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 *مستخلص الدراسة:

ت،       َُّ ت الذالل َُّ ُذ ؤلاهخاج الفىشي في هظم اإلاىخباث الشكم جدىاٌو هزه اإلاشاحػت ـس

ذ الذوسٍاث  ت، مؼ ـس َُّ ت، والضمى ت، واللغىٍَّ َُّ ت، والؽيل َُّ ت، والىىغ َُّ وظماجه اإلاىلىغ

شَّلذ لهزا اإلاىلىع خُث أن هىان بػن ألاهثر وؽًشا للملاالث والذساظاث التي حػ

ب الذاللي، ومداولت ئبشاص  الذساظاث التي جىاولذ حضًءا مً مىلىع البدث والٍى

ت الحالُت، والبػن  َُّ ت في اإلاىخباث الشكم َُّ خفاةفه، وبػمها جىاٌو مذي جأزير الذالل

ب الذاللي، وبػن الذساظاث  جىاولذ جىشَّق ئلى ألاهىىلىحُا، ومذي جأزيرها في الٍى

ا الذساظت الحالُت فلذ جىاولذ هظم  الىظم هذساظت خالت، أو جىاولها بؽيل غام أمَّ

ت بؽيل خاؿ. َُّ ت الذالل َُّ  اإلاىخباث الشكم

 الكلمات املفتاحية

ب الذاللي  –اإلاىخباث الشكمُت الذاللُت   اإلاشاحػاث الػلمُت –الٍى

 

 

 

 

 

 

 

 



 اث الشكمُت الذاللُت: مشاحػت غلمُتهظم اإلاىخب                                    مىاس مدمذ ظامي

 

 
ت لػلىم اإلاػلىماث  ل ، 1، ع8مج              411          اإلاجلت اإلافٍش  م2021ابٍش

 متهيد -1

ت أ َُّ ت بمىاهبت الؽبىت اهخمَّ الػذًذ مً الذساظاث ظىاء واهذ الػشب َُّ و ألاحىب

ػشف بالػىىبىجُت الذاللُت؛ خُث جىاولذ هزه  ٌُ الػىىبىجُت الذاللُت، أو فُما 

اإلاشاحػت اإلالاالث، وغيرها مً مفادس اإلاػلىماث، ورلً للخػشُّف غلى ظماث 

ت. َُّ ت، جدلُل ًَّ ت، هلذ َُّ  وخفاةق هزا ودساظخه دساظت جلُُم

 أهمية الــدراســة -2

 هزه اإلاشاحػت التي جىفب غلى اإلاىخباث الشكمُت الذاللُت فُما ًلي:جشحؼ اهمُت   

ؤلاخاوت بما هى حاٍس مً جىىساث جلىُت الػىىبىجُت الذاللُت بؽيل غام، والىظم  -

ت بففت خاـت. َُّ ت الذالل َُّ  اإلاعخخذمت في مجاٌ اإلاىخباث الشكم

لذساظت، ؤلاخاوت بما جمَّ جىاوله في ؤلاهخاج الفىشي اإلاخخفق غلى معخىي ا -

ب غملُاث الخىشاس 
ُّ
ت؛ لخجى َُّ ت الذالل َُّ والبدث في حىاهب هظم اإلاىخباث الشكم

البدىر، والخػشُّف غلى اإلاىلىغاث الؽاغشة، وجلً التي لم ًخّم جىاولها بىثافت 

ت. َُّ  غلى معخىي الذساظاث البدث

الخػشُّف غلى خفاةق وظماث ؤلاهخاج الفىشي اإلاخخفق في مىلىع هظم  -

تاإلاىخباث  َُّ ت الذالل َُّ  .الشكم

 مشكلة الدراسة. -3

ف خفاةق ؤلاهخاج الفىشي الخاؿ بىظم اإلاىخباث     الىذسة البدثُت خٌى ـو

الشكمُت الذاللُت  وجدلُلها ورلً للخػشف غلى مظاهش اللفىس في الخذماث 

ل الُه الاخشون الظخىماٌ الذساظاث ،  الببلُىغشافُت و الخػشف غلي ما جـى

الخيبإ باججاهاث اليؽش،  فىدً ماصلىا في خاحٍت لذساظاث مخخلفت وبالخالي كُاظه و 

ت التي جداٌو جفادي غُىب الىظم  َُّ ت الذالل َُّ ومخػذدة إلاػشفت  هظم اإلاىخباث الشكم

العابلت، مؼ جىافش وشق حذًذة للبدث والاظترحاع، ماهُتها، ومىىهاتها،ووشق 

َبَػت فحها.
َّ
 اظترحاغها، وخذماتها، والىظم اإلاخ
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 أهداف الدراســة:  -4

   الخػشُّف غلى مفشداث ؤلاهخاج الفىشي الزي جىاٌو مىلىع اإلاىخباث الشكمُت

 الذاللُت غلى اخخالف فئاجه وأؼياله ولغخه.

   :ُذ مً ؤلاهخاج الفىشي الخػشُّف غلى ظماث وخفاةق هزا الـش

ت. َُّ ت، والىىغ َُّ ت، والؽيل ت، واللغىٍَّ َُّ ت، والضمى َُّ  اإلاىلىغ

  ت، والجىاهب  الخػشُّف غلى اججاهاجه مً خُث مذي الاهخمام بالجىاهب الىظشٍَّ

ت. َُّ ت الخىبُل َُّ  الػلم

   ت وؽًشا للملاالث التي جىاولذ هزا َُّ الخػشُّف غلى أهثر الذوسٍاث الػلم

 اإلاىلىع.

  . الخػشُّف غلى مذي ئظهام الباخثين واإلاإلفين في هزا اإلاىلىع 

  ُذ مً ؤلاهخاج الىكىف غلى مىاوً اللىة والمػف ا لتي جىثف هزا الـش

 الفىشي.

  جلذًم اكتراخاث للمعاغذة في جىىس ظماث وخفاةق ؤلاهخاج الفىشي الػشبي

 في هزا اإلاىلىع.

 . حدود الدارسة: -5

ت: - أ َُّ  الحذود اإلاىلىغ

ت ؤلاهخاج الفىشي في الػىىبىجُت الذاللُت بففت غامت،  َُّ جىاولذ اإلاشاحػت الػلم

ت الذ َُّ ت بففت خاـتواإلاىخباث الشكم َُّ  .الل

ت: -ب  الحذود اللغىٍَّ

ت في حغىُتها إلافشداث ؤلاهخاج الفىشي في الػىىبىجُت   َُّ اكخفشث اإلاشاحػت الػلم

ت. ت وؤلاهجليًز َُّ  الذاللُت اإلايؽىس باللغت الػشب

ت: -حـ َُّ  الحذود الضمى

ت ؤلاهخاج الفىشي الفادس بين غامي )  َُّ ذ اإلاشاحػت الػلم
َّ
 .(2020 - 2000غى
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ت: -د َُّ  الحذود الىىغ

ت، وأغماٌ  َُّ ت، واإلالاالث البدث َُّ ت الشظاةل الجامػ َُّ ؼملذ اإلاشاحػت الػلم

اإلاإجمشاث همفادس مػلىماث مً الذسحت ألاولى. هما اؼخملذ اإلاشاحػت غلى ؤلاهخاج 

 الفىشي اإلايؽىس في الفُغخين الىسكُت وؤلالىتروهُت.

 .املههج الدراسة وأدواتها:6 -6

ف وجدلُل ؤلاهخاج الفىشي في اغخمذ هزه ا ت في ـو لذساظت غلى دساظت ببلُىمتًر

مىلىع اإلاىخباث الشكمُت الذاللُت أهه ٌػخمذ غلى اإلاىهج الىمي الزي ًدٌى ظماث 

وواهذ مفادس  ها.وخفاةق ؤلاهخاج الفىشي ئلى أسكام ظهل غذها وئخفاؤها وملاسهت

 :الخجمُؼ واآلحي 

 ؿ بمىلىع الذساظت.مفادس ججمُؼ ؤلاهخاج الفىشي الخا 

 داس اإلاىظىمت مخاح في الشابي الخالي:  -

http://0810g6s38.1103.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/

MyResearch/Home  

ت اإلاف - َُّ ت واإلاخاخت غلى: اجداد اإلاىخباث الجامػ  شٍَّ

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=Login&Scop

eID=1.  

- Cybrarians Journal : مت في مجاٌ اإلاىخباث
َّ
ت مدى َُّ ت ئلىتروه ٍَّ هي أٌو دوس

ت هجاًخا هبيًرا مىز 2004اإلاػلىماث؛ ـذس الػذد ألاٌو مجها في ًىهُى و  ٍَّ ، خللذ الذوس

فذسه الذهخىس مدمذ  ًُ لُفذ ئلى دلُل ؤلاهخاج الفىشي الػشبي الزي 
ُ
ـذوسها؛ خُث أ

ت اإلاخخففت الىخُذة غلى معخىي  َُّ ت ؤلالىتروه ٍَّ فخحي غبذ الهادي، هما أنها الذوس

ماف 
ُ
ٌى الحش الىوً الػشبي التي ج  2008"، في غام DOAJئلى "دلُل دوسٍاث الـى

ا غير معبىق غلى معخىي مجخمؼ اإلاىخباث الػشبي؛ خُث  ًُّ خ خللذ الذوسٍت ئهجاًصا جاٍس

http://0810g6s38.1103.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/MyResearch/Home
http://0810g6s38.1103.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/MyResearch/Home
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=Login&ScopeID=1
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=Login&ScopeID=1
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ت  َُّ ت للخىؽُف في كىاغذ البُاهاث الػاإلا ٍَّ ت  EBSCOاخخيرث الذوس ٍَّ لخفبذ الذوس

ت الىخُذة مً بين الذوسٍاث اإلاخخففت؛ ظىاء ؤلالى َُّ ت أو اإلاىبىغت، الػشب َُّ تروه

 مخاخت غلى:

 http://www.cybrarians.info/journal  

ت - َُّ  : 1 كىاغذ البُاهاث الػاإلا

 البدث في كاغذة Science Direct . 

 البدث في كاغذة  EBSCO host. 

 البدث في كاغذة  Emerald Full-Text. 

  مخاح غلى: Google scholar لمي لجىحلالباخث الػ -

https://scholar.google.com.eg/scholar  

 https://www.google.com.egمخاح غلى الشابي الخالي:  Googleحىحل  -

ت:جمَّ البدث باظخخذام هز  َُّ ت فُما ًخقُّ اللغت الػشب َُّ  ه اإلافىلحاث البدث

 .ت َُّ ت الذالل َُّ  اإلاىخباث الشكم

 .ب الذاللي ت والٍى َُّ  اإلاىخباث الشكم

ت فلذ جمَّ البدث باإلافىلحاث آلاجُت: َُّ  أما باليعبت الذساظاث ألاحىب

 Semantic digital library. 

 Semantic digital libraries. 

ت البدث بالشوابي  جمَّ اظخخذام مفىلحاث َُّ ت، ورلً باجباع اظتراجُج َُّ بدث

ت ) َُّ ت آلاجُت:And-Not-Orاإلاىىل َُّ  (؛ ورلً مً خالٌ اليلماث البدث

 .Semantic Web AND digital library Systems 

 Semantic Web OR digital library Systems. 

http://www.cybrarians.info/journal
https://scholar.google.com.eg/scholar
https://scholar.google.com.eg/scholar
https://www.google.com.eg/
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ت باظخخذام اليلماث اإلافخ َُّ اخُت، وواهذ جمَّ البدث في بػن اللىاغذ الػاإلا

 الىخاةج واآلحي:

 ((  ئخفاةُاث هخاةج  لبػن اللىاغذ الػاإلاُت1)حذٌو سكم )

 Semantic digital library Semantic digital libraries اظم اللاغذة

 هخاةج
مجمل 

 الىخاةج

هخاةج خاـت 

 بالذساظت
 مجمل الىخاةج

هخاةج خاـت 

 بالذساظت

Science Direct 8.014 8 8.014 8 

EBSCO host 822.842 5 822.886 7 

Sage 1673   3 1674 4 

Proquest 379925 4 379925 4 

 23 2.542.825 20 2.541.781 اإلاجمىع

 Semantic digitalوبػذ ئحشاء غملُت البدث باظخخذام اليلماث اإلافخاخُت )

library – Semantic digital libraries   جبين  جفىق كاغذة بُاهاث )EBSCO 

host   ( وفلا للىخاةج البدثُت 
ً
 Science Direct -Sageفخبين الترجِب الخفاغذًا

- EBSCO hos– Proquest t.) 

 ٌى الحش  : DAOJدلُل دوسٍاث الـى

( أظفشث Semantic Web AND digital library Systemsجمَّ البدث بمفىلحاث )    

ت في دلُل دوسٍاث الىـٌى الحش، 15الىخاةج غً  َُّ هما أظفش البدث  ملالت بدث

  174( Semantic Web OR digital library Systemsبمفىلحاث )
ً

، ورلً هما 2ملاال

 .2هى واضح مً حذٌو 
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ٌى الحش2حذٌو سكم )  DAOJ( هخاةج بدث في دلُل دوسٍاث الـى

 اإلاجاٌ
Semantic Web AND 

digital library Systems 

Semantic Web OR digital 

library Systems 

حشافُا وغلم اإلاىخباث ببلى 

 ومفادس اإلاػلىماث
9 62 

ت َُّ  29 2 الػلىم الاحخماغ

 - 2 ئداسة هظم اإلاػلىماث

 45 1 وب

 27 2 غلم اإلاىخباث واإلاػلىماث

 13 1 جىىىلىحُا

 12 - جىىىلىحُا اإلاػلىماث

 10 1 جىىىلىحُا والهىذظت

 8 - غلىم الحاظب آلالي

 - 2 غلىم

  َُّ تاجداد اإلاىخباث الجامػ  :3 ت اإلافشٍَّ

ت واهذ الىخاةج واآلحي: َُّ  وبالبدث في مىكؼ اجداد اإلاىخباث الجامػ

ت(3)حذٌو سكم )  (  لىخاةج اجداد اإلاىخباث الجامػُت اإلافٍش

ت َُّ  مجمىع دوسٍاث سظاةل هخب اليلماث اإلافخاخ

Semantic digital library  1 2 - 3 

Semantic digital libraries  2 4 - 6 

Semantic Web AND digital library Systems - - - 0 

Semantic Web Or digital library Systems - - - 0 
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 :4داس اإلاىظــــــىمت

ت في كاغذة بُاهاث داس اإلاىظىمت غً خمغ دساظاث:  َُّ أظفشث الىخاةج البدث

زالزت بدىر مإجمشاث، وسظالخين حامػُخين، وهخاب واخذ فلي؛ أما غً بدىر 

جمشاث فبػذ الىخاةج جبين أن هىان أسبؼ ملاالث لها غالكت بالذساظت، وجمَّ رلً اإلاإ 

ب الذاللي(، بِىما غىذ البدث باليلماث اإلافخاخُت  باظخخذام اليلمت اإلافخاخُت )الٍى

ت ) َُّ  Semantic digitalاإلادذدة إلاجاٌ البدث لم جظفش الباخثت بأي هخاةج بدث

libraryت (، وأًًما جمَّ البدث باظخ َُّ ت )هظم اإلاىخباث الشكم َُّ خذام اليلمت اإلافخاخ

ت(.  َُّ  الذالل

  ٌ  : هخاةج البدث في داس اإلاىظىمت 4حذو

سظاةل  هخب اليلمت اإلافخاخُت

ت َُّ  حامػ

بدىر  ملاالث

 مإجمشاث

 مجمىع

ب الذاللي  44 3 26 15 2 الٍى

Semantic digital library - - - - 0 

Semantic digital libraries - - - - 0 

 6والباخث الػلمي لجىحل5 حىحل: 

ت، وبػذ اظخخذام  َُّ جمَّ اخخُاس مدشن البدث حىحل إلجمام الػملُت البدث

اليلماث اإلافخاخُت ليل مىه، ومً الباخث الػلمي لجىحل واهذ الىدُجت البدثُت 

 واآلحي:

 (Google, Google Scholarلػشك الىخاةج البدثُت ليل مً  5)حذٌو 

 Google Google Scholar فخاخُتاليلمت اإلا

Semantic digital library 23,900,000 ٠٠٠٬٨٨٨ 

Semantic digital libraries  7,440,000 ٠٠٨٬٨٨٨ 

Semantic Web AND digital library Systems 21,600,000 ٠٠٠٬٨٨٨ 

Semantic Web OR digital library Systems 65,800,000  ٠٬٠٠٨٬٨٨٨ 
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 اج الفكري:عرض اإلنت

ووعخػشك فُما ًلي بػًما مً الذساظاث اإلاعترحػت والتي جشجبي بهزه الذساظت 

ا؛ خُث جمَّ جلعُمها  ًُّ ا ومىلىغ ًُّ ت، وكذ جمَّ جفيُف هزه الذساظاث صمى َُّ الحال

ا غلى الىدى الخالي: ًُّ  مىلىغ

 ة:أوًلا الدراسات اليت تهاولت مدى تأثري الدالليَّة على املكتبات الرقميَّ  -

ت غلى اإلاىخباث  َُّ وفحها جم غشك الذساظاث التي جىاولذ مىلىع مذي جأزير الذالل

ت؛ خُث جخفم هزه  َُّ ت، وهُفُت جىبُم الػىىبىجُت الذاللُت في اإلاىخباث الشكم َُّ الشكم

ت في  َُّ الذساظاث مؼ الذساظت الحالُت في مداولت الخػشف غلى مشاخل دخٌى الذالل

ت وهُفُت  َُّ الخأزش بها، ولىجها جخخلف مػها في أن الذساظت الحالُت جىشكذ البِئت الشكم

ىٌ الىظم اإلاعخخذمت واإلاماهاة فُما بُجها باظخخذام كاةمت اإلاشاحػت التي  ئلى ـو

ٌى ئلى أفمل الىظم اإلاعخخذمت.  جممً بػن اإلاػاًير للـى

ت Kim""7 (2005وكذ هذفذ دساظت  َُّ ت الذالل َُّ ( ئلى حػٍشف اإلاىخباث الشكم

ت ًمىجها اهدؽاف اإلاػلىماث الخفُت واإلافُذة مً همُاث هاةلت مً همى َُّ خباث سكم

هت باظخخذام جلىُاث الخىلُب غً البُاهاث؛ مثل: ججمُؼ وجفيُف  البُاهاث اإلاخضَّ

ت  َُّ ت دالل َُّ ً كىاغذ الخىلُب وجلىُاث الػشك، وجلترح الذساظت لبىاء مىخبت سكم وجىٍى

ت َُّ  هظام مىخبت سكم
ً

ش وحهاث هظش مخػذدة إلاجمىغاث مىاـفاث  مخيامل أوال ِ
ّ
ًىف

ىفش هزا  م دمج جلىُاث البدث والخىلُب غً البُاهاث، ٍو البُاهاث اإلاخىفشة غً وٍش

 الىظام زالر كُم ممافت؛ هي:

جىفش خذمت البدث غبر ألاسؼُف وحهت هظش مفىلح مىاـفاث البُاهاث  .1

ػت.  اإلاجمَّ

2.  َُّ ذ اإلافاهُم وحهت هظش مىلىغ
ُّ
ت لىاـفاث البُاهاث جىفش خذمت جفف

ػت.  اإلاجمَّ
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ش خذمت ملخق اإلاجمىغت وحهت هظش اإلاجمىغت ليل مجمىغت مً  .3 ِ
ّ
جىف

 مىاـفاث البُاهاث.

ت  َُّ ت باظخخذام خىاسصم َُّ لت للخىلُب غً البُاهاث الىف هما جلترح الذساظت وٍش

ت مً واـفاث بُاهاث دوبلً َُّ ت؛ لبىاء مفاهُم هشم َُّ ىت الخىظُم الزاحي الهشم هىس=  خٍش

Dublin Core ت التي حعخخذم الخىظُم َُّ لت الخىلُب الىف مذ الذساظت وٍش ، هما كذَّ

ت؛ لبىاء مفاهُم هشمي الظدؽهاداث اإلاُذالًً، وكذ  َُّ الىص ي واإلاجمىغاث الىف

ذ العلىن، ومعاغذتهم في 
ُّ
ٌعخخذم البىاء الهشمي الخللاتي لذغم اإلاعخفُذًً في جفف

 لبدث.جمُيز هلاه البذاًت الجُذة ل

ا غً دساظت  ( فلذ هذفذ ئلى ظّذِ الفجىة بين ؼبىت 2005)Papadakis" 8"أمَّ

ت،  َُّ الحاظباث، والاظخخذام الذاللي للمػلىماث اللزان ًجخمػان في بىاء اإلاىخبت الشكم

وغلى الشغم مً ـػىبت الاظخخذام الذاللي إلاجمىغاث البُاهاث الىبيرة، فغالًبا ما 

ذٌ ًدذر وؽاه اظتهالن اإلافاد ا، ٍو ًُ ضة ججهيًزا غال فت اإلاجهَّ س في اإلاػامل اإلاخخّفِ

هزا الػمل غلى أن الخىىىلىحُا الجذًذة؛ مثل الؽبىت، واإلاػاًير الجذًذة؛ مثل ئواس 

ب كادسة غلى حلب هزا البدث أكشب لحيز  ف اإلافذس ولغت أهىىلىحُا الٍى ـو

ػذُّ اهىالكت ئحشاء البدىر في مجاٌ الؽبى ٌُ م الخىفُز؛ أي ئهه  ت هما هى مىبَّ َُّ ت الذالل

ت. َُّ ت للمىخبت الشكم َُّ  غلى البجى الخدخ

ف هُفُت اظخخذام جىىىلىحُا Warren"( "2005بِىما جىاولذ دساظت  ( ـو

لذ هزه الذساظت ئلى أن هىان أسبػت  َـّ ت، وجى َُّ ش اإلاىخبت الشكم ت لخىٍى َُّ اإلاػشفت الذالل

ةىاث واإلاعخىدغاث، وئداسة جدذًاث سةِعت، وهي: جدلُم الخبادٌ، ووـف اليا

ش واحهاث اإلاعخفُذ، والخفاغل بين الحاظب  مجمىغاث الىظاةي اإلاخػذدة، وجىٍى

 . 9والػىفش البؽشي 

( والتي تهذف ئلى جلذًم 2005" )"Siciliaومً بين الذساظاث أًًما دساظت 

فت في حمُؼ 
َّ
ت؛ ورلً مً خالٌ ئحشاء أبدار مىث َُّ ب الذالل اللمُت الخاـت بالٍى
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ذ ئهجاصاث هدى الهذف الجهاتي؛ وهى الخػبير، أه ت، هما جمَّ َُّ داء الػالم في اإلاشاهض البدث

لذ ئلُه الذساظت جلخُق  َـّ ت، ووان مً أهم ما جى ت للبؽشٍَّ َُّ واظخغالٌ اإلاػشفت الجماغ

م الخاـت  ىت الىٍش ت، وجىفير اإلاعاغذة في فهم خٍش َُّ ب الذالل ملاالث كمُت الٍى

ت ل َُّ ب الذالل تبالٍى َُّ  . 10لمىخباث الشكم

ت؛ فخأحي دساظت سحب غبذ الحمُذ) َُّ ا غً الذساظاث الػشب ( في 2007وأمَّ

 في رلً اإلاىهج 
ً
ب الذاللي؛ معخخذمت ه الٍى

ْ
ى

ُ
معتهلها؛ خُث هذفذ ئلى الخػشُّف غلى ه

ب الذاللي اإلاعاغذة  ب الذاللي، وهُف ًمىً للٍى في الخدلُلي؛ لبُان أهمُت الٍى الـى

ب الذاللي، في اإلاىخبت ال ت. وكذ كام الباخث بجمؼ البُاهاث واإلاػلىماث خٌى الٍى َُّ شكم

وكام بفُاغت غذة حعاؤالث، ملخًفا في رلً مؽيلت الذساظت في أن الخىبُلاث لم 

 غما ًىخىفها مً غمىك في 
ً

جخشج باليلُت ئلى واكؼ الخىبُم الفػلي والػملي، فمال

ت والخل ًَّ ت الالصمت إلاثل هزه الخىبُلاث، هُفُت الخىبُم والاخخُاحاث اإلااد ت والبؽشٍَّ َُّ ى

ت، وكُام مىخباث  َُّ ومذي مالةمت مثل هزه الخىبُلاث للخىبُم الفػلي في البِئت الػشب

ب الذاللي ت باظخخذام جىىىلىحُاث الٍى َُّ ت غشب َُّ  .11سكم

ب Burke( "2009 بِىما دساظت " فاث البذًلت للٍى ( هذفذ ئلى مىاكؽت الخػٍش

ت و  َُّ ت الذالل َُّ ب الذالل اإلاعاساث الخاـت بها، هما تهذف ئلى جىلُذ الػالكت بين الٍى

لذ هزه الذساظت ئلى أن  َـّ ب والجُل الثاوي مً اإلاىخباث. وجى والجُل الثاوي مً الٍى

ت، لىً  َُّ ب الذالل مجخمؼ اإلاىخباث لذًه الىثير لخلذًمه ولالظخفادة مىه، وهى الٍى

ىخباث، وجىص ي الذساظت بخػاون هبير بين باخثي هىان اهخماٌم مدذوٌد في مجخمؼ اإلا

دي هظم ئداسة اإلاىخبت ومجخمؼ اإلاىخبت، هما  سي اإلاؽشوع، ومضّوِ ت ومىّىِ َُّ ب الذالل الٍى

ت؛ مثل: واـفاث  َُّ ب الذالل ش مػاًير الٍى جىص ي بمشوسة دخٌى اإلاىخباث مشخلت جىٍى

 . 12البُاهاث والخىعىهىمي

( والتي اهفلذ غلى 2009ام الػباس ي )أما الذساظت الثاهُت فهي دساظت خع

)الػىىبىجُت الذاللُت وغالكتها باالظترحاع اإلاػلىماث(: وكذ هذفذ الذساظت ئلى 

فها، والفشق بُجها وبين الجُل الثالث  الخػشُّف غلى مفهىم الػىىبىجُت الذاللُت وحػٍش
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ا، ومداولت وجلىُاته اتهاواظخخذام ، وأهمُت الػىىبىجُت الذاللُتWeb 3.0للػىىبىجُت 

الىؽف غً الػالكت بين الػىىبىجُت الذاللُت واظترحاع اإلاػلىماث، واهتهذ الذساظت 

ئلى أهه ال ًىحذ ظىي كذس لئُل مً مدخىي الػىىبىجُت الذاللُت؛ لهزا ًيبغي جشكُت 

ش مدخىي  ب الذاللي، باإللافت ئلى لشوسة جىٍى ب الحالي ئلى مدخىي الٍى مدخىي الٍى

ب أًًما، ًجب ا ب الٍى لت الػشك في الٍى هدؽاف أظالُب حذًذة جخخلف غً وٍش

الحالُت اللاةمت غلى بيُت الىق الدؽػبي؛ هظًشا للىّمِ الهاةل مً اإلاػلىماث اإلاىحىدة 

ا؛ فُجب  لت غشك مدخىي الػىىبىجُت الذاللُت ظخفبذ أمًشا مهمًّ بها؛ لزلً فان وٍش

لعهل غلى اإلاػلىماث اإلاىلىب الخفىير فُه؛ ألن اإلاعخخذمين ظُدخاحىن ئلى الخػشُّف ا

 .13اظترحاغها

)ألاظالُب  ( غً  2010والذساظت الثالثت دساظت غعان مشاد وغماد بؽير )

ب الذال ذ الاظتراجُجي،  الحذًثت للبدث غً اإلاػلىماث والٍى لي( وجىاولذ الذساظت الـش

ت َُّ ت للبدث غً اإلاػلىماث مً خالٌ اللغت، وئؼيال َُّ شق الذالل
ُّ
اإلاػالجت  واظخػشاك الى

ٌى ئلى اإلاػلىماث، هما  ت والفػىباث التي حػىق الـى َُّ ت إلافىلحاث اللغت الػشب َُّ آلال

ب ب1جىشَّق ئلى مشاخل الٍى ب٠، والٍى  ئلى الٍى
ً

ىال ب الذاللي، وهزلً ٣؛ ـو ، أو الٍى

لين  ِ
ّ
مشاخل جىىس البدث غً اإلاػلىماث كبل وبػذ ؤلاهترهذ والخدذًاث التي جىاحه اإلاىز

ا، والحذًث غً أظالُب البدث غً اإلاػلىماث، لىاخُت جى  ًُّ زُم مدخىي الىزاةم آل

ت في ئجاخت اإلادخىي الػشبي الشكمي، وأن ما  َُّ فذ الذساظت ئلى لػف الجهىد الػشب
ُ
ل
َ
وخ

ض  ًخذمه مً مدّشِواث بدث وأدلت غير مىخملت وواهىت،  ذ الذساظت بذغم وحػٍض وأـو

ض اإلادخىي الػش  ُذ اإلابادساث اإلاشجبىت بخػٍض ادة الـش بي غلى ئهترهذ؛ مما ٌعهم في ٍص

 .14اإلاػشفي

( جىشَّكذ هزه الذساظت ئلى ؼشح 2011الذساظت الشابػت دساظت هىسة الهضاوي )

مفهىم الػىىبىجُت الذاللُت مىضحت بيُت الػىىبىجُت الذاللُت معخخذمت في رلً 

ب الذاللي، ووـف مدّشِن البد ت لؽشح وبلاث الٍى َُّ ث بػن الفىس الخىلُد

ب الذالليswoogleالذاللي ) كها ئلى مؽىالث الٍى  .15(، بجاهب جىشُّ
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(غً الؽبىت 2011الذساظت الخامعت دساظت أحشاها مإمً اليؽشحي )

ت وهذف مً خاللها ئلى حشخُق ولؼ البدث في الؽبىت  َُّ الػىىبىجُت الذالل

ت، وؤلا  َُّ ت الذالل َُّ ت الحالُت، وما جىشخه الؽبىت الػىىبىج َُّ فادة مً رلً في الػىىبىج

ػذُّ هزه الذساظت ــــــــــ بدعب مػذها ــــــــ أٌو دساظت 
ُ
ت، هما ح َُّ ت الػشب َُّ خذمت اإلاػلىماج

لذ  َـّ ت جخىشَّق ئلى هزه الظاهشة في مجاٌ اإلاىخباث وغلم اإلاػلىماث، وجى َُّ ت أوادًم َُّ غشب

ها ما ًلي:  الذساظت ئلى غذد مً الىخاةج أهمُّ

  ه مً عجض البيُت الحالُت ت غً الىفاء بذالالث ما جدٍى َُّ للؽبىت الػىىبىج

 بُاهاث ومػلىماث.

  ت إلافادس اإلاػلىماث اإلاخاخت ًَّ ذ بُان أوحه اللفىس التي حػخلي البيُت الخىٍى

ت؛ مً خُث لغت الىق الفاةم الدؽػبي ) َُّ ( HTMLغلى الؽبىت الػىىبىج

 التي جلف غلبت في جىفير دالالث اإلادخىي.

ذ الذساظ ُاث مجها: لشوسة الػمل غلى الخخلي غً وكذ أـو ت بػذد مً الخـى

ت اإلاخمثلت في لغت ) َُّ ت الحالُت للؽبىت الػىىبىج ًَّ ذ (، والخىحه هدى HTMLالبيُت الخىٍى

ذ بلغت  ، وهزلً ئزشاء اإلادخىي الػشبي باألهىىلىحُاث الػامت XMLالاغخماد غلى الخىٍى

 .16واإلاخخففت

( غً مدّشِواث البدث 2012ذ اليؽشحي )الذساظت العادظت دساظت مإمً العُ

ت لىلؼ مىاـفاث مدّشِواث  َُّ ت جدلُل َُّ ت: دساظت مسح َُّ ت غلى الؽبىت الػىىبىج َُّ الذالل

كاث والخدذًاث   غلى اإلاػّىِ
ً
ت: ظػذ هزه الذساظت ئلى الخػشُّف أوال َُّ ت غشب َُّ بدث دالل

ت التي جلف وساء عجض  ت واللغىٍَّ َُّ ت والاظترحاغ َُّ ت الخىاسصم َُّ مدّشِواث البدث الىف

ت غً جلبُت اخخُاحاث اإلاعخفُذًً مً اإلاىابلت واإلاماهاة بين الاخخُاحاث  ًَّ الخللُذ

 اإلاػبر غجها مً واكؼ اظخفعاساتهم، والىخاةج اإلاعترحػت.

ت هفئت حذًذة مً أدواث  َُّ كذ الذساظت ئلى مدّشِواث البدث الذالل هما جىشَّ

ت وئمياهاتها، وكامذ بدفش أهّمِ مدّشِواث البدث، وجدذًذ ظماتها وبيُتها ال َُّ ي خىٍى
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ت، وغملذ الذساظت غلى ئوؽاء  ت غلى الىٍب، ودساظت بيُتها اإلاػماسٍَّ َُّ البدث الذالل

ت، والخأهذ مً ـالخُتها  َُّ وزُلت؛ بىاًء غلى مىاـفاث الػىىبىجُت الذاللُتباللغت الػشب

ا للمدللاث الخاـت؛ واكترخذ الذساظت جفىًسا ل
ً
ت إلادّشِن بدث داللي وفل بيُت مػماسٍَّ

 . 17غشبي

ب الذاللي في بِئت 2012الذساظت العابػت دساظت ألاولبي ) ( غً جىبُلاث الٍى

في الخدلُلي الزي ًخالءم مؼ هزا الىىع مً  بؼ فحها الباخث اإلاىهج الـى
َّ
اإلاػشفت اج

ت، مؼ الاظخفادة مجها في الذساظت َُّ غبر الشحىع  الذساظاث مً خالٌ الذساظاث الىزاةل

ٌى لها؛ فلام بخلعُم دساظخه ئلى أسبػت  ً الباخث مً الـى
َّ
لألدبُاث اإلاخىفشة التي جمى

جلىُاث اإلاػلىماث هأظاط لخلىُت ئداسة اإلاػشفت،  مداوس؛ خُث ؼمل اإلادىس الىظشي 

 وكام بػشك أهىاغها واآلحي:

ذ ؤلالىترووي -)ؼبىت ؤلاهترهذ شاؿ الليزس أك -الفهاسط آلالُت للمىخباث -البًر

 مدّشِواث البدث(. -اإلاتراـت 

ب الذاللي، ورلً بػذ ظشد بػن اإلافاهُم  ف للٍى ل ئلى حػٍش ومجها جىشَّق للخـى

فها بأنها:  ت الخاـت أن  له، فػشَّ َُّ "ؼبىت بُاهاث باإلاػجى؛ أي ئهه ًمىً للبرامج الحاظىب

ى الػىىبى  ب حػشف مارا حػجى هزه البُاهاث، وجفهم مذلىالتها، وحعمَّ جُت الذاللُت بالٍى

ب دالالث اإلاػاوي. ت، أو ٍو َُّ  ري الذاللت اللفظ

خمثل في الػىىبىجُت الذاللُت  ا غً اإلادىس الثاوي فهى اإلادىس الخلجي: ٍو أمَّ

ب الذاللي؛ خُث سأي ألاولبي أن جلىُت  ً جلىُت الٍى وغالكتها باألهىىلىحُا، وجىٍى

ف مً:
َّ
ب جخأل  الٍى

ف اإلافذس )لغت لخيعُم جبادٌ البُاها  - (، أو بذاةلها  RDFث: مثل لغت ئواس ـو

 (.  RDF/XMLمثل: )
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ب  ،(RDF Schema) مخىىاث الػالكاث: مثل: - ، (OWL) ولغت وحىدًت الٍى

ُف اإلافاهُم واإلافىلحاث والػالكاث لمً مجاٌ مػين ل غملُت جـى عّهِ
ُ
 .ح

ت حعخخذم اللغخي - َُّ ن مدّشِن الاظخذالٌ: والزي ًدخىي غلى كىاغذ اظخذالل

ت جماًما هما ًفىش  َُّ العابم رهشهما، ولغاث أخشي مبيُت غلحها إلغىاء هخاةج مىىل

 .البؽش

ا غً اإلادىس الثالث فيان جدذ غىىان: ألاهمُت والخىظُف، غشك فُه  أمَّ

ب الذاللي؛ مىضًحا في رلً اظخخذاماجه، وسبىه في اإلادىس الشابؼ بػالكت  أهمُت الٍى

ب ول مً الػىىبىجُت الذاللُت وال ، معخيخًجا في نهاًت دساظخه بػن الىخاةج التي 3.0ٍى

ب مً مجشد معخىدع ضخم ئلى بُاهاث ومػلىماث،  ل الٍى جذوس خٌى خخمُت جدٍى

ب الذاللي  .18ورلً باظخخذام جلىُت الٍى

( جىشَّكذ هزه الذساظت ئلى 2014الذساظت الثامىت دساظت هشمين ئبشاهُم )

ب الذاللي، وئن اخخلف مج اٌ الترهيز في مجاٌ الىزاةم وألاسؼُف ئال أن جىبُلاث الٍى

الذساظت هذفذ ئلى جمثُل اإلاػلىماث مً خالٌ همىرج مهُيل، وجمثُل الػالكت بين 

اإلافاهُم ومفادس اإلاػلىماث بىاظىت مجمىغت مً الشوابي اإلادذدة واإلاىـىفت، 

الىٍب.  باإللافت ئلى الخػشُّف غلى ـُغ الػىىبىجُت الذاللُت وجلىُاجه غبر ألاحُاٌ

ُاغت الػىىبىجُت  ب ـو ىذ ففٌى الذساظت ئداسة الىزاةم غبر أحُاٌ الٍى وجممَّ

الذاللُتوجلىُاجه، وئداسة الىزاق وألاهىىلىحُا، الترار الثلافي وئداسة الىزاةم، زم 

ذ الذساظت بمشوسة ئزشاء اإلادخىي  خشاةي اإلاىلىغاث والىـف ألاسؼُفي، وأـو

ب الذاللي، والخىحه هدى الشكمي بخشاةي اإلافاهُم، وئزشاة ه أًًما بخىىىلىحُا الٍى

ذ بلغت  ت في مجمىغت  XMLالخىٍى َُّ والخىحه هدى همزحت اإلادخىي اإلاخاح غلى الػىىبىج

 .19مً همارج البُاهاث

( جىاولذ هزه الذساظت أًًما واكؼ 2017الذساظت الخاظػت دساظت هبت مدمىد )

فذ ف
َّ
ب الذاللي، وكذ جلخ ي الىلاػ خٌى جىبُم جلىُاث جىبُم جىىىلىحُا الٍى
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ت، واإلاؽاول التي جىاحهها، وأهمُت اظخخذام  َُّ الػىىبىجُت الذاللُتفي اإلاىخبت الشكم

ت  َُّ ت، هما أنها حػشك همارج مخخلفت مً اإلاىخبت الشكم َُّ ألاهىىلىحُا في اإلاىخبت الشكم

 هىمىرج سظمي.  S5مثل 

ت هدى الشكمى َُّ ت؛ ورلً لخفادي بػن وأوضحذ الذساظت أهمُت ئلفاء الذالل

ب مً مخضن أو معخىدع  ل الٍى ب في اإلاشخلت الحالُت؛ هخدٍى الػُىب التي جىاحه الٍى

ذ والفهشظت.
ُّ
 بُاهاث ئلى مػلىماث راث مغضي أزىاء البدث والخفف

كذ هزه الذساظت أًًما ئلى اظخخذام هظام مىخبت سكمُت ٌعخخذم  وكذ جىشَّ

دُذ هزا الىظام جىىىلىحُا الػىىبىجُت الذاللُت في جىب ُلها؛ ورلً لخلُُم البدث، ٍو

ت، أو  َُّ هت في اإلاىخبت الشكم للمعخخذمين ئلافت أو ئصالت أو حػذًل اإلاعدىذاث اإلاخضَّ

ئوؽاء ألاهىىلىحُا وحػذًلها، هما أن لذيها اللذسة غلى حػذًل وئصالت البُاهاث 

وش ئ غلم الىحىد مً مىلىغاث الىزاةم
ُ
ت للمعدىذاث، وبه أ َُّ ف في هظام اإلاىخبت  الـى

ت الدعلُعل الهشمي. َُّ ت، وجم جدذًثها مً ِكبل خىاسصم َُّ  20الشكم

ثانًيا: الدراسات اليت تهاولت االرتباط بني األنطولوجيا والعهكبوتية الداللية وتأثريها  

 على املكتبات الرقميَّة الدالليَّة:

اللُت ومذي جىاولذ هزه الذساظاث مذي اسجباه ألاهىىلىحُا بالػىىبىجُت الذ

ت؛ فلذ حؽابهذ هزه الذساظاث في  َُّ جأزير ألاهىىلىحُا في دغم مدّشِواث البدث الذالل

ف باألهىىلىحُا، ومذلىلها، ومفهىمها.  ت والخػٍش َُّ  بػن الىلاه البدث

( بػىىان ألاهىىلىحُا وغالكتها بػلم 2002الذساظت ألاولى دساظت أخمذ بذس )

ػذُّ هزه
ُ
ت التي جىاولذ  اإلاػلىماث واإلاىخباث: ح َُّ الذساظت مً أكذم الذساظاث الػشب

مىلىع ألاهىىلىحُا، وجىاولذ الذساظت حػٍشف مفىلح ألاهىىلىحُا وبػن 

اظخخذاماجه، وهُفُت الاظخفادة مً ألاهىىلىحُا في الخدلُل اإلاىلىعي، واظخخذامها 

ٌُّ غلحها اإلافىلحاث، وأوسدث همارج مً ألا  ذ للمفاهُم التي جذ هىىلىحُاث هاواس مىخَّ
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الياملت وجىبُلاتها، وهاكؽذ مذي ئفادة ألاهىىلىحُا الحذًثت مً ئهخاج غلماء 

لذ الذساظت ئلى أن اإلاهىذظين ألاهىىلىحُين  َـّ اإلاػلىماث واإلاىخباث بؽيل خاؿ، وجى

ُذ اإلاػشفي لػلماء اإلاىخباث واإلاػلىماث الزي ًمىً أن ٌعاغذ  ال ًشحػىن ئلى الـش

ش وجدعين أهىىلىحُا كاةمتبؽيل كىي في بىاء أهىى   .21لىحُا حُذة، أو جىٍى

مذ دساظت  ( أظلىًبا حذًًذا غير معبم ًجمؼ بين 2003" ) "pampatiهما كذَّ

الخىلُب غً البُاهاث واظخخذام ألاهىىلىحُا، ما ًدُذ غشك بُاهاث مدل البدث في 

ذ مً هفاءة غملُت  كاغذة البُاهاث في ؼيل جىلُحي، ومً ؼأن رلً أن ًٍض

متها الذساظت ألاهىىلىحُا اظخ ىؽاف اإلاػشفت، ومً ؤلاظهاماث الباسصة التي كذَّ

الخاسحُت، ولخىبُم هزه اإلافاهُم كامذ الباخثت بخفمُم أهىىلىحُخين هما 

 .cyc22وس ي واي س ي  word netوسدهذ

( هذفذ هزه الذساظت ئلى الخػشُّف 2005" ) "LI WEBالذساظت الثاهُت دساظت

ت، والخػشُّف غلى همارج غلى أهىىلىحُاث البِئ َُّ ب الذالل ت اإلاخخلفت في بِئت ؼبىت الٍى

ف مفادس اإلاػلىماث إلاىاحهت اإلاؽىالث التي حػاوي مجها  وش ـو
ُ
بُاهاث اإلاخخلفت، وأ

ت واخذة مً اإلافادس  َُّ ت؛ خُث أـبدذ الؽبىت الػاإلا ًَّ مدّشِواث البدث الخللُذ

لخغيراث والخىبُلاث الياةىت في الشةِعت للمػلىماث والخذماث، وأًًما الىؽف غً ا

البدث الذاللي؛ مً خالٌ جلذًم دالالث البُاهاث ألاظاظُت، وأدبُاث جمىين 

الاظخذالٌ آلالي غلى ألاهىىلىحُا، وسـذ الخغُيراث التي جىىىي غلى البُاهاث في 

ش مىهجُاث  لذ الذساظت ئلى جىٍى َـّ ا. هما جى خاالث البُاهاث ألاخشي راث الفلت لغىًٍّ

ت لألهىىلىحُااله َُّ  .23دؽاف الخغيراث الذالل

( هذفذ هزه الذساظت ئلى جدذًذ 2006) "JRG Pulid"الذساظت الثالثت دساظت 

ت  َُّ هاث الشةِعت لألهىىلىحُا؛ للخػشُّف غلى اظخخذاماتها في ألاسؼفت الشكم اإلاىّىِ

ت؛ خُث جمَّ الخػشُّف غلى الػىىبىجُت الذاللُت وأهمُتها ومىىهاث  َُّ ألاهىىلىحُا، الذالل

؛ خُث ًمثل هظاًما لخمثُل اإلاػشفت (SOM)ورلً باظخخذام خشاةي الخىظُم الزاحي 

هاث  ت لخجمُؼ وغشك مىّىِ َُّ الىاسدة في مجاٌ مػين، وحعخخذم في ألاسؼفت الشكم
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هاث اإلاػشفت أن ًخمَّ  عمذ إلاىّىِ ذغم آلُاث اظخىؽاف اإلاجاالث، َو ألاهىىلىحُا لها، ٍو

لت ما لل ت التي حعمذ غشلها بىٍش َُّ لذ الذساظت ئلى بىاء ألاهىىلىح َـّ ذ، وأخيًرا جى
ُّ
خفف

ت. َُّ  24بخىبُم ألاهىىلىحُاث في مجاٌ ألاسؼفت الشكم

اٌ ئبشاهُم ) ( هذفذ هزه الذساظت ئلى 2010الذساظت الشابػت دساظت ـو

الخػشُّف غلى مفهىم ألاهىىلىحُا وهظم اإلاػشفت واإلاػلىماث، وهظم اإلاػشفت واإلاػلىماث 

ت بين اإلاجخمػاث، وسدم الهىة  َُّ ودوسهما في جىىس اإلاجخمػاث وجللُق الفجىة الشكم

ت، هما جبدث الذساظت في مفىلحي ألاهىىلىحُا وهظم اإلاػشفت، ومىكؼ الذٌو  َُّ الثلاف

غلى خاسوت اإلاجخمؼ اإلاػشفي واإلافىلحي والخدذًاث التي جىاحه البلذان الىامُت في 

 .25ىس الخلجيغفش الاهفجاس اإلاػشفي، والخى

( وان مً أهّمِ اظخيخاحاتها، 2011الذساظت الخامعت دساظت مفىفي الجشاس )

ت في الخىت  َُّ ت، أهمُت وحىد أهىىلىحُا للغت الػشب َُّ ت الػشب َُّ خٌى ألاهىىلىح

ادة الخىحه ت؛ ورلً بعبب ٍص َُّ ت في هثير مً  اإلاعخلبل َُّ هدى اظخخذام اللغت الػشب

ا ٌعخذعي وحىد وظُي  الخىبُلاث، وللذ همذ الحاحت مإخًشا وحػذدث اإلاجاالث بمَّ

ت جدُذ اإلاجاٌ لفهم اإلاؽاسهت وجبادٌ  َُّ ت بمفاهُم دالل َُّ ًلىم بخػٍشف اإلافىلحاث الػشب

البُاهاث بفىسة واضحت ودون أي غمىك، وغلُه اهىلم مؽشوع بىاء أهىىلىحُا 

ت ـاسمت مىىل َُّ ت في حامػت بيرصٍذ، مخبًػا مىهج َُّ ا، اللغت الػشب ًُّ ا، ومخأـلت فلعف ًُّ

م اإلاؽشوع غذة ئهجاصاث ًمىً جلخُفها فُما ًلي: 
َّ
 ومىز اهىالكه خل

ؽيل أظاط  بىاء اإلاعخىٍاث الُػلُا -
ُ
ت، والتي ح َُّ ألهىىلىحُا اللغت الػشب

ت بها، بذافؼ ئًجاد  َُّ ت، وظِخمُّ سبي وافت مفىلحاث اللغت الػشب َُّ ألاهىىلىحُا الػشب

ت  َُّ ت، والخدلم مً صحت هزه الػالكاثغالكاث مفاهُم َُّ لت بين اإلاػاوي الػشب َـّ   . مإ

لاسب زالزين ألف مفىلح غشبي ومػاهحها  - ًُ جمَّ ئوؽاء كاغذة بُاهاث جدىي ما 

ت. َُّ ت لألهىىلىحُا الػشب َُّ ا ٌؽيل اللبىت ألاظاظ ا، وأهىىلىحُا؛ ممَّ ًُّ   اإلاػشفت دالل
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ت ره - َُّ ُت حػمل غلى الشبي بين ئوؽاء بشهامج خاظىب مبجى غلى خىاسصم

ت ت، مؼ ملابالتها في أهىىلىحُا اللغت ؤلاهجليزًَّ َُّ  .26مفاهُم ألاهىىلىحُا الػشب

( جىاولذ هزه الذساظت 2012الذساظت العادظت دساظت لُاء الذًً )

ألاهىىلىحُاث وهظم اظترحاع اإلاػلىماث لخىلُذ مفهىم ألاهىىلىحُا مؼ رهش أهىاغها 

ا في رلً جىلُذ بالشظىماث، واظخخذم وجدذًذ الػالكاث داخل ألا 
ً
هىىلىحُا معخػُى

في الخدلُلي، والزي كام بجمؼ البُاهاث خٌى  الباخث في دساظخه اإلاىهج الـى

ت )غالكت  َُّ ألاهىىلىحُا وأهىاغها وهُفُت بىاء ألاهىىلىحُا، وجدذًذ الػالكت الذاخل

 .27الجضء باليل ـــ غالكت الجيغ بالىىع(

( غً "هدى الخيامل اإلاػشفي مً 2012دساظت مإمً اليؽشحي )الذساظت العابػت 

ت": هذفذ  َُّ واكؼ جىظُف ألاهىىلىحُا في ئواس الخىلُب غً البُاهاث، دساظت جدلُل

هزه الذساظت ئلى الخأـُل الىظشي لألهىىلىحُاث في ئواس الخىلُب غً البُاهاث، 

امل اإلاػشفي غلى ـػُذ وهزلً الخػشُّف غلى مذي كذسة ألاهىىلىحُاث غلى جدلُم الخي

لذ الذساظت  َـّ ب، واغخمذث الذساظت غلى اإلاىهجين اإلاعحي والخدلُلي، وجى مدخىي الٍى

عدثمش لخدلُم وظاةف ومهام 
ُ
ها: أن ألاهىىلىحُا ًمىً أن ح ئلى غذة هخاةج وان أهمَّ

ب اإلادخىي  ت لخبٍى ب بفىسة واملت، وأنها حعاغذ غلى جىفير بِئت فئىٍَّ الخىلُب غلى الٍى

اٌ، وجىفش اللذسة للبرامج والخىبُلاث غلى اللُام  ا بما ًىفل الاظترحاع الفػَّ ًُّ مىلىغ

 .28بمهمت ئداسة ودمج وجيامل اإلاػشفت

ت  َُّ ت غشب َُّ ش مدّشِواث بدث دالل ها: لشوسة جىٍى ُاث أهمُّ ذ الذساظت بخـى وأـو

ت للمعاغذة ف َُّ ش همارج أهىىلىح ي الخىلُب حػخمذ غلى ألاهىىلىحُا؛ ئلافت ئلى جىٍى

ذ بازشاء اإلادخىي الػشبي  ت والفُذًى والفىس. هما أـو َُّ غً اإلاػشفت في اإلالفاث الفىج

ذ هزه الذساظت غلى أهمُت كُام دساظاث  ِ
ّ
باألهىىلىحُا الػامت واإلاخخففت، هما جإه

ت. َُّ ت لبىاء أهىىلىحُا غشب َُّ  جىبُل
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ت ( خٌى مدّشِواث 2012الذساظت الثامىت دساظت مإمً اليؽشحي ) َُّ البدث الذالل

ت  َُّ غلى ؼبىت الاهترهذ: هذفذ هزه الذساظت ئلى الخػشُّف غلى مدّشِواث البدث الذالل

مً خالٌ خفش غالبُت الخىاسصمُاث وآلالُاث التي حػخمذ غلحها مدّشِواث البدث في 

اظترحاع اإلادخىي، وخىاسصمُاث غملها؛ ورلً لذساظت الخدذًاث التي جىاحه 

ت الخىاسصمُاث مدّشِو َُّ اث البدث في اظترحاع اإلادخىي الػشبي، لىلؼ مىاـفاث بدث

ت. َُّ ت غشب َُّ  دالل

لذ هخاةج الذساظت في خفش الخدذًاث التي جىاحه مدّشِواث البدث بػذ 
َّ
وجمث

الخػشُّك لها بالحفش والخدلُل لخىاسصمُاث مدّشِن البدث، والتي حػىكه في اظترحاع 

ذ الذساظت بمشوسة ئز شاء اإلادخىي الػشبي باألهىىلىحُاث الػامت، اإلادخىي، هما أـو

ذ  ت في XMLوالخىحه هدى جىٍى َُّ ، والخىحه هدى همزحت اإلادخىي اإلاخاح غلى الػىىبىج

 .Data Modelمجمىغت مً همارج البُاهاث 

كذ ئلى مىاكؽت  ت؛ خُث جىشَّ َُّ وحػخبر دساظدىا هزه مً هزه الىاخُت دساظت جىمُل

 .29ورلً فُما ًخقُّ ألاهىىلىحُاثبػن الجىاهب هذساظت اليؽشحي، 

ت  َُّ ذ الذساظت بمشوسة الالتزام بمىهج لبىاء أهىىلىحُا غلم اإلاىخباث واإلاػلىماث، وأـو

ت لخفمُم ألاهىىلىحُاث. َُّ  30غلم

( خٌى بىاء أهىىلىحُاث غلم 2013الذساظت الخاظػت دساظت هىذي غبذ هللا )   

ت َُّ ب الذالل ت: غملذ الذساظت اإلاىخباث واإلاػلىماث في بِئت الٍى َُّ ت جدلُل َُّ ف ، دساظت ـو

لت بمىلىع  ِ
ّ
لت في الخػشُّف غلى اإلابادب ألاظاظُت اإلاخػل ِ

ّ
غلى جدلُم أهذافها اإلاخمث

ألاهىىلىحُا ومىىهاتها وأهىاغها، والخػشُّف غلى دوس ألاهىىلىحُاث في مػالجت 

ف باللى  اغذ اإلاشؼذة في غؽىاةُت اإلاػلىماث، وغالكتها بالبدث والاظترحاع، مؼ الخػٍش

ذة   بىاء ألاهىىلىحُاث وجدلُلها؛ الظخيباه كىاغذ ومػاًير مىّخِ

ف 2014الذساظت الػاؼشة غبذ الىاـش ظالم ) ( جىاولذ هزه الذساظت بالـى

والخدلُل والخلُُم دوس مدشساث ألاهىىلىحُا مفخىخت اإلافذس في دغم غملُاث ئداسة 

دشساث ألاهىىلىحُا مفخىخت اإلاػشفت؛ خُث هذفذ ئلى جدذًذ خفاةق وظماث م
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اإلافذس، والخػشُّف غلى دوسها في دغم غملُاث ئداسة اإلاػشفت، والىكىف غلى وشق 

وأظالُب اخخباسها، وجلُُم مدشساث ألاهىىلىحُا مفخىخت اإلافذس مدل الذساظت في 

ت  َُّ دغم غملُاث ئداسة اإلاػشفت، وأخيًرا كامذ بىلؼ مػاًير ملترخت للمخىلباث الىظُف

ش   وجلُُم مدشساث ألاهىىلىحُا مفخىخت اإلافذس في دغم غملُاث ئداسة اإلاػشفت. لخىٍى

في الىزاةلي في خفش مدشساث ألاهىىلىحُا  وكذ اظخخذم الباخث اإلاىهج الـى

مفخىخت اإلافذس، هما جمَّ اظخخذام اإلاىهج اإلالاسن إلحشاء ملاسهت بين زالزت مدشساث 

لهزا الىىع مً الذساظاث، وكذ جمَّ  مفخىخت اإلافذس، ورلً إلاالةمت هزًً اإلاىهجين

أًًما اخخُاس مفىلحاث مخخففت في ؤلاداسة الػامت مً كاةمت سءوط اإلاىلىغاث 

ت الفادسة مً مػهذ ؤلاداسة الػامت، واظخخذامها في ئحشاءاث الخلُُم إلادشساث  َُّ الػشب

ا غُىت الذساظت فلذ جمَّ اخخُا س زالزت ألاهىىلىحُا مفخىخت اإلافذس مدل الذساظت، أمَّ

 31مدشساث لألهىىلىحُا مفخىخت.

( غً أهىىلىحُا 2015الذساظت الحادي غؽش دساظت أخمذ فشج أخمذ )

ت  َُّ ض اإلادخىي الشكمي: دساظت اإلافاهُم والبيُت الهُيل الػىىبىجُت الذاللُت ودوسها في حػٍض

ت للخػلم ؤلالىترووي ،جىاولذ هزه ا َُّ ت في البىاباث الذالل َُّ لذساظت والخذماث الخفاغل

ب الذاللي، ودوسها في جخىي  ت ألهىىلىحُا الٍى َُّ مػالجت اإلافاهُم واإلابادب ألاظاظ

ت ألهظمت الخػلُم ؤلالىترووي؛ ورلً  َُّ ئؼيالُاث البدث والاظترحاع في البىابت الذالل

اظدىاًدا غلى كذستها غلى الخدلُل اإلاخلذم للمدخىي الشكمي، وجشجىض الذساظت غلى 

ت ألاخشي اظخػشاك البِىت ال َُّ ت لألهىىلىحُا في ئواس غالكاتها باإلاىىهاث ألاظاظ َُّ هُيل

ض الخذماث  ب الذاللي؛ ورلً بغشك الخػشُّف غلى دوسها، وبُان آزاسها في حػٍض للٍى

ت، وآلُاث الػمل الخػاووي،  َُّ ت والخخفُق والشخفىت، ومالمذ الذالل َُّ الخفاغل

ش الخذماث والدؽغُل بين الخىبُلاث، باإللافت ئلى اظدؽش  اف جأزيرها في دغم وجىٍى

ت. َُّ س الهُيل الػام لىمىرج بىابت دالل  32اإلاخاخت، وجداٌو الذساظت ولؼ جفىُّ
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 ثالًجا: الدراسات اليت حتدَّثت عو نظم املكتبات الرقميَّة الدالليَّة: 

زذ غً هظم اإلاىخباث  وعخػشك فُما ًلي بػًما مً الذساظاث التي جدذَّ

ت؛ خُث اخخ َُّ ت ؛ فخىاٌو بػمها غلى ؼيل دساظت الذالل َُّ لفذ وشق اإلاػالجت اإلاىلىغ

ت، وآلاخش  َُّ ت الذالل َُّ خالت لىظام مىفشد، ومجها ما جىاٌو هظم ألاسؼفت في اإلاىخباث الشكم

في؛ فخدؽابه هزه الذساظاث مؼ الذساظت الحالُت في  جىاٌو بػن الىظم بؽيل ـو

حالُت بىشق جىاولها للىظم غُىت بػن مً غُىت الذساظت، ولىً جخخلف الذساظت ال

ف الىظم، بل جمَّ جىبُم اإلاػاًير التي جىحذ بلاةمت  الذساظت ؛ خُث لً جلخفش غلى ـو

س  اإلاشاحػت الظخخشاج حىاهب اللفىس والخػشُّف غلى مىاوم اللىي لىلؼ جفىُّ

ت. َُّ ت في البِئت الػشب َُّ ت الذالل َُّ  اإلاىخباث الشكم

( جىاولذ هزه الذساظت 2006لى مياوي )الذساظت ألاولى دساظت غىاوف غ

خ ظهىسها، وئًجابُاتها وظلبُتها  فها وجاٍس البرمجُاث مفخىخت اإلافذس مً خُث: حػٍش

ومؽشوع اظخخذامها في الذٌو الىامُت التي حػاوي مً لُم ميزاهُتها هبذًل مجاوي 

ت لبرامج اإلا َُّ  غً رلً جىاولذ الخىكػاث اإلاعخلبل
ً

ت، فمال جاٍس
ُّ
فذس للىمارج الخ

ت مفخىخت اإلافذس . َُّ  33اإلافخىح، هما اظخػشلذ بػن الىمارج اإلاىخب

ت 2009الذساظت الثاهُت: دساظت سخاب فاًض ) َُّ ( بػىىان هظم اإلاىخباث الشكم

ت ملاسهت جأحي هزه الذساظت في معتهّلِ الحفش؛ خُث كامذ  َُّ ت، دساظت جدلُل َُّ الذالل

ت، ومىاهب َُّ ت مؼ خفش الباخثت بدىاٌو اإلاىخباث الشكم َُّ لذ للذالل ت جىىسها ئلى أن ـو

ت، مؼ جدلُل  َُّ ت والترهب َُّ ت، والخػشُّف غلى مخىلباتها الخىىىلىح َُّ أهذاف اإلاىخباث الذالل

ت ) َُّ _  Fedora  _Greenstone  _JeromeDL  _SIMILE  _BRICKSلبػن الىظم الذالل

Talia ُاث، وحؽابهذ هزه الذس اظت، في بػن (، وملاسهت بػمها للخشوج بالخـى

ت، مؼ الذساظت الحالُت في جىاٌو بػن غُىاث الذساظت وان لم جىً  َُّ الىلاه البدث

لت اإلاػالجت؛ خُث جمَّ الحفش بأؼهش الىظم التي ظهشث  بأهملها هما اخخلفذ، في وٍش

ذ اإلالاسهت فُما بُجها باظخخذام أداة 6مإخًشا والتي بلغ غذدها ظخت ) ( أهظمت، وجمَّ

ت في البِئت الػشبُتكاةمت اإلاشاحػت َُّ ت الذالل َُّ  .34؛ ورلً لىلؼ جفىس للمىخباث الشكم
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( اهخمذ الذساظت بمىاكؽت 2010الذساظت الثالثت دساظت غمشو خعً فخىح )

ت، وبُان مذي الحاحت ئلحها في وكخىا الحالي، والىظم مفخىخت  َُّ مىلىع اإلاىخباث الشكم

 َُّ ت مً اإلاىخباث، وأـبدذ مً ألاهمُت اإلافذس اإلاعخخذمت في بىاء وئداسة جلً الىىغ

بميان؛ خُث جىاولذ هزه الذساظت مذي ئمياهُت الاظخفادة مً البرمجُاث اإلافخىخت 

ت، بجاهب ظػحها ئلى جلُُم هظام  َُّ  Greenstoneاإلافذس في بىاء وئداسة اإلاىخباث الشكم

ت مفخىخت اإلافذ َُّ س، لخدذًذ مذي جىافله مؼ مػاًير جلُُم هظم اإلاىخباث الشكم

والخشوج بلاةمت مً اإلاػاًير واإلاىاـفاث التي ًجب جىافشها في بشمجُاث اإلافذس 

ت غلى وحه  َُّ اإلافخىح غمىًما، وجلً التي حعخخذم لبىاء وئداسة اإلاىخباث الشكم

الخفىؿ، والتي جمَّ الاظخػاهت ببػٍن مً مػاًيرها، وولؼ جفىس ملترح إلاشاخل 

 .35جلُُم البرمجُاث مفخىخت اإلافذس

( غً جىبُم جىىىلىحُا الػىىبىجُت 2013اظت الشابػت دساظت ظػاد غىك )الذس 

ف الػىىبىجُت الذاللُت وغالكتها  ت والتي جىاكؾ فحها حػٍش َُّ الذاللُت في اإلاىخبت الشكم

ت ) َُّ ت: وفحها جمَّ جدلُل هظم دالل َُّ  -Bricks - Fedoraباألهىىلىحُا واإلاىخباث الشكم

JeromeDL -Taia ًت؛ خُث (، وجىاولذ أًم َُّ ا مؽاول الفُاغت وهىذظت الىظام الذاخل

ئن الذساظت جخفق ولُت الػلىم؛ كعم خاظب آلي، والذساظت الحالُت، وئن حؽابهذ 

ت مؼ هزه الذساظت، ئال أنها اخخلفذ في أن الذساظت الحالُت  َُّ في بػن الىلاه البدث

 َُّ ت الذالل َُّ ت، والتي ؼملذ زالزت كامذ فحها الباخثت بػمل خفش للىظم اإلاىخبت الشكم

ذ اإلالاسهت باظخخذام كاةمت 13غؽش ) ( هظاًما، ولم ًلخفش غلى الخدلُل بل جمَّ

ُاث  .36مشاحػت؛ ورلً للخشوج بالخـى

( بػىىان )البرمجُاث 2014الذساظت الخامعت دساظت أخمذ ماهش خفاحت )

رمجُاث مفخىخت اإلافذس للمىخباث(: خاٌو الباخث في هزه الذساظت الخػشُّف غلى الب

مفخىخت اإلافذس اإلاخاخت للمىخباث وأهىاغها اإلاخخلفت؛ وخاـت الىظم مفخىخت اإلافذس 

إلداسة اإلاىخباث باإللافت ئلى البرمجُاث ألاخشي التي ًمىً أن حعخخذم مً ِكبل 

اإلاخخففين في مجاٌ اإلاىخباث، هما هذفذ الذساظت ئلى ولؼ مجمىغت مً اإلاػاًير 

عخخذم الخخُا
ُ
ت التي ًمىً أن ح َُّ س هظام مفخىح اإلافذس مالةم الخخُاحاث اإلاىخباث الػشب
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ا مفخىح اإلافذس إلداسة اإلاىخباث، واغخمذث 13مً خالٌ فدق زالزت غؽش ) ًُّ ( هظاًما آل

ا غلى ؼبىت ؤلاهترهذ، هما  ًُ الذساظت غلى اإلاىهج اإلاعحي للخػشُّف غلى الىظم اإلاخاخت خال

ـل ئلى كاةمت مػاًيرلخلُُم جلً الىظم؛ اغخمذث الذساظت غلى اإلاىهج الخدلُلي للخى 

لذ الذساظت ئلى كاةمت مً مئت وخمعت غؽش ) َـّ ا، ًمىً 115خُث جى ًُّ ( مػُاًسا أظاظ

عخخذم ئلى حاهب اإلاػاًير التي وشختها دساظت )سهذا ئبشاهُم( لخلُُم الىظم  ٌُ أن 

مىً الاغخماد غ ت؛ ورلً الخخُاس هظام مفخىح اإلافذس مالةم، ٍو جاسٍَّ
ُّ
لُه في ئداسة الخ

 .37اإلاىخباث الػشبُت

( بػىىان هظم ألاسؼفت 2016الذساظت العادظت دساظت مشزا هبُل ـبري )

ت: جىاولذ الباخثت في هزه الذساظت الخدذًاث التي  َُّ ت، دساظت جدلُل َُّ ت الذالل َُّ الشكم

ت غلى خّذٍ ظىاء؛ هدفظ  َُّ ت أو الخاسح َُّ ت ظىاء الذاخل َُّ جىاحه هظم ألاسؼفت الشكم

ب اإلاخخلفت بذاًت مً  ت، وجىؽُف الىزاةم، هما جىاولذ أوىاس الٍى َُّ الىزاةم ؤلالىتروه

كذ الباخثت  الجُل ألاٌو وجىبُلاجه، ومشوًسا بالجُل الثاوي وجىبُلاجه أًًما، زم جىشَّ

 ئلى الػىىبىجُت الذاللُتمخىاولت 
ً

ىال بدىاولها للمُخاداجا، وغشلذ أهمُتها ووظاةفها ـو

ب ا لذاللي، وجدذًاجه ومخىلباجه، زم جىاولذ بػًما مً هظم ألاسؼفت أدواث الٍى

ذ  في هاواس غام لـش ت بؽيل جدلُلي، اجبػذ الباخثت اإلاىهج الـى َُّ ت الذالل َُّ الشكم

 .38وحمؼ البُاهاث

( غً )هظم اإلاىخباث 2016الذساظت العابػت دساظت ظامش الػىك خعين )

 َُّ ت اإلاخدذة: جىاٌو فحها اإلاخياملت وجىبُلاتها في اإلاىخباث ألاوادًم َُّ ت( بذولت ؤلاماساث الػشب

ت؛  َُّ الباخث بػًما مً أهىاع الىظم اإلاىخبُت اإلاخياملت اإلاعخخذمت في اإلاىخباث ألاوادًم

ا بأداة الاظخبُان؛ اظخىالًغا لشأي اإلاعخخذمين مً فئت: ) خملت اإلااحعخير 
ً
 –معخػُى

لىسٍىط، وواهذ الىظم غُىت والذهخىساه(، ووعبت لئُلت مً خاملي دسحت البيا

ذ اإلالاسهت  -وظُيرا -وفيرؼىا -وهىها -ومُلُيُىم -الذساظت )ظُمفىوي ودٌعخجي(، وجمَّ

ا لخمعت مػاًير، هي غلى الخىالي: 
ً
 وفل

 الذكت: دكت وعبت اإلاػلىماث الصحُدت مً مجمىغت اإلاػلىماث التي جمَّ جلذًمها.  .1
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متها ئرا لم جفل ئلى اإلاخللي في الجذٌو الضمجي: ظخفلذ اإلاػلىماث الذكُلت كُ .2

الىكذ اإلاىاظب؛ خُث جىحذ ـػىبت في جدلُم الذكت غىذ اظخخذام هظم ئًفاٌ 

ت. ًَّ  اإلاػلىماث الخللُذ

الىلؼ اإلاالي: ٌػخبر اكخفاد اإلاػلىماث مً ألاهمُت بميان غىذ مىاكؽت هظم  .3

ت ًَّ ت اإلادىظبت، وظىف جىىن اإلاػلىماث أهثر اكخفاد ئرا واهذ  اإلاػلىماث ؤلاداسٍَّ

حػىد بأسباح أهثر مً جيلفتها وغلى الىلُن مً رلً فان اإلاػلىماث راث كُمت 

فت مػلىلت 
ُ
ذ مً اإلاػلىماث بخيل ت، ومً اإلاػشوف أن الىمبُىجش ًىفش اإلاٍض ًَّ اكخفاد

 غىغ الىظام الُذوي الخللُذي.

4. 4 َُّ ت، . الخغىُت الؽاملت: ٌػجي الؽمٌى وئدساج اإلاػلىماث أو جلذًم خلاةم أظاظ

اع اللشاس.
َّ
ى ـُ  ًىلبها اإلاعخفُذون، أو 

ت اإلادىظبت، 5 .5 . اإلاالةمت: هزه الخاـُت هي مً أهّمِ خفاةق اإلاػلىماث ؤلاداسٍَّ

التي جدىاظب مؼ اإلاػلىماث اإلاىاظبت الخخُاحاث اإلاعخفُذًً؛ والتي حػخبر مً 

ذة في ح مؼ، الػىامل الشةِعت في جدذًذ كُمت اإلاػلىماث، ولىً الخيالُف اإلاخىبَّ

ادة كُمت اإلاػلىماث التي ًلذمها  وجدلُل اإلاػلىماث في هزه الحالت ًإدي ئلى ٍص

 الىظام، وجلبي اخخُاحاث اإلاعخخذمين. 

زىا غً أوحه الدؽابه بين هزه الذساظت ودساظدىا هزه فعىف هجذ أن  وئرا جدذَّ

 .39الذساظخين جدؽابهان في بػن الىظم، ولىً جخخلفان في ؼيل الخىاٌو واإلاػالجت

 الهتائج والتوصيات  

ًمىً اللٌى بأن اخخلفذ مػظم الذساظاث في وشق الخىاٌو فهىان مً جىاولذ  -

ت في  َُّ ب الذاللي، ومداولت ئبشاص خفاةفه، وبػمها كذ جىاٌو مذي جأزير الذالل الٍى

ت الحالُت، والبػن جىشَّق ئلى ألاهىىلىحُا، ومذي جأزيرها في  َُّ اإلاىخباث الشكم

ب الذاللي، و   هذساظت الٍى
ً

بػن الذساظاث جىاولذ الىظم بؽيل كذ ًىىن مىففال

 خالت، أو جىاولها بؽيل غام.
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ت في بذاًت  - َُّ ت غلى اإلاىخباث الشكم َُّ حػذث الذساظاث التي جىاولذ مذي جأزير الذالل

فلذ جىاٌو اسبؼ دساظاث خٌى جأزير الذاللُت غلي  2005الالفُىاث وخاـت في غام 

 ًيذ اليعب في الاغىام الخالُت .اإلاىخباث الشكُت، زم جبا

اما غً الذساظاث التي جىاولذ الاسجباه بين ألاهىىلىحُا والػىىبىجُت الذاللُت  -

ت فُػخبر اهتر ؼم خظي مً الاهخمام مً  َُّ ت الذالل َُّ وجأزيرها غلى اإلاىخباث الشكم

، فلذ جباًيذ غذد اإلاػالجاث لالهخاج الفىشي خُث بذأث بذساظت  خُث الخىاٌو

ت التي جىاولذ مىلىع ألاهىىلىحُا أخمذ  َُّ ػذُّ مً أكذم الذساظاث الػشب
ُ
بذس التي ح

( بػىىان ألاهىىلىحُا وغالكتها بػلم اإلاػلىماث واإلاىخباث خُث ، زم  2002)

( غً 2015ذساظت أخمذ فشج أخمذ )جفاوجذ غذد الذساظاث الي ان اهتهذ ب

ض اإلا دخىي الشكمي، وسغم أن خظي أهىىلىحُا الػىىبىجُت الذاللُت ودوسها في حػٍض

 هزا الجاهب باالهخمام الا اهه بفخلش ئلى الذساظاث الخىبُلُت.

ذ مً الذساظاث خٌى جىىس هظم اإلاىخباث الشكمُت   - ًدخاج الاهخاج الفىشي الي اإلاٍض

الذاللُت ومذي جأزيرها في غملُاث البدث و الاظترحاع خُث  ًىحذ لػف في 

 الخف
َ
اةُت الذساظاث فلذ جىاولتها ظبؼ دساظاث الخغىُت اإلاىلىغُت، فىكا

، وكذ اجفلذ دساظت ول مً )هبت مدمىد(، ودساظت  م الخىاٌو مخخلفه في وٍش

)ظػاد غىك مدمذ(، ودساظت )غمشو فخىح(، ودساظت )ماسزا هبُل(، ودساظت 

)سخاب فاًض( في أن هال مجها لها ـلت بؽيل حضتي بىظم اإلاىخباث الذاللُت؛ ولىً 

ت، ومجهم اخخلفذ وشق اإلا َُّ ػالجت فمجها ما اسجىضث دساظخه غلى هظم ألاسؼفت الذالل

لخه  مً كام بذساظت هظام واخذ غلى خذة؛ هذساظت خالت، ومجها ما اكخفشث وٍش

لت اإلاػالجت غً  غلى الخىاٌو بخدلُل بػٍن مً غُىت الذساظت؛ لزا اخخلفذ وٍش

خُث جمَّ مسح هظم (؛ 40أوشوخت اإلااحعخير )التي اغخمذث غلى هزه اإلاشاحػت( )

عخىن  ت هال مً هظام )حَش َُّ  -ظُيرا –دٌعبِغ  -دسوباٌ -فُذوسا -اإلاىخباث الشكم

ا إلاػاًير مدذدة.
ً
ت ملىىت وفل َُّ  هىها( ، زم اإلالاسهت باظخخذام كاةمت مشاحػت غلم

 



 اث الشكمُت الذاللُت: مشاحػت غلمُتهظم اإلاىخب                                    مىاس مدمذ ظامي

 

 
ت لػلىم اإلاػلىماث  ل ، 1، ع8مج              436          اإلاجلت اإلافٍش  م2021ابٍش

 اإلاشاحؼ 

                                                           

 مخاح غلى:  19/2/2020كىاغذ البُاهاث الػاإلاُت، جمَّ الاوالع في 1

//www.ekb.eg/resources?sourcesLang=ar http:     

ٌى الحش  2 ، مخاح غلى: 28/5/2020، جمَّ الاوالع في DOAJدلُل دوسٍاث الـى

https://doaj.org 

ت: جمَّ الاوالع في  3 ت اإلافشٍَّ َُّ  ، مخاح غلى: 28/5/2020اجداد اإلاىخباث الجامػ

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx 
 

، مخاح غلى: 28/5/2020داس اإلاىظىمت، جمَّ الاوالع في  4
.eg/Search/Results?http://0810gwnd2.1104.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb

lookfor=%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D

8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D

9%85%D9%8A%D8%A9+&type=AllFields&submit=%D8%A7%D8%A8%D8%

AD%D8%AB&limit=20&sort=relevance 

 .https://www.google، مخاٌح غلى: 28/5/2020مدّشِن البدث حىحل، جمَّ الاوالع في  5

، مخاٌح غلى:  28/5/2020ىحل، جمَّ الاوالع في جالباخث الػلمي ل 6

https://scholar.google.com.eg/ 
7 Kim, Hyunki. (2005) Developing Semantic Digital Libraries Using Data Mining 

Techniques.- Ph.D.- University of Florida, 126 pages 

، مخاح غلى:  29/5/2020جمَّ الاوالع في 

http://etd.fcla.edu/UF/UFE0010105/kim_h.pdf 
8 Papadakis, I., Avramidis, A. and Chrissikopoulos, V. (2005) Reasoning Against 

A Semantic Digital Library Framework Based On Grid Technology.- Library 

Management, 26 (4/5): pp. 246 – 260.-. : Available at :  

http//www.emeraldinsigabs/10.1108/01435120510596099 

 29/5/2020جمَّ الاوالع في   

http://www.ekb.eg/resources?sourcesLang=ar
http://www.ekb.eg/resources?sourcesLang=ar
https://doaj.org/
https://doaj.org/
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx
http://0810gwnd2.1104.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9+&type=AllFields&submit=%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB&limit=20&sort=relevance
http://0810gwnd2.1104.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9+&type=AllFields&submit=%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB&limit=20&sort=relevance
http://0810gwnd2.1104.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9+&type=AllFields&submit=%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB&limit=20&sort=relevance
http://0810gwnd2.1104.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9+&type=AllFields&submit=%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB&limit=20&sort=relevance
http://0810gwnd2.1104.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9+&type=AllFields&submit=%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB&limit=20&sort=relevance
http://0810gwnd2.1104.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9+&type=AllFields&submit=%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB&limit=20&sort=relevance
https://www.google/
https://scholar.google.com.eg/
http://etd.fcla.edu/UF/UFE0010105/kim_h.pdf
http://etd.fcla.edu/UF/UFE0010105/kim_h.pdf
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/01435120510596099


 اث الشكمُت الذاللُت: مشاحػت غلمُتهظم اإلاىخب                                    مىاس مدمذ ظامي

 

 
ت لػلىم اإلاػلىماث  ل ، 1، ع8مج              437          اإلاجلت اإلافٍش  م2021ابٍش

                                                                                                                                                    
9 Warren, P. and Alsmeyer, D. (2005) Applying Semantic Technology To A Digital 

Library: A Case Study.- Library Management, 26 (4/5): pp. 196 – 205.- Available 

at: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/01435120510596053  
10 Sicilia, M. and Davies, J. (2005) Digital Libraries In The Knowledge Era: 

Knowledge Management And Semantic Web Technologies.- Library 

Management, 26 (4/5): pp.170 – 175.- Available at:  

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1501534&show=html  
ت، (: جل2007غبذ الحمُذ، سحب )  11 َُّ ب الذاللي للمىخباث الشكم  cybrariansىُاث الٍى

journal .-  مخاح غلى:29/5/2019(، جمَّ الاوالع في 2007)ظبخمبر  14ع ، 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=arti

17-51-09-20-05-38&catid=137:2009-51-07-02-08-cle&id=417:2009  
12 Burke, Mary. (2009) The Semantic Web And The Digital Library.- Aslib 

Proceedings, 61 (3): pp. 316 - 322.- Available at:  

-http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0001

253X&volume=61&issue=3&articleid=1793340&show=html  
ب الذاللي2009باس ي. )مفىفي، خعام الػ 13 وغالكخه باظترحاع   semanti web(: الٍى

، مخاح غلى: 1/1/2019اإلاػلىماث، زىسة اإلاػلىماث والخدذًاث مفش الحذًثت، جمَّ الاوالع في 

web.html-com.eg/2009/10/semantichttp://alabbassyblogger.blogspot.  
ذ الاظتراجُجي للمػلىماث، ألاظالُب الحذًثت 2010مشاد، غعان؛ وبؽير، غماد ) 14 (، الـش

ب الذاللي، )هذوة(  م، اإلاشهض الاظدؽاسي للذساظاث 3/6/2010للبدث غً اإلاػلىماث والٍى

خ الاوالع   .29/5/2017والخىزُم، جاٍس
ب الذالليالهضاوي، هىسة بيذ هاـش، م 15 العػىدًت، ع  -اإلاػلىماجُت ، فهىم وبيُت الٍى

، مخاح غلى: 29/5/2017جمَّ الاوالع  ،.67 - 57(،2011)،35

http://0810gwrvm.1104.y.http.content.mandumah.com.mplb.ekb.eg/downloa

d?t=fdeb4143b0f284951e49d8d86601f245fcf16726&f=IUA4FQLhk9x4HoQXNe

gYiKyRP8c2ML6K7CkXXkD6pjE=&s=1  

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/01435120510596053
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1501534&show=html
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=417:2009-08-02-07-51-38&catid=137:2009-05-20-09-51-17
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=417:2009-08-02-07-51-38&catid=137:2009-05-20-09-51-17
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0001-253X&volume=61&issue=3&articleid=1793340&show=html
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0001-253X&volume=61&issue=3&articleid=1793340&show=html
http://alabbassyblogger.blogspot.com.eg/2009/10/semantic-web.html
http://alabbassyblogger.blogspot.com.eg/2009/10/semantic-web.html
http://0810gwrvm.1104.y.http.content.mandumah.com.mplb.ekb.eg/download?t=fdeb4143b0f284951e49d8d86601f245fcf16726&f=IUA4FQLhk9x4HoQXNegYiKyRP8c2ML6K7CkXXkD6pjE=&s=1
http://0810gwrvm.1104.y.http.content.mandumah.com.mplb.ekb.eg/download?t=fdeb4143b0f284951e49d8d86601f245fcf16726&f=IUA4FQLhk9x4HoQXNegYiKyRP8c2ML6K7CkXXkD6pjE=&s=1
http://0810gwrvm.1104.y.http.content.mandumah.com.mplb.ekb.eg/download?t=fdeb4143b0f284951e49d8d86601f245fcf16726&f=IUA4FQLhk9x4HoQXNegYiKyRP8c2ML6K7CkXXkD6pjE=&s=1
http://0810gwrvm.1104.y.http.content.mandumah.com.mplb.ekb.eg/download?t=fdeb4143b0f284951e49d8d86601f245fcf16726&f=IUA4FQLhk9x4HoQXNegYiKyRP8c2ML6K7CkXXkD6pjE=&s=1


 اث الشكمُت الذاللُت: مشاحػت غلمُتهظم اإلاىخب                                    مىاس مدمذ ظامي

 

 
ت لػلىم اإلاػلىماث  ل ، 1، ع8مج              438          اإلاجلت اإلافٍش  م2021ابٍش

                                                                                                                                                    
ت: 2011وؽشحي، مإمً ظُذ ) 16 َُّ ت الذالل َُّ ت جبدث غً الىحىد: ( : الؽبىت الػىىبىج هٍى

ت،  َُّ ت جدلُل َُّ خ الاوالع 2011،  دٌعمبر 27، ع Cybrarians Journalدساظت جأـُل ، جاٍس

، مخاح غلى: 30/5/2017

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=artic

19-21-28-11-43&catid=253:2011-24-22-01-12-le&id=603:2011- 
ت  17 َُّ ت: دساظت مسح َُّ ت غلى الؽبىت الػىىبىج َُّ مإمً ظُذ وؽشحي: مدشواث البدث الذالل

ت لىلؼ مىاـفاث مدّشِوا َُّ ت، ئؼشاف أظامت العُذ مدمىد، جدلُل َُّ ت غشب َُّ ث بدث دالل

(، أوشوخت 2012ولُت آلاداب، كعم اإلاىخباث والىزاةم واإلاػلىماث، ) -حامػت اللاهشة 

 ماحعخير.
ب الذاللي في بِئت اإلاػشفت، (:2012ألاولبي، غلى بً رًب ) 18 مجلت مىخبت اإلالً  جىبُلاث الٍى

خ الاوالع 2012. )2، ع 18العػىدًت، مج  -فهذ الىوىُت  ، مخاح غلى: 29/5/2017(، جاٍس

ntent.mandumah.com.mplb.ekb.eg/downloadhttp://0810g7c56.1103.y.http.co

?t=74271331cb44b725209d011717ad89a3d5ea6924&f=qw6hKtI2ysqhR4WNUv

bDrTpvfJu0gljDtL4QsflKhGQ=&s=1 
ب الذاللي في مجاٌ الىزاةم وألاسؼُف، دساظت  19 هشمين ئبشاهُم غلى اللبان: جىبُلاث الٍى

ت، أوشوخت )دهخىساه(، حامػت ؤلاظ َُّ ت، جدلُل  . 2014ىىذٍس
 Applying Semantic Web Technology On Digitalهبت مدمىد مدمذ وػمت:  20

Libraries  ت، ئؼشاف: مدمذ خامذ َُّ ب الذاللي في اإلاىخبت الشكم = جىبُم جىىىلىحُا الٍى

ت، ولُت الػلىم، كعم  خلُف، ئؼشاف: ًاظش فإاد مدمىد خعً، حامػت ئظىىذٍس

ت  الُاث، ئظىىذٍس  أوشوخت ماحعخير. ، 2017الٍش
، ًىاًش( : ألاهىىلىحُاث وغالكتها بػلم اإلاػلىماث واإلاىخباث، مجلت 2002بذس، أخمذ) 21

ت، ع  َُّ  .24 – 5م، ؿ ٠٨٨٠، ًىاًش ٠اإلاىخباث واإلاػلىماث الػشب
22 Pampati. Phanindra. Adding Ontologies to Graph- based Data Mining .-  

Texas: P. Pampati, 2003.- 69 p. Thesis (Ph.D.). The University of Texas at 

Arlington    

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=603:2011-12-01-22-24-43&catid=253:2011-11-28-21-19-
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=603:2011-12-01-22-24-43&catid=253:2011-11-28-21-19-
http://0810g7c56.1103.y.http.content.mandumah.com.mplb.ekb.eg/download?t=74271331cb44b725209d011717ad89a3d5ea6924&f=qw6hKtI2ysqhR4WNUvbDrTpvfJu0gljDtL4QsflKhGQ=&s=1
http://0810g7c56.1103.y.http.content.mandumah.com.mplb.ekb.eg/download?t=74271331cb44b725209d011717ad89a3d5ea6924&f=qw6hKtI2ysqhR4WNUvbDrTpvfJu0gljDtL4QsflKhGQ=&s=1
http://0810g7c56.1103.y.http.content.mandumah.com.mplb.ekb.eg/download?t=74271331cb44b725209d011717ad89a3d5ea6924&f=qw6hKtI2ysqhR4WNUvbDrTpvfJu0gljDtL4QsflKhGQ=&s=1
http://0810g7c56.1103.y.http.content.mandumah.com.mplb.ekb.eg/download?t=74271331cb44b725209d011717ad89a3d5ea6924&f=qw6hKtI2ysqhR4WNUvbDrTpvfJu0gljDtL4QsflKhGQ=&s=1
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23 Web Qin,li. Change detection and management for the semaintic web. 

Proquest dissertations And theses. (Ph.D.dissertation).Rutgers the state 

university of jersey,2005. 
24 JRG Pulid. IDENTIFYING ONTOLOGY COMPONENTS FROM DIGITAL  

ARCHIVES FOR THE SEMANTIC WEB .ininternational conference, 23-26 

Jenuary2006,Universtiy of Colima,m exico 
اٌ ئبشاهُم أخمذ: ألاهىىلىحُا وهظم ئداسة اإلاػشفت غالم، اإلاإجمش الحادي والػؽشون  25 ـو

ت: غشبي أها: المشوسة، لالجداد الػشبي للمىخباث واإلاػلىماث ) ا َُّ ت الػشب َُّ إلاىخبت الشكم

، بيروث: الاجداد الػشبي للمىخباث واإلاػلىماث ) 2لبىان، مج  -الفشؿ والخدذًاث ( 

ت،  َُّ  .2140 - 2139اغلم ( ووصاسة الثلافت وحمػُت اإلاىخباث بالجمهىسٍت اللبىاه

ت، الللاء الػشبي لخبراء حشاس، مفىفي: هدى جأـُل مجهجي لبىاء أهىىلىحُا اللغت الػش  26 َُّ ب

ل  ت، جىوغ، أبٍش َُّ ت، لجىت اللغت الػشب َُّ ت وؼبياث ؤلاهترهذ الذالل َُّ  – 26ألاهىىلىحُا الػشب

، مخاح غلى: 4/6/2019م، جمَّ الاوالع في  2011/ 28

http://www.jarrar.info/publications/J11.pdf 
لُاء الذًً غبذ الىاخذ: ألاهىىلىحُا وهظم اظترحاع اإلاػلىماث، دساظت لخلىُت البدث  27

 .2012، 3، ع3باإلافهىم، مىخباث هذ، اللاهشة، مج
( : الخىلُب غً البُاهاث، اإلاإجمش الثالث والػؽشون لالجداد 2012اليؽشوي، مإمً ظُذ ) 28

ت، الػشبي للمىخباث واإلاػلىماث، الحىىمت  َُّ ت الػشب َُّ واإلاجخمؼ والخيامل بىاء اإلاجخمػاث اإلاػشف

 م. ٠٨٠٠الذوخت: 
(: هدى الخيامل اإلاػشفي مً واكؼ جىظُف ألاهىىلىحُاث في 2017اليؽشحي، مإمً ظُذ ) 29

ت. َُّ ، ظبخمبر 35، ع Cybrarians Journal -. 2ئواس الخىلُب غً البُاهاث، دساظت جدلُل

خ الاوالع 2014 ، مخاح غلى: 30/5/2017، جاٍس

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=arti

tid=268:papers&ca---2---------------cle&id=672:  
( : بىاء أهىىلىحُاث غلم اإلاىخباث واإلاػلىماث في بِئت 2013غبذ هللا، أخمذ هىذي ) 30

ت، اإلاإجمش الثالث والػؽشون لالجداد الػشبي  َُّ ت جدلُل َُّ ف ت، دساظت ـو َُّ ب الذالل الٍى

 م. 2013للمىخباث واإلاػلىماث، اغلم، 

http://www.jarrar.info/publications/J11.pdf
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ألاهىىلىحُا مفخىخت اإلافذس في دغم  (: دوس مدشساث2014مفلىم، غبذ الىاـش ظالم ) 31

ض، أوشوخت ماحعخير، ملخق  غملُاث ئداسة اإلاػشفت، حذة، حامػت اإلالً غبذالػٍض

 الذساظت مخىافش غلى: 

https://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=306&LNG=AR&RN=66013 
ض اإلادخىي الشكمي: 2013أخمذ، فشج أخمذ ) 32 ب الذاللي ودوسها في حػٍض ( : أهىىلىحُا الٍى

ت للخػلم  َُّ ت في البىاباث الذالل َُّ ت والخذماث الخفاغل َُّ دساظت اإلافاهُم والبيُت الهُيل

ت، ع َُّ خ 2015، أهخىبش 4ؤلالىترووي، مجلت اإلاىخباث واإلاػلىماث الػشب ، جاٍس

https://www.slideshare.net/egyptien721/ss-مخاح غلى:  3/6/2019والعالا 

60380376  

 
.(، دساظت O.S.Sغىاوف غلى مياوي: أظاظُاث البرمجُاث والىظم مفخىخت اإلافذس )   33

خها ومضاًاها فها وجاٍس ت لخػٍش َُّ وغُىبها ومؽشوغاتها ومذي أهمُتها للذٌو الىامُت  جدلُل

 ؿ.28،29، 2006-7بما فحها مفش والهىذ، الاججاهاث الحذًثت في اإلاىخباث واإلاػلىماث، 
ت ملاسهت، مجلت 2011فاًض، سخاب. ) 34 َُّ ت، دساظت جدلُل َُّ ت الذالل َُّ (: هظم اإلاىخباث الشكم

 . جم الاظترحاع مً الشابي29/7/2016جمَّ الاوالع  في    [pdf]ع،10ع،9اغلم، 

https://www.researchgate.net/publication/279449478_nzm_almktbat_alrqmyt

_aldlalyt_drast_thlylyt_mqarnt 
ت للشظاةل  Greenstoneجلُُم هظام  خىح خعً:غمشو ف 35 َُّ مً خالٌ بىاء مىخبت سكم

ت، ئؼشاف:  ت اإلاجاصة للباخثين في مجاٌ اإلاىخباث واإلاػلىماث بالجامػاث اإلافشٍَّ َُّ الجامػ

مدمذ فخحي غبذ الهادي، ئؼشاف: غاوف العُذ كاظم، حامػت اإلاىىفُت، ولُت آلاداب، 

 ، )أوشوخت ماحعخير(. 2010ُت كعم اإلاىخباث واإلاػلىماث، اإلاىىف
 Applying Semantic Web Technology in Digitalظػاد غىك مدمذ خعين:  36

Libraries  ت، ئؼشاف مدمذ خامذ َُّ ب الذاللي في اإلاىخبت الشكم = جىبُم جىىىلىحُا الٍى

ت، ولُت  خلُف، ئؼشاف: أخمذ ؼٍشف، ئؼشاف: مدمذ مدمذ الؽىذًذي، حامػت ئظىىذٍس

ت الػلىم . ك  ،  أوشوخت ماحعخير.2013عم خاظب آلي . ئظىىذٍس
خفاحت، أخمذ ماهش: البرمجُاث مفخىخت اإلافذس للمىخباث ومشاهض اإلاػلىماث: مػاًير  37

ت،  َُّ ، 36، ع Cybrarians Journalملترخت الخخُاس هظام مفخىح اإلافذس إلداسة اإلاىخباث الػشب
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خ الاوالع 2014دٌعمبر   ، مخاح غلى:1/1/2016، جاٍس

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=artic

=99le&id=676:opensource&catid=270:studies&Itemid 
ت : مشزا هبُل ـبري غبذ العُذ: 38 َُّ ت الذالل َُّ   Semantic Digitalهظم ألاسؼفت الشكم

Archiving Systems ،م ـالح مىفىس م الجىذي، ئؼشاف: مٍش ، ئؼشاف: مدمىد غبذ الىٍش

ئؼشاف: مدمذ مدمذ الؽىذًذي، حامػت اإلاىىفُت، ولُت آلاداب، كعم مىخباث واإلاػلىماث، 

 وخت ماحعخير.، أوش 2016اإلاىىفُت
ت 2016خعين، ظامش الػىك )  39 َُّ (: هظم اإلاىخباث اإلاخياملت وجىبُلاتها في اإلاىخباث ألاوادًم

ت اإلاخدذة. َُّ مخاح غلى:  -.2/2/2020جم الاوالع في  -مذوهت وعُج. -بذولت ؤلاماساث الػشب

http://blog.naseej.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8

-8%A7%D8%AA%D

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%

-8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%

-%D9%81%D9%8A-A9

3/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA 

ت دساظت مىاس مدمذ ظامي صوي.  40 َُّ ت الذالل َُّ ظم اإلاىخباث الشكم
ُ
ت مؼ ولؼ جفىس ه َُّ جدلُل

ــــــت/ ئؼشاف غبذالشخمً فشاج، وسخاب ًىظف.  َُّ ت في البِئـــــت الػشب َُّ ت الذالل َُّ للمىخباث الشكم

ف، كعم غلىم اإلاػلىماث ف: مدافظت بجي ظٍى . سظالت ماحعخير )كُذ 2020، بجي ظٍى

 البدث(.
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