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مصتخلص :

دساظت خالت للمعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ اإلاصشٍت اإلاخاح على ؤلاهترهذ ،تهذف ئلى
ً
جلُُم اإلاعخىدع وفلا للائمت مشاحعت أعذها الباخث ،وجىاولذ الذساظت الخعشٍف
باإلاعخىدع ووؽأجه ،وأهذافه ،والجمهىس اإلاىحه له اإلاعخىدع ،ومصادس اإلاعلىماث التي
ٌؽملها اإلاعخىدع ،واإلاىضىعاث التي حغطيها هزه اإلاصادس ،وئمياهاث البدث
والاظترحاع اإلاخاخت باإلاعخىدع ،وظُاظاث اإلاعخىدع ،والخذماث التي ًلذمها
للمعخفُذًً ،ومً أبشص الىخائج التي جىصلذ ئلُه الذساظت أن اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة
العذٌ اإلاصشٍت مً أوائل اإلاعخىدعاث التي جيخمى للىصاساث اإلاصشٍت خُث جم ئجاخخه
على بىابت وصاسة العذٌ على ؤلاهترهذ في ظبخمبر  2018م ،وجىىع ئمياهاث البدث في
اإلاعخىدع لدؽمل أظلىب البدث البعُط ،وأظلىب البدث اإلاخلذم ،وأظلىب
الخصفذ ،وأوصذ الذساظت بضشوسة ؤلاعالن عً اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ
اإلاصشٍت للمهخمين بالؽئىن اللضائُت واللاهىهُت ،ورلً باظخخذام الىظائل
اإلاخخلفت ،مثل  :ئجاخت سابط إلاىكع اإلاعخىدع على اإلاىاكع اإلاخخصصت في مجاٌ
اللاهىن ،واظخخذام وظائل الخىاصل الاحخماعي (مثل  :فِغ بىن ،وجىٍتر) في
الخعشٍف باإلاعخىدع ،وجطىٍش الىاحهاث الشئِعت للمعخىدع ،وجذعُم اإلادخىي الشكمي
للمعخىدع باضافت اإلاضٍذ مً مصادس اإلاعلىماث ،وجدذًث اإلاعخىدع بصفت مىخظمت .
الللنات املفتاحية  :الىصىٌ الحش للمعلىماث – اإلاعخىدعاث الشكمُت – معاًير جلُُم
اإلاعخىدعاث الشكمُت – اإلاعخىدعاث الشكمُت اللاهىهُت .
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أوالً اإلطار امليَذي للدراشة:
 1/1متَيد:
حعذ اإلاعخىدعاث الشكمُت مً أخذر مإظعاث اإلاعلىماث الشكمُت على ؤلاهترهذ،
وظهشث هزه اإلاعخىدعاث في ئطاس مبادساث الىصىٌ الحش للمعلىماث ،وأصبدذ
اإلاعخىدعاث الشكمُت ضشوسة ملحت ليل مإظعت حععى ئلى الاسجلاء بالخذماث التي
جلذمها للعاملين بها واإلاعخفُذًً منها ،وكذ بشصث في آلاوهت ألاخيرة ظاهشة ئوؽاء
اإلاعخىدعاث الشكمُت اإلاإظعُت التي جدبع مإظعت ما ،وجلىم باجاخت ؤلاهخاج الفىشي
الصادس عً اإلاإظعت ،وهزلً ؤلاهخاج الفىشي للباخثين باإلاإظعت في ؼيل سكمي
ً
مجاها وبذون أي كُىد أو عىائم .
وك د د ددذ أدسه د د ددذ وصاسة الع د د ددذٌ اإلاص د د ددشٍت أهمُ د د ددت اإلاع د د ددخىدعاث الشكمُ د د ددت ،همإظع د د ددت
معلىماجُ ددت مخاخ ددت عل ددى ؤلاهتره ددذ ،وم ددا له ددزه اإلاإظع ددت م ددً دوس مه ددم ف ددي ئداسة وجىظ ددُم
وجخددضًٍ وخفددل ألاصددىٌ الشكمُددت الخاصددت بهددا مددً حؽددشَعاث وكددىاهين وأخيددام كضددائُت
باعخباسه ددا الجه ددت اإلاى ددىم به ددا ئداسة مىظىم ددت اللض دداء ف ددي مص ددش ،ول ددزلً ب ددادسث باوؽ دداء
ً
معخىدع سكمي لها على ؤلاهترهذ وئجاخخه مجاها لجمهىس اإلاعخفُذًً .

 2/1أٍنية الدراشة ومربراتَا:
جددأحى أهمُددت هددزه الذساظددت مددً أهمُ ددت مىضددىعها ،خُددث حعددذ اإلاعددخىدعاث الشكمُ ددت
عل ددى ال ددشام م ددً خ ددذازاها م ددً اإلاىض ددىعاث الحُىٍ ددت ،هم ددا أجه ددا م ددً أه ددم الىظ ددائل الت ددي
حع د ددخخذم لجم د ددع وخف د ددل ؤلاهخ د دداج الفى د ددشي به د ددذف ئجاخ د ددت ه د ددزا ؤلاهخ د دداج للمع د ددخفُذًً،
والىصىٌ ئلُه في أي وكذ ،وفى أي ميان بأظهل الطشق ودون معىكاث .
وٍمثددل ئوؽدداء اإلاعددخىدعاث أخددذ الخىحهدداث للمإظعدداث فددي العذًددذ مددً دوٌ العددالم
ً
هظ د ددشا إلا د ددا ج د ددىفشه م د ددً ئمياه د دداث لحف د ددل اإلادخ د ددىي الشكم د ددي للمإظع د ددت ،وئجاخ د ددت جب د ددادٌ
اإلاعلىمد دداث والخبد ددراث علد ددى أوظد ددع هطد دداق ،ئ أن الغالبُد ددت العظمد ددى مد ددً اإلاإظعد دداث فد ددي
الد ددىطً العش د ددي لد ددم تهد ددخم باوؽد دداء معد ددخىدعاث لحفد ددل وئداسة مخشحاتهد ددا الفىشٍد ددت ،همد ددا
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أزبد ددذ الذساظ دداث الت ددي أحشٍ ددذ لخلُ ددُم اإلاع ددخىدعاث الشكمُ ددت العشبُ ددت ( )1أن ئوؽ دداءها
ًخض د د ددع ئل د د ددى الاحاه د د دداداث ال خص د د ددُت للع د د دداملين ف د د ددي اإلاإظع د د دداث الت د د ددي جدبعه د د ددا ه د د ددزه
اإلاع ددخىدعاث ،وجلل ددى ه ددزه الذساظ ددت الض ددىء عل ددى أخ ددذ الىم ددارج الشائ ددذة للمع ددخىدعاث
الشكمُت في مصش والىطً العش ي ،وهى اإلاعخىدع الشكمي الزي جم ئوؽاؤه مً ِك َبدل وصاسة
العذٌ اإلاصشٍت ،وجخلخص مبرساث دساظت هزا اإلاعخىدع في العىاصش آلاجُت :
ٌ -1عذ أوٌ معخىدع عش ي مخخصص في مجاٌ اللاهىن .
ٌ -2عذ مً أوائل اإلاعخىدعاث التي جم ئجاخاها مً كبل الىصساث اإلاصشٍت .
 -3اإلاعخىدع مخاح للىصىٌ الحش .

 3/1أٍداف الدراشة وتصاؤالتَا:
جددداوٌ الذساظددت جدلُددم هددذف سئددِغ وهددى و جلُددُم اإلاعددخىدع الشكمددي لددىصاسة العددذٌ
ً
ً
ً
ً
اإلاصد ددشٍت اإلاخد دداح علد ددى ؤلاهترهد ددذ جلُُمد ددا علمُد ددا دكُلد ددا وفلد ددا إلاعد دداًير جلُد ددُم اإلاعد ددخىدعاث
الشكمُ ددت و للخع ددشف عل ددى م ددىاطً الل ددىة والض ددعف ف ددي اإلاع ددخىدع م ددً أح ددل العم ددل عل ددى
جط ددىٍش ه ددزا اإلاع ددخىدع والاسجل دداء ب دده لخدلُ ددم أك ،ددخى ئف ددادة مى دده للمع ددخفُذًً ،وحع ددعى
الذساظت لخدلُم رلً مً خالٌ ؤلاحابت عً الدعاؤ ث آلاجُت:
 -1ما أهذاف اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ اإلاصشٍت ؟
 -2مً اإلاعإوٌ عً ئداسة اإلاعخىدع ،وما مإهالجه ؟
 -3ما الجمهىس اإلاىحه له اإلاعخىدع ؟
 -4ما عذد مصادس اإلاعلىماث التي ٌؽملها اإلاعخىدع ،وما أهىاعها ؟
 -5ما اإلاىضىعاث التي جدىاولها مصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع ؟
 -6ما طشق البدث في اإلاعخىدع ؟
 -7ما ظُاظت ؤلاًذاع وؤلاجاخت إلاصادس اإلاعلىماث باإلاعخىدع ؟
 -8ما الخذماث التي ًلذمها اإلاعخىدع للمعخفُذًً ؟
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 4/1دلال الدراشة وحدودٍا:
 - 1احلدود املوضوعية:

ً
جدىد دداوٌ الذساظد ددت جلُد ددُم اإلاعد ددخىدع الشكمد ددي لد ددىصاسة العد ددذٌ اإلاصد ددشٍت وفلد ددا للائمد ددت
مشاحعت أعذها الباخث .

 - 2احلدود اللغوية:
جدىد د دداوٌ الذساظد د ددت اإلاعد د ددخىدع الشكمد د ددي لد د ددىصاسة العد د ددذٌ اإلاصد د ددشٍت باللغد د ددت اإلاخد د دداح بهد د ددا
اإلاعخىدع ،وهى اللغت العشبُت فلط .

- 3احلدود السميية:
جددم ئحددشاء الذساظددت الخلُُمُددت للمعددخىدع الشكمددي لددىصاسة العددذٌ اإلاصددشٍت مددً خددالٌ
اإلاىكع اإلاخاح علُه اإلاعخىدع على ؤلاهترهذ (مىكع بىابت وصاسة العذٌ) في الفتدرة مدا بدين (
ظبخمبر – دٌعمبر 2020م ) .

 5/1ميَر الدراشة وأدوات مجع البياىات:
اعخمذث الذساظت على مىهج دساظت الحالت همدىهج سئدِغ فدي جىداوٌ اإلاعدخىدع الشكمدي
لددىصاسة العددذٌ اإلاصددشٍت مددً حمُددع حىاهبدده ومدخىٍاجدده ،باإلضددافت ئلددى اظددخخذام اإلا ددىهج
ً
الخلُُم ددي اإلاخع دداسف علُ دده ف ددي جلُ ددُم اإلاع ددخىدعاث الشكمُ ددت ،واإلاىاك ددع ؤلالىتروهُ ددت وفل ددا
إلاع دداًير معُى ددت جفشض ددها طبُع ددت الذساظ ددت ،واعخمد ددذث الذساظ ددت ف ددي حم ددع البُاه دداث علد ددى
ألادواث آلاجُت :
أ -كائم ددت اإلاشاحع ددت  :ك ددام الباخ ددث باع ددذاد كائم ددت مشاحع ددت حؽ ددخمل عل ددى مجمىع ددت م ددً
اإلاعاًير لخلُُم اإلاعدخىدع الشكمدي لدىصاسة العدذٌ (ملحدم سكدم  )1ورلدً مدً خدالٌ الاطدالع
علددى ؤلاهخدداج الفىددشي فددي مىضددىع جلُددُم اإلاعددخىدعاث الشكمُددت ( )2وحعددذ هددزه اللائمددت هددي
ألاداة الشئِعت لجمع البُاهاث عً اإلاعخىدع ،وحؽخمل على زماهُت معاًير ،وهى :
 -2ئداسة اإلاعخىدع .
 -1البُاهاث الخعشٍفُت باإلاعخىدع .
 -4اإلاُخاداجا وبُاهاث الىصف .
 -3مدخىي اإلاعخىدع .
 -6ظُاظاث اإلاعخىدع .
 -5ئمياهاث البدث والاظترحاع .
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 -8خذماث اإلاعخىدع .
 -7ؤلاًذاع في اإلاعخىدع .
ب -اإلاالخظ د دت اإلاباؼ د ددشة واإلاخاسع د ددت اإلاع د ددخمشة للمع د ددخىدع ،واظ د ددخخشاج البُاه د دداث الالصم د ددت
ً
لخلُُمه وفلا للمعاًير التي حؽملها كائمت اإلاشاحعت .
ج -اإلالابلد ددت ال خصد ددُت والاجصد ددا ث الهاجفُد ددت مد ددع ألاظد ددخارة مد ددشوة عد ددى مد ددذًش ئداسة
الحاظب آلالي بىصاسة العذٌ ،واإلاعئىلت عً ئداسة اإلاعخىدع .
د -اإلاشاظ د دالث م د ددع الع د دداملين ف د ددي اإلاع د ددخىدع ع د ددً طشٍ د ددم البرً د ددذ ؤلالىتروو د ددي للمع د ددخىدع
(. )mgsmdev@gmail.com

 6/1الدراشات الصابكة:
ًضخ د ددش ؤلاهخ د دداج الفى د ددشي اإلاخخص د ددص ف د ددي مج د دداٌ اإلاىخب د دداث واإلاعلىم د دداث بالعذً د ددذ م د ددً
الذساظداث عدً اإلاعدخىدعاث الشكمُدت ،وٍمىدً جلعدُم هدزه الذساظداث ئلدى فئخدين  :الفئددت
ألاول ددى ه ددي الذساظ دداث الىظشٍ ددت الت ددي جدى دداوٌ الخعشٍ ددف باإلاع ددخىدعاث الشكمُ ددت ،ووؽ ددأتها
وجطىسهدا ،وأهدذافها ،وأهمُاهددا ،وأهىاعهدا ،والفئددت الثاهُدت هدي الذساظدداث الخطبُلُدت التددي
ً
جدىدداوٌ جلُددُم اإلاعددخىدعاث الشكمُددت وفلددا إلاعدداًير مىهجُددت ،وجيخمددى الذساظددت الحالُددت ئلددى
الفئت الثاهُت ،ولزلً ًلخصش عش الذساظاث العابلت علدى أهدم الذساظداث عدً جلُدُم
اإلاعخىدعاث الشكمُت .
جىاولذ دساظت  )3( )2007( Davis & Connollyجلُُم اإلاعخىدع الشكمي لجامعت
هىسهُل  Cornell Universityوهى ئخذي الجامعاث الخاصت بالى ًاث اإلاخدذة
ألامشٍىُت ،ورلً عً طشٍم فدص مدخىٍاث اإلاعخىدع ،ومذي مؽاسهت أعضاء هُئت
الخذسَغ به ،واعخمذث الذساظت على اإلالابالث ال خصُت مع أعضاء هُئت الخذسَغ
في العلىم ؤلاوعاهُت والاحخماعُت ،وجىصلذ الذساظت ئلى ضعف مدخىي اإلاعخىدع ئلى
حاهب ضعف الحماًت لحم اإلاإلف لألعماٌ اإلاذسحت باإلاعخىدع .
زددم دساظددت  )4( )2008( Deventer & Piennarوجىاولددذ جدلُددل وجلُددُم اإلاعددخىدعاث
الشكمُ ددت اإلاإظع ددُت ف ددي حى ددىب أفشٍلُ ددا ف ددي الفت ددرة م ددً ع ددام 2000م ئل ددى ع ددام  2008م ،
وبُان أهذافها ،ودوسها في دعم اظتراجُجُاث اإلاإظعداث اإلاعدئىلت عنهدا ،وأهدىاع مصدادس
اإلاعلىمدداث اإلاخاخددت باإلاعددخىدعاث ،والبددرامج اإلاعددخخذمت فددي بىدداء اإلاعددخىدعاث ،وجىصددلذ
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الذساظد ددت ئلد ددى أن بشهد ددامج  Dspaceهد ددى أهبد ددر البد ددرامج اإلاعد ددخخذمت فد ددي بىد دداء اإلاعد ددخىدعاث
الشكمُت بجىىب أفشٍلُا .
() 5
وه د ددذفذ دساظ د ددت ئًم د ددان ف د ددىصي عم د ددش ( )2009ئل د ددى جدلُ د ددل اإلاع د ددخىدعاث الشكمُ د ددت
ً
ً
ً
اإلاخخصصدت فددي مجدداٌ اإلاىخبدداث واإلاعلىمدداث حغشافُدا ومىضددىعُا ولغىٍدا ،وجدذًددذ أهددىاع
مصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت بها ،وجىصدلذ الذساظدت ئلدى أن اإلالدا ث هدي أهبدر أهدىاع مصدادس
ً
اإلاعلىم د د دداث ج د د ددىافشا ف د د ددي اإلاع د د ددخىدعاث خُ د د ددث ج د د ددىافشث ف د د ددي  ٪73م د د ددً الع د د ددذد ؤلاحم د د ددالي
للمعددخىدعاث التددي ؼددملاها الذساظددت ،جلاهددا أعمدداٌ اإلاددإجمشاث بيعددبت  ٪ 57زددم اإلاددىاد ايددر
اإلايؽىسة بيعبت . ٪ 53
وجىاولددذ دساظددت  )6( )2009( Bhatجلُددُم حعددعت معددخىدعاث للىصددىٌ للحددش فددي مجدداٌ
علد ددىم الحاظد ددب وجىىىلىحُد ددا اإلاعلىمد دداث ،وجد ددم اخخُد دداس اإلاعد ددخىدعاث مد ددً خد ددالٌ دلُد ددل
معخىدعاث الىصىٌ الحدش ) Directory of Open Access Repositories (DOARومدً
أهددم الىخددائج التددي جىصددلذ ئليهددا الذساظددت أن أالددب اإلاعددخىدعاث جددم ئوؽدداؤها عددً طشٍددم
ً
أعضد دداء هُئد ددت الخد ددذسَغ ،وأن أهبد ددر البد ددرامج اظد ددخخذاما فد ددي ئوؽد دداء اإلاعد ددخىدعاث بشهد ددامج
 ، Eprintومعظم اإلاعخىدعاث بهدا ظُاظداث خاصدت باخخُداس مصدادس اإلاعلىمداث التدي ًدخم
ئً ددذاعها ف ددي اإلاع ددخىدع ،وظُاظ دداث جدددذد هُفُ ددت الاخخف ددا بالي د الاخخُاطُ دت إلاص ددادس
اإلاعلىمد دداث ،وأوصد ددذ الذساظد ددت بضد ددشوسة ئعد ددذاد العُاظد دداث الخاصد ددت ب د ددالحفل وئداسة
اإلادخىٍاث ،وظُاظاث ئجاخت الىص اليامل للمصادس .
زد ددم دساظد ددت ظد ددشفُىاص أخمد ددذ خد ددافل ( ، )7( )2010وجىاولد ددذ أبد ددشص مؽد ددشوعاث سكمىد ددت
ً
ألاطشوخدداث عاإلاُددا وجدلُلهددا وجلُُمهددا ،همددا جىاولددذ الذساظددت واكددع اإلاؽددشوعاث العشبُددت
بهدذف الخخطددُط إلوؽدداء معدخىدع سكمددي لألطشوخدداث علددى معدخىي العددالم العش ددي ،ومددً
أبد د ددشص هخد د ددائج الذساظد د ددت أن اإلاعد د ددخىدعاث اإلاإظعد د ددُت جدخد د ددل اإلاشجبد د ددت ألاولد د ددى فد د ددي جشجِد د ددب
اإلاع ددخىدعاث الشكمُ ددت عل ددى مع ددخىي الع ددالم ،وجمث ددل اإلاع ددخىدعاث الشكمُ ددت لألطشوخ دداث
الجامعُددت وعددبت  ٪ 51مددً ج دم اإلاعددخىدعاث التددي حغطددى مصددادس اإلاعلىمدداث اإلاخخلفددت،
وأوصددذ الذساظددت بضددشوسة حعددذًل ظُاظدداث العمددل واللددىائذ اإلاعمددىٌ بهددا فددي الجامعدداث

اإلاجلت اإلاصشٍت لعلىم اإلاعلىماث

295

مج ،8ع ،1ابشٍل 2021م

د .مدمذ سحب وهذان

اإلاعخىدعاث الشكمُت اللاهىهُت اإلاخاخت على ؤلاهترهذ ...

العشبُد ددت ،والخاصد ددت باًد ددذاع ألاطشوخد دداث الجامعُد ددت ،وضد ددشوسة جضد ددافش الجهد ددىد العشبُد ددت
للعمل على ئوؽاء معخىدع سكمي واخذ لألطشوخاث الجامعُت العشبُت .
وجىاول د د ددذ دساظ د د ددت  )8( )2010( Kurtzجلُ د د ددُم زالز د د ددت مع د د ددخىدعاث سكمُ د د ددت لجامع د د دداث
أمشٍىُددت ،وهددى معددخىدع حامعددت واؼددىطً ،ومعددخىدع حامعددت و ًددت أوهدداًى ،ومعددخىدع
حامع ددت هُ ددى مىع ددُىى ،خُ ددث حع ددخخذم ه ددزه اإلاع ددخىدعاث بشه ددامج  Dspaceف ددي ئوؽ دداء
وئداسة اإلاعددخىدع ،ومعُدداس  Dublin Coreفددي واصددفاث البُاهدداث (اإلاُخاداجددا) وجىصددلذ
الذساظددت ئلددى أن اإلاعددخىدعاث الثالزددت حعخمددذ علددى أخصددائحي اإلاىخبدداث فددي ئًددذاع مصددادس
اإلاعلىماث فيها ،هما جبين مً الذساظت حىدة بُاهاث الىصف إلاصادس اإلاعلىمداث اإلاخاخدت
باإلاعخىدعاث .
وجىاول د ددذ دساظ د ددت مدم د ددىد عب د ددذ الى د ددشٍم الجى د ددذي ( )9( )2011اإلاع د ددخىدعاث الشكمُ د ددت
وأه ددذافها ،ومع دداًير جلُُمه ددا ،باإلض ددافت ئل ددى جدلُ ددل ب ددشص عؽ ددشة مع ددخىدعاث سكمُ ددت ف ددي
ً
مجدداٌ اإلاىخبدداث واإلاعلىمدداث وفلددا للخصدديُف العدداإلاي للمعددخىدعاث الشكمُددت Ranking
 Web of World Repositoriesوأوصدذ الذساظدت بضدشوسة ئوؽداء معدخىدع سكمدي عش دي
مخخص د ددص ف د ددي مج د دداٌ اإلاىخب د دداث واإلاعلىم د دداث جد د ددذ مظل د ددت الاجد د دداد العش د ددي للمىخب د دداث
واإلاعلىماث (اعلم)  ،وجضمين اإلالشساث الذساظُت بأكعام اإلاىخباث واإلاعلىمداث العشبُدت
وخ ددذاث مىض ددىعُت جدى دداوٌ اإلاع ددخىدعاث الشكمُ ددت م ددً خُ ددث بىا ه ددا وئداساته ددا إلهع دداب
الخ ددشٍجين مه دداساث الخعام ددل م ددع ه ددزه الىىعُ ددت م ددً مإظع دداث اإلاعلىم دداث الت دي فشض دداها
البِئت الشكمُت ،وٍخطلبها ظىق العمل .
وهدذفذ دساظدت  )10( )2011( Tripathi & Jeevanئلدى جلُدُم اإلاىخبداث واإلاعدخىدعاث
ً
الشكمُددت فددي الهىددذ ،وجىاولددذ الذساظددت جلُددُم أس عددت مىخبدداث سكمُددت ،وعؽددشًٍ معددخىدعا
ً
ً
سكمُا للجامعاث واإلاعاهذ الخلىُت ومعاهذ البدىر الهىذًت وفلدا إلاعداًير جلُدُم معدخلاة
مد ددً دساظد دداث ظد ددابلت ،وجىصد ددلذ الذساظد ددت ئلد ددى ضد ددعف مدخىٍد دداث معظد ددم اإلاعد ددخىدعاث
الشكمُت الهىذًت ملاسهت باإلاعخىدعاث الشكمُت للعاإلاُت .
وهد د ددذفذ دساظد د ددت أخمد د ددذ عبد د ددادة العش د د ددي ( )11( )2012ئلد د ددى فدد د ددص أفضد د ددل خمعد د ددين
ً
ً
معددخىدعا وجدلُلهددا وفلددا لترجِددب مإظعددت  The Cybermetrics Labوجىصَددع مدخىٍاتهددا
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ً
ً
ً
ً
ع ددذدًا وهىعُ ددا وصمىُ ددا ومىض ددىعُا ،وجدذً ددذ أظ ددالُب البد ددث والاظ ددترحاع والبرمجُ دداث
اإلاعددخخذمت والعُاظدداث اإلاخبعددت بهددا لىضددع لُددت إلوؽدداء اإلاعددخىدعاث الشكمُددت حعترؼددذ
به ددا الجامع دداث العشبُ ددت عى ددذ بى دداء مع ددخىدعاتها الشكمُ ددت ،وجىص ددلذ الذساظ ددت ئل ددى خ ددش
اإلاعخىدعاث مىضىع الذساظت على جىفير عذة أظالُب جمىً معدخخذميها مدً اظدترحاع
مصددادس اإلاعلىمدداث اإلاخخلفددت منهددا الخصددفذ ،واظددخخذام مدددشن بدددث داخلددي للبدددث فددي
اإلاع د ددخىدع ،واظ د ددخخذمذ  ٪ 75م د ددً اإلاع د ددخىدعاث ب د ددشامج مفخىخ د ددت اإلاص د ددذس ،وأوص د ددذ
الذساظت بضشوسة أن جددش الجامعداث العشبُدت علدى ئوؽداء معدخىدعاث سكمُدت لهدا علدى
ؤلاهترهذ لخذمت العملُت الخعلُمُت والبدثُت بها وخفل ألاعماٌ الفىشٍت إلايعىبيها .
وجىاول د ددذ دساظ د ددت أؼ د ددشف مىص د ددىس البع د ددُىوي ( )12( )2013جلُ د ددُم اإلاع د ددخىدع الشكم د ددي
لجامعت اإلاىصىسة مً خُث البىاء واإلادخىٍاث والخلىُاث وألادواث والعُاظداث اإلاخبعدت
فددي ؤلاًددذاع والاظددترحاع وؤلاجاخددت ،ومددً أبددشص الىخددائج التددي جىصددلذ ئليهددا الذساظددت جددىافش
البيُد ددت الخدخُد ددت للمعد ددخىدع مد ددً أحهد ددضة وبشمجُد دداث وهفد دداءاث سؽد ددشٍت ،ولىد ددً جىحد ددذ
ظُاظت مدذدة إلجاخت الشظائل الجامعُت في اإلاعخىدع .
ز د د ددم دساظ د د ددت ئه د د ددذاء ص د د ددالح ه د د ددا ى ( ، )13( )2014وجىاول د د ددذ ه د د ددزه الذساظد د د دت جلُ د د ددُم
اإلاع د ددخىدعاث الشكمُ د ددت للجامع د دداث ف د ددي ال د ددذوٌ العشبُ د ددت بم د ددا حؽ د ددخمل علُ د دده م د ددً كض د دداًا
جىىىلىحُددت وئداسٍددت ،وجدلُددل همددارج مددً معددخىدعاث الجامعدداث ألاحىبُددت ،والاظددخفادة
م ددً ه ددزه اإلاع ددخىدعاث ف ددي الخخط ددُط إلوؽ دداء مع ددخىدع سكم ددي لجامع ددت الل دداهشة لحف ددل
ً
ئلىتروهُددا مم دا ٌعدداعذ علددى وضددعها فددي مصدداف الجامعدداث
وئجاخددت مخشحدداث الجامعددت
اإلاخلذمت داخل الخصاهُف العاإلاُدت للجامعداث ،وخلصدذ الذساظدت ئلدى عدذد مدً الىخدائج
مددً أهمهددا كلددت عددذد اإلاعددخىدعاث الشكمُددت للجامعدداث فددي الددذوٌ العشبُددت ممددا ًددذٌ علددى
عد ددذم الد ددىعى مد ددً حاهد ددب جلد ددً الجامعد دداث بأهمُد ددت ئظهد دداس كُماهد ددا العلمُد ددت والاحخماعُد ددت
ئلىتروهُا مً خالٌ اإلاعخىدعاث .
وجىاولذ دساظت مشٍم أخمذ لبُذ ( )14( )2016جلُُم اإلاعخىدعاث الشكمُدت اإلاإظعدُت
بالجامعاث الععىدًت مً خُث الخغطُدت ،وئمياهداث البددث ،والخدذماث ،والعُاظداث،
وجىظد ددُم اإلاعلىمد دداث ،وئمياهُ د ددت الىصد ددىٌ ،و لُد ددت ال د ددخدىم فد ددي الىصد ددىٌ ،والاظ د ددخخذام،
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والبرمجُاث اإلاعخخذمت في ئوؽا ها ،ومً أبشص الىخائج التدي جىصدلذ ئليهدا الذساظدت جفدىق
مع ددخىدع حامع ددت اإلال ددً عب ددذ ة للعل ددىم والخلىُ ددت عل ددى حمُ ددع اإلاع ددخىدعاث م ددً خُ ددث
عددذد اإلاصددادس ،والخىددىع فددي أؼددياٌ اإلاصددادس ،وحعددذد ئمياهدداث البدددث ،وأوصددذ الذساظددت
بضددشوسة ئوؽدداء مىكددع واخددذ ًجمددع اإلاعددخىدعاث الشكمُددت للجامعدداث العددعىدًت ،وئجاخددت
ئمياهُت البدث اإلاىخذ في حمُع اإلاعخىدعاث .
وجىاول د ددذ دساظ د ددت خم د ددادة عشف د دداث عب د ددذ ال د ددذاًم ( )15( )2019اإلاع د ددخىدعاث الشكمُ د ددت
العاإلاُد ددت اإلاخخصصد ددت فد ددي مجد دداٌ الضساعد ددت ،وجلُُمهد ددا وفلد ددا إلاعد دداًير جلُد ددُم اإلاعد ددخىدعاث
الشكمُ ددت ،والخخط ددُط إلوؽ دداء مع ددخىدع سكم ددي وطج ددي مص ددشي به ددذف حم ددع وخف ددل ووؽ ددش
ؤلاهخاج الفىشي الضساعي اإلاصشي سؽيل سكمي .
وٍخضددم مددً اظددخعشا الذساظدداث العددابلت أن معظددم الذساظدداث العشبُددت وألاحىبُددت
جشهض اهخمامها علدى جلُدُم اإلاعدخىدعاث الشكمُدت للجامعداث ،بِىمدا هىدان عدذد كلُدل مدً
الذساظدداث جىاولددذ جلُددُم اإلاعددخىدعاث الشكمُددت اإلاخخصصددت فددي مجدداٌ مىضددىعي معددين
مثددل  :علددىم الحاظددب ،واإلاىخبدداث واإلاعلىمدداث ،والضساعددت ،و جىحددذ أي دساظددت ظ ددابلت
عً اإلاعخىدعاث الشكمُت اإلاخخصصت في مجداٌ اللداهىن ممدا ًإهدذ أهمُدت مىضدىع هدزه
الذساظت ،والحاحت ئلى دساظخه .

ثاىياً اإلطار اليظري للدراشة:
 1/2مفَوو املصتودعات الرقنية:
عشف كامىط اإلاىخباث واإلاعلىماث اإلاخاح على الخط اإلاباؼش  ODLISاإلاعخىدع
الشكمي بأهه عباسة عً خذمت ملذمت مً خالٌ مجمىعت مً اإلاىخباث البدثُت التي
جخعاون مع سعضها البعض في بىاء اإلاجمىعاث الشكمُت والىخب والشظائل العلمُت
والىظائط ألاخشي التي تهم اإلاإظعت هىظُلت للحفا على اإلاعلىماث العلمُت
ً
ووؽشها ،بهذف الىصىٌ الحش واير اإلالُذ ئلى جلً اإلاعلىماث امخثا إلابادسة ألاسؼُف
اإلافخىح لحصاد اإلاُخاداجا Open Archive Initiative Protocol For Metadata
) Harvesting (OAI- PMHوالزي ًجعل جلً ألاسؼُفاث كابلت للدؽغُل البُجي
والبدثي (. )16
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بِىما عشف كامىط مصطلحاث الاجصاٌ العلمي اإلاعخىدع الشكمي بأهه كاعذة
بُاهاث على ؤلاهترهذ ًمىً البدث فيها والىصىٌ ئلى ألاعماٌ البدثُت اإلاىدعت مً ِك َبل
الباخثين بها ،وتهذف ئلى صٍادة فش الىصىٌ ئلي ألاعماٌ العلمُت والحفل الشكمي
طىٍل اإلاذي لخلً ألاعماٌ ،واالبا ما ًخم بىا ها لخذمت اخخُاحاث مجمىعت معُىت مً
اإلاعخفُذًً (. )17
وعشف معجم مصطلحاث اإلاىخباث واإلاعلىماث وألاسؼُف اإلاعخىدع الشكمي بأهه
كاعذة بُاهاث ًمىً الىصىٌ ئليها والبدث فيها على الىٍب ،وجدخىي علي ألاعماٌ
البدثُت التي أودعها الباخثىن في اللاعذة ،وتهذف ئلي وكاًت ألاعماٌ البدثُت وخفظها
علي اإلاذي البعُذ (. )18
وٍخضم مً الخعشٍفاث العابلت أن مً أهم خصائص اإلاعخىدعاث الشكمُت :
 حمع ؤلاهخاج الفىشي .
 الحفل طىٍل ألاحل لإلهخاج الفىشي .
 الاجاخت على ؤلاهترهذ .
 خشٍت الىصىٌ .

 2/2أٍداف املصتودعات الرقنية:
جدىىع ألاهذاف التي ًمىً أن جيشخئ اإلاعخىدعاث الشكمُت مً أحلها ،وٍمىً ئًجاصها
فُما ًأحي:
 اإلاعاهمت في جدلُم مفهىم اإلاجخمع الالوسقى . Paperless Society
 اإلاؽاسهت وؤلاظهام في ئهخاج اإلاعشفت .
 جىصَع اإلاعلىماث للمجخمع وئًصالها سؽيل أظشع وجيلفت أكل .
 جدلُم الخعاون بين مإظعاث البدث العلمي والهُئاث الخعلُمُت والخجاسٍت .
ً
 جمثُل وؽام اإلاإظعت عاإلاُا مً خالٌ ؤلاجاخت الشكمُت للمعلىماث التي جلخىيها .
 اإلادافظت على مصادس اإلاعلىماث الىادسة واللابلت للخلف مع ئجاخت ؤلافادة منها .
 جىفير مذاخل مخعذدة  Access Pointsللبدث عً اإلاعلىماث (. )19
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 ئجاخت الىصىٌ الحش ئلى ؤلاهخاج الفىشي عً طشٍم ؤلاًذاع ال خ،خي أو ألاسؼفت
الزاجُت .
 حمع اإلادخىي العلمي في ميان واخذ ختى ٌعهل الىصىٌ ئلُه .
 الخخضًٍ والحفل على اإلاذي البعُذ لألصىٌ الشكمُت للمإظعت (. )20

 3/2أىواع املصتودعات الرقنية:
جىلعم اإلاعخىدعاث الشكمُت ئلي هىعين سئِعين ،وهما :
 -1اإلاعخىدعاث اإلاإظعُت  : Institutional Repositoriesهي اإلاعخىدعاث الخاسعت
للمإظعاث والجامعاث واإلاعاهذ واإلاىظماث البدثُت والخعلُمُت ،والتي حعمل علي
حمع ؤلاهخاج الفىشي للباخثين اإلاىدعبين ئليها ،وئجاخت هزا ؤلاهخاج للمعخفُذًً ظىاء
داخل اإلاإظعت أو خاسحها ،ورلً وفلا للعُاظت التي ًلشسها اإلاعئىلىن عً
اإلاعخىدع ،وخعب ما ًإهذه الذلُل العاإلاي للمعخىدعاث الشكمُت ) (Opendoarفاجها
ً
أهبر اإلاعخىدعاث اهدؽاسا .
 -2اإلاعخىدعاث اإلاخخصصت  :Specialized Repositoriesهي اإلاعخىدعاث اإلاخخصصت
ً
في مجاٌ علمي واخذ أو عذة مجا ث ،وٍىدع الباخثىن فيها ئهخاحهم الفىشي جطىعُا
وفلا إلاجاٌ الخغطُت اإلاىضىعُت للمعخىدع ،وكذ جدبع ئخذي اليلُاث أو اإلاعاهذ
العلمُت ،أو ًذعمها عذد مً اإلاإظعاث اإلاخخصصت في اإلاجاٌ اإلاىضىعي للمعخىدع
(.)21
هما ًمىً جلعُم اإلاعخىدعاث الشكمُت وفلا لىىع اإلادخىي ئلى ألاهىاع آلاجُت :
 -1معخىدعاث اإلالا ث والبدىر  :هي اإلاعخىدعاث التي جخضمً اإلالا ث والبدىر
العلمُت ومعىداث اإلالا ث وملا ث الذوسٍاث وأعماٌ اإلاإجمشاث .
 -2اإلاعخىدعاث الخعلُمُت ً :طلم عليها أًضا معخىدعاث الىُاهاث الخعلُمُت ،وهي
التي جخضمً اإلادخىي الخعلُمي الشكمي ،وحعمل هزه اإلاعخىدعاث علي جبادٌ اإلاعشفت
الخعلُمُت بين اإلاخعلمين وحعهُل الحصىٌ علي اإلاعلىماث ،هما حعمل علي حعهُل
الخىاصل بين اإلاعلمين واإلاخعلمين عً طشٍم اإلاعخىدع .
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 -3معخىدعاث البُاهاث  :جضم البُاهاث الىصفُت لألؼياٌ اإلاخخلفت مً أوعُت
اإلاعلىماث مً هخب ودوسٍاث وأبدار وملا ث وأعماٌ مإجمشاث ،وجمخاص هزه
اإلاعخىدعاث بدىظُم اإلادخىي خعب أهىاع البُاهاث واإلاىاد بها فِعهل علي اإلاعخفُذ
الىصىٌ ئلي البُاهاث واإلاصادس سعهىلت وظشعت .
 -4معخىدعاث الشظائل الجامعُت  :جضم الشظائل الجامعُت اإلاجاصة ،وجدُذ للباخثين
الاطالع عليها وؤلافادة منها ،وجفُذ في الخعشٍف بالشظائل الجامعُت لخجىب الخىشاس اير
اإلاشاىب في الذساظاث والبدىر .
()22
 -5اإلاعخىدعاث اإلاخخلطت  :هي التي جضم مضٍجا مً اإلاعخىدعاث العابلت .

 3/2مسايا املصتودعات الرقنية:
حعذ اإلاعخىدعاث الشكمُت ئخذي كىىاث الاجصاٌ العلمي ألاوادًمي مً خالٌ
مصادس اإلاعلىماث اإلاخعذدة اإلاخاخت بها ،وجىفش اإلاعخىدعاث الىثير مً اإلاضاًا ظىاء
للباخثين أو للمإظعاث أو للمىخباث ،ووعخعش فُما ًأحي أهم مضاًا اإلاعخىدعاث
الشكمُت:
 1/3/2مضاًا اإلاعخىدعاث الشكمُت للباخثين:
 حعاعذ الباخثين على خفل واظترحاع أبداثهم ،وئجاخت أعمالهم لآلخشًٍ داخل
وخاسج اإلاإظعت مع خماًت خلىق اإلالىُت الفىشٍت .
 ح جُع اإلاؽاسهت الحشة إلاخشحاث البدىر العلمُت والخعاون والخىاصل في ألاوؽطت
الخعلُمُت والبدثُت .
 ئجاخت ح جُل ألافياس البدثُت الجذًذة في طبعاث أولُت  pre-printsفي خالت
الخخصصاث ظشَعت الخلذم لضمان خم ملىُاها .
ً
 حعذ وظُطا إلجاخت اإلاىاد التي ًمىً وؽشها مً خالٌ كىىاث اليؽش الخللُذًت
مثل الىظائط اإلاخعذدة هملفاث الصىث والصىس والفُذًى .
 صٍادة فش الاطالع على ألاعماٌ الفىشٍت ،والاظدؽهاد بها ،وبالخالي صٍادة معامل
الخأزير  Impact Factorللبدىر العلمُت .
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 جىفش اإلاعخىدعاث ئمياهُت كُاط معذ ث اظخخذام اإلاىاد اإلاخاخت بها ،وبالخالي جدُذ
للباخث معشفت عذد مشاث الخدمُل  Downloadلعمله البدثي .
 حعاعذ الباخثين في جىفير مخطلباث الجهاث اإلامىلت للبدىر باجاخاها في اإلاعخىدعاث
لضٍادة فش الحصىٌ على جمىٍل مً الجهاث اإلااهدت (. )23
 2/3/2مضاًا اإلاعخىدعاث الشكمُت للمإظعاث:
جخمخع اإلاإظعاث التي جيشخئ اإلاعخىدعاث سعذد مً اإلاضاًا ،وبخاصت في ظل جىىع
أهذاف اإلاعخىدع وزشاء مدخىاه ،ومذي ح جُع الباخثين على اإلاؽاسهت واإلاعاهمت
باهخاحهم الفىشي ،ومً هزه اإلاضاًا :
 الاسجلاء والنهى بمياهت اإلاإظعت مً خالٌ صٍادة الاطالع والاظدؽهاد اإلاشحعي
ً
ً
باإلهخاج الفىشي للباخثين اإلاىدعبين ئليها في ألاوظام العلمُت مدلُا وعاإلاُا .
ً
ً
 حعذ سجال دائما للحُاة الفىشٍت والعلمُت والثلافُت للمإظعت .
 حعمل على الحفل طىٍل اإلاذي سؽيل مً لإلهخاج الفىشي للمإظعت .
 العماح للمإظعت باداسة خلىق اإلالىُت الفىشٍت مً خالٌ جىعُت الباخثين
باإلاإظعت بلضاًا الطبع واليؽش .
 حعاعذ في الخعشف على كُمت اإلاإظعت العلمُت والاحخماعُت واإلاادًت التي جترحم ئلى
فىائذ ومىافع ملمىظت جخمثل في الحصىٌ على مصادس جمىٍل خاسحُت (. )24
 3/3/2مضاًا اإلاعخىدعاث الشكمُت للمىخباث:
 حعمذ اإلاعخىدعاث للمىخباث بأداء دوس سٍادي مً خالٌ مؽاسهاها في عملُاث
ؤلاعذاد للمعخىدع بىصفها الجهت اإلاعئىلت عً اإلاعخفُذًً ،والتي جملً اإلاعشفت
والخبرة باخخُاحاتهم ومخطلباتهم .
 حعاعذ اإلاىخباث في مىاحهت مخطلباث العصش الشكمي بخلبُت اخخُاحاث اإلاعخفُذًً
مً مصادس اإلاعلىماث والخذماث .
 حعاعذ اإلاىخباث في ظذ الفجىة بين اخخُاحاث اإلاعخفُذًً وجشاحع ميزاهُاث
اإلاىخباث خاصت في ظل اسجفاع أظعاس الذوسٍاث العلمُت (.)25
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 4/2التحديات اليت توادُ املصتودعات الرقنية:
على الشام مً الفىائذ واإلاضاًا التي جدللها اإلاعخىدعاث ئ أن هىان سعض
العلباث والخدذًاث التي جىاحه ئوؽاء اإلاعخىدعاث وجطىٍشها ،ومنها :
 الخيلفت  :لِغ اإلالصىد هىا جيلفت البرمجُاث التي حعخخذم في ئوؽاء اإلاعخىدعاث
ن البرمجُاث مفخىخت اإلاصذس خففذ هزا العبء ،ولىً اإلالصىد بها الخيالُف التي
ً
ًخعين دفعها دوسٍا مثل مشجباث فشٍم عمل اإلاعخىدع .
 صعىباث ئهخاج اإلادخىي  :حعخمذ اإلاعخىدعاث في جذعُم مدخىاها مً مصادس
ً
اإلاعلىماث على سابت واظخعذاد الباخثين إلًذاع ئهخاحهم الفىشي باإلاعخىدع جطىعُا،
وٍجب على اإلاعخىدع ئزباث كُمخه ومياهخه سعشعت لد جُع الباخثين على ؤلاًذاع به .
ً
 الذعم اإلاعخمش  :االبا ما ًىىن مً الصعب الحفا على جىفير الذعم الذائم
للمعخىدع ،ولزلً ًجب على اإلاإظعت اإلاعئىلت عً اإلاعخىدع أن جأخز في الاعخباس
جىفير مصادس الذعم للمعخىدع لضمان اظخمشاسه .
 خلىق اإلالىُت الفىشٍت ً :خخىف سعض الباخثين مً اهاهان خلىق ملىُاهم الفىشٍت
عمالهم عىذ ئًذاعها باإلاعخىدعاث الشكمُت .
 عذم وحىد خىافض للباخثين ًإدي ئلى عذم خشصهم على ئًذاع ئهخاحهم الفىشي في
ً
اإلاعخىدعاث الشكمُت ،بل أخُاها ٌؽعشون بتردد خُاٌ ؤلافصاح عً البُاهاث
الببلُىحشافُت إلهخاحهم (. )26

ثالجاً املصتودعات الرقنية الكاىوىية:
ًدىاوٌ هزا اإلادىس مً الذساظت مجمىعت مً أهم اإلاعخىدعاث الشكمُت
اإلاخخصصت في مجاٌ اللاهىن اإلاخاخت على ؤلاهترهذ .

 1/3مصتودع األدوات الكاىوىية )27( ICC Legal Tools
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أوؽأث اإلادىمت الجىائُت الذولُت )The International Criminal Court (ICC
معخىدع ألادواث اللاهىهُت  Legal Toolsبهذف جضوٍذ اإلاعخفُذًً باإلاعلىماث
اللاهىهُت عً كضاًا الجشائم الذولُت ،والتي جىطىي على حشائم الحشب أو حشائم ضذ
ؤلاوعاهُت أو ئبادة حماعُت أو عذوان ،وٍخم جمىٍل هزا اإلاعخىدع مً خالٌ الخبرعاث
مً دوٌ الاجداد ألاوسو ي ،وفى ملذماها الذاهماسن وفىلىذا .
أما عً الجمهىس اإلاىحه له اإلاعخىدع فِؽمل ول شخص ًخعامل مع الجشائم
الذولُت ،وبخاصت اللضاة ،واإلاذعىن العامىن ،ومدامى الذفاع ،واإلاىظماث اير
الحىىمُت العاملت في مجاٌ خلىق ؤلاوعان في حمُع أهداء العالم .
وَؽخمل معخىدع ألادواث اللاهىهُت على ما ًضٍذ عً  150000مً اإلاصادس
اللاهىهُت راث الصلت بالعمل في اللاهىن الجىائي الذولي ،وحؽمل وزائم اإلادىمت
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
الذولُت ،وكشاساث ووزائم اإلاداهم الذولُت ألاخشي ،ووزائم لجىت حشائم الحشب الخاسعت
لألمم اإلاخدذة ،واإلايؽىساث ألاوادًمُت في اللاهىن الجىائي الذولي ،وٍدُذ اإلاعخىدع
البُاهاث الىصفُت لهزه الىزائم باإلضافت ئلى ئمياهُت كشاءة الىصى الياملت للىزائم
وطباعاها وجدمُلها .
وجدىىع لغاث الىزائم التي ٌؽملها اإلاعخىدع ئلى أهبر مً  50لغت ئ أن الغالبُت
العظمى مً هزه الىزائم باللغخين ؤلاهجليزًت والفشوعُت ،أما واحهت اإلاعخىدع (ؼيل
سكم )1فهي مخاخت باللغت ؤلاهجليزًت فلط ،وٍخم جدذًث اإلاعخىدع بصفت معخمشة
خُث ًخم ئضافت وزائم حذًذة ئلى اإلاعخىدع سؽيل ًىمي .

اإلاجلت اإلاصشٍت لعلىم اإلاعلىماث

304

مج ،8ع ،1ابشٍل 2021م

د .مدمذ سحب وهذان

اإلاعخىدعاث الشكمُت اللاهىهُت اإلاخاخت على ؤلاهترهذ ...

ؼيل سكم ( )1واحهت معخىدع ICC Legal Tools

 2/3مصتودع املعَد اللوري لبحوخ التعريع )28( KLRI
اإلاعهذ الىىسي لبدىر الدؽشَع Korea Legislation Research Institute
) (KLRIهى معهذ مخخصص في ئحشاء البدىر في مجاٌ اللاهىن جم ئوؽاؤه في عام
1990م بهذف اإلاعاهمت في دعم العُاظت الدؽشَعُت الىطىُت وجدعين الثلافت
اللاهىهُت في هىسٍا الجىىبُت ،وأوؽأ اإلاعهذ هزا اإلاعخىدع بذعم مً اإلاىخبت الىطىُت في
هىسٍا الجىىبُت ،وٍىفش اإلاعخىدع الىصىٌ ئلى الىصى الياملت للبدىر التي كام
باعذادها الباخثىن العاملىن في اإلاعهذ ،وكذ بلغ عذد البدىر اإلاخاخت في اإلاعخىدع
ً
بخاسٍخ 2020/11/5م ( )4542بدثا حؽمل بدىر ميؽىسة في دوسٍاث ،وبدىر
مإجمشاث ،وبدىر كذمذ في هذواث ووسػ عمل .
وواحهت اإلاعخىدع (ؼيل سكم )2مخاخت باللغخين الىىسٍت وؤلاهجليزًت ،وٍدُذ
اإلاعخىدع زالزت خُاساث للبدث ،وهى (اإلاإلف – العىىان – اإلاىضىع) هما ًىفش
ً
اإلاعخىدع ئمياهُت جصفذ مدخىٍاجه وفلا للمىضىع خُث ٌعش كائمت باإلاىضىعاث
ً
التي ٌغطيها اإلاعخىدع ،وحؽمل هزه اللائمت  58مىضىعا وأمام ول مىضىع عذد
البدىر التي ٌؽملها اإلاعخىدع في هزا اإلاىضىع ،ومً هزه اإلاىضىعاث على ظبُل
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اإلاثاٌ  :اللاهىن الذولي واإلاىظماث الذولُت – الحلىق ألاظاظُت وخلىق ؤلاوعان –
اللاهىن اإلاذوي – اللاهىن العام والىعى اللاهىوي – اللاهىن الخجاسي – خماًت
اإلاعلىماث – اإلالىُت الفىشٍت – كاهىن ألاخىاٌ ال خصُت – اللاهىن ؤلاداسي –
اللاهىن الجىائي  .....ال  ،وبالىلش على أي مىضىع مً هزه اإلاىضىعاث جظهش كائمت
بالبدىر التي جىذسج جدذ هزا اإلاىضىع ،وٍدُذ اإلاعخىدع ئمياهُت جدمُل الىصى
الياملت للبدىر بصُغت  PDFهما ًلذم اإلاعخىدع للمعخفُذًً خذمت ؤلاخاطت
الجاسٍت مً خالٌ ئجاخت كائمت سعىىان ؤلاضافاث الحذًثت  Recent Additionsعلى
الصفدت الشئِعت للمعخىدع حؽخمل هزه اللائمت على عىاوًٍ البدىر التي جم
ً
ئضافاها خذًثا للمعخىدع .

ؼيل سكم ( )2واحهت معخىدع KLRI

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

أوشخئ هزا اإلاعخىدع مً ِك َبل ؼشهت بُبرٌغ  Bepressوهى ؼشهت مخخصصت في
مجاٌ اليؽش ،وملشها و ًت والُفىسهُا في الى ًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت ،ورلً بهذف
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
ئجاخاها في اإلاعخىدع اللاهىوي. Legal Repository
وَؽخمل هزا اإلاعخىدع على اإلاىاد البدثُت اإلاخعللت باللاهىن ،وحؽمل هزه اإلاىاد
اإلالا ث اإلايؽىسة واير اإلايؽىسة ،وأبدار اإلاإجمشاث ،وأطشوخاث اإلااحعخير
والذهخىساه ،والعشو الخلذًمُت ،والىخب وفصىٌ الىخب ،وَؽخمل اإلاعخىدع على
أهبر مً  130000مادة ،وكذ جم ججمُع هزه اإلاىاد عً طشٍم اإلاإلفين أو اإلاإظعاث
التي ًيخمى ئليها اإلاإلفىن خُث ًدُذ اإلاعخىدع للمإلفين واإلاإظعاث ئسظاٌ مإلفاتهم
التي ًشابىن في ئدساحها باإلاعخىدع سؽيل جطىعي ،وٍخم رلً مً خالٌ ئوؽاء خعاب
على اإلاعخىدع ،ورلً بالىلش على أًلىهت خعا ي و  My Accountو فخظهش صفدت
سعىىان ئوؽاء خعاب حذًذ و  " Create new accountفُلىم اإلاإلف بادخاٌ بُاهاجه
وبشٍذه ؤلالىترووي وولمت العش  Pass Wordزم ًخللى سظالت على بشٍذه ؤلالىترووي
لخفعُل الحعاب ،وبزلً ًمىً للمإلف ئسظاٌ مإلفاجه التي ًشاب في ئًذاعها في
اإلاعخىدع مً خالٌ خعابه ،وجلىم ئداسة اإلاعخىدع بمشاحعت هزه اإلاإلفاث وفى خالت
اإلاىافلت عليها ًخم ئجاخاها في اإلاعخىدع .
وٍدُذ اإلاعخىدع اللاهىوي مدشن بدث مخلذم  Advance Searchللبدث في
اإلاعخىدع (ؼيل سكم  )3وَؽخمل على ظبعت خُاساث للبدث في اإلاعخىدع ،وهى
(اإلاإلف – العىىان – اإلاىضىع – اإلاعخخلص  -اإلاإظعت – هىع الىزُلت – الىاؼش)
مع ئمياهُت اظخخذام الشوابط البىلُيُت ( )AND – OR – NOTهما ًدُذ اإلاعخىدع
ً
ئمياهُت الخصفذ إلادخىٍاجه وفلا ظماء اإلاإلفين ،واإلاىضىعاث ،واإلاإظعاث التي
ًدىمى ئليها اإلاإلفىن .
وٍىفش اإلاعخىدع للمعخفُذًً الاؼتران في خذمت كائمت البرًذ ؤلالىترووي للمعخىدع
خُث ًلىم اإلاعخفُذ بادخاٌ البرًذ ؤلالىترووي الخا به لُخم ئعالمه باإلاىاد اإلاضافت
ً
خذًثا للمعخىدع .
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شكل رقم ( )3البحث في مستودع Bepress Legal Repository

 4/3مصتودع مركس عله اجلرمية )33( the Centre for Criminology
أوؽأ هزا اإلاعخىدع مشهض علم الجشٍمت ،وهى مشهض أبدار مخخصص في اللاهىن
الجىائي وملشه مذًىت فِعبادن في حمهىسٍت أإلااهُا الاجدادًت ،وٍدبع وصاسة العذٌ
ألاإلااهُت ،وَؽخمل اإلاعخىدع على ئصذاساث اإلاشهض ،وهزلً ئصذاساث ؤلاداساث
اللضائُت الخاسع لىصاسة العذٌ ألاإلااهُت اإلاخعللت باللاهىن الجىائي ،واللضاًا الجىائُت،
وحؽمل الىخب ،والخلاسٍش ،والبدىر اإلايؽىسة في الذوسٍاث ،وبدىر اإلاإجمشاث،
وواحهت اإلاعخىدع (ؼيل سكم  )4مخاخت باللغخين ألاإلااهُت وؤلاهجليزًت .
وٍلذم اإلاعخىدع بُاهاث وصفُت جفصُلُت إلاصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع،
وحؽمل (العىىان – اإلاإلف – ميان اليؽش – مإظعت اليؽش – هىع الىزُلت – لغت
الىزُلت – جاسٍخ ؤلاصذاس – اليلماث اإلافخاخُت – اإلاعخخلص) باإلضافت ئلى الىصى
الياملت للمصادس بصُغت . PDF
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ً
وٍدُذ اإلاعخىدع جصفذ مدخىٍاجه وفلا هىاع الىزائم ،وظىىاث اليؽش ،ومإظعاث
اليؽش ،وأخذر الىزائم التي جم ئضافاها للمعخىدع ،هما ًمىً البدث في اإلاعخىدع
باظم اإلاإلف ،والعىىان ،وظىت اليؽش .
وٍىفش اإلاعخىدع للمعخفُذًً الاؼتران في خذمت  RSSإلعالمهم باإلاصادس التي ًخم
ئضافاها فىس ئجاخاها في اإلاعخىدع ،هما ًلذم اإلاعخىدع خذمت الشد على اظخفعاساث
اإلاعخفُذًً مً خالٌ اسظالها ئلى البرًذ ؤلالىترووي للمعخىدع
) (krimpub@krimz.deزم ًخللى اإلاعخفُذ ؤلاحابت عً اظخفعاسه على البرًذ
ؤلالىترووي الخا به .

ؼيل سكم ( )4واحهت معخىدع The Center for Criminology

رابعاً الدراشة التكيينية للنصتودع الرقني لوزارة العدل املصرية:

ً
ًدىاوٌ هزا اإلادىس مً الذساظت جلُُم اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ اإلاصشٍت وفلا
للائمت اإلاشاحعت (ملحم سكم  )1التي كام الباخث باعذادها لخلُُم اإلاعخىدع .

 1/4البياىات التعريفية اخلاصة باملصتودع:
اإلاجلت اإلاصشٍت لعلىم اإلاعلىماث
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ًمثد ددل اإلاعد ددخىدع أخد ددذ الخد ددذماث ؤلالىتروهُ د ددت لد ددىصاسة العد ددذٌ اإلاصد ددشٍت لد ددزا ظ د ددمي
اإلاعددخىدع بمعددمى الجهددت التددي ًيخمددي ئليهددا و اإلاعددخىدع الشكمددي لددىصاسة العددذٌ اإلاصددشٍت و
وجد ددم ئجاخد ددت اإلاعد ددخىدع مد ددً خد ددالٌ بىابد ددت وصاسة العد ددذٌ اإلاصد ددشٍت علد ددى ؼد ددبىت ؤلاهترهد ددذ
( )http://www.jp.gov.egخُددث جىحددذ أًلىهددت علددى الصددفدت الشئِعددت للبىابددت سعىددىان
و اإلاع ددخىدع الشكم ددي و وب ددالىلش عل ددى ه ددزه ألاًلىه ددت جظه ددش الص ددفدت الشئِع ددت للمع ددخىدع
 ( http://www.jp.gov.eg/ar/page_kh5.aspxؼيل سكم . )5
أم د ددا هم د ددط ؤلاجاخ د ددت (الىص د ددىٌ) الخ د ددا باإلاع د ددخىدع ،فه د ددى ًدب د ددع هم د ددط الىص د ددىٌ
ً
الحدش Open Accessخُدث ًدخم ئجاخخده مجاهدا للمعدخفُذًً وبدذون أي كُدىد علدى ؤلافدادة
مً اإلاعخىدع .

ؼيل سكم ( )5الصفدت الشئِعت للمعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ

1/1/4التللفة :
عىدذ الخخطددُط لبىدداء اإلاعددخىدع الشكمددي الخدا بددىصاسة العددذٌ جددم مخاطبددت الجهدداث
اإلاخخصددت فددي بىدداء اإلاعددخىدعاث الشكمُددت ،واؼددترطذ سعددض هددزه الجهدداث الحصددىٌ علددى
مبل ددغ م ددالي هبي ددر ًص ددل ئل ددى ملُ ددىن وخمع ددمائت أل ددف حىُ دده ،وهظ ددشا لض ددخامت اإلابل ددغ ج ددم
اإلاجلت اإلاصشٍت لعلىم اإلاعلىماث
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الاعخمدداد علددى سعددض اإلاخخصددين مددً داخددل وصاسة العددذٌ مددً العدداملين فددي كطدداع الخطددىٍش
الخلجددي وئداسة الحاظددب آلالددي بددالىصاسة فددي بىدداء اإلاعددخىدع ،وكددذ جددم الاعخمدداد علددى بشهددامج
ً
 Dspaceفددي ئوؽدداء وئداسة اإلاعددخىدع ،وجددم اخخُدداس هددزا البرهددامج هظددشا هدده بشهددامج مفخددىح
ً
اإلاصددذس ومخدداح مجاهددا علددى ؤلاهترهددذ ،همددا أهدده ًددذعم اللغددت العشبُددت ،وجددم جدمُددل البرهددامج
وجطىَع دده ف ددي بى دداء اإلاعد ددخىدع الشكم ددي ل ددىصاسة الع ددذٌ لُىاظد ددب الجمه ددىس اإلاع ددخفُذ مد ددً
اإلاعخىدع .

 2/1/4تاريخ اإلىعاء واهلدف مً املصتودع :
بددذأ العمددل فددي ئوؽدداء اإلاعددخىدع فددي ؼددهش ًىهُددى 2018م ،وجددم ئجاخخدده علددى بىابددت وصاسة
ً
الع ددذٌ عل ددى ؤلاهتره ددذ سع ددذ خ ددىالي زالز ددت أؼ ددهش ،وجدذً ددذا ف ددي  27ظ ددبخمبر 2108م ،وج ددم
الحصىٌ على ؼهادة ملىُت فىشٍت للمعدخىدع مىزلدت مدً وصاسة الاجصدا ث وجىىىلىحُدا
اإلاعلىم دداث (ؼ دديل سك ددم  )6أم ددا ع ددً ألاه ددذاف الشئِع ددت م ددً ئوؽ دداء اإلاع ددخىدع ،فل ددذ ب ددذأ
اإلاعددخىدع هفىددشة أولُددت فددي ئطدداس ئجاخددت الثلافددت اللاهىهُددت للجمهددىس العددام ،ئضددافت ئلددى
جِعير الاطالع على ألامىس اللاهىهُت الخاصت باإلاداهم واإلاىضىعاث اللضائُت .

ؼيل سكم ( )6ؼهادة اإلالىُت الفىشٍت للمعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ
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 3/1/4اجلنَور املودُ لُ املصتودع:
ٌعذ اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ مىصت كاهىهُت واملت ،خُث جدىىع مجا جه
وجخصصاجه اإلاىضىعُت ،وهظشا لهزا الخىىع فلذ جىىعذ فئاث اإلاعخفُذًً مىه ،ولىً
ًأحي في ملذماهم زالر فئاث سئِعت ،وهي :
 -1اللضاة .
 -2اإلادامىن .
 -3الجمهىس العام .
فاإلاعخىدع عباسة عً مىظىعت كاهىهُت لللضداة واإلاددامين والجمهدىس مخاخدت للجمُدع،
وعلى حاهدب أخدش فدان اإلاىضدىعاث والخخصصداث واإلاصدطلحاث اإلاعدخخذمت جخدذم هدزه
الفئاث بذكت ول فُما ًخصه ،واإلاعخىدع مخاح باللغت العشبُت فلط .

 4/1/4حتديح املصتودع:
لم ٌؽش اللائمىن على اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ ئلى ظُاظاث الخدذًث
اإلاخبعت في اإلاعخىدع ،وعلى الطشف آلاخش ًلخصش جدذًث اإلاعخىدع على ئضافت مصادس
معلىماث للمعخىدع ،ولىً مً اإلاالخل مً جاسٍخ ئضافت مصادس اإلاعلىماث ئلى
اإلاعخىدع أن عملُت ؤلاضافت جخم على فتراث مخباعذة خُث لم ًخم ئضافت مصادس
للمعخىدع مً جاسٍخ ً 16ىهُى2020م ئ في  28دٌعمبر 2020م ،ورلً باضافت 18
ً
ً
مصذسا للمعخىدع وهى عذد كلُل حذا ملاسهت بطىٌ الفترة التي لم ًخم فيها ئضافت
مصادس حذًذة للمعخىدع ،والتي جضٍذ على ظخت أؼهش .

 2/4إدارة املصتودع:
جلع اإلاعإولُت الفىشٍت وؤلاداسٍت للمعخىدع على عاجم كطاع الخطىٍش الخلجي ومشهض
اإلاعلىماث اللضائي وئداسة الحاظب آلالي بىصاسة العذٌ ،خُث جم بىاء اإلاعخىدع مً
خالٌ هزه اللطاعاث مىخملت ،خُث حاء الخيلُف مً وصاسة العذٌ بضشوسة ئوؽاء
هزا اإلاعخىدع لُخذم الفئاث العابم رهشها ،وفى بذاًت ئوؽاء اإلاعخىدع جم ئدخاٌ
وجدمُل مصادس اإلاعلىماث في اإلاعخىدع مً خالٌ الاظخعاهت بمجمىعت مً الطالب
اإلاجلت اإلاصشٍت لعلىم اإلاعلىماث
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اإلاخطىعين مً ولُاث الحلىق ،وججذس ؤلاؼاسة ئلى أهه ًمىً للمعخفُذًً الخىاصل مع
اإلاعئىلين عً اإلاعخىدع مً خالٌ البرًذ ؤلالىترووي (. )mgsmdev@gmail.com

 3/4احملتوى:
 1/3/4مصادر املعلومات املتاحة باملصتودع:
جدىىع مصادس اإلاعلىماث التي جم ئجاخاها باإلاعخىدع في عذة فئاث ،خُث جم ئدساحها
في ظبعت أكعام هما ًأحي :
 -1الدؽشَعاث وألاخيام  :وٍضم هزه اللعم الدؽشَعاث الصادسة عً مجلغ
الىىاب اإلاصشي  ،وٍخم الحصىٌ على هصى

هزه الدؽشَعاث مً حشٍذة

الىكائع اإلاصشٍت ،باإلضافت ئلى سعض ألاخيام الصادسة عً مدىمت الىلض
 -2اإلاىخبت الشكمُت لىصاسة العذٌ  :وخصص هزا اللعم للىخب اللاهىهُت .
 -3مإجمشاث الىصاسة  :وخصص هزا اللعم عماٌ اإلاإجمشاث التي حعلذها
وصاسة العذٌ .
 -4سظائل حامعُت  :وٍضم هزا اللعم سظائل ماحعخير ودهخىساه كام
باعذادها كضاة مً وصاسة العذٌ .
 -5ؤلاخصائُاث  :وخصص هزا اللعم لإلخصائُاث الخاصت بىصاسة العذٌ .
 -6البدىر  :وٍضم هزا اللعم البدىر اإلالذمت مً اللضاة والعاملين
بىصاسة العذٌ .
 -7بىً اللضاًا  :وٍضم هزا اللعم اللضاًا اإلادفىظت في مشهض الذساظاث
اللضائُت .
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 2/3/4عدد املصادر املتاحة وأظلال الصيغ:
ًبلد ددغ عد ددذد مصد ددادس اإلاعلىمد دداث اإلاخاخد ددت باإلاعد ددخىدع ختد ددى  20دٌعد ددمبر 2021م ( 807
ً
مصذسا) وجخاح الىصى الياملت لهزه اإلاصادس في صُغخين ألاولى بصدُغت  PDFوالثاهُدت
بصُغت  Wordوٍمىً للمعخفُذ اخخُاس الؽيل الزي ًخم عش مصذس اإلاعلىماث به .

 3/3/4التخصصات املوضوعية اليت يغطيَا املصتودع:

ً
ً
ٌعذ اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ معخىدعا مخخصصا في مجا ث العلىم
اللاهىهُت واللضائُت والعلىم اإلاشجبطت بها ،وٍدُذ اإلاعخىدع على صفدخه الشئِعت
أًلىهت سعىىان و اإلاىاضُع و وبالىلش على هزه ألاًلىهت جظهش كائمت باإلاىضىعاث التي
ً
ٌغطيها اإلاعخىدع (ؼيل سكم  )7وحؽخمل هزه اللائمت على  48مىضىعا ،ومنها على
ظبُل اإلاثاٌ (الاخخالط – الاداسة اإلادلُت – الاهخخاباث – ؤلاسهاب  -البىاء – البروة
اإلاعذهُت  .....ال ) وبالىلش على أي مىضىع مً هزه اإلاىضىعاث جظهش مصادس
اإلاعلىماث اإلاذسحت جدذ هزا اإلاىضىع .

ؼيل سكم ( )7كائمت مىضىعاث اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ
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 4/4امليتاداتا وبياىات الوصف :
اإلاُخاداجا أو ما وساء البُاهاث هي بُاهاث هُيلُت مبيُت وفم هظام معين مهماها
وصف واًضاح وحعهُل اظترحاع مصادس اإلاعلىماث واظخخذامها وجىظُمها ،وحعخخذم
اإلاُخاداجا لإلؼاسة ئلى اإلاعاًير أو الخطط التي جخخص بىصف مصادس اإلاعلىماث
ؤلالىتروهُت (. )31
وكذ اعخمذ اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ في بىاء الد جُالث الببلُىحشافُت،
ووصف مصادس اإلاعلىماث على معُاس دبلً هىس  Dublin Coreوهى أهبر اإلاعاًير
ً
اظخخذاما في اإلاعخىدعاث الشكمُت خُث ًمخاص ببعاطخه ،وئمياهُت جطبُله على
مخخلف أهىاع مصادس اإلاعلىماث ؤلالىتروهُت ،وحؽمل بُاهاث الىصف إلاصادس
اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع على البُاهاث آلاجُت :
 -1جاسٍخ ئجاخت اإلاصذس على اإلاعخىدع .
 -2جاسٍخ وؽش اإلاصذس .
 -3لغت اإلاصذس .
 -4اإلاىضىع .
 -5العىىان .
 -6ظىت الدؽشَع .
 -7هىع الدؽشَع .

 5/4إملاىات البحح واالشرتداع:
 1/5/4إملاىات البحح:
ًدعم اإلاعخىدع بخىافش واحهت بدثُت ظهلت الاظخخذام ،خُث ٌعخمذ على زالزت
أظالُب للبدث في اإلاعخىدع ،وهى :
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 -1أظلىب البدث البعُط  :ورلً مً خالٌ البدث داخل مدشن البدث
الذاخلي  Search Engineاإلاضود به اإلاعخىدع ،وٍمىً للمعخفُذ هخابت ولمت
(أو عذة ولماث) مً العىىان أو اإلاىضىع الزي ًشٍذ البدث عىه في مدشن
البدث فخظهش كائمت بمصادس اإلاعلىماث التي حؽخمل على اليلمت التي ًبدث
عنها ،فعلى ظبُل اإلاثاٌ عىذ البدث بيلمت و الاهخخاباث و جظهش الؽاؼت
(ؼيل سكم . )8

ؼيل سكم ( )8البدث بيلمت و الاهخخاباث و في اإلاعخىدع
 -2أظلىب البدث اإلاخلذم  :ورلً مً خالٌ البدث داخل مدشن البدث اإلاخلذم
للمعخىدع ،وٍىفش هزا اإلادشن أس عت خُاساث للبدث ،وهى (العىىان – اإلاإلف
– اإلاىضىع – جاسٍخ ؤلاصذاس) مع ئمياهُت جدذًذ هطاق البدث في حمُع
مدخىٍاث اإلاعخىدع أو في أخذ أكعام اإلاعخىدع .
 -3أظلىب الخصفذ ً :دُذ اإلاعخىدع ئمياهُت اظخعشا وجصفذ مصادس
ً
اإلاعلىماث التي ٌؽخمل عليها وفلا ل د (اإلاجمىعاث  -جاسٍخ اليؽش -اإلاإلفىن-
العىاوًٍ -اإلاىضىعاث) هما ًخضم مً الؽيل سكم (. )9

اإلاجلت اإلاصشٍت لعلىم اإلاعلىماث

316

مج ،8ع ،1ابشٍل 2021م

د .مدمذ سحب وهذان

اإلاعخىدعاث الشكمُت اللاهىهُت اإلاخاخت على ؤلاهترهذ ...

ؼيل سكم ( )9البدث بالخصفذ إلاصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع

 2/5/4طرق عرض ىتائر البحح يف املصتودع:
عىذما ًلىم اإلاعخفُذ بالبدث في اإلاعخىدع بطشٍلت ما مً طشق البدث أو
الخصفذً ،خم اظترحاع مصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع ،وٍدُذ اإلاعخىدع
ً
للمعخفُذ ئمياهُت جشجِب هخائج البدث وفلا لعىىان اإلاصذس أو جاسٍخ اليؽش أو جاسٍخ
الاؼتران (جاسٍخ ئدساج اإلاصذس في اإلاعخىدع) وٍىحذ خُاسان لترجِب هخائج البدث
(جصاعذي – جىاصلي) مع ئمياهُت جدذًذ عذد هخائج البدث في الصفدت الىاخذة .

 6/4شياشات املصتودع:
حعذ ظُاظاث اإلاعخىدع بمثابت الالئدت الذاخلُت للمعخىدع ،وحعاهم هزه
العُاظاث في جىظُم العمل باإلاعخىدع ،وجِعير عملُت ئداسة اإلاعخىدع ( )32وٍيبغي
جدذًذ العُاظاث عىذ ئوؽاء اإلاعخىدع ،وحؽمل العُاظاث آلاجُت :
 -1ظُاظت اإلادخىي  :جدذد هزه العُاظت أهىاع مصادس اإلاعلىماث التي ًضمها
اإلاعخىدع ،ولغاث هزه اإلاصادس .
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 -2ظُاظت ؤلاًذاع  :جىضم هزه العُاظت الاحشاءاث الالصمت إلًذاع مصادس اإلاعلىماث
باإلاعخىدع ،وخطىاث ئًذاع مصادس اإلاعلىماث باإلاعخىدع ،وألاشخا اإلاعمىح لهم
باإلًذاع .
 -3ظُاظت البُاهاث الىصفُت (اإلاُخاداجا)  :جدذد هزه العُاظت خطت اإلاُخاداجا التي
ًخم الاعخماد عليها في وصف مصادس اإلاعلىماث في اإلاعخىدع ،واإلاعئىلين عً عملُت
وصف مصادس اإلاعلىماث .
 -4ظُاظت ؤلاجاخت  :جدذد هزه العُاظت الفئاث التي ٌعمذ لها باظخخذام اإلاعخىدع،
هما جدذد هزه العُاظت ئمياهُت الحصىٌ على الىص اليامل  Full Textإلاصادس
اإلاعلىماث ،وهل ًخاح للجمهىس العام أم ًلخصش على العاملين في اإلاإظعت التي ًدبعها
اإلاعخىدع .
 -5ظُاظت الاظدبعاد  :جىضم هزه العُاظت اظدبعاد مصادس اإلاعلىماث مً
اإلاعخىدع ،وؼشوطها ،وضىابطها ،واللائمين عليها .
وكذ اؼخملذ العُاظاث اإلاخبعت في اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ ،والتي جم وضعها
مً كبل ئداسة اإلاعخىدع على حمُع هزه العُاظاث باظخثىاء ظُاظت الاظدبعاد خُث
لم جشد أي ئؼاسة ئليها في اإلاعخىدع ،وٍشحع رلً ئلى أهه لم ًخم اظدبعاد مصادس
معلىماث مً اإلاعخىدع مىز ئوؽائه .

 7/4اإليداع يف املصتودع:
ؤلاًذاع  Depositeهى أخذ اإلافاهُم التي واهذ جلخصش فُما ظبم على ئًذاع
ً
اإلاإلف عذدا مً الي مً مإلفاجه في اإلاىخبت الىطىُت للذولت مً خالٌ كاهىن ًىص
ً
على رلً ،أما في وكخىا الحالي فلذ صاس ؤلاًذاع أًضا أخذ اإلافاهُم اإلاشجبطت
باإلاعخىدعاث الشكمُت ،وكذ ًخدلم بىاظطت اإلاإلف هفعه مً خالٌ عذد مً
الخطىاث ًدبعها بمىكع اإلاعخىدع ،وكذ ًىىن بىاظطت اللائمين على اإلاعخىدع (. )33
ً
وٍخم ئًذاع مصادس اإلاعلىماث بجمُع فئاتها في اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ وفلا
خخُاس واهخلاء مذًش اإلاعخىدع للمصادس ،هما ًمىً للمإلفين الزًً ًشابىن في ئًذاع
مإلفاتهم مً أبدار وملا ث وسظائل ماحعخير ودهخىساه في اإلاعخىدع سؽيل جطىعي،
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ورلً عً طشٍم الد جُل في اإلاعخىدع مً خالٌ أًلىهت و ح جُل و اإلاخاخت في
اإلاعخىدع خُث جدُذ هزه ألاًلىهت صفدت سعىىان و ح جُل معخخذم حذًذ و ( ؼيل
سكم  )10وٍلىم اإلاعخخذم بىخابت بشٍذه ؤلالىترووي زم ًخللى سظالت مً ئداسة اإلاعخىدع
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،
لُخللى سعذها سظالت باإلاىافلت أو عذم اإلاىافلت على ح جُله في اإلاعخىدع ،وفى خالت
اإلاىافلت على ح جُل اإلاعخخذم في اإلاعخىدع ًمىىه ئسظاٌ مصادس اإلاعلىماث عً
طشٍم البرًذ ؤلالىترووي إلًذاعها في اإلاعخىدع ،ولىً ًخم ئًذاعها ئ سعذ فدصها
مً كبل ئداسة اإلاعخىدع.

ؼيل سكم ( )10صفدت ح جُل معخخذم حذًذ باإلاعخىدع

 8/4خدمات املصتودع:
ًلذم اإلاعخىدع للمعخفُذًً الخذماث آلاجُت :
 -1خذمت ؤلاخاطت الجاسٍت ً :دُذ اإلاعخىدع على صفدخه الشئِعت كائمت سعىىان و
ً
مضاف خذًثا و (ؼيل سكم  )11حؽخمل هزه اللائمت على عىاوًٍ مصادس اإلاعلىماث
التي جم ئضافاها خذًثا للمعخىدع ،وجاسٍخ ئضافاها .
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ً
ؼيل سكم ( )11كائمت سعىاوًٍ اإلاصادس اإلاضافت خذًثا للمعخىدع
 -2خذمت ئسظاٌ آلاساء واإلالترخاث إلداسة اإلاعخىدع ً :مىً للمعخفُذًً مً اإلاعخىدع
ئسظاٌ سا هم وملترخاتهم مً خالٌ البرًذ ؤلالىترووي للمعخىدع
. mgsmdev@gmail.com
 -3ئجاخت ئخصائُاث عً اإلاعخىدع  :جلخصش هزه الاخصائُاث على عذد الضٍاساث إلاىكع
اإلاعخىدع  ،وكذ بلغ عذدها  21397ختى  20دٌعمبر 2020م .
 -4خذمت اإلالخص الىافي  : RSSجدُذ هزه الخذمت للمعخفُذًً بُاهاث جفصُلُت عً
مصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع  ،وحؽمل عىىان اإلاصذس ،وجاسٍخ ئضافخه في
اإلاعخىدع ،والىكذ الزي جم فُه ئضافخه ،والشابط اإلاخاح مً خالله اإلاصذس في
اإلاعخىدع .
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ىتائر الدراشة:
مً خالٌ دساظت وجلُُم اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ اإلاصشٍت جىصل الباخث
ئلى عذد مً الىخائج ،منها :
ٌ -1عذ اإلاعخىدع مً أوائل اإلاعخىدعاث التي جيخمى للىصاساث اإلاصشٍت خُث جم ئجاخخه
على بىابت وصاسة العذٌ على ؤلاهترهذ في ظبخمبر  2018م .
 -2اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ اإلاصشٍت خاصل على ؼهادة ملىُت فىشٍت مىزلت
مً وصاسة الاجصا ث وجىىىلىحُا اإلاعلىماث .
 -3جىىعذ فئاث الجمهىس اإلاىحه له اإلاعخىدع لدؽمل زالر فئاث سئِعت ،وهى :
اللضاة ،واإلادامىن ،والجمهىس العام .
ً -4خم جدذًث اإلاعخىدع على فتراث مخباعذة ،وٍلخصش الخدذًث على ئضافت مصادس
معلىماث للمعخىدع .
 -5جىىعذ ئمياهاث البدث في اإلاعخىدع لدؽمل أظلىب البدث البعُط ،وأظلىب
البدث اإلاخلذم ،وأظلىب الخصفذ .
 -6ضعف اإلادخىي الشكمي للمعخىدع خُث بلغ عذد مصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت
ً
باإلاعخىدع ختى الاهاهاء مً الذساظت  807مصذسا .

توصيات الدراشة:
 -1ضشوسة ؤلاعالن عً اإلاعخىدع الشكمي لىصاسة العذٌ اإلاصشٍت للمهخمين بالؽئىن
اللضائُت واللاهىهُت ،ورلً باظخخذام الىظائل اإلاخخلفت ،مثل  :ئجاخت سابط إلاىكع
اإلاعخىدع على اإلاىاكع اإلاخخصصت في مجاٌ اللاهىن ،واظخخذام وظائل الخىاصل
الاحخماعي (مثل  :فِغ بىن ،وجىٍتر) في الخعشٍف باإلاعخىدع .
 -2العمل على ئعذاد دلُل ئسؼادي ًخضمً أهذاف اإلاعخىدع ،ومضاًاه ،وهُفُت
البدث فُه ،وئجاخت هزا الذلُل على مىكع اإلاعخىدع مما ٌعاعذ اإلاعخفُذًً على
اظخخذام اإلاعخىدع ،وؤلافادة مىه .
 -3الحاحت ئلى جطىٍش الىاحهاث الشئِعت للمعخىدع ،وجذعُم اإلادخىي الشكمي
للمعخىدع باضافت اإلاضٍذ مً مصادس اإلاعلىماث ،وجدذًث اإلاعخىدع بصفت مىخظمت .
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 -4دعىة الىصاساث اإلاصشٍت ئلى ئوؽاء معخىدعاث سكمُت جدُذ مً خاللها ؤلاهخاج
الفىشي لها ،وللعاملين بها ،وئجاخاها على مىاكعها على ؤلاهترهذ على اشاس اإلاعخىدع
الشكمي لىصاسة العذٌ .

مصادر الدراشة:
 -1مً هزه الذساظاث على ظبُل اإلاثاٌ :
 مشٍم أخمذ بالبُذ  .جلُُم اإلاعخىدعاث الشكمُت اإلاإظعُت بالجامعاث الععىدًت .مجلت اعلم  .عً( 17ىهُى . 323 – 287 . )2016
 ظاسة مخىلى مدمذ  .اإلاعخىدعاث الشكمُت بمصش  :دساظت جدلُلُت جلىٍمُت  .أطشوختماحعخير  .حامعت ؤلاظىىذسٍت ،ولُت آلاداب ،كعم اإلاىخباث واإلاعلىماث. 2017 ،
 -2مً أهم اإلاصادس التي اعخمذ عليها الباخث في ئعذاد كائمت اإلاشاحعت :
- Dobratz, S. & Schoger, A. & Strathmann, S. The nestor Catalogue of
Criteria for Trusted Digital Repository Evaluation and Certification .
Journal Of Digital Information . Vol. 8, No. 2 (2007) . Available at :
https://journals.tdl.org/jodi/index.php/jodi/article/view/199/180 (Visited
10/7/2020) .
- Zuccala, A. & Dhiensa, R. Managing and Evaluating Digital Repositories .
Information Research Journal , Vol.13, No.1 (March 2008) . Available at :
http://www.informationr.net/ir/13-1/paper333.html (Visited 17/7/2020) .
- Carlson, Scott . An Assessment of Institutional Repositories in the Arab
World . D-Lib Magazine . Vol 21, No 5/6 (May/June 2015) . Available at:
http://www.dlib.org/dlib/may15/carlson/05carlson.html (Visited
15/7/2020) .
 مدمىد عبذ الىشٍم الجىذي  .اإلاعخىدعاث الشكمُت في مجاٌ اإلاىخباث واإلاعلىماث :دساظت للمعاًير والعماث  .مجلت بدىر ولُت آلاداب حامعت اإلاىىفُت  .ط ، 22ع( 84
ًىاًش . 196 – 125 . ) 2011
اإلاجلت اإلاصشٍت لعلىم اإلاعلىماث

322

مج ،8ع ،1ابشٍل 2021م

د .مدمذ سحب وهذان

اإلاعخىدعاث الشكمُت اللاهىهُت اإلاخاخت على ؤلاهترهذ ...

 طالٌ هاظم الضهيري ،أزير ماحذ الععذي  .هظم اإلاعخىدعاث الشكمُت ومعاًير جلُُمها .اإلاجلت العشاكُت لخىىىلىحُا اإلاعلىماث  .مج ،6ع. 39 – 25 . )2014( 2
3- Davis, P. M & Connolly, M. J . Institutional Repositories : Evaluation the
Reasons for Non-Use of Cornell University's Installation of Dspace . D-lib
Magazine . Vol. 13, No. 3/4 (march /April 2007) . Available at :
)http://www.dlib.org/dlip/march07/davis/03davis.html (Visited 8/9/2020
4- Deventer, M. V & Pienaar, H. South African Repositories : Bridging
Knowledge Divides . Ariadne Magazine . Vol. 5. No. 5 (April 2008) .
Available at : http://www.Ariadne.ac.uk (Visited 11/9/2020) .
 -5ئًمان فىصي عمش  .اإلاعخىدعاث الشكمُت اإلافخىخت في مجاٌ اإلاىخباث واإلاعلىماث .
اإلالخلى العش ي الثالث لخىىىلىحُا اإلاىخباث واإلاعلىماث  :جلىُاث الجُل الثالث
ومذخالتها في مجخمع اإلاىخباث واإلاعلىماث  .اللاهشة  :ؼبىت اإلاىخباث واإلاعلىماث،
 . 2009مخاح في http://www. moltaqa.librariannet.net (Visited 14/9/2020) . :
6- Bhat, M. H. Open Access Repositories in Computer Science and
Information Technology : An Evaluation . IFLA Journal. Vol. 35. No. 3
(October 2009). pp 243 - 257.
 -7ظشفُىاص أخمذ خافل  .اإلاعخىدعاث الشكمُت للشظائل الجامعُت العشبُت  :دساظت
جلىٍمُت  .في  :أعماٌ اإلاإجمش الحادي والعؽشًٍ لالجداد العش ي للمىخباث واإلاعلىماث
(اعلم)  :اإلاىخبت الشكمُت العشبُت  :الضشوسة  ،والفش  ،والخدذًاث  .الشٍا  :مىخبت
اإلالً عبذ العضٍض . 2010 ،مج. 537 – 491 1
8- Kurtz, M. Dublin Core, DSpace, and a Brief Analysis of Three University
Repositories . Informant Technology and libraries .Vol. 29. No. 1 (March
2010). pp 40 – 46 .
 -9مدمىد عبذ الىشٍم الجىذي  .اإلاعخىدعاث الشكمُت في مجاٌ اإلاىخباث واإلاعلىماث :
دساظت للمعاًير والعماث  .مصذس ظابم . 196 – 125 .
اإلاجلت اإلاصشٍت لعلىم اإلاعلىماث

323

مج ،8ع ،1ابشٍل 2021م

د .مدمذ سحب وهذان

اإلاعخىدعاث الشكمُت اللاهىهُت اإلاخاخت على ؤلاهترهذ ...

10- Tripathi, M & Jeevan, V . An Evaluation of Digital Libraries and
Institutional Repositories in India . The Journal of Academic Librarianship
.Vol. 37. No. 6 (November 2011) . pp 543 – 545.
 -11أخمذ عباده العش ي  .اإلاعخىدعاث الشكمُت للمإظعاث ألاوادًمُت ودوسها في
العملُت الخعلُمُت والبدثُت وئعذاد لُت إلوؽاء معخىدع سكمي للجامعاث العشبُت .
مجلت مىخبت اإلالً فهذ الىطىُت  .مج ،18ع( 1ابشٍل 2012م) 194. -149 .
 -12أؼشف مىصىس البعُىوي  .اإلاعخىدع الشكمي لجامعت اإلاىصىسة  :دساظت خالت
للمعخىدع الشكمي بىظام اإلاعخلبل إلداسة اإلاىخباث  .اإلاجلت العشبُت للذساظاث
اإلاعلىماجُت  .عً( 2ىاًش . 52 – 7 . )2013
 -13ئهذاء صالح ها ى  .اإلاعخىدعاث الشكمُت للجامعاث في الذوٌ العشبُت  :دساظت
جلُُمُت مع الخخطُط إلوؽاء معخىدع سكمي لجامعت اللاهشة  .أطشوخت ماحعخير .
حامعت اللاهشة ،ولُت آلاداب ،كعم اإلاىخباث والىزائم واإلاعلىماث. 2014 ،
 -14مشٍم أخمذ بالبُذ  .مصذس ظابم . 323 – 287 .
 -15خمادة عشفاث عبذ الذاًم  .اإلاعخىدعاث الشكمُت الضساعُت  :دساظت جدلُلُت مع
الخخطُط إلوؽاء معخىدع سكمي وطجي  .أطشوخت دهخىساه  .حامعت ألاصهش ،ولُت
الذساظاث ؤلاوعاهُت ،كعم الىزائم واإلاىخباث. 2019 ،
16- Retiz, J. M. ODLIS Dictionaries . Available at: https://products.abcclio.com/ODLIS/odlis_about.aspx (Visited 22/9/2020) .
17- University of Illinois . scholary communaction glossary. Available at:
https://www.illions.edu/scholcomm/glossary.html (Visited 23/9/2020) .
 -18أخمذ مدمذ الؽامي  .مصطلحاث اإلاىخباث واإلاعلىماث وألاسؼُف  .مخاح في :
www.elshami.com (Visited 25/9/2020) .
 -19أخمذ عبادة العش ي  .مصذس ظابم . 163 .
 -20ظاسة مخىلى مدمذ  .مصذس ظابم . 37 .

اإلاجلت اإلاصشٍت لعلىم اإلاعلىماث

324

مج ،8ع ،1ابشٍل 2021م

... اإلاعخىدعاث الشكمُت اللاهىهُت اإلاخاخت على ؤلاهترهذ

 مدمذ سحب وهذان.د

 اإلاعخىدعاث الشكمُت اإلافخىخت همصذس مً مصادس الاكخىاء.  ئًمان فىصي عمش-21
 كعم اإلاىخباث، ولُت آلاداب، حامعت اللاهشة.  أطشوخت دهخىساه: باإلاىخباث البدثُت
. 76 . 2011 ،والىزائم واإلاعلىماث
22- Pennock, Maureen & Lewis, Stuart . Institutional Repositories The New
University Challenge . ALISS Quarterly . Vol. 2 . No. 3 (April 2007) .
Available at :
https://www.ukoln.ac.uk/ukoln/staff/m.pennock/publications (Visited
5/10/2020) .
. 30 – 29 .  مصذس ظابم.  ئهذاء صالح ها ى-23
. 79 .  مصذس ظابم.  ئًمان فىصي عمش-24
25 – Simpson, P . Institution E-print Repositories for Research Visibility .
Journal of Information Science . Vol. 3 . No. 1 (January 2004). Available at :
https://eprints.soton.ac.uk (Visited 10/10/2020) .
26- Barwic, J & Pickton, M . A librarian's Guide to Institutional Repositories
. Available at : https://repository.lboro.ac.uk (Visited 13/10/2020) .
27- ICC Legal Tools . Available at : http://www.legal-tools.org (Visited
2/11/2020) .
28- KLRI Repository . Available at : http://klri.re.kr:9090 (Visited
5/11/2020) .
29- bepress Legal Repository . Available at : http://law.bepress.com
(Visited 9/11/2020) .
30- KRIMZ . Available at : https://krimpub.krimz.de (Visited 15/11/2020) .
.  مصذس ظابم.  أخمذ مدمذ الؽامي-31
. 296 .  مصذس ظابم.  مشٍم أخمذ بالبُذ-32
. 140 .  مصذس ظابم.  ئًمان فىصي عمش-33

م2021  ابشٍل،1 ع،8مج

325

اإلاجلت اإلاصشٍت لعلىم اإلاعلىماث

اإلاعخىدعاث الشكمُت اللاهىهُت اإلاخاخت على ؤلاهترهذ ...

د .مدمذ سحب وهذان

ملحم سكم ()1
كائمت اإلاشاحعت
م
1

اإلاعاًير
البُاهاث الخعشٍفُت
باإلاعخىدع

2

ئداسة اإلاعخىدع

ألاظئلت
 ما اظم اإلاعخىدع ؟ ما العىىان اإلادذد للمعخىدع على ؤلاهترهذ ( )URL؟ ما همط ؤلاجاخت (الىصىٌ) للمعخىدع ؟ مفخىح
 ملُذ
 ما الجهت اإلاعئىلت عً اإلاعخىدع ؟ ما جاسٍخ ئوؽاء اإلاعخىدع ؟ ما الهذف مً اإلاعخىدع ؟ ما الجمهىس اإلاىحه له اإلاعخىدع ؟ ما اللغاث اإلاخاخت بها واحهت اإلاعخىدع ؟ العشبُت
 ؤلاهجليزًت
 الفشوعُت
 لغاث أخشي
 هل ًخم جدذًث اإلاعخىدع باظخمشاس؟ ما جاسٍخ خش جدذًث للمعخىدع ؟ ما أهمام جدذًث اإلاعخىدع ؟ مً اإلاعئىٌ عً ئداسة اإلاعخىدع ؟ ما مإهالث وخبراث اإلاعئىٌ عً ئداسة اإلاعخىدع ؟ هل جىحذ وظائل للخىاصل مع ئداسة اإلاعخىدع ؟ البرًذ ؤلالىترووي ()Email
 الهاجف
 الفاهغ
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3

اإلادخىي

4

اإلاُخاداجا وبُاهاث
الىصف
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 الفِغ بىن
 ما أهىاع مصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع ؟ الىخب
 اإلالا ث اإلايؽىسة
 الشظائل الجامعُت
 أعماٌ اإلاإجمشاث
 الدؽشَعاث واللىاهين
 الخلاسٍش
 الصىس
 الفُذًى
 ما عذد مصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع ؟ ما أؼياٌ صُغ الاظترحاع إلاصادس اإلاعلىماث اإلاخاختباإلاعخىدع ؟
PDF 
WORD 
HTML 
JPG 
 ما الخخصصاث اإلاىضىعُت التي ٌغطيها اإلاعخىدع ؟ ما اإلاعاًير التي جم الاعخماد عليها في وصف مصادساإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع ؟
 معُاس دبلً هىس Duplin Core
 معُاس ماسن MARC
 معُاس مبادسة ألاسؼُف اإلافخىح OAI-PMH
 معُاس الىصف اإلاخطط MODS
 -ما بُاهاث الىصف إلاصادس اإلاعلىماث اإلاخاخت باإلاعخىدع ؟
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 اإلاإلف
 العىىان
 الىاؼش
 جاسٍخ اليؽش
 اإلاىضىع
 هىع مصذس اإلاعلىماث
5

ئمياهاث البدث
والاظترحاع

6

العُاظاث

 جاسٍخ ؤلادساج في اإلاعخىدع
 ما ئمياهاث البدث التي جخىافش باإلاعخىدع ؟ البدث البعُط
 البدث اإلاخلذم
 ما ئمياهاث الخصفذ التي جخىافش باإلاعخىدع ؟ الخصفذ باإلاإلف
 الخصفذ بالعىىان
 الخصفذ باإلاىضىع
 الخصفذ بخاسٍخ اليؽش
 ما طشق عش هخائج البدث في اإلاعخىدع ؟ هجائي (باإلاإلف – بالعىىان – باإلاىضىع)
ً
 وفلا لخاسٍخ اليؽش
ً
 وفلا لخاسٍخ ادساج مصادس اإلاعلىماث في اإلاعخىدع
 ما العُاظاث اإلاخاخت باإلاعخىدع ؟ ظُاظت اإلادخىي
 ظُاظت ؤلاًذاع
 ظُاظت جىظُم اإلادخىي (اإلاُخاداجا)
 ظُاظت ؤلاجاخت
 ظُاظت الاظدبعاد
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7

ؤلاًذاع

8

الخذماث
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 مً ًلىم باًذاع مصاس اإلاعلىماث في اإلاعخىدع ؟ 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
 ئًذاع ئلضامي هىاع معُىت مً مصادس اإلاعلىماث
 ما الخذماث التي ًلذمها اإلاعخىدع للمعخفُذًً ؟ ؤلاخاطت الجاسٍت
 اإلالخص الىافي RSS
ً
 ألاظئلت ألاهبر جىشاسا FAQ
 ئجاخت الخعلُم مً كبل اإلاعخفُذًً
 ئسظاٌ آلاساء واإلالترخاث إلداسة اإلاعخىدع
 اخصائُاث عً اإلاعخىدع
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