخىساه في اإلاعخىدع سؽيل جطىعي، 
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م الد جُل في اإلاعخىدع مً خالٌ أًلىهت و ح جُل و اإلاخاخت في  ورلً عً طٍش

ذم حذًذ و ) ؼيل اإلاعخىدع خُث جدُذ هزه ألاًلىهت صفدت سعىىان و ح جُل معخخ

ذه ؤلالىترووي زم ًخللى سظالت مً ئداسة اإلاعخىدع 10سكم  لىم اإلاعخخذم بىخابت بٍش ( ٍو

حؽخمل على سابط إلهماٌ عملُت الد جُل، وبالىلش على هزا الشابط جظهش صفدت 

ًلىم اإلاعخخذم بىخابت بُاهاجه ال خصُت فيها لُخم مشاحعاها مً كبل ئداسة اإلاعخىدع، 

ا سظالت باإلاىافلت أو عذم اإلاىافلت على ح جُله في اإلاعخىدع، وفى خالت لُخللى سعذه

اإلاىافلت على ح جُل اإلاعخخذم في اإلاعخىدع ًمىىه ئسظاٌ مصادس اإلاعلىماث عً 

ذ ؤلالىترووي إلًذاعها في اإلاعخىدع، ولىً   ًخم ئًذاعها ئ  سعذ فدصها  م البًر طٍش

 مً كبل ئداسة اإلاعخىدع.  

 
 ( صفدت ح جُل معخخذم حذًذ باإلاعخىدع10ؼيل سكم )

 خدمات املصتودع: 4/8

 ًلذم اإلاعخىدع للمعخفُذًً الخذماث آلاجُت :    

ت : ًدُذ اإلاعخىدع على صفدخه الشئِعت كائمت سعىىان و  -1 خذمت ؤلاخاطت الجاٍس

 و )ؼيل سكم 
ً
ً مصادس اإلاعلىماث 11مضاف خذًثا ( حؽخمل هزه اللائمت على عىاٍو

خ ئضافاها . التي جم ئض  افاها خذًثا للمعخىدع، وجاٍس



 ؤلاهترهذ ... اإلاعخىدعاث الشكمُت اللاهىهُت اإلاخاخت على                      مدمذ سحب وهذاند. 

 

 
ت لعلىم اإلاعلىماث ل ، 1، ع8مج              320           اإلاجلت اإلاصٍش  م2021ابٍش

 

 
 للمعخىدع11ؼيل سكم )        

ً
ً اإلاصادس اإلاضافت خذًثا  ( كائمت سعىاٍو

خذمت ئسظاٌ آلاساء واإلالترخاث إلداسة اإلاعخىدع : ًمىً للمعخفُذًً مً اإلاعخىدع  -2

ذ ؤلالىترووي للمعخىدع  ئسظاٌ  سا هم وملترخاتهم مً خالٌ البًر

gmail.commgsmdev@ . 

اساث إلاىكع  -3 ئجاخت ئخصائُاث عً اإلاعخىدع : جلخصش هزه الاخصائُاث على عذد الٍض

 م .2020دٌعمبر  20ختى  21397اإلاعخىدع ، وكذ بلغ عذدها 

: جدُذ هزه الخذمت للمعخفُذًً بُاهاث جفصُلُت عً  RSSخذمت اإلالخص الىافي  -4

خ ئضافخه في مصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع ، وحؽمل  عىىان اإلاصذس، وجاٍس

اإلاعخىدع، والىكذ الزي جم فُه ئضافخه، والشابط اإلاخاح مً خالله اإلاصذس في 

 اإلاعخىدع .
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 ىتائر الدراشة:

ت جىصل الباخث      مً خالٌ دساظت وجلُُم اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ اإلاصٍش

 ئلى عذد مً الىخائج، منها :

ت خُث جم ئجاخخه ٌعذ اإلاعخىدع مً أوائل  -1 اإلاعخىدعاث التي جيخمى للىصاساث اإلاصٍش

 م . 2018على بىابت وصاسة العذٌ على ؤلاهترهذ في ظبخمبر 

ت مىزلت  -2 ت خاصل على ؼهادة ملىُت فىٍش اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ اإلاصٍش

 مً وصاسة الاجصا ث وجىىىلىحُا اإلاعلىماث .

عخىدع لدؽمل زالر فئاث سئِعت، وهى : جىىعذ فئاث الجمهىس اإلاىحه له اإلا -3

 اللضاة، واإلادامىن، والجمهىس العام . 

لخصش الخدذًث على ئضافت مصادس  -4 ًخم جدذًث اإلاعخىدع على فتراث مخباعذة، ٍو

 معلىماث للمعخىدع .

جىىعذ ئمياهاث البدث في اإلاعخىدع لدؽمل أظلىب البدث البعُط، وأظلىب  -5

 خصفذ .البدث اإلاخلذم، وأظلىب ال

ضعف اإلادخىي الشكمي للمعخىدع خُث بلغ عذد مصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت  -6

 . 807باإلاعخىدع ختى الاهاهاء مً الذساظت 
ً
 مصذسا

 توصيات الدراشة:

ت للمهخمين بالؽئىن  -1 ضشوسة ؤلاعالن عً اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ اإلاصٍش

خخلفت، مثل : ئجاخت سابط إلاىكع اللضائُت واللاهىهُت، ورلً باظخخذام الىظائل اإلا

اإلاعخىدع على اإلاىاكع اإلاخخصصت في مجاٌ اللاهىن، واظخخذام وظائل الخىاصل 

ف باإلاعخىدع .  تر( في الخعٍش  الاحخماعي )مثل : فِغ بىن، وجٍى

العمل على ئعذاد دلُل ئسؼادي ًخضمً أهذاف اإلاعخىدع، ومضاًاه، وهُفُت  -2

على مىكع اإلاعخىدع مما ٌعاعذ اإلاعخفُذًً على  البدث فُه، وئجاخت هزا الذلُل

 اظخخذام اإلاعخىدع، وؤلافادة مىه .

ش الىاحهاث الشئِعت للمعخىدع، وجذعُم اإلادخىي الشكمي  -3 الحاحت ئلى جطٍى

ذ مً مصادس اإلاعلىماث، وجدذًث اإلاعخىدع بصفت مىخظمت .  للمعخىدع باضافت اإلاٍض
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ت ئلى ئوؽاء مع -4 خىدعاث سكمُت جدُذ مً خاللها ؤلاهخاج دعىة الىصاساث اإلاصٍش

الفىشي لها، وللعاملين بها، وئجاخاها على مىاكعها على ؤلاهترهذ على اشاس اإلاعخىدع 

 الشكمي لىصاسة العذٌ .   
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 (1ملحم سكم )

 كائمت اإلاشاحعت

 ألاظئلت اإلاعاًير م

فُت  1 البُاهاث الخعٍش

 باإلاعخىدع

 ما اظم اإلاعخىدع ؟ -

 ( ؟URLما العىىان اإلادذد للمعخىدع على ؤلاهترهذ ) -

( للمعخىدع ؟ -  ما همط ؤلاجاخت )الىصٌى

        مفخىح 

       ملُذ 

 ما الجهت اإلاعئىلت عً اإلاعخىدع ؟ -

خ ئوؽاء اإلاعخىدع ؟ -  ما جاٍس

 ؟ما الهذف مً اإلاعخىدع  -

 ما الجمهىس اإلاىحه له اإلاعخىدع ؟ -

 ما اللغاث اإلاخاخت بها واحهت اإلاعخىدع ؟   -

       العشبُت 

       ت  ؤلاهجليًز

       الفشوعُت 

        لغاث أخشي 

 ع باظخمشاس؟هل ًخم جدذًث اإلاعخىد -

خ  خش جدذًث للمعخىدع ؟ -  ما جاٍس

 ما أهمام جدذًث اإلاعخىدع ؟ -

 مً اإلاعئٌى عً ئداسة اإلاعخىدع ؟ - ئداسة اإلاعخىدع 2

 ما مإهالث وخبراث اإلاعئٌى عً ئداسة اإلاعخىدع ؟ -

 هل جىحذ وظائل للخىاصل مع ئداسة اإلاعخىدع ؟  -

       ( ذ ؤلالىترووي  (Emailالبًر

       الهاجف 

       الفاهغ 
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       الفِغ بىن 

 ما أهىاع مصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع ؟ - اإلادخىي  3

       الىخب 

       اإلالا ث اإلايؽىسة 

       الشظائل الجامعُت 

       أعماٌ اإلاإجمشاث 

       عاث واللىاهين  الدؽَش

        ش  الخلاٍس

        الصىس 

       الفُذًى 

 ما عذد مصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع ؟ -

ما أؼياٌ صُغ الاظترحاع إلاصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت  -

 باإلاعخىدع ؟

       PDF 

       WORD 

       HTML 

       JPG 

 ما الخخصصاث اإلاىضىعُت التي ٌغطيها اإلاعخىدع ؟ -

اإلاُخاداجا وبُاهاث  4

 الىصف

تي جم الاعخماد عليها في وصف مصادس ما اإلاعاًير ال -

 اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع ؟    

        معُاس دبلً هىسDuplin Core   

        معُاس ماسنMARC 

        معُاس مبادسة ألاسؼُف اإلافخىحOAI-PMH  

        معُاس الىصف اإلاخطط  MODS          

 خاخت باإلاعخىدع ؟ما بُاهاث الىصف إلاصادس اإلاعلىماث اإلا -
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       اإلاإلف 

       العىىان 

       الىاؼش 

       خ اليؽش  جاٍس

       اإلاىضىع 

       هىع مصذس اإلاعلىماث 

      خ ؤلادساج في اإلاعخىد  عجاٍس

ئمياهاث البدث  5

 والاظترحاع

 ما ئمياهاث البدث التي جخىافش باإلاعخىدع ؟ -

      البدث البعُط 

      البدث اإلاخلذم 

 ما ئمياهاث الخصفذ التي جخىافش باإلاعخىدع ؟ -

      الخصفذ باإلاإلف 

      الخصفذ بالعىىان 

      الخصفذ باإلاىضىع 

      خ اليؽش  الخصفذ بخاٍس

 ما طشق عش  هخائج البدث في اإلاعخىدع ؟ -

       باإلاىضىع( –بالعىىان  –هجائي )باإلاإلف 

       لخاس 
ً
 ٍخ اليؽشوفلا

      خ ادساج مصادس اإلاعلىماث في اإلاعخىدع  لخاٍس
ً
 وفلا

 ما العُاظاث اإلاخاخت باإلاعخىدع ؟ - العُاظاث  6

       ظُاظت اإلادخىي 

      ظُاظت ؤلاًذاع 

      )ظُاظت جىظُم اإلادخىي )اإلاُخاداجا 

      ظُاظت ؤلاجاخت 

      ظُاظت الاظدبعاد 
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 باًذاع مصاس اإلاعلىماث في اإلاعخىدع ؟ مً ًلىم - ؤلاًذاع 7

       مذًش اإلاعخىدع 

      العاملىن في اإلاعخىدع 

       العاملىن في اإلاإظعت 

        مإلفى مصادس اإلاعلىماث 

       الباخثىن 

 ما طشق ئًذاع مصادس اإلاعلىماث في اإلاعخىدع ؟ -

      ئًذاع ئلضامي لجمُع أهىاع مصادس اإلاعلىماث 

      ئًذاع جطىعي لجمُع أهىاع مصادس اإلاعلىماث 

       هىاع معُىت مً مصادس اإلاعلىماثئًذاع ئلضامي  

 ما الخذماث التي ًلذمها اإلاعخىدع للمعخفُذًً ؟ - الخذماث 8

      ت  ؤلاخاطت الجاٍس

       اإلالخص الىافيRSS 

       
ً
 FAQألاظئلت ألاهبر جىشاسا

      لُم مً كبل اإلاعخفُذًًئجاخت الخع 

      ئسظاٌ آلاساء واإلالترخاث إلداسة اإلاعخىدع 

      اخصائُاث عً اإلاعخىدع 
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