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 : قال اهلل تعاىل

 ريب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صاحلا ترضاه“

 . سورة النمل 91األية  ”برمحتك يف عبادك الصاحلني وأذخلين  

 احلمد هلل الذي وفقنا إىل جناز هذا العمل املتواضع راجني منه اإلفادة واالستفادة 
 .فيا ريب لك احلمد حىت ترضى ولك احلمد عند الرضى ولك احلمد بعد الرضى 

 كما ال يسعين يف هذا املقام العلمي إال أن أتقدم خبالص شكري وعرفاين ألستاذي 
 نعم املوجه والقائد طيلة مراحل إجناز البحث والذي بدلحملنط يوسف والذي كان 

 من وقته الكثري يف سبيل إرشادنا وتنويرنا بعلمه الفياض الذي ال ينضب رغم كثرة  
 التزاماته اإلدارية وانشغاالته البحثية والعلمية إال أنه كان يدفعنا وحيثنا على العمل 

 .حقه فجزاه اهلل عنا كل اخلري إن شاء اهللالدؤوب ومهما اسرتسلنا يف الكالم فلن نوفيه 

 كما ال يفوتنا أن نتقدم بشكرنا لكل من بدل ولو مثقال ذرة يف إجناح هذا العمل منذ 
 أن كان فكرة حىت خروجه إىل النور على هذه احللة خاصة األستاذ عكنوش نبيل

 قي الزمالءوحمافظة مكتبة معهد علم املكتبات بن صغري هبية وكل عمال املكتبة وبا 
 ....الذين ساعدوا ولو بكلمة أو فكرة أو توجيه أو نصيحة 

 .الذي تكرم علينا مبناقشة املذكرة األستاذ بوكرزازةإىل 
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شهد العالم ثورة شاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال، أين أثرت على جميع 

تكنولوجيا  المؤسسات بمختلف أنواعها، والمكتبات كغيرها من المؤسسات عملت على تبني

تسييرها، وتحسين الخدمات التي تقدمهاالمعلومات لتفعيل وتحسين طرق 
(1)

فقد شهدت المكتبات  

و طبيعة المعلومات التي أو الخدمات  بمختلف أنواعها نقلة نوعية فيما يختص بنوعية المقتنيات

والمبتكرات  ،، ويعود سبب هذه النقلة إلى التطورات الحديثة السريعة والمتالحقةتقدمها للمستفيد

وشبكة الويب أحدث نموذجين  األنترنيتالمعلومات واالتصاالت، وتعد  الجديدة في مجال تقنيات

لمدى احتضان المكتبات للتقنيات الحديثة ولمدى تكييف تلك التقنيات الحتياجاتها، حيث انعكس 

ذلك على طرق معالجة المعلومات وحفظها ونقلها واسترجاعها و إيصالها للمستفيد
(2 )

. 

منها خاصة تسعى إلى توفير وإتاحة المعلومات إلى جمهور  فالمكتبات بصفة عامة والجامعية

 إلحتواءها ،الباحثين بشتى الطرق المتاحة مستغلة كل ماهو جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات

متمثلة في األداب الرمادية من  ،(سواء الورقية التقليدية أو الرقمية)  على مصادر معلومات قيمة

حيث تستعمل  .حوث أكاديمية، ونخص بالذكر الرسائل الجامعيةتقارير، ودراسات ميدانية وب

المكتبات الجامعية األنترنيت لعرض مصادر المعلومات اإللكترونية والرقمية من خالل فهارسها 

اتجهت المكتبات ومؤسسات المعلومات في اآلونة ومن هنا ، Opac المتاحة على الخط المباشر

د وإنتاج فكري، وظهرت العديد من المشروعات التي تعنى األخيرة إلى رقمنة ما لديها من رصي

بتحويل وإتاحة اإلنتاج الفكري في الشكل الرقمي لما لها من دور كبير في نشر المعرفة وتوسيع 

دائرة اإلفادة من مصادر المعلومات، حيث سعت المؤسسات البحثية بمختلف أنواعها وعلى رأسها 

المعرفة ويذكر  شاركرقمية تروج لثقافة الوصول الحر وت المكتبات إلى بناء وتأسيس مستودعات

في التوزيع  ةعاليفي الصدد أن المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية اإللكترونية تحتل مكانة 

 .العالمي للمستودعات الرقمية وفقا ألحدث اإلحصائيات

                                      
1

. علم المكتبات. دكتوراه. تصميمها وإنشاؤها مكتبة األمير عبد القادر نموذجا: الجزائريةالمكتبة الرقمية بالجامعة . عكنوش نبيل -

 .ص أ. 2122. 2جامعة قسنطينة 
2
علم . دكتوراه. دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة: الخدمات اإللكترونية بالمكتبات الجامعية. غانم نذير - 

 .ص أ. 2121. 2جامعة قسنطينة. المكتبات
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أحد الفتوحات التي وفرتها الشبكة العنكبوتية العالمية  للرسائل الجامعيةويشكل الوصول الحر 

حيث أصبح المستفيد ال يرضى بفهرس الرسائل و األطروحات األكاديمية التي توفرها المكتبات 

. وحتى المستخلصات المرافقة لها، بل يسعى للوصول إلى النصوص الكاملة لهذه األطروحات

كانة خاصة كشكل من أشكال مصادر المعلومات حيث تحتل الرسائل الجامعية اإللكترونية م

السيما في المكتبات الجامعية نظرا ألنها نتاج عصارة الباحثين و الدارسين عالوة ما تنطوي عليه 

من معلومات ودراسات تحليلية معمقة من شأنها تحقيق الرقي واإلضافة للمعرفة البشرية، ويقال 

لى أساس مكتبتها الرقمية وربطها بالرسائل الجامعية أنه في المستقبل سوف تحدد مكانة الجامعة ع

اإللكترونية في صيغتها الرقمية باعتبارها مرآة تعكس حركة و توجهات البحث داخل المجتمع 

وتمثل المكتبات الجامعية المؤسسات العلمية التي يتم فيها إيداع الرسائل الجامعية  .الجامعي

شكل الورقي للرسائل الجامعية ال يلبي احتياجات الطلبة األكاديمية من طرف أصحابها ، إلى أن ال

ومن ثمة أصبح لزاما على المكتبات الجامعية إتاحة األطروحات و الرسائل . و األساتذة والباحثين

 .أو على الشبكات الداخلية للمكتبات األنترنيتالجامعية إلكترونيا سواء على شبكة 

بودابستنادي بثقافة الوصول الحر كمبادرة كما ظهرت مبادرات عالمية دولية وعربية ت
(1)

 

مبادرة بديستا
(2)

، وإعالن برلين
(3)

وإفال 
4

 الرياض للوصول الحر للمعلومات العلمية نداء، و

والتقنية
5

حيث أن الهدف الرئيسي لهذه المبادرات كان فرض الوصول الحر إلى المنشورات  

 .على التكنولوجيا واالنفتاحالعلمية، وتحقيق الوصول إلى المعرفة اإلنسانية بدون قيود 

سياسة خالل عام (35) أظهرت السياسات اإللزامية للوصول الحر نمواً قوياً حيث أضيفت 

ليصبح إجمالي  ،2110على عام % 01أي بنسبة زيادة بـ  جامعيةللرسائل الم بالنسبة 2121

                                      
1

الذي يتكون " من أجل مجتمع مفتوح" ، ويرعاها معهد 2112فيفري  21تم االعالن عن هذه المبادرة في عاصمة المجر في  - 

 .تنمية الوصول إلى األدبيات العلميةو خلق مكتبة عمومية على الخط : من أهدافهامن شبكة هيئات ومؤسسات علمية دولية، 
2
الطبي بوالية ميرالند وكان هدفه هو توفير  Howard Hughesبالمقر الرئيسي لمعهد  2112أفريل  22تم اإلعالن عنه في  - 

 .وصول حر إلى األدبيات العلمية األولية
3
ويندرج هذا اإلعالن ضمن السياق الذي انتهجته مبادرة  2112أكتوبر  22صدر هذا اإلعالن عن ممثلي جامعات عالمية في  - 

 .بودابست وإعالن بيدستا
4
ملتزمة بضمان الوصول الحر للمعلومات على  IFLAحيث جاء فيه أن  2112ديسمبر  5صدر هذا اإلعالن في الهاي يوم  - 

 .ميع الشعوب أوسع نطاق ممكن لج
5
وكان هدفه تحقيق الوصول الحر لألدبيات  2112فيفري  22صدر نداء الرياض للوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية في  - 

 .العلمية عن طرق رفع كل الحواجز االقتصادية التي تقف في سبيل تنمية البحث
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بنسبة زيادة بـ  2121سياسة عام  222ليصل إلى  ،2121سنة  سياسة( 41)سياسات األطروحات 

وهذا حسب تقرير النمو المطرد للوصول الحر للرسائل الجامعية  11%
(1)

 . 

عبر موقع دليل المستودعات الرقمية  4112جوان  13وتشير اإلحصائيات التي تم نشرها في 

openDOAR  أن المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية اإللكترونية تحتل المركز الثاني في

في مجال علم المكتبات والمعلوماتالتوزيع العالمي للمستودعات الرقمية 
2
. 

 :مشكلةالدراسة .أ

في افتتاح السنة الجامعية الجارية على ضرورة النهوض بمستوى  2رئيس جامعة قسنطينة  حث

وجاء هذا في إطار ميثاق الجودة الشاملة  البحث العلمي وتعزيز التواصل العلمي بين الباحثين،

مؤكدا على دور المكتبة الجامعية في دعم وتطوير البحث العلمي ، من خالل توفير كل  للجامعة،

تسهل سبل  والتيكانات الضرورية باستغالل كل ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات من حلول اإلم

الوصول إلى المعلومات العلمية والتقنية التي تزخر بها المكتبات الجامعية، من بحوث ودراسات، 

اعتبر الوصول للبحوث واألعمال األكاديمية من شأنه أن يرتقي بقطاع حيث . ورسائل جامعية

تعنى بإتاحة العالي، حيث دعا المكتبات الجامعية إلى تبني مثل هذه المشروعات التي  التعليم

 .الرسائل الجامعية على الخط

، فيما يتعلق بالتسيير اعليها القيام به تيال قدر المسؤوليةمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق  تعي

وتنظيم وتوزيع، وهي تسير في  الخاص بالرسائل الجامعية اإللكترونية، من جمع ومعالجة فنية

سياق تيسير الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية، والوصول للرسائل الجامعية اإللكترونية، 

حيث كانت لها  .اعتماد على إستراتيجية تسمح بتوفير إمكانية إتاحة الرسائل الجامعية على الخط

تم إتاحة  2115وفي سنة . 2111ط سنة محاوالت إلتاحة الرسائل الجامعية اإللكترونية على الخ

ملخصات الرسائل الجامعية، لتأتي مبادرتنا من أجل إتمام المشروع وهو إتاحة الوصول للنص 

 .2111الكامل للرسائل المودعة إلكترونيا على مستوى المكتبة منذ سنة 

                                      
1
-  http://roarmap.eprints.org/view/type/thesis=5Fmandate.html. (Consulte le 09/06/2014). 

2
- www.opendoar.org. (Consulte le 13/06/2014) 

http://roarmap.eprints.org/view/type/thesis=5Fmandate.html
http://roarmap.eprints.org/view/type/thesis=5Fmandate.html
http://www.opendoar.org/
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ن الحتميات وعلى أمل الرقي بمستوى البحث العلمي بمعهد علم المكتبات والتوثيق، فقد أصبح م

خلق مسار جديد لالتجاه بالمكتبة نحو ثقافة الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية، و الوصول 

 . اإللكترونيةللرسائل الجامعية 

؟ وما هي الخيارات المناسبة إلمكاناتها بما إتاحة الرسائل الجامعية على الخط فكيف يمكن للمكتبة

  يضمن النجاح لمثل هذه المشاريع؟

 :على ضوء ما تقدم يمكن إدراك عناصر المشكلة من خالل التساؤالت التاليةو

 لماذا التفكير في إتاحة الرسائل الجامعية على الخط؟ -2

 الجامعية؟ للرسائلما الدور التي تلعبه حركة الوصول الحر في دعم الوصول  -2

 العلمية التي تضيفها الرسائل الجامعية في حالة إتاحتها على الخط؟ القيمةما  -2

 ما هي الحلول التي تقدمها النظم المفتوحة المصدر لتسهيل إتاحة الرسائل الجامعية؟ -1

معهد علم مكتبة المتبعة إلتاحة الرسائل الجامعية اإللكترونية لالعملية  ما هي الخطوات -5

 ؟المكتبات والتوثيق 

الموضوعأسبابإختيار .ب

يعد التربص الذي أجريته في نهاية مرحلة الليسانس أحد األسباب األساسية التي جعلتني أعالج 

هذا الموضوع، ألنني كنت مشاركا آنذاك في مشروع إتاحة الرسائل الجامعية للمكتبة المركزية 

، والمهارة في حيث اكتسبنا مهارات الفهرسة األلية، PMBباستخدام نظام  2لجامعة قسنطينة 

   ، باإلضافة إلى المهارات التي اكتسبناها في تصميم مواقع الويبpmbالتعامل مع برمجية 

:أهدافالدراسة.ج

بشكل عام الهدف من وراء إتاحة الرسائل الجامعية اإللكترونية هو إتاحة مصدر مهم من مصادر 

  :إلىتقليدية باإلضافة المعلومات كان من المعتذر الوصول إليه باستخدام الوسائل ال

   التحسيس بأهمية إتاحة األطروحات الجامعية اإللكترونية من أجل أن تصبح مصدرا أساسيا

 .للباحثين
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 قت و من أي مكان و ي تمكين الطلبة و الباحثين من اإلطالع على الرسائل الجامعية في أ

 .األنترنيتبر تمكينهم من التعرف على أهم األطروحات المتخصصة في علم المكتبات ع

  جعل نتائج البحوث معروفة على المستوى الوطني و اإلقليمي والعالمي مما يساهم في إنجاز

 .دراسات جديدة و تفادي تكرارها

  إيجاد منصة لمراقبة التوجهات البحثية، التي من خاللها تستطيع اإلدارة توجيه األعمال

 .البحوث وأعمال السرقة العلمية متجاوزة تكرار. األكاديمية، وترشيد اختيار المواضيع

  تقديم أداة بيبليوغرافية، تحصر كل ما احتوته رفوف مكتبة معهد علم المكتبات بقسنطينة من

موسعة دائرة . أبجاث أكاديمية، مسهلة الوصول إليها، كاسرة حاجز الزمان والمكان في ذلك

 .المستفيدين منها من خالل تقديمها على صفحات األنترنيت

 ف بمكتبة معهد علم المكتبات، بوضعها في مرتبة المكتبات التي لديها نقاط وصول عبر التعري

 .األنترنيت

:أهميةالدراسة.د

تكمن أهمية الدراسة في أهمية إتاحة الرسائل الجامعية اإللكترونية لفائدة الطلبة والباحثين كمصدر 

الوصول إلى معومات أكثر  مهم من مصادر المعلومات و كدراسات و أبحاث دقيقة تساعد على

 :كما تكمن أهمية الدراسة في عدة جوانب منها. تحليال و تعمقا

  التعرف على حركة الوصول الحر للمعلومات في إطار البحوث العلمية األكاديمية 

 القوانين و التشريعات الخاصة بإتاحة األطروحات الجامعية اإللكترونية و الصعوبات  معرفة

التي توجه إتاحة هذا النوع من مصادر المعلومات و سبل تجاوز هذه الصعوبات من خالل 

تبني فكرة الوصول الحر ورفع القيود والعراقيل، والدور الذي تلعبه البرمجيات المفتوحة 

 .تكاملة للمكتبات في ذلكالمصدر و النظم الم

  من الممكن أن تكون هذه الدراسة مفيدة لكل المكتبات األخرى التي تحاول أن تقوم بإتاحة

باقي األقسام إلى مثل هذا العمل ، من خالل لفت انتباه الرسائل اإللكترونية الجامعية على الخط

 .ومدهم بروح الحماسة
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  الباحثين، على مستوى المعهدتحقيق صفة الرقابة العلمية  على أعمال. 

 من خالل توفير الفهارس لجمهور الطلبة والباحثين،  المساهمة في تفعيل ودعم العلمية البحثية

 .وترشيد توجهاتهم في انتقاء مواضيع بحوثهم العلمية

:الدراساتالسابقة.هـ

طة البحث قصد والمقصود بالدراسات السابقة البحوث العلمية التي أعدت من قبل في نفس نق   

فقد أصبح . تحليل نقاط االلتقاء و نقاط االفتراق بين الدراسة الحالية ونظيراتها في نفس الموضوع

 .لزاما على الباحث أن يتعرف جيدا على الدراسات و البحوث السابقة ذات الصلة بموضوع بحثه

وفيما يلي عرض ألهم الدراسات السابقة التي أفادتنا في جانب من جوانب البحث وهذا بعد المسح 

و البحث في اإلنتاج الفكري الذي يحفل بالعديد من الدراسات و البحوث التي تناولت موضوع 

 :  الوصول الحر للرسائل الجامعية اإللكترونية

:الدراسةاألولى

كتبات نوقشت بقسم علم المكتبات بجامعة منتوري قسنطينة سابقا هي مذكرة ليسانس في علم الم

مواقع المكتبات الجامعية : ، حول إتاحة اآلداب الرمادية اإللكترونية عبر الويب2112سنة 

الجزائرية نموذجا
(1)

 .  بوكرزازة كمال.، للطالبة سعيدة عوفي، تحت إشراف د

بيقي كونها أشارت إلى بعض نماذج عن وقد أفادتنا الدراسة بشكل أساسي في جانبها التط

األطروحات الجامعية المتاحة على الخط في بعض مواقع الجامعات الجزائرية من خالل واجهة 

 .العرض للمواقع و كيفيات الولوج و البحث في قاعدة الرسائل الجامعية

 

 

                                      
: مذكرة ليسانس. مواقع المكتبات الجامعية الجزائرية نموذجا: إتاحة اآلداب الرمادية اإللكترونية عبر الويب. سعيدة ، عوفي -1

 .2112. 2جامعة قسنطينة : علم المكتبات



 مقدمة                                                                                                                                                                  
 

  
7 

 
  

:الدراسةالثانية

المكتبات، جامعة منتوري قسنطينة سابقا هي مذكرة ليسانس في علم المكتبات، نوقشت بقسم علم 

حول المستخلص اإللكتروني لمذكرات، رسائل أطروحات مكتبة قسم علم المكتبات 2115سنة 
(1)

 

 .لمحنط يوسف، كريم محمد، تحت إشراف األستاذ بطوش كمال: من إعداد الطالبين

وقد أفادتنا الدراسة كونها دراسة تطبيقية عالجت موضوع إتاحة مستخلصات الرسائل الجامعية 

وإتاحة النص الكامل لبعض الرسائل، وهو المشروع األول من نوعه في مكتبة قسم علم 

للرسائل  pdfالمكتبات، حيث جاء مشروعنا كتكملة لهذه الدراسة من حيث إتاحة النص الكامل 

كترونية لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق، وكذا إضافة وسيلة بحث سهلة الجامعية اإلل

 .للمستفيدين وهو فهرس متاح على الخط المباشر

:الدراسةالثالثة

هي عبارة عن مذكرة ماستر في علم المكتبات، نوقشت بقسم علم المكتبات،جامعة منتوري 

ت العلمية والتقنية و دوره في خدمة حول الوصول الحر للمعلوما 2122قسنطينة سابقا سنة 

دراسة ميدانية بقسم علم المكتبات: البحث
(2)

بوسمنة ريمة و سهيلي صفية تحت : ، للطالبتين

 .إشراف األستاذة عبادة شهرزاد

وقد أفادتنا الدراسة في جانبها النظري في مسألة الوصول الحر و عالقته بالمعلومات العلمية و 

ية ومزايا النفاذ الحر للمعلومات العلمية و التقنية ومدى تأثير الوصول الحر التقنية و البحوث العلم

 .على إتاحة المعلومات العلمية و التقنية

:الدراسةالرابعة

هي عبارة عن مذكرة ليسانس في علم المكتبات نوقشت بقسم علم المكتبات بجامعة منتوري 

: األطروحات الجامعية اإللكترونية و نظرة األساتذة والباحثينحول . 2114قسنطينة سابقا سنة 

                                      
مذكرة . المستخلص اإللكتروني لمذكرات، رسائل أطروحات مكتبة قسم علم المكتبات. محمد ، كريم. يوسف ، لمحنط -1

 .4112. 4جامعة قسنطينة : المكتباتعلم : ليسانس
علم : مذكرة ماستر. الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية و دوره في خدمة البحث. صفية  ،سهيلي . ريمة ، بوسمنة -2

 .2122. 2جامعة قسنطينة: المكتبات
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دراسة ميدانية بقسم علم المكتبات
(1)

، من إعداد بوزيان عبلة، بلهروس حنان، شورة فريدة، تحت 

 إشراف األستاذ كمال بوكرزازة، 

النتائج وقد أفادتنا هذه الدراسة في جانبها التطبيقي من خالل النسب المئوية المقدمة على ضوء 

من األساتذة والباحثين يؤيدون فكرة اإلتاحة و % 22التي توصلت إليها الدراسة، حيث أن 

 .موافقون على إتاحة أطروحاتهم الجامعية اإللكترونية على الخط

:الدراسةالخامسة

هي عبارة عن أطروحة ماجستير نوقشت بقسم علم المكتبات والمعلومات، كلية األداب بجامعة 

من خالل بناء مكتبة رقمية للرسائل الجامعية  Greenstone تقييم نظام: بمصر بعنوانالمنوفية 

المجازة للباحثين في مجال المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية
(2)

من إعداد عمرو حسن  

 . 2121فتوح تحت إشراف محمد فتحي عبد الهادي سنة 

المفتوحة المصدر في إتاحة مصادر المعلومات وقد أفادتنا هذه الدراسة في مسألة استخدام النظم 

 .اإللكترونية وعلى رأسها الرسائل الجامعية اإللكترونية

:الدراسةالسادسة

وهي دراسة بعنوان اإلتاحة اإللكترونية للرسائل الجامعية، دراسة تجربة مكتبة قسم علم 

المكتبات، جامعة منتوري قسنطينة سابقا
(3)

  .و بن السبتي عبد المالك ، للباحثين بوكرزازة كمال،

وقد أفادتنا الدراسة في كونها تطرقت إلى تجربة مكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق في إتاحة 

الرسائل الجامعية كأول التجربة خاضتها المكتبة رغم أنها لم يكتب لها النجاح وهذا ما دفعنا إلى 

 .تبني فكرة المشروع وتنفيذه

                                      
دراسة ميدانية بقسم علم : األطروحات الجامعية اإللكترونية و نظرة األساتذة والباحثين .فريدة ،شورة .حنان ،بلهروس -1

 .2114. 2جامعة قسنطينة: علم المكتبات: مذكرة ليسانس. المكتبات
من خالل بناء مكتبة رقمية للرسائل الجامعية المجازة للباحثين في مجال  Greenstone تقييم نظام. عمرو ،حسن فتوح -2

 .4111.قسم المكتبات والمعلومات. جامعة المنوفية، كلية اآلداب :أطروحة ماجستير. المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية
اإلتاحة اإللكترونية للرسائل الجامعية، دراسة تجربة مكتبة قسم علم المكتبات، . عبد المالك ،بن السبتي .كمال ، بوكرزازة -3

 21-22. المملكة العربية السعودية. المؤتمر الثامن عشر لإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات :في. جامعة منتوري قسنطينة

 .2114نوفمبر 



 مقدمة                                                                                                                                                                  
 

  
9 

 
  

:الدراسةالسابعة

عبارة عن دراسة بعنوان نحو رقمنة الرسائل الجامعية في المكتبة المركزية لجامعة منتوري هي 

قسنطينة
(1)

 .الجزائر للباحثة جميلة معمر -

 2الدراسة في كونها أشارت الخطوات التي اتبعتها المكتبة المركزية لجامعة قسنطينة وقد أفادتنا 

في إتاحة الرسائل الجامعية والتي أفادتنا في مشروعنا خاصة أن المكتبة المركزية لجامعة 

 .إلتاحة الرسائل الجامعية وهي البرمجية التي قمنا باستخدامها  PMBاستخدمت نظام  2قسنطينة 

 :مصطلحاتالدراسة.و

 الرسائلالجامعية: 

هي عبارة عن أبحاث وأعمال و دراسات علمية يقوم بها الطلبة للحصول على درجات علمية 

معينة كالماستير و الماجستير و الدكتوراه حيث تهدف إلى عرض مشكلة مع إعطائها الحلول 

 .المقترحة أو البديلة

 الرسائلالجامعيةاإللكترونية: 

الماجستير و الماستير و الدكتوراه المتاحة على شكل إلكتروني أكثر من إتاحتها في هي رسائل 

شكل ورقي و تقابلها تلك المتاحة على نسخة ورقية إلى أن يتم تحويلها شكل مقروء أليا بواسطة 

 .عملية المسح الضوئي

 الوصولالحرللمعلومات: 

يقصد به إمكانات اإلفادة من مصادر يستخدم البعض كلمة اإلتاحة أو كلمة الوصول و الذي 

المعلومات المتوافرة بالمكتبة أو مراكز المعلومات بشكل مادي أو مخزنة إلكترونيا في وسائط  

هو إتاحة أو  .التخزين أو من خالل إمكانات الوصول إليها بواسطة شبكات المعلومات المتاحة

د في القراءة، التحميل، النسخ،و الطبع و حق المستفي األنترنيتاإلنتاج الفكري مجانا على شبكة 

 .والتوزيع والبحث دون أن يدفع أي مقابل مع مراعاة الحقوق األدبية للمؤلف

                                      
الواحد والعشرين المؤتمر : في. الجزائر -نحو رقمنة الرسائل الجامعية في المكتبة المركزية بجامعة قسنطينة. جميلةمعمر،  -1

 .4111أكتوبر  -10-10.وتلإلتحاد العربي للمكتبات و المعلومات بير
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:منهجالدراسة.ز

في هذا اإلطار أخذتنا الفكرة إلى توفير أداة بحث بيبليوغرافية متميزة تقدم أكبر إفادة للباحثين و 

حيث  اعتمدنا في  بالنص الكامل، األنترنيتالتي خلصت إلى إتاحة الرسائل الجامعية على 

 :هيمراحل عدة دراستنا على منهج البحث التطبيقي حيث مرت هندسة وتصميم هذا الفضاء ب

 ع الرسائل الجامعية اإللكترونية وتنظيمهاجم. 

  الجامعية اإللكترونية إلى مذكرات ماستر ورسائل ماجستير ودكتوراهتصنيف الرسائل. 

 نية بالنص الكاملتصميم قاعدة بيانات خاصة بالرسائل الجامعية اإللكترو.  

 إنشاء موقع خاص بالمكتبة وربطه بقاعدة بيانات الرسائل الجامعية. 

:مجاالتالدراسة.ح

:المجالالجغرافي

بناءا على موضوع الدراسة، فقد تحدد المجال الجغرافي في مكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق، 

ورسائل  ماستر ، حيث شملت الدراسة كل األعمال األكاديمية من مذكرات2جامعة قسنطينة 

 .ماجستير ودكتوراه

:المجالالزمني

تغرقته الدراسة التطبيقية بداية من جمع وتنظيم الرسائل الجامعية ويتمثل في الوقت الذي اس

وتصنيفها، وإدخال البيانات الخاصة بكل رسالة جامعية بالنص الكامل في قاعدة بيانات نظام 

pmb وعالجت الدراسة الرسائل الجامعية المودعة على مستوى  ،وتصميم موقع خاص بالمكتبة ،

في الدراسة  امتدت حيث  .2122إلى سنة  2111من سنة  pdfالمكتبة في شكلها اإللكتروني 

 .أربعة أشهرجانبيها النظري والميداني 

 المادة العلمية وتنقيحها وتنظيمها جمع في ما يخص الجانب النظري فقد تم. 

 المشروع الرقميالتي مر بها مراحل الخص الجانب التطبيقي فقد تم عرض في ما ي. 

التطرق إلى حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية حاولنا من خالل الفصل األول النظري 

والتقنية، ودور المكتبات في دعم الوصول الحر للمعلومات، وكذا تأثير الوصول الحر على 
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المكتبات، كما تناولنا أيضا في هذا الفصل اإلتاحة اإللكترونية للرسائل الجامعية في ظل الوصول 

للمعلومات من حيث تاريخ إتاحة الرسائل الجامعية اإللكترونية، ومستويات إتاحتها، و فوائد الحر 

وبما أن النظم المفتوحة المصدر تعد أحد . ودوافع الوصول الحر للرسائل الجامعية اإللكترونية

األدوات التي جاءت التي تساعد على الوصول الحر للمعلومات، فقد تحدثنا في هذا الفصل عن 

ور النظم المفتوحة المصدر في إتاحة الرسائل الجامعية اإللكترونية، كنظم المستودعات الرقمية، د

 للمكتباتنظم إدارة المجموعات الرقمية، والنظم المتكاملة 

تم التطرق إلى المراحل التي مرحل بها مشروع إتاحة الرسائل  وفي الفصل الثاني التطبيقي

الجامعية لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق،  فكانت المرحلة األولى مرحلة التخطيط وفيها تم 

التعريف بالمشروع من حيث التغطية واألهداف، والتعريف بالمتطلبات البرمجية لتنفيذ 

مرحلة التصميم والبناء والتي تم فيها تصميم موقع المكتبة  أما المرحلة الثانية وهي. المشروع

الفهرسة األلية للرسائل الجامعية، رفع النسخ اإللكترونية للرسائل الجامعية على خادم الـ 

Google Drive ، وتسكين نظامPmb أما . وتطويعه بما يخدم احتياجات المكتبة  على األنترنت

يل إلى المشروع الرقمي من حيث الفهرس اإللكتروني بالتفصالمرحلة الثالثة تم التطرق 

كما تم عرض . للرسائل الجامعية وعرض نوافذه والخدمات المقدمة وطرق البحث في الفهرس

 .والخدمات( الروابط) الموقع اإللكتروني للمكتبة من حيث الواجهة والقوائم

وضعنا بعض وفي خاتمة هذا البحث حاولنا وضع حوصلة عامة عن الدراسة، وأخير 

االقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير المشروع وتفعيل دوره في عملية تشارك 

 .  المعرفة وتبادل الخبرات بين الباحثين

وال تخلو أي دراسة أكاديمية من بعض الصعوبات والعراقيل التي قد تصادف الطالب في فترات 

جهتنا صعوبات عديدة لعل أهمها ضيق وا وفي إطار معالجتنا لهذا الموضوع، إنجاز بحثه،

الوقت، وقلة الدراسات السابقة ألن مثل هذه المشاريع قل ما تأتي من مبادرات فردية بل تأتي 

 .في إطار مبادرات جماعية 



 

 

 

 

ل ولالفصل ألا      

لاملعرفةلالوصوو الحر ثورة في مجاو إثاحةللللللللللللللللللللللللللللللل
 

ثمهيد                                  

 املكتبات  الوصوو الحر للمعلومات العليمة  التقنية .1

 إلاثاحة إلالكتر نية للرسائل الجامعية في ظل الوصوو الحر للمعلومات .2

 املفتوحة املصدر  د رها في إثاحة الرسائل الجامعية إلالكتر نيةالنظم  .3

 خالصةلللللللللللللللللللللللللللل
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 :تمهيد  

المعرفة بين جميع الشعوب وتشاطر نتائج  شاركالوصول الحر إلى المعلومات في تيساهم   

يعد وبالتالي فان الوصول الحر إلى المعلومات  ،البحث العلمي بما يسمح بإثراء المعرفة اإلنسانية

سنتطرق في هذا الفصل إلى الدور الذي تلعبه و. المستقبل في النشر والبحث العلميأحد طرق 

والذي تعتبر خزان لهذه المعلومات  العلمية والتقنية، المكتبات في دعم الوصول الحر للمعلومات

مفتوحة المصدر في اإلتاحة اإللكترونية ودور النظم  كالكتب والدوريات والرسائل الجامعية

 .جامعية باعتبارها معلومات علمية وتقنية ودراسات وأبحاث تزخر بها المكتباتللرسائل ال

 المكتبات و الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية .1

 :المكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات.1.1

المساهمة في حركة الوصول الحر من خالل تبات الجامعية حسب إعالن بودابستالمكتستطيع     
(1)

:
 

 

  األرشفة الذاتيةSelf Archiving : وهذا يعني أن على المكتبات الجامعية أن تستضيف أرشيف

الجامعة اإللكتروني، وأن تساعد أعضاء هيئة التدريس في أرشفة بحوثهم السابقة ورقمنتها 

 .عند الضرورة، وأن تعلمهم كيف يقومون بأرشفة بحوثهم في المستقبل

  التعريف بدوريات الوصول الحرOpen Access Journals:  وهذا يفرض على المكتبات

الجامعية أن تساعد المكتبات األخرى في التعرف على دوريات الوصول الحر التي تقتنيها، 

 .وخدمات التكشيف التي تغطيها، والممولون المحتملون لها، وكذلك القراء المتوقعون لها

 

 

 

 

                                      

1
    :  متاح على. الوصول الحر للمعلومات. قبالن، لبنا. النشواتي ، نور -

>http://syrialibrarian.arabblogs.com/archive/2009/12/980629.html< ( 91/91/1192زيارة يوم.) 

http://syrialibrarian.arabblogs.com/archive/2009/12/980629.html
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 من خالل النقاط التالية الحردور المكتبات في دعم حركة الوصول يتمثل و      
(1)

: 

 أن توفر المكتبات وصوال حرا أفضل للمواد المتاحة عبر الوصول الحر. 

  أن تصبح المكتبات دور نشر رقمية لألعمال المتاحة عبر الوصول الحر من خالل إصدار

 .إنشاء المستودعات أو األرشيفات الرقمية المفتوحةودوريات الوصول الحر المجانية 

 وم المكتبات ببناء نظم متخصصة للوصول الحر مستفيدة بذلك من نظم الحوسبة أن تق

 .المتكاملة التي تستخدمها في إدارة مجموعاتها وخدماتها

 أن تقوم المكتبات بتصوير األعمال التي انتهت حقوق تأليفها ونشرها وإتاحتها مجانا. 

  أن تقوم المكتبات بحفظ المواد المتاحة عبر الوصول الحر. 

  أن تساهم المكتبات في دفع ما يترتب على الباحثين من رسوم نظير نشر بحوثهم في دوريات

 .الوصول الحر

سيكون من حق أعضاء هيئة التدريس إهداء المكتبات إنتاجهم الفكري الرقمي دون نتيجة لذلك 

لن تكون و.انتهاك حقوق التأليف، وستقبل المكتبات ذلك دون فرض قيود على استخدامها

حول األسعار أو شروط السماح  -سواء بشكل فردي أو جماعي-مكتبات مضطرة إلى التفاوض ال

باالستخدام، ولن تكون المكتبات مضطرة إلى استشارة أو مراجعة اتفاقيات التراخيص المعقدة 

التي تختلف من ناشر إلى آخر ومن سنة إلى أخرى
(2)

. 

 

 

 

                                      

1
  الدور والعالقات والتأثيرات المتبادلة: المكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات  .أحمد إسماعيليونس الشوابكة،  -

cybrarians journal   . متاح على  .1112مارس  .91ع :

-54-08-19-07-http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=377:2009<

>31&Itemid=59-52-09-20-05-9&catid=141:20091( .11/12/1192: زيارة يوم) 
2

 .المرجع السابق. قبالن، لبنا. النشواتي ، نور -
 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=377:2009-07-19-08-54-19&catid=141:2009-05-20-09-52-31&Itemid=59
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=377:2009-07-19-08-54-19&catid=141:2009-05-20-09-52-31&Itemid=59
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 :لمعلومات العلمية و التقنيةلالوصول الحر  .1.1

نظام جديد لالتصال العلمي القائم على  على أنه  OA Open Accessيعرف الوصول الحر

تمكين الباحثين من الوصول إلى المعلومات الرقمية بشكل حر،وهو مصطلح يستخدم للداللة على 

أسلوب أو نظام جديد لالتصال العلمي يقوم على مبدأ إتاحة البحوث والتقارير العلمية للباحثين 

نية ،أو الحصول على ترخيص مسبقعلى شبكة األنترنت مجانا،ودون قيود مالية أو قانو
(1)

. 

التالي  الصورة من خالل  الوصول الحريمكن تعريف و
(2)

: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 تعريف الوصول الحر 10: شكلال                                                   

 

                                      

1
المؤتمر العشرين لإلتحاد : في. دور العموميات الخالقة في دعم حركة الوصول الحر في الوطن العربي. بوعناقة، سعاد -

 .1111مكتبة الملك عبد العزيز العامة، : الرياض.1111ديسمبر -99-11،: الدار البيضاءالعربي للمكتبات والمعلومات، 
2

 >http://araboc.info/site/assets/Alshuhri.ppt<: متاح على.. الوصول الحر مفاتيح لقيود اإلتاحة. الشهري، سليمان السالم -

 (91/12/1192: زيارة يوم)

 

  الوصول
 الحر

  العلمي الفكري اإلنتاج

Scholarly Literature 

( االنترنت)المباشر 

Online (Internet)        

  المرخص
Licenced                              

  Free المجاني

http://araboc.info/site/assets/Alshuhri.ppt
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  Open Society Institute  : ويعرفه معهد المجتمع الحر     

ينسخ، أو يوزع،  أو ،ملشبكة االنترنت العامة والسماح للمستفيد أن يقرأ، وُيحاإلتاحة الحرة على 

الكامل للمقاالت و األبحاثأو يطبع، أو يبحث، أو أن يصل إلى النص 
(1)

. 

 :من طرق الوصول الحرو     

 :The golden road :الطريق الذهبي

التي  هو أن يقوم الباحث بنشر مقاله في دورية تتيح المقاالت بشكل مجاني أو تتكفل المؤسسة 

 الخاصة الباحث بنشر المقال حيث ال توجد هناك عوائق حيث يكفي توفر البرمجيات ينتمي إليها

بإنشاء الدورية اإللكترونية ويكون فيها هيئة تحرير ومحكمين
(2)

. 

 The green road: الطريق األخضر

وهو أن يقوم الباحث بإيداع نسخة من عمله قبل النشر،  Self-Archivingيعرف باألرشفة الذاتية 

نشر مقاله في فترة تحكيمية أو بعد نشر مقاله حق رناشيعطي لل مؤلفالف
(3)

. 

لتي تنتج تلك المعلومات الموضوعية الصحيحة اتعرف المعلومات العلمية والتقنية على أنها  و

والتي تعكس المعلومة المتعلقة بالوسائل واإلنتاج عملية البحث العلمي والتقني،بعد 
(4)

ولها ، 

لكتب والتي يمكن أن تحمل عدة أوعية كا ،العلوم  عديدة كالهندسة، الصناعة، مجاالت استعمال

والدوريات
(5 )

. 

                                      

1
- DROTT, M.Carl. Open Access.- Annual Review of Information Science and Technology.- vol 40. 2006.- p79.  

2
- European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020. available 

at: <http://www.recolecta.net/buscador/documentos/background-paper-open-access-october-2012_en.pdf >.   
(visited 03/02/2014) 
3
-  CHRISTER, Björk. PATRIK, Paetau. Open Access to the Scientific Journal Literature –Status and 

Challenges for the Information Systems Community. Bulletin of the American Society for Information Science 

and Technology – June/July 2012 – V 38. N 5. 
4

صعوبات ومعوقات استرجاع المعلومات العلمية والتقنية المتاحة على شبكة األنترنت لدى . إبراهيم،حفيان،  . ياسينبابوري  -

 .11.ص.1199. 1جامعة قسنطينة: مذكرة ماستر. دراسة ميدانية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية:األساتذة الباحثين
5

دراسة مقارنة بين :قنية لدى أساتذة التعليم الثانويسلوك البحث عن المعلومة العلمية والت. نجوىغرس هللا  ،حليمةبن قسوم  -

 .92.ص.1191. 1جامعة قسنطينة. علم المكتبات: مذكرة ماستر. ثانوية الطارف وثانوية الشهيد عبد المجيد بومادة

http://www.recolecta.net/buscador/documentos/background-paper-open-access-october-2012_en.pdf
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 ومن مميزات الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية
(1)

: 

  الناشرين فيما يتعلق بتوزيع اإلنتاج العلميكسر احتكار. 

 يتيح للمؤلفين االحتفاظ بحق النشر و البث المتزايد ألعمالهم على نطاق أوسع. 

 تقوية اإلنتاجية العلمية. 

 تقوية التواصل بين الباحثين بين مختلف التوجهات. 

 تسريع وتيرة البحث العلمي والتقني. 

الشبكة العنكبوتية في إطار الوصول الحر للمعلومات المصادر المرجعية المتاحة على .1.1

 :العلمية والتقنية

 :أو دوريات الوصول الحر الدوريات العلمية.1.1.1

هى دوريات علمية تتيح النصوص الكاملة من خالل شبكة االنترنت فى شكل سهل القراءة، عن 

وهو شكل جديد من  رنوع من أنواع المنع أو الحظ أيدون  طريق إيداع المقاالت فور نشرها

أشكال االتصال العلمي
(2)

   :والتي من أهمها .

 :  DOAJ Directory of Open Access Journalدليل : أوال

  على عاتق مكتب مدير مكتبات جامعة لوند DOAJ تقع مسئولية إعداد، واستضافة، وصيانة

Lund University السويدبالسويد، وهى واحدة من أقدم وأكبر مكتبات البحث فى
(3)

 يُغطى. 

"DOAJ" دوريات الوصول الحر المتخصصة فى مجاالت المعرفة البشرية، اإلنسانيات، والعلوم

االجتماعية، والعلوم والتكنولوجيا، بلغات متعددة، والصادرة فى أنحاء العالم من خالل جهات 

 921دورية و  1122كما يغطي الدليل  ..أكاديمية، أو حكومية، أو تجارية ال تهدف إلى الربح

                                      

1
الثامن عشر المؤتمر : في.دراسة استكشافية: النفاد إلى المعلومات العلمية والتقنية على األنترنت. عبد الهاديمحمد فتحي  -

 .1111نوفمبر  11 -91. مكتبة الملك عبد العزيز: جدة. لإلتحاد العربي للمكتبات و المعلومات
2
- REITZ, Joan.ODLIS : Online dictionary for library and information science. Westport, Conn : Libraries Unlimited, 

2004. Available at:< www.lu.com/odlis/>. (visited: 06/04/2014). 

 
3
- Sweden.Lund University.About Lub.-Sweeden: LUR, 2009 Available at: 

< http://www.Lub.lu.se/en/about-lub.html>. ( visited: 06/04/2014). 

 

http://www.lu.com/odlis/
http://www.lub.lu.se/en/about-lub.html
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دورية متخصصة في علم المكتبات و المعلومات 951مقالة منها  9251511دولة والبحث في 
(1)

 

 .1192وهذا في بداية سنة 

 :liv Reدليل : ثانيا

التابع لوكالة الطاقة النووية القومية Nuclear Information center ُيتيح مركز معلومات الطاقة 

دليل دوريات الوصول الحر Brazilian National Nuclear Energy Commission : للبرازيل 

على شبكة االنترنت، من أجل تحديد وتيسير الوصول للدوريات LivRe  والمعروف بعنوان

فى مجاالت المعرفة البشرية المختلفة، والصادرة فى أنحاء العالم،  والمجالت والنشرات العلمية

دورية فى مجال المكتبات والمعلومات، منذ إتاحتها   88ادورية منه 2753بلغات متعددة، بلغت 

على شبكة االنترنت
(2)

. 

 :Open j-Gateدليل : ثالثا

بواسطة  2006 حته على شبكة االنترنت فى فبرايردليل بدوريات الوصول الحر، وقد تمت إتا

ذات المسئولية المحدودة بالهند، وقد تأسست تلك الشركة منذ ما يقرب  Informatics " " شركة 

من ثالثين عاماً، برؤية خاصة هى ضرورة تمهيد الطريق للمعلومات اإللكترونية فى الهند، 

فى بؤرة االهتمام، ولعل من أهم أعمالها فى هذا المجال األكاديميووضع المحتوى البحثى 
3

: 

 15.500وريات اإللكترونية األكاديمية والمهنية، وُيغطى أكثر من وهو دليل بالد  J-Gate:أوال

مليون مقالة سنوياً، مع توفير روابط من أجل  5.7دورية إلكترونية أكاديمية، وُيكشف أكثر من 

 .الوصول للنص الكامل للمقاالت

                                      

1
- www.doaj.org/ (consulte le 29/03/2014) 

2
- Brazil.National Nuclear Energy Commission.- Rio de Janeiro : CNEN. Available at: <www.cnen.go.br/> 

(visited : 05/04/2014). 
3
- Information India.About.- Bangalore:Informatics. Available at:< www.information.co.in/about us.html> 

(visited: 06/04/2014).  
 

http://www.doaj.org/
http://www.cnen.go.br/
http://www.information.co.in/about%20us.html
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معلومات وهى ُتقدم Indian Business Insight Data Base  وهى قاعدة بيانات:  : IBIDثانيا

-Open J وُيغطى .تطور الصناعة وقطاع األعمال والتجارة وتغيراتها السريعة والمتالحقة بالهند

Gate 7225  دورية فى مجال المكتبات والمعلومات، منذ إتاحتها  75دورية وصول حر، منها

على شبكة االنترنت
(1)

. 

 :مستودعات رقمية.1.1.1

تقدمها الجامعة لمجتمعها األكاديمي من أجل إدارة وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات التي 

أو هي عبارة عن قاعدة بيانات . ونشر المواد الرقمية التي أنتجتها المؤسسة وأعضاء مؤسستها

على شبكة األنترنت والتي تمتاز باإلتاحة الحرة للمواد الرقمية
2
 :والتي أبرزها .

 OpenDoar : The Directory of Open Access Repositoriesمستودع  : أوال

لمستودعات العلمية المتاحة من خالل الوصول الحر ، وكل مستودع من تلك لوهو دليل 

المستودعات تتم زيارتها من قبل العاملين بهذا المشروع لمراجعة المعلومات الخاصة به، أي أن 

فإنه يقدم قائمة  هذا الدليل ال يعتمد على التحليل اآللي للمعلومات الخاصة بالمستودعات؛ ومن ثم

 من المستودعات ذات الجودة الرفيعة
(3)

. 

 - ALIA e-prints Australian Library and Information Associationمستودع  :ثانيا

لمستودع المؤسساتي التابع لجمعية المكتبات والمعلومات االسترالية، يوفر الوصول إلى النص ا

في منتصف فبراير )يشتمل . م3222الكامل لبحوث المؤتمرات التي عقدتها الجمعية منذ عام 

بحثـًا ، تتراوح موضوعاتها بين الحاسبات وتقنيات المعلومات، والمكتبات،  75على ( 3225

 .والتربية، والجغرافيا، والدراسات الحقلية، والفنون الجميلة

                                      

-
1

 -. دراسة مسحية تقييمة مقارنة: دوريات الوصول الحر  دوريات المكتبات والمعلومات المتاحة بأدلة  .حسنفايقة  

Cybrarians Journal.-  متاح على. 1199، ديسمبر 11ع :

-49-23-01-12-http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=606:2011<

>07&Itemid=80-19-21-28-11-49&catid=252:2011  (12/12/1192: زيارة يوم.) 
2
- Lynch, C. Institutional repositories:  essential infrastructure for scholarship in the digital age. ARL Bimonthly 

Report, 226,2006. available at:  http: //www.arl.org/newsltr/226/ir.html.( visited: 23/11/2013)   
3

 .المرجع نفسه  .فايقة حسن -

http://e-prints.alia.org.au/
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=606:2011-12-01-23-49-49&catid=252:2011-11-28-21-19-07&Itemid=80
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=606:2011-12-01-23-49-49&catid=252:2011-11-28-21-19-07&Itemid=80
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 :رسائل جامعية على الخط. 1.1.1

هي عبارة عن مواقع إلكترونية وخدمات مجانية تقدمها الجامعات والمكتبات والمؤسسات التي تهتم 

 :بالبحث العلمي والتي من أشهرها

        Ethosخدمة  :أوال

العلمية اإللكترونية البريطانية على شبكة اإلنترنت  األطروحاتدمة تقدم المكتبة البريطانية خ

British Library EThOS"" ،خدمة مرسمة )يمكن من خاللها طلب األطروحات العلمية  والتي

مقابل رقمنتها، وبمجرد رقمنتها تُتاح مجاناً بقاعدة بيانات األطروحات العلمية اإللكترونية 

(خدمة مجانية)والبحث عنها ( البريطانية
1

رسالة بداية من  211111حيث تحتوي على أكثر من  

 .1192سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الصفحة الرئيسية لخدمة الرسائل الجامعية البريطانية على الخط  01: لصورةا              

(2)
 

                                      

1
 :متاح على British Library Ethos  حات العلمية اإللكترونية البريطانية على شبكة اإلنترنتخدمة اإلطرو -

> ethos.html-library-http://modernlibrariantools.blogspot.com/2012/02/british< 

 (.11/11/1192زيارة يوم )
2
- <http://ethos.bl.uk/Home.do>. (Consulte le 03/04/2014). 

 

 

 

  

http://modernlibrariantools.blogspot.com/2012/02/british-library-ethos.html
http://ethos.bl.uk/Home.do
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 :NDLTDشبكة : ثانيا

و التي دعت إلى تأسيسها جامعة المكتبة الرقمية للرسائل الجامعية اإللكترونية  شبكة وهي

Virginia Tech  عالمية إلدارة وحفظ ومعالجة وإيداع الرسائل  وهي منظمة 9111سنة

منظمة منها  11جامعة و  912الجامعية اإللكترونية من كل أنحاء العالم، تضم الشبكة أكثر من 

 .(1) أفريقية 1، ومن أمريكا الجنوبية 95من أمريكا الشمالية، 12أسيوية أسترالية،  11أوروبية،  21

 

 

 

 

 

 

 

 (2) الرئيسية لشبكة المكتبة الرقمية للرسائل الجامعيةالصفحة  21: الصورة 

 

 

 

 

    

                            

 NDLTDالبحث في شبكة   31: الصورة                                           

                                      

1
- GAIL, McMillan. National & International Trends in Electronic Theses and Dissertation. In: Cornell 

Conference on Open Access Scholarship May 9, 2005 .Available at: 

<http://scholar.lib.vt.edu/presentations/ETDs4Cornell.ppt >.   (visited : 29/01/2014). 

 1 - <http://www.ndltd.org/> (consulte le 03/04/2014). 
 

http://scholar.lib.vt.edu/presentations/ETDs4Cornell.ppt
http://www.ndltd.org/
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 :TEL These en Lineموقع  :ثالثا

  TELأطروحة جامعية فرنسية متاحة على شبكة األنترنت عبر خادم  22122حاليا أكثر من 

في كل التخصصات 1التابع لجامعة ليون 
(1)

مع متابعة للرسائل الجامعية قيد الدراسة حيث أن  

1192في سنة  الرسائل الجامعية متاحة بالنص الكامل و باألخص في مجال العلوم التربوية
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 These en Line (3)الصفحة الرئيسية لموقع  41: الصورة                         

 

                                      

1
- ALAINE, Jacquesson. Alexis, Rivier. Bibliothéque et documents numérique, concept, 

composants, techniques et enjeux. Paris:electre, 2005.p266. 
2
- HELOISE, Nétange. L’accès libre et gratuit à l’information scientifique . disponible sur : 

<http://ries.revues.org/612 >(consulte le 11/02/2014). 
3
 - <http://tel.archives-ouvertes.fr/>. (Consulte le04/03/2014). 

http://ries.revues.org/612
http://tel.archives-ouvertes.fr/%3e
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 :اإلتاحة اإللكترونية للرسائل الجامعية في ظل الوصول الحر للمعلومات. 2

 Dissertation and thesisإن مصطلحي الرسالة الجامعية أو األطروحة مقابالن في اإلنجليزية ل 

اللذين يستعمالن تبادليا في غالب األحيان، وإن كان ثانيهما األكثر رواجا في الواليات المتحدة 

للداللة على جميع مستويات الرسائليستعمل  ، حيثاألمريكية
(1)

وتعرف الرسائل الجامعية على ، 

ل على حصيلة جهد علمي يقوم به أحد طلبة الدراسات العليا في كلية أو جامعة ما للحصو :أنها

(الدكتوراه،الماجستير،أوالماستر)درجة علمية 
(2)

ويعتبر البعض هذه الرسائل مصدرا جيدا  

للمعلومات لدقتها وموضوعيتها وحداثة معلوماتها وإلتباعها أساليب البحث العلمي وقد تكون 

 .الرسائل الجامعية في شكل تقليدي ورقي أو رقمي إلكتروني

ـــحيث تتميز الرسائل الجامعية ب  
3

: 

 معلومات الرسائل الجامعية دقيقة وموضوعية 

 تتبع أساليب البحث العلمي بدقة أثناء اإلعداد 

 الرسائل الجامعية مفيدة بزمن ال يجب تجاوزه 

 تسمح الرسائل الجامعية بترقية الباحث العلمي من مستوى إلى مستوى علمي أعلى. 

  التي تمكن من معرفة ما تم إنجازه في حقول المعرفة كما أن المجتمع يستفيد من النتائج

 .إليها الرسائل توصلت

 

 

 

                                           
1

المؤتمر الثامن عشر لإلتحاد العربي :في.اإلتاحة اإللكترونية للرسائل الجامعية. بن السبتي،عبد المالك.بوكرزازة ،كمال -

 .9990. مكتبة الملك عبد العزيز العامة: الرياض .9990ديسمبر  -11-90والمعلومات، الدار البيضاء،للمكتبات 
2

درا :عمان-.1ط -.مبادئ إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات.أمين،النجداوي .،مصطفىعليان  ربحي-

 .131.ص.9990صفاء،
3
 .المرجع نفسه. كلالما بوكرزازة كمال، بن السبتي عبد - 
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 :مستويات  اإلتاحة اإللكترونية للرسائل الجامعية .2.2

  :تكون اإلتاحة اإللكترونية للرسائل الجامعية عبر مستويين هما

 Direct or Local Accessاإلتاحة المباشرة أو المحلية : أوال

وتعني إمكانية الوصول إلى الرسائل الجامعية بشكل مباشر، حيث تكون محملة على وسيط 

 Accessويمكن للمستفيد تشغيله من خالل جهاز الحاسب اآللي وتتم عن طرق شبكات المعلومات 

Via Network  أو اإلتاحة عبر خادم الملفFile Server . 

 

 

 

 نتانهاله

Interrogations    

          Web 

 

أرشفة الرسائل الجامعية في خادم ويب محلي 20: شكلال                
1

 

 Remote Access: اإلتاحة عن بعد: ثانيا

وهي إمكانية التعامل مع الرسائل الجامعية اإللكترونية، بشكل غير مادي وغير ملموس، وذلك  

عبر أجهزة المدخالت و المخرجات المتصلة إلكترونيا بجهاز الحاسب مثل أن تتاح الرسائل من 

خالل شبكات الحاسب األلي على الخط المباشر 
(2)

Online. 

                                           
1
 - ALAINE, Jacquesson. ALEXIS, Rivier.Ibid. 

2
. 9913دار اليازوردي، : عمان. المصادر اإللكترونية للمعلومات. إيمان ،فاضل السامرائي.ربحي،مصطفى عليان -

 .363.ص

 

 

 

 

Interrogation      

                                                            Interrogation               Web 

                             Z39.50 

 2 ليون 

 

 

 

 

 

 

 

 كشاف مشترك

 ما وراء البيانات

 

 

 

 

 

 

 

Presses universitaires  

de Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

Suisse romande 

 

 

 

 

 

 

 

 أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 خادم

Z39.50 
 تيأنترن
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 تاريخ إتاحة الرسائل الجامعية اإللكترونية. 2.2

إنتاج األطروحات على الألالت أتاحت تقنية السبعينات أمام طالب الدراسات العليا إمكانية 

برامج معالجة النصوص مما أتاح  انتشرتوفي الثمانينيات ، electric typewritersالكهربائية 

رغبون في إتاحة أطروحاتهم لعدد كبير من المستفيدين حيث بدأ الطالب الذين ي ،كثيرا من التطور

 UMI Universityفي إيداع نسخ مصغرة وذلك من خالل مستخلص الرسائل الجامعية 

Microfilms Dissertation Abstract  وهو المشروع الذي تملكهProquest   مستودعا رقميا

 UMIسين عاما الماضية وقد تم تحويل بأمريكا الشمالية على امتداد الخم وناشرا للرسائل الجامعية

وتم إتاحة الخدمة من خالل الخدمة المرجعية الجارية  PDFإلى صيغة 
(1)

. 

تكون تنظيم سمي بمجمع الجامعات للرسائل الجامعية اإللكترونية على الخط  1001وفي سنة 

UTOG University Thesis Online Group  جامعة  11حيث يتكون هذا التنظيم من ممثلي لـ

بريطانية وممثلي عن المكتبة الوطنية، وقد أوكلت لهم مهمة رقمنة الرسائل الجامعية وإتاحتها 

اقتراحا لوزارة التعليم األمريكية بإنشاء مكتبة  Virginia Techوقد قدمت جامعة  .على الخط

لشائع من خالل شبكات ونظم المعلومات وقد دعا رقمية وطنية للرسائل الجامعية وهو األمر ا

االقتراح إلنشاء مكتبة رقمية شبكية للرسائل الجامعية 
(2

NDLTD 
(

 .1003سنة   

الذي يسمح باإليداع الرقمي لألطروحات وذلك في عام  UMI PROQUESTحيث ظهر برنامج 

تم دمج خدمة  9996، وفي سنة  submissionقبول اإلدخال واإليداع  UMIوقد بدأت  1001

 Dissertation and  ثم إعادة التسمية إلى PROQUESTمع مشروع  UMIالبحوث الجارية لـ 

Theses Full Text 
(3)

. 

                                           
1

 - KRISTIN, Yiotis. Electronic theses and dissertation (ETD) repositories: what are they  where do 

they come from how do they work OCLC systems and services.vol.24.issue2.2008. 
2
- Kristin, yiotis.Op.sit . 

3
- CORNELL, M.Craw. publication document available at : 

<www.cornell.edu/staffweb/ETDSTUDY.html >. (visited : 29/02/2014) 

http://www.cornell.edu/staffweb/ETDSTUDY.html
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ونقص في تثمين الرسائل الجامعية و االستفادة منها  ACCESSإن صعوبة اإلتاحة أو الوصول 

 JISC Jointلبريطانية باالشتراك مع كان محل دراسة في الندوة حول المكتبات الوطنية ا

Information Systems Committee  وتمخض على هذه الندوة وضع تقرير مهم جدا قدمهBrain 

Follet
1

Warwikوهو نائب رئيس جامعة  
2

الذي بين فيه األسس التي تبنى عليها المكتبة الرقمية  

في بريطانيا وتشجيع المكتبات الجامعية على اعتماد وتطوير األشكال الجديدة الختزان المعلومات 

 اإللكتروني الصورةوإنتاج األطروحات في 
(3)

. 

مركز الوطني فقد كانت أول محاولة لرقمنة الرسائل الجامعية جاءت على يد الأما في الجزائر 

أوت  91المؤرخة في  193/9999لإلعالم العلمي و التقني استجابة للتعليمة الوزارية رقم 

، وطبقا لألمر الوزاري تم بموجبه إيداع كل نسخ األطروحات المناقشة في المؤسسات 9999

ي جمع األكاديمية الجامعية على مستوى المركز مما سمح له بالقيام بعملية واسعة النطاق تمثلت ف

أطروحة،هي حاليا متاحة  1999ومعالجة هذه الرسائل وتكوين رصيد وثائقي يتكون من أكثر من 

على الخط المباشر للتصفح باستعمال شبكة األنترنت
(4)

 11المؤرخ في  113وقد تاله األمر رقم   .

 المتضمن إنشاء جدول فهرسي لألطروحات و المذكرات 9919ماي 
(5)

 . 

                                           

1
- Brain Follet : رئيس جامعة ستراتسفورد، ورئيس وكالة التنمية والتدريب 1030فيفري  99ولد في ،

بالمملكة للمدارس والجامعات  االستشاريةللمدارس لتحديث المدارس ، ويتابع حاليا تنفيد هذه السياسات في اللجنة 

 .المتحدة
2

- University of Warwick :وعضو في مجموعة راسل للجامعات (المملكة المتحدة) إحدى جامعات إنجلتر ،

 .تهتم جامعة ورك بالتدريس والبحوث واالبتكار واقامة الروابط مع المؤسسات التجارية والصناعية .المرموقة
3

. دراسة ميدانية بجامعة منتوري قسنطينة: واقع وأفاقاألطروحات في الجامعات الجزائرية . لخضرفردي  -

 .161ص.9991.جامعة منتوري قسنطينة.علم المكتبات.دكتوراه
4
 .169ص . المرجع نفسه- 
5

المؤرخ في  113وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، قرار رقم . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -

 :علىمتاح . دول فهرسي لألطروحات و المذكراتالمتضمن إنشاء ج 9919ماي  11

 >http://www.dist.cerist.dz/fnt/<(13/91/9911: زيارة يوم) 

http://www.dist.cerist.dz/fnt/
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لمي للباحثين الوطنية لإلشعار عن األطروحات وسيلة شاملة للوصول إلى اإلنتاج العتعد البوابة و 

فيما يخص األطروحات
(1)

اقتراح الموضوع،  األطروحة مندتشمل البوابة كل مراحل إعداد . 

 تهدف البوابة إلى. إشعاره و إلى غاية نشر األطروحة
(2)

:  

 تسريع عملية المصادقة على الموضوعات . 

  أطروحات المناقشة إيداعتيسير . 

 

 ة للبوابة الوطنية لإلشعار عن األطروحاتالصفحة الرئيسي 50 :الصورة                     

حة في كل التخصصات عبر بوابة أطرو 1999كما يمكن الوصول إلى النص الكامل ألكثر من 

عبر الموقع اإللكتروني الذي يتيحه مركز البحث في اإلعالم  FNTصيد الوطني لألطروحات الر

 Ceristالعلمي و التقني 
(3)

التالي يبين الصفحة الرئيسية للبحث في الرصيد الوطني  الصورةو . 

 .لألطروحات

                                           
1
 - NAWEL, MEBTOUCHE. PNST: Portail National se signalement des thèses. Deuxièmes journées d’étude 

sur les Bibliothèques Universitaires Algériennes 31.05/01.06.2010 CERIST Alger. 

 
2
- <https://www.pnst.cerist.dz/home.php> (consulte le 04/04/2014). 

 

> (consulte le 29/04/2014).http://www.dist.cerist.dz/fnt/ <-
3

 

  

view-source:https://www.pnst.cerist.dz/home.php
http://www.dist.cerist.dz/fnt/
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 الصفحة الرئيسية لبوابة الرصيد الوطني لألطروحات  60: الصورة

 :الرسائل الجامعية اإللكترونيةإتاحة  ودوافع فوائد. 3.2

لهذه حددت اليونسكو عددا من الفوائد التي تتحقق كنتيجة إلتاحة الرسائل الجامعية اإللكترونية 

الفئة المتميزة من مصادر المعلومات،وهي
(1)

: 

  يسمح األطروحات و الرسائل الجامعية اإللكترونية تقدم المناهج وطرق البحث المستخدمة بما

النشر  ، كما أنبالتعريف وإتاحة هذه المناهج والطرق البحثية للتطبيق في دراسات أخرى مشابهة

 .اإللكتروني للرسائل الجامعية يجعل نتائج البحوث معروفة على المستوى الوطني والعالمي

  الرسائل الجامعية تمثل األصول التاريخية للكليات والجامعات، وتاريخ الجامعة وبرامج

 .دراسات العليا بالجامعات يقيم بحجم ما تم إنجازه من رسائل و التي يمكن إتاحتها إلكترونياال

                                           
1
- UNESCO. The guide for electronic theses and dissertation  available at: 

<www.etd.org/comtent>  .(visited 11/01/2014) 

المؤتمر الثامن عشر لإلتحاد :في. دراسة تقويمية:المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية. محمد حافظ،سرفيناز أحمد -3

. مكتبة الملك عبد العزيزر العامة: الرياض .9990ديسمبر  -11-90العربي للمكتبات والمعلومات، الدار البيضاء،

9990. 
 

http://www.etd.org/comtent
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  في شكلها المطبوع تحتل مساحات تخزينية واسعة فلماذا ال تتاح إلكترونيا الرسائل الجامعية

 .على شبكة األنترنت بم يقلص المساحة التخزينية

 ية اإللكترونية يقدم مكتبة رقمية للجامعة،وهذا ظهور برامج لرقمنة وإتاحة الرسائل الجامع

 .يدفع المشروعات األخرى للتقدم واالزدهار

  حتمية مسايرة المكتبات للتكنولوجيا الحديثة ونظام االتصال العلمي الجديد القائم على فكرة

 .نشر اإللكتروني للرسائل الجامعيةالوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية ومنها ال

 الوصول الحر للرسائل الجامعية اإللكترونية يتمكن المستفيدون من اإلفادة و االستفادة من أنه ب

هذا اإلنتاج الفكري، كما يحتفظ مؤلفوا الرسائل الجامعية بحقوق التأليف أي البد من نسبة 

العمل إلى مؤلفه األصلي وضمان وحدة العمل وعدم المساس به
(1)

. 

  الجامعية يتزايد يوما بعد يوم وبالتالي إيجاد طريقة لتخزينها ال يخفى علينا أن عدد الرسائل

دون أن تأخذ حيزا كبيرا داخل المكتبات من خالل إتاحتها بما يكفل الوصول إليها، مما يؤدي 

 .إلى زيادة عدد المستفيدين من هذه الرسائل و زيادة وتيرة القرائية

 ل تبني مبادئ الوصول الحروجود حلول كفيلة تقوم على حماية هذه الرسائل من خال. 

 :العادل للرسائل الجامعية ما يلي  واالستخدامومن بين الحلول التي تكفل الحماية 

 Creative Communs License (CC):رخص اإلبداعات الخالقة: أوال

ربحية لها أصولها في جامعة ستانفورد  ترخيص تقوم بدعمه مؤسسة غيراإلبداعات الخالقة هي 

ان فرانسيسكوومقرها في س
)2(

الفكرية والتي   الملكية وأدواتتكون من سلسلة من تراخيص ت  

والتي يكفلها قانون الملكية الفكرية ، ويوفر ( جميع الحقوق محفوظة)تطبيق  إطارتخلق توازنا في 

                                           
1
- Peter Suber, Open Access to Electronic Theses and Dissertations, DESIDOC Journal of Library and Information 

Technology, Vol. 28, No. 1, January 2008 . 

 
2
- Creative communs. Available at : 

<http://wiki.creativecommons.org/images/6/62/Creativecommons-informational-flyer_eng.pdf> 

(visited: 03/04/2014). 

 

http://wiki.creativecommons.org/images/6/62/Creativecommons-informational-flyer_eng.pdf
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طريقة سهلة ومبسطة وواضحة لجميع مطوري المحتوى الرقمي سواء  اإلبداعيالمشاع 

و الشركات والمؤسسات الكبرى للحافظ على حقوق ملكيتهم الفكرية مع المستخدمين الماديين ا

من السماح بنوعيات مختلفة من استخدام محتواهم من قبل اآلخرين وهو   تمكينهم في نفس الوقت

 يطلق عليه منهج بعض الحقوق محفوظة ما
)1  .  (

 

كري مرفقا بمقدار من وتتيح اإلبداعات الخالقة ما يمكن كل مبدع من نشر نتاجه العلمي والف

الحريات التي يراها مالئمة له 
)2

 
(

. 

وقد صنفت عقود المشاعات الخالقة إلى ستة أنواع يختار المؤلف الصنف الذي يراه مناسبا، وهذه 

األصناف على النحو التالي 
)3(

: 

 

 

 

 

 

 

                                           
1

 >http://www.ccarabworld.org/ar/?page_id=1428<: متاح على. المشاع اإلبداعي -

  (. 93/91/9911: زيارة يوم) 

 
2
- Licencing and making your content with creative communs. Available at: 

<http://wiki.creativecommons.org/images/6/61/Creativecommons-licensing-and-marking-your-content_eng.pdf. 

>(visited : 16/02/2014). 

  
3

- Creative communs. Available at : 

<http://www.dartmouth.edu/~library/schcomm/CreativeCommonsWorkshop_3_11.ppt>. 

(visited: 16/02/2014). 

 

 النسبة، عدم االستخدام التجاري، دون تعديل

 النسبة، مع عدم االستخدام التجاري، وتقاسم الشروط األصلية

 مع عدم االستخدام التجاري للمصنفالنسبة، 

 النسبة، وتقاسم الشروط األصلية دون تغيير أو تحوير 

 (أي عدم االشتقاق من المصنف األصلي) دون تعديل النسبة  

 

 وهي أن ينسب العمل إلى صاحبه األصلي :Attributionالنسبة 

http://www.ccarabworld.org/ar/?page_id=1428
http://wiki.creativecommons.org/images/6/61/Creativecommons-licensing-and-marking-your-content_eng.pdf
http://library.dartmouth.edu/sitetools/mobileSwitch.php?mswitch-url=http://www.dartmouth.edu/~library/schcomm/CreativeCommonsWorkshop_3_11.ppt
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حيث تستطيع المؤسسة أو الجامعة أو المكتبة أن تقوم بإتاحة الرسائل الجامعية اإللكترونية عبر 

 .موقع الجامعة مع اختيار طريقة استغالل المحتوى الرقمي

 Harnard/Oppenheimإستراتيجية هارنارد أوبنهام : ثانيا

لرسائل الجامعية في رنارد عن الدفاع على فكرة إيداع المقاالت المنشورة والم يتوقف ها

المستودعات المفتوحة ألنه أدرك أن العائق األساسي لالنضمام إلى حركة الوصول الحر هو 

الصورة السيئة للمقاالت والرسائل الجامعية بصدد النشر لدى الباحثين إلحتواءها على معلومات 

 خاطئة
)1(

طرف رئيس الجامعة أو كما أن السماح بنشر الرسائل الجامعية اإللكترونية يعطى من  .

الكلية وهذا كإجراء إداري
)2( 

أن الرسالة الجامعية اإللكترونية تعتبر كوثيقة إدارية تقدم من  حيث،

 . طرف الطالب للحصول على شهادة معينة

ويمكن تلخيص ما تم عرضه من فوائد ودوافع للوصول الحر للرسائل الجامعية اإللكترونية من 

 :التاليين شكلينالخالل 

 

 الرسائل الجامعية قبل ظهور الوصول الحر   30:شكلال                      

                                           

1
البحث في اإلعالم مساهمة إلنجاز نموذج أرشيف مفتوح مؤسساتي خاص باإلنتاج العلمي لمركز . كريمةبن عالل  -

 .11.ص.9991.الجزائر:علم المكتبات والتوثيق:مذكرة ماجستير. ArchivAlg:العلمي والتقني
2
 .161ص. المرجع السابق. لخضرفردي  - 

دائرة اإلتاحة  
 مقيدة 

 علىقيود 
 اإلعارة

عدد كبير 
 من الرسائل 

الفكرية الملكية  

ضعيفة الفائدة 
 و المقروئية 
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 الرسائل الجامعية اإللكترونية بعد ظهور الوصول الحر 00 :شكلال                    

حيث يمكن نشر الرسائل الجامعية اإللكترونية عبر موقع الجامعة، وذلك باستخدام الوسائل 

وحواسيب وبرمجيات كبرمجيات المستودعات الرقمية وبرمجيات  التكنولوجية من أجهزة

حيث تشير اإلحصائيات األخيرة  .إدارة المجموعات الرقمية والبرمجيات المتكاملة للمكتبات

أن الرسائل الجامعية اإللكترونية تحتل المركز الثاني في التوزيع العالمي للمستودعات الرقمية 

 :ةالتالي ةات وهذا ما تبينه الصورفي مجال علم المكتبات والمعلوم

 

 

 

 

 

 

 

 (علم المكتبات والمعلومات)  2020ية في عام الشكلالرقمية حسب التغطية  مستودعاتلا:  00الصورة 

www.opendoar.org 

دائرة الوصول 
 الحر

 وصول حر

مستودعات 
 رقمية

 المشاعات الخالقة

زيادة عدد 
 المستفيدين

http://www.opendoar.org/
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 :الجامعية اإللكترونية الرسائلالنظم المفتوحة المصدر ودورها في إتاحة . 3

إن الحاجة المعلوماتية للباحثين في هذا العصر ملحة إلى نشر المحتوى بكافة مصادره ولعل 

التي تعرف بأنها من المصادر األولية الرسائل الجامعية اإللكترونية و من أهم هذه المصادر

العديد من  Open Source Movementاألصلية، حيث أنتجت حركة النظم مفتوحة المصدر 

وسنحاول في هذا  النظم إلدارة المحتويات الرقمية ومنها ما هو مخصص للرسائل الجامعية

: لومات والتي أهمهاالعنصر عرض أقسام نظم المكتبات والمع
(1)

: 

  نظم المكتبات المتكاملةILS Integrated Library System نظم الكتب والدوريات ،

 Digital Library ونظم المجموعات الرقمية،  Ebooks, Ejournalاإللكترونية 

Collection،  وقواعد البيانات على الخطOnline Data Base  ،و نظم إدارة المحتوى 

CMS Content Management Systems.  ويمكن تعريف النظم المفتوحة المصدر على

برامج ونظم تقنية يتم تطويرها من قبل متخصصين في البرمجة وتقنيات المعلومات  :أنها

، لهدف (بجهود شخصية أو بدعم من منظمات وشركات عالمية) من جميع أنحاء العالم

وذات فعالية وكفاءة عالية المساعدة و التعاون في تقديم حلول برمجية مجانية
(2)

وتشترط  

تراخيص النظم مفتوحة المصدر أربعة حريات أساسية وهي
(3)

النظام أو حرية استعمال  :

حرية رنامج وتعديله ليالئم االحتياجات، حرية تكييف النظام أو البالبرنامج ألي غرض، 

م و اإلضافة عليه طوير النظاحرية توط أو قيود على المستخدم النهائي، التوزيع دون شر

 .وإعادة نشره

 

 

                                      
1
- THOMAS, Kochtanck. JOSEPH, Mathews. Library information systems from library automation to distributed 

information access solution.Usa: LIBRARIES UNLIMITED  ,2002.p.14.   
2

دراسة :الوثائقية في المكتبات الجامعية بين البرمجيات الوثائقية اإلمتالكية والبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدرالبرمجيات . ليلىنقاش  -

 .2122. 2جامعة قسنطينة: علم المكتبات: مذكرة ماستر. ميدانية بمكتبات جامعات التعليم العالي بمدينة قسنطينة
3
- free open source integrated library management systems. Available at: <http://eprints.rclis.org/8578/1/FOSS-

ILMS-ppt.pdf > (visited : 12/03/2014). 

  

http://eprints.rclis.org/8578/1/FOSS-ILMS-ppt.pdf
http://eprints.rclis.org/8578/1/FOSS-ILMS-ppt.pdf
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 :لرسائل الجامعية اإللكترونيةنظم المستودعات الرقمية ل .1.3        

من أجل إدارة في البرمجة هي عبارة عن برمجيات مفتوحة المصدر يقوم بتصميمها مطورين 

كالكتب المحتويات الرقمية وبناء المستودعات الرقمية لمصادر المعلومات مهما كان نوعها 

 :والرسائل الجامعية اإللكترونية ولعل أهمها دورياتالو

 :Dspaceنظام . 1.1.3

 الوثائق اإللكترونيةإيداع عبارة عن نظام إلدارة المستودعات الرقمية يمكن المستفيدين من 

كما يقوم النظام بتكشيفها  ومن ثم وصفها،( بحوث،أوراق مؤتمرات، رسائل جامعية)

على نظام استرجاع وبحث متميز للوصول إلى هذه الوثائقوتخزينها، ويحتوي 
(1)

تم تطويره .

للعلوم التقنية، وشركة  Mastchwisisكبرنامج مفتوح مصدر من خالل تعاون بين مكتبات 

MIT  وHewlett Packard HP   من خالل منحة من شركةHP  ومن تم إصدار  2111في عام

 2111أول نسخة في عام 
(2)

. 

 ويدعم Postgres SQLومبني على استخدام قاعدة  Javaالـ  برنامج دي سبيس مكتوب بلغة 

كما يعمل تحت ، Web Serverكخادم ويب المشهور   Apacheويستخدم برنامج  Oracle قاعدة

 .Linux, unix, windowsنظام التشغيل 

إنشاء وبناء مستودع رقمي للرسائل الجامعية اإللكترونية  Dspaceحيث يمكن من خالل نظام 

وتعريبه  هبد العزيز الرقمية بإستخداموكمثال على ذلك ماقامت به مكتبة الملك عبد هللا بن ع

مع الوصول  وبناء مستودع رقمي للرسائل الجامعية اإللكترونية لمكتبات جامعة أم القرى

للنص الكامل
)3(

. 

                                      
1
-Dspace 1.5.2 manuel. Available at: 

<http://www.dspace.org/sites/dspace.org/files/archive/1_5_2Documentation/DSpace-Manual.pdf>.  

(visited: 20/02/2014)  
2
- SUKHWINDER, Randhawa. source software for libraries.available at: 

<http://eprints.rclis.org/13172/1/Open_Source_Software_and_Libraries.pdf> (visited: 04/03/2014)  
3

 :متاح على. مشروع مكتبة الملك عبد هللا بن عبد العزيز الرقمية نظم إدارة المجموعات الرقمية لعرض -

>http://www.edocforum.com/2006/uploads/Document/day1/DigitalLibraryProject.ppt < (10/10/2122: زيارة يوم) 
 

http://www.dspace.org/sites/dspace.org/files/archive/1_5_2Documentation/DSpace-Manual.pdf
http://eprints.rclis.org/13172/1/Open_Source_Software_and_Libraries.pdf
http://www.edocforum.com/2006/uploads/Document/day1/DigitalLibraryProject.ppt
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 في مكتبة الملك عبد هللا بن عبد العزيز الرقمية واجهة من نتائج البحث 80: الصورة 

 

 :Eprintsنظام . 3.1.3     

هو عبارة عن حزمة برامج مفتوحة المصدر لبناء المستودعات الرقمية التي تتوافق مع معيار  

OAI-PMH  في جامعة ساوتهامبتونطور هذا النظام  Universit of Southampton  في معهد

اإللكترونيات وعلم الحاسوب وصدر هذا النظام تحت رخصة 
)1

GNU
(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واجهة نظام 90: الصورة 
)2(

 Eprints 

                                      
1
- SUKHWINDER, Randhawa.ibid.  

> (consulte le 27/02/2014).http://eprints.rclis.org <-
2

 

  

http://eprints.rclis.org/
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بناء مستودعات رقمية للرسائل الجامعية وتعتبر الهند من  Eprintsحيث يمكن من خالل نظام 

 CMFRIكمثال على ذلك المستودع الرقمي لمعهد  و بين الدول الرائدة في هذا المجال

Central Marine Fisheries Research Institute  المصمم بإستخدام نظامEprints  وهو مستودع

رقمي للوصول الحر للرسائل الجامعية اإللكترونية بالنص الكامل
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقمي لمعهدواجهة المستودع   09: الصورة                          
(2

 
(

CMFRI 

 

 

 

 

 

                                      
1
- SHANTA, Meitei. PUMIMA, Devi. Open Source Initiative in Digital Preservation: The Need for an Open Source 

Digital Repository and Preservation System. Available at: 

(visited: 16/02/20014). >http://www.digitalpreservationeurope.eu/publications/briefs/open_source.pdf < 
2
-<http://eprints.cmfri.org>. (consulte le 16/01/2014)  

http://www.digitalpreservationeurope.eu/publications/briefs/open_source.pdf
view-source:http://eprints.cmfri.org.in/
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 :لرسائل الجامعية اإللكترونيةنظم إدارة المجموعات الرقمية ل.3.3

والخاصة يوجد هناك العديد من البرامج والنظم مفتوحة المصدر إلدارة المجموعات الرقمية 

 :بالرسائل الجامعية ومن أشهر هذه النظم

 Etd-dbنظام . 0.2.1

وتستخدمه هذه  Virginia Techهو نظام مفتوح المصدر تم تطويره في جامعة فرجينيا تك 

الجامعة في إدارة وتشغيل مجموعة الرسائل الجامعية بها، وهذا النظام مخصص للرسائل 

جموعات الرقمية للرسائل العلمية، وهو من أشهر البرامج المفتوحة التي تستخدم إلدارة الم

(1)باعتماد ودعم من منظمة المكتبة العالمية للرسائل الجامعية  وقد حضي. الجامعية
 NDLTD. 

 

 MySQLويستخدم قاعدة بيانات مفتوحة المصدر وهي  Perlتم برمجته بلغة  Etd-dbونظام 

وتم استخدام هذا النظام في الكثير . ويعمل تحت نظام اليونكس بمختلف أنواعه ونسخه المتعددة

من الجامعات العالمية
)2

.  
(

 البلجيكية  UMH Universite de Moins Hainautومن بينها جامعة

 إلتاحة الرسائل الجامعية اإللكترونية بالنص الكامل
(3)

   . 

 

 

 

 

 

 

 ainautHoins Mواجهة البحث الرئيسية في الرسائل الجامعية لجامعة  00: الصورة 

                                      
1

 .المرجع السابق. هيبي محمد مباركلال -
2
- JAMES, R.W. Mac Donald. jarrow electronic theses and dissertation software . available at: 

<http://journal.code4lib.org/articles/7486> .(visited: 21/01/2014). 
3
-< http://theses.umh.ac.be/ETD-db/ETD-submit/login>.(consulte le 22/02/2014). 

 

  

http://journal.code4lib.org/articles/7486
http://theses.umh.ac.be/ETD-db/ETD-submit/login
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 Vtlsنظام . 2.2.1

الرقمية المفتوحة المصدر انتشارا على صعيد من أشهر أنظمة المجموعات  Vtlsيعد نظام 

، المكتبات وقد استمرت الشركة المصدرة للنظام في تحديثه وإدخال المزيد مت التعديالت عليه

ويعتمد على قاعدة بيانات عالئقية ،متعدد اللغات ويدعم اللغة  Unixحيث يعمل وفق نظام 

العربية
(1)

وقد قامت الشركة المصدرة للنظام ببناء نظام فرعي خاص بالرسائل الجامعية وهو  

 Valet for Etdنظام 
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)الصفحة الرئيسية لنظام 20: الصورة 
 for EtdValet    

 

                                      
1

مركز اإلسكندرية : اإلسكندرية.دراسة تحليلية: النظم األلية المتكاملة في المكتبات الجامعية.ميساءأحمد محروس  -

 .22-20.ص.2112للكتاب،
2
- VTLS Automated Loading &Electronic-submission Tool VALET for ETDs Available at: 

<http://guyot.vtls.com/media/en-US/brochures/vtls_valet_for_ETDs.pdf> .(visited: 22/01/2014). 
3
- The JISC/CNI Meeting July 6, 2006   York, UK.VITAL – an Open Source/Proprietary Source Solution 

for Institutional Repositories built on a unique funding and partnership model. available at: 

< http://www.ukoln.ac.uk/events/jisc-cni-2006/presentations/v-chachra.ppt>  )visited: 22/01/2014). 

  
 
  

http://guyot.vtls.com/media/en-US/brochures/vtls_valet_for_ETDs.pdf
http://www.ukoln.ac.uk/events/jisc-cni-2006/presentations/v-chachra.ppt
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 :نظم المكتبات المتكاملة. 1.1

هي  (LMS) إدارة المكتبةوالذي يعرف أيضا بـ نظام  (ILS) النظام المتكامل إلدارة المكتبات

التزويد  تالمكتبة، عمليا تمقتنياالمستخدمة في المكتبات تساعد في ضبط  األنظمةنوع من 

 إدارةتشتمل نظم  .المكتب وإجراءاتوالمستفيدين ، وكافة عمليات  ،طلبات الشراء ، الفواتير

، وبرمجيات للتفاعل مع هذه القاعدة عادةً على قاعدة بيانات عالئقية المكتبات المتكاملة

معظم النظم . وواجهتان رسوميتان ، واحدة للمستفيدين من المكتبة ، وأخرى لموظفي المكتبة 

وحدة منها تتكامل مع ، وكل تفصل بين وظائف المكتبة في وحداتالمتكاملة إلدارة المكتبات 

ومنها ، ويندرجون جميعاً في واجهة موحدة، بعضها البعض
(1)

  :  

  (رواستالم المواد ، والتعامل مع الفواتي طلب،)التزويد  

 الفهرسة ، تصنيف وفهرسة وتكشيف المواد.  

  ، (والتذكير والمطالبة) وإعادتهااإلعارة ، إعارة المواد للمستفيدين  

 الدوريات ، تتبع وضبط المنشورات الدورية والنسخ الجديدة .  

 فهرس االتصال المباشر بالجمهور (OPAC)واجهة لجمهور المستفيدين ،.  

 :Kohaنظام . 0.1.1

  (Kapito)هو نظام متكامل إلدارة المكتبات مفتوح المصدر طور من طرف شركة كابيتو 

في نيوزيلندا سنة  (Horowhenua Library Trust)لإلتصاالت بهدف خدمة مكتبة هوروهينو 

العديد من المكتبات في كل أنحاء و البعض يرونه النظام الجاهز للتطبيق وقد طبق في . 2111

العالم ويدعم العديد من اللغات
(2)

كما يستخدم في ، Windowsو  Linux، حيث يعمل تحت نظام 

                                      
1
- RUTH, Carlock. Open source integrated library systems. Available at:  

<http://lis60001access2informationdrr.iwiki.kent.edu/file/view/Carlock_Open+Source+Integrated+Library

+Systems.pdf > (visited: 11/03/2014). 
2

الحاجة إلى نظم مفتوحة المصدر إلنشاء : مبادرة المصدر المفتوح فى الحفظ الرقمى . شانتا، ميتى.بورنيما، ديف  -

 .2120ديسمبر . 00ع . Cybrarians journal. ترجمة عمرو حسن فتوح حسن. المستودعات الرقمية والحفظ الرقمى

http://lis60001access2informationdrr.iwiki.kent.edu/file/view/Carlock_Open+Source+Integrated+Library+Systems.pdf
http://lis60001access2informationdrr.iwiki.kent.edu/file/view/Carlock_Open+Source+Integrated+Library+Systems.pdf
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أغراض متعددة تشمل الفهرسة و اإلعارة و التزويد
(1)

ودوره في   Kohaوكمثال على نظام . 

إلتاحة  Kohaاستخدام نظام  إتاحة الرسائل الجامعية اإللكترونية ما قامت به تنزانيا من خالل

بالنص الكامل الرسائل الجامعية اإللكترونية
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في جامعة تنزانيا kohaتطبيق نظام   10 :الصورة 

 :Pmbنظام . 2.2.1

 كأول نسخة يستخدم في  2112مل مفتوح المصدر إلدارة المكتبات صدر سنة هو نظام متكا

 Windowsالكثير من المكتبات حول العالم خاصة في كل من فرنسا وبلجيكا يعمل تحت نظام 

 Phpومكتوب بلغة  Apacheوخادم الويب  MySQLو مصمم بقاعدة بيانات عالئقية 
(3)

متوفر  

بعدة لغات إنجليزية، فرنسية، إسبانية، وألمانية يقوم بعمليات الفهرسة و التزويد و اإلعارة األلية 

مع إمكانية البحث في الفهرس اإللكتروني 
)4

Opac
(
  . 

                                      
1

 .22ع.كتاب دوري محكم يصدر مرتين في السنة.جاهات الحديثة في المكتبات و المعلوماتاالت.عبد الهاديمحمد فتحي  -

 .20ص.2112المكتبة األكاديمية،: القاهرة
2
-< http://library.out.ac.tz/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6686>.(Consulte le 13/04/2014) 

3
- PMB: Open Source Integrated Library System (ILS)  .available at:< http://www.extradrm.com/blog/?p=30> 

(visited: 10/03/2014). 
4
- ANNE-MARIE, Cubat. Pmb introduction générale disponible sur : 

<http://amcubat.be/docpmb/wp-content/uploads/pmb-intro-generale.pdf >. (consulte le: 10/03/2014). 

    

http://library.out.ac.tz/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6686
http://library.out.ac.tz/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6686
http://www.extradrm.com/blog/?p=30
http://amcubat.be/docpmb/wp-content/uploads/pmb-intro-generale.pdf
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( قابلية التشغيل البيني)  مع قابلية النظام للتوافق مع المعايير و البروتوكوالت   

l’interopérabilité  ومنها بروتوكول
)1

z39.50
(
  .لمساءلة قواعد البيانات و البحث الوثائقي  

بإتاحة الرسائل الجامعية اإللكترونية مستخدمة  2حيث قامت المكتبة المركزية لجامعة قسنطينة 

إلدارة المكتبات بالنص الكامل Pmbفي ذلك نظام 
)2(

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واجهة البحث في نظام  40 :الصورة 
)3(

 pmb  0للرسائل الجامعية اإللكترونية لجامعة قسنطينة 

 

 

 

 

 

                                      
1
- JOMMA, Jarik. AUBRY, Christine. Les  archives ouvertes: enjeux et pratique, guide a l’usage des 

professionnels de l’information. Paris : Lavoisier ; ADBS, 2012.(science et technique de l’information). 
2

الواحد والعشرين لإلتحاد العربي المؤتمر : في. الجزائر -نحو رقمنة الرسائل الجامعية في المكتبة المركزية بجامعة قسنطينة. جميلةمعمر  -

 .2121، العزيز العامة مكتبة الملك عبد : الرياض.2121أكتوبر  -10-12.للمكتبات و المعلومات بيروت
3
- <http://www.umc.edu.dz/buc/md/index.php> (consulte le 15/04/2014) 

 

  

http://www.umc.edu.dz/buc/md/index.php
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 :خالصة

أن سيناريو توفير المواد مجانا، سيناريو محتوم ال مفر منه، ومع اقتراب شكل البحث من هذا * 

النموذج، ستزيد من قدرة الباحثين على الوصول إلى المزيد من المواد، وبمعدل تبادل أسرع 

 *وبمزيد من التفاعل

أن بث المعرفة قد شهد ثورة حقيقية بفضل شبكة األنترنت، وهو ما اثر بدوره على نظام النشر   

الثورة التي يشهدها  هاألكاديمي بما يجعل المعلومات العليمة والتقنية في متناول القراء، وهذ

الذي يهدف إلى جعل المعلومات العلمية والتقنية . النشر األكاديمي متأتية عن الوصول الحر

  .متاحة حال نشرها أمام أكبر عدد ممكن من الباحثين

أن إتاحة الرسائل الجامعية اإللكترونية على الخط أصبح أمر ال مفر منه، في ظل التطور الذي 

 .مي، و عرفته حركة النشر العلمي للمعلومات العلمية والتقنيةعرفه االتصال العل

أن المكتبات الجامعية ال بد لها أن توفر أكبر قدر من الخدمات لفائدة الطلبة والباحثين، ومنها 

 .خدمة الرسائل الجامعية اإللكترونية على الخط

ونخص بالذكر أن للبرمجيات المفتوحة المصدر دور كبير في إتاحة مصادر المعلومات، 

الرسائل الجامعية اإللكترونية، لما لها من مميزات تساعد المكتبات الجامعية على جمع، وتنظيم 

 .وتصنيف مصادر معلوماتها وإتاحتها لجمهور المستفيدين

    

 

 

 

 



 

 

    

 انيالفصل الث     
 الجانب التطبيقي للدراسة                          

مشروع إتاحة الرسائل الجامعية اإللكترونية لمكتبة معهد علم 
 المكتبات والتوثيق على الخط

 
 تمهيد      

 مرحلة التخطيط  -1

 مرحلة التصميم والبناء -2

 مرحلة النشر وإلاشهار -3

 عرض املشروع  -4

  خالصة
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����� :    

�� و
	�ا������ �		
��" !�	��ق �� ه�ا  ،����� ���ء ا���و��ت ا����� ���ة 
�ا�� 

 #�� �$�
 �%	&�
��� ا)&	�و'�� �)
��وع إ���� ا�!�*� ا �$� �
 �	ا/.� إ- ا��ا�� ا

42 �����وع و��2�3 ا1ه�اف ا�&	%�ت ��	� �# ��$� ا	
���� ا	�6�5 وا ،�وا	89�7 وه


���� ��ض ا���وع وه9 ��ض �/$�س  -ا��<9ة، #8 
���� ا%��ء وا	.��#، و=9> إ

�%	&�  .ا)&	�و'� و
�9? ا

1 .����  : ! ��� ا��

����وع 
D أه# ا��ا�� ��" �32د �� ه�A ا �6�5	
D ����� ا1ه�اف ��� ����� ا

E	
  .ا���وع و
�ى 
Fء

 :ا��) '& %���$ وع. 1.1

 �
�$� ��# ا�&	%�ت وا	89�7 ه 9��Iء ر�� �%	&�
��� ا)&	�و'�� �)
��وع إ���� ا�!�*� ا

 -��J�'�	'1و'��  ا�	&
��� ا)�)� 'J��9 ���$� ��# ��- ا56 و�K2- إ- إ���� ا�!�*� ا	ا

7�89	
�  ا�&	%�ت وا�&	���!�*�  N�pmb!	�6ام '�Mم ا�&	%�ت ا �
? �9��� ا/$�س ا)&	�و'

�
�&
��� ا)&	�و'�� ���O ا�)  .ا

  :ا��-��� وا,ه�اف. 2.1

 :ا��-���. 1.2.1

 :ا��-��� ا���0121�: أو.

 �$� ��%���� ��# ا�&	%�ت وا��9م ا� �..6	�
��� ا�)� ا���وع 
9اP�? ا�!�*� ا�Q2

9
�ت���9
�ت، ا1رS�4، إدارة أ���ل ا�&	%�ت، و�&�99<�� ا���  .آNدارة ا�����، و'M# ا

��
 : ا��-��� ا��-'1��3 :

 �&S �� �%	&�
��� ا)&	�و'�� ا�	9ا<�ة ���)� ا���وع آ� ا�!�*� ا�Q2pdf  D�	Q���

��K'�/  .ا����� وا
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  :ا,ه�اف. 2.2.1

�  U)2 ��2�3 ا1ه�اف ا��<9ة	� !	�رج ��E وا	�6
�ت وا�W9*4 ا
D ا���وع 3.� ا

��/	K�� �X�� �2�3  ��6م 
%��Sة ا� ���	و��%� ا�	��<��E، و!9ف ����K'� ا)<��� �D ا��Y!1 ا

  :ا1ه�اف

�ي !�]دE2 ا���وع :س؟�؟ 
� [%��� ا�ور ا.6S أم �_29K� أم O.6	
 �� أم �����/�_`�  


�$� ��# ا�&	%�ت ا�	�`� ا���وع  .:ج �%	&� ���
�)��!�*� ا �� �9��� �$�س إ&	�و'�

� �3	9ي ��- ا���1ل ا1آ�د�2�� ا�9د�� ��- 	
Fb Dل ����ة ا%��'�ت ا���aة وا 89�7	وا

�%	&��6
�ت ا%%���c9ا��� ،
K	9ى ا��K	D2��/، آ��  ��2رج �J3 دا*�ة ا �%	&�
$� ا�_� �	ا

� ا	O.6أ'U��2 E دور ا� "3%����� �9<$�ت ا D�`��%� D�
  .���S ا1

�dا*�D2؟ :س؟ �
$� ا/$�س وا��9? ا)&	�و'�_�! �	�6
�ت ا
�ه� ا  

�ي U�Q2 ��- ا��9? وا/$�س، �Nن �K$�� ا9=9ل إ-  .:ج
Fb Dل ا�ور ا)ر�Sدي ا

�9	
� '(�ه� 	�6
�ت ا
D أه# ا ،�$�� "3%
��� وا�)�ة ��- ا/$�س ا��م ا�	�ح ا�!�*� ا

 "�� D
 �%	&��� ��/2��� ����� -�� ���- ا56 ا�%��S، وه�ا و 32	9ي ا��9? ا)&	�و'

��ا<? ا�/��ة�� ��
$� ود�_� �	�6
�ت ا  .ا�%�- وا


D ه9 ا(�$9ر ا�K	$�ف 
Fb Dل ه�ا ا���وع؟ :؟س  


9< :؟.ج 56
��� ��- ا�)&� ا��%� وا%��`�D وا1!���ة 
��وع إ���� ا�!�*� ا E

9
�ت ���
(�ل ا�&	%�ت وا �� D�..6	�9[��، ��" K2	��? أي [�U او��- ا�K	9ى ا


D ا)[Fع ��- 
�9? ا�&	%�، وا/$�س ا��م  O.6	�أو ���" أو أ!	�ذ �2	�� إ- ه�ا 

 �S�%�  .Opacا�	�ح ��- ا56 ا


� ه9 : س؟�� ��%	�  إ���� 
_��ة أم ��ة؟  ؟ا�!�*� ��- ا56 إ���� اK��!� ا

9
�ت ا����� وا	_��� وا>!	�6ام ا��دل، ��" D&�2  !��!�ا�	��'�  :؟.ج���� �3ا9=9ل ا

 ���
�)
�ا��ة 3_9ق دون وا)[Fع ���$� 1ي آ�ن ا9=9ل إ- ا�!�*� ا ?
 ���3	إ
&�'�� ا

D�/[�   .ا
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� ا�)�م. 3.1��  :ا��

 ،�S�%�
�9? ا�&	%�، وا/$�س ا��م ا�	�ح ��- ا56 ا D�� ��F�
D�%2 5�6 ا ?Pوه9 و

 D�%2 ��	2_�
$� ا��9? وا/$�س 
�� وا�&� ا �	�6
�ت اوآ�/�� و=9ل ا�K	/�� إ- ا

  : ا�5�6 ا��م ����وع

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

                                          

  

                                     

  

  

          

  !�9ء�� >��0ة ا����
�ت                   ا������9               

  

                                   

� ا�)�م ���$ وع ا� >�	: 05ا�$<�                               ��  ا��

  >��0ة %��
�ت
  � ا���!)��Aا� ��

  
 !� رواء ا����
�ت 

J'�	'1ا  

 	
ا��C<1 ا�B<� و

���>��� 

 ��ا��� س ا�)�م ا����ح D�0 ا�

  Fا����Opac 

  ��9G�! ت��و Hأ Iدآ�1ار �A��آ ات !���  رL! 

 �NGoogle Driveدم ا�ـ 

 ا�OP ا�<�!� 

 Q!  250أآ�  
��(!�G ����ر 
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4.1 .G Cا�����ت�:  

 #�� �$�
 �%	&
 J��� "�� ،���
�)� 2	# ��$� إ�2اع ا�!�*� ا	
�� ا�&�ن ا�)��� ا�&	%� ا


���، و�_��$�2 �� أ��اص �)� ا�!��ا�&	%�ت وا	89�7 ��- اS	�اط إ�2اع '�6K إ&	�و'�� 

cd،  ـ
�/�ت ا ?�> #� "��pdf  %	&�
��� ا�	9ا<�ة ��- 
K	9ى ا�)�6=� ���!�*� ا� ا

�آ�ات 
�!	�، وأ[�و��ت 
�<K	��، ٍور!�*� دآ	9راA، آ�� �# <�? 
 -و��M��$� و�.��/$� إ

��&	%� وو�P$� ��- ا��9? ا)&	�و'�� �_��	�9
�ت ا���  .آ� ا

5.1. Sر أدوات ا��������Nإ : 

1.5.1. Sا����� ��U
  :أ

  :Bدارة ا��<���ت �ا�SUP ا���<�!� .1.1.5.1

  D
 �2��
�� )دارة و�K��� ا�&	%�ت ��6	�4 أ'9ا�$� 
�ه��ك ا�&	� �M' �$Syngebما�M# ا

Koha, Pmb, Evergreen  م�M' -�� �'ر��	bو�? إ "��Pmb php my bibli  ر�.�ا�/	9ح ا

 �
���	.��# ا/$�س ا)&	�و'�)  :)1(و ه9 ا�!�*� ا

� �%	&�
_	���ت ا 4�	6� ��oدارة اp O.6	
  .'�Mم 

  .ا/$�رسإدارة  �

� 7*�89  .إدارة ����� إ��رة ا

�  56 .opacإدارة ا/$�س ا)&	�و'� ا�	�ح ��- ا

  .'�� ا)�.�*��ت �

 .إدارة ا�_	���ت �


�Uم إدارة ا��1�Wى. 2.1.5.1:  

 ��$Kو� ،�9
���� �K	�6م ��1	� ����� ا��� ا)&	�و'��
 ��M'أ �أ'��M إدارة ا�3	9ى ه

�، وذX !9اء ��- S%&�ت ا��� وا	�2�3 وا)�bاإدارة �/�$��ك   .J�'	�'ا'1	�J' أو ا1ج ا

                                      

1 - FABRICE, Papy. Evolutions societechniques des bibliothéques numériques. Paris : Lavoisier ; 2011. P94.  
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�`

D أ'��M إدارة ا�3	9ى  �2����" و�? اb	��ر'�   drupal, wordprees, joomla: ا

 F
 CMS Contentإدارة ا�3	9ى وه9 اd*�> -�� d*�3ة أ��M' �Iم �M' -�� joomlaم <9

Management Systems   ء��� D
 X�&�2 ي�
X��9ا D
   �29_
D  ا	�%�_�ت ا  �2��Fbل ا

 ،�9$Kو��9عو� �$	%	&
9$� �`%�`$� وS$�ة K� F
9> d��	� "�� �$%  .)1(�9ا

2.5.1 .Sت ا����������!:  

  :�-� ا�� !�� ا���X� %������ت ا�1'�. 1.2.5.1

�Qت ا	.��# ا�6=� �	�%�_�ت D
 �2�� Phpو اـ   Javaو�� أS$�ه� �Q اـ  اU29 ه��ك ا

 �Q
(�� =��J أ!�!� 
D أ<� ا!	�6ا
$� و  Phpاـ ��" ا�	��'� ��- �� ��.' �Q �ه

 q
�ا�$�، وه� اb	.�ر  ��*��	��29 و��
(� ��%�_�ت اU29 آ�� D&�2 ا!	�6ا
$� )'	�ج ��ا�

ــ :Personal Hom Page  D

/	��9 ا�.�ر �# ���29ه� 
D [�ف ��72  �Q �وه

�`

	��دة  ��Q�� ��M'أ -�� ���� "�� D��9�	�  .Windows, Linux: ا


�Uم إدارة >1ا�0 ا����
�ت . 2.2.5.1:  

 D
 ��9�)
 D2d6	 ��M�
��&� �D&�2 5�K ���42 ����ة ا%��'�ت ��- أ'$� [�2_� 

�_K�
� =9رة 
��%� و� ��
9
�ت ���
�$� ا �
��	'�Mم إدارة ��" ���� �N!	�6ام  .K2$� ا

�2
d ا�.��9�Mysql،  rا�� ا%��'�ت  "��SQL  ت���& Structured Query languageإ- ا

  ��_*F�� 'M# إدارة �9ا�� ا%��'�ت ا� �'d6�(� ا%��'�ت ا��
 �K� �Q	�6م � D� رة�%� �وه

9� X��  Relational Data Base Management Systems RDBMSأو 
� ��2ف �ـ � SQLو

��9�)

? ا%��'�ت  �
��	�3وف ا&%��ة  MYSQL و�K	�6م. 
D ا1وا
� ��درة ��- ا��

�	�%�� �D ا�6دم وه9 server MYSQL  �6م	Kو�Mysql  D� ��%�	��3وف ا.Q��ة ��

Mysql/client �
d� �6م	K� "�� ،Client �&
D ��/�� ا1وا
� دا�b �bدم  D&�	�  MYSQL.  

  

                                      

1- www.arabjoomla.com  (Consulte le 13/05/2014) 
  



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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3.5.1 .�Y�Z��.1ادم اN:  

1.3.5.1. 	�Wدم ا�1'� ا���N:  

���Kآ ���� �	
D ا96دام ا �2���3� ��- أ<$dة ا&�%���9/ ه��ك ا
��" �b  D&�2دم 


D ���$� ا!	�6ا
E آ���� �(�رب �	 و�� أS$�ه# Wamp server, Xampp. Easy php وا

، وه9 �%�رة �D ��د 
Windows Apache Mysql Php   D ه9 إb	.�ر ـو Wamp ه9


(��ت�%  :ا

� Apache  U29  .�bدم ا

� Mysql ت�'��% .'�Mم إدارة �9ا�� ا

 ��Q�� ?��	K� �
d� �&�	��- '�Mم ��php  ��Q=/�3ت اـ ا��3ت ���� ���$� 

windows .  

  

  

  

  

  

  

  

                  

  wamp server خادم الويب المحلياجهة و  51: الصورة 

  
  



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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  :ا��Y�Z� ا��C<1 خادم .2.3.5.1


9b Dدام  �2��
(��ت و��  ا!	�I��ه��ك ا�%   Hostingerه�A ا96ادم �bدم  أS$�ا�9ا�? وا

� اـ و	Q�� ���.��9ا�? اU29 ا ���� ���I	!�9? ا
، ��" 2	�html rو اـ  phpه9 

�%��'�ت �_�ر �ـ  ���	�ك ��'�)
 D2d6� ���K
2 
? إ
&�'�� �`%�" ��v ا J2���Q�>#M�   

��� ا.9رة و  )1( ا����Kة ���2_� أ�	�6دم  �%�D  �ا ��K�*�  :hostniger ا./�3 ا

  

  

  

  

  

  

  

��دم  16:ا��1رة                                 � ��9�A ا� �Wا���Hostinger  
 

�\'Q !���ت ا� ���A ا���!)���Nدم  .3.3.5.1�:  


� اـ �b D
 ��/	K' �2 أن�' �
���Google Drive ـ
Gmail   D>�� أن '����K� xً� ��- ا #8

ا�6	�K'Google Docs    �/	��? ا�9bل وا9=9ل إ- ��%�_�ت  اـ  GmailـFbل ���2 ا


�ت ال�b D
و�� و�? إb	��ر'� ��- ه�ا ا�6دم 
D أ<�  .آDrive  D2d6� ���!9وا>!	/�دة 


�/�ت اـ  D2d6و� ���I	!اPdf ��'و�	&
��� ا)�)�6=� ���!�*� ا  .ا

                                      

1- http://vincianeamorini.be  (consulte le 27/03/2014).  
  



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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 r�	2 "��Google drive  ر �ـ�_� D2d6� ���K
GB15  ت�/��
6	�4 أ'9اع ا D2d6	pdf 

word, html Eا�d��
 D
  :و

  .�Sآ� أ�bى�9ة !����ات �Sآ� <9<� وه- �	/9ق ��- !����ات أي  �


� أ�bى ��b أى D
  .ا1
�ن �- ا3/�ظ ��- !��2 
�/��X أ�9ى 


��رآ� 
�/�ت � �9$� ا>!	�6ام و!9$!.  


��رآ� ا��/�ت 
? �29	� و��| �9ك وا9.3ل ��- روا�5 
%��Sة 	��رآ$� �.  

Q�� ا��	�ك � � D&�2� Eي ���2 أن ���رآ��6
� أن 2_9م ��ؤ�2 ا��4 ا .ا


� ا�K	��ات �- <9<�
��رآ�  ��b D
 .ا��/�ت ا�.�� �(��? أ'9ا�$� آ�� ه9 
��وف 


� دروب �9آ| ��b �`
�ى 2&9ن �- 
(�� ا�K	�6م 9�ر ا/ .ر�? ا��/�ت �D [�72 ا

� ����K
? ��- ا��Mم و�&9ن 
�6K�� �W9/3 أ�bى ��- ا X��/�
 rK
 X�&�2.  

  :! ��� ا�����S وا���Pء. 2

#��.	
���� ا ��� �/�� �� �
�$
�ت ����� ���ء و��/�� أ�� ا��ا�� ا "�� ����� ا���وع ا

���	��ا�� ا�� ���� :ا���وع ا

  :! ��� ������>! C<1! S� S�0 ��(! ا��<���ت وا���31[. 1.2

 #��.� ����� ��� وه� ا��وع ��	� ا9�6ة ا�a� #��.	����� ا �%!������ ��2�3 ا1دوات ا

 ،?�9�
�ت �ا "������ ���	9�6ات ا�� �%	&�
�9? ا #��.�:  


�Uم . 1.1.2 ^����Joomla 

  :��ZW  %�_� ا�����^: أو.

	`%��M' Jم Joomla  ��3�و��� ��- ا�3!9ب،  U)2Wamp server أو> �`%��b Jدم اU29 ا

 ��)
�� ��Q��Wamp� 9م_' ،�
d� 5QP X/  J�%`	-Joomla_2.5.18-Stableا

Full_Package  �� ��)� و ��� اآ	��ل �X اC/wamp/www/ ،5QIوذX �%� ا��Kر  wwwا

 F`
 ?�9��  و'&	U '_9م �/	r ا�	./Idls-Library r'_9م ���Nدة ��K�� ا�(�� ا���N� q!# ا�


��? ا��9ان Localhost/Idls-Library  �$M	�� ا.9رة أد'��S�� Aا� ���%�� ��`�  ا	 ��ا�2وا

J�%`	  .����� ا



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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  وا�G� ا���Nر �-� ا�����^  17:ا��1رة                               
  

��
�3 : ��< �! OWY ��
  ا�����^�3

J�%`	� ��� اb	��ر �Q ا�	 '5QI ا���	�� ا����ة ا �$M	:  

  

  

  

  

  

  

  فحص ما قبل التثبيت 18:الصورة                                

   : ���_� >��0ة ا����
�ت: ����3

D1ة ا,و��� وا�G� إ���Nر �-� ا�����^ : ا�

��
 OWY !� >�� ا�����^ : ا���1ة ا���



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���

 

   
53 

 

  

 ���� "�� O�b�	�� '���ة ا �$M	 ��	�J3 ر���Joomla  9�> �.bه� '_9م ��5QI ��- ا

 �
��9
�� ا��ا	�O�b  و
� ���X إ> ا	aآ�� ��- GNU GPL General Public Licenseا

9
�ت ���� '_9م ��$� �Nد�bل ا	�� '���ة �$��Y ����ة ا%��'�ت وا �$M	 ��	5QI ��- ا��

�ا!# ا�K	�6م ، Mysqlو'9ع ����ة ا%��'�ت وه�  ،LocalhostوهI  9�4اN� �=�6!# ا

� وه�ا ا>!# 
�3د 
D [�ف !��� ا>!	�I��، و  rootوه9	!	�	�� آ�ا ا!# ����ة ا%��'�ت ا

 �`
 F
9> �$���idls-bs X�� �%�D ذ�	  . وا.9رة ا

  

  

  

  

  

  

  

  تهيئة قاعدة البيانات 19:ا��1رة 

  :ا�0Bادات ا� �9�A�: را%)�

� �M$� '���ة �$��Y اـ �	وD&�2 �(�وزه� 1ن وه� 9�bة إb	��ر���FTP  �2 ا5QI ��- ا

56$� ��� ر�? ا��9? ��- ا�bإ��دة إد D&�2 ت�
9����، �M$� '���ة و��� . ا�	ا�_� ��- ا

9
�ت اN� �=�6!# ا��9?، ا%��2 ا)&	�و'�، وا!# ���ا)��ادات ا�*�K�� وه� �3	9ي ��- ا

�ا ا.9رة%��E �وآ��� 
�ور 
��2 ا��9? وه�ا 
� ) ا���2(ا�K	�6م�	�:  

 ��9�A �0ادات ا�Bا �1ة ا������� ا�



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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  ا�0Bادات ا� �9�A� 20:ا��1رة 


(�� ا	�.�U وه�ا 
D أ<�  �� '.� إ- أ9�b �bة 
D ا	`%�J وه� إزا�	و��� ا�_� ��- ا

 F
��ا.9رة  وه�ا 
� �%���2���E وأ
�ن '�Mم <9�	  :ا

  

  

  

  

  

  

  إ
��ء ���0� ا�����^ 12:ا��1رة 
  
  

9
F ��(�ح > J�%`� ����� ���$'9ن �� أ&' U�.�	
(�� ا ��ا.9رة و��� إزا�	
D�%�?�9  �ا 

?�9�
���� ���U2 وإ�8اء ا -9
F ��رغ و
� ����� إ> ا>'	_�ل إ>.  

 ا�0Bادات ا� �9�A� : ا���1ة ا� ا%)�

  إ
��ء ���0� ا�����^  :ا,�N ة ا���1ة



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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�Uم b!1G 22:ا��1رة  C<1! ��Gوا  

  :تعريب الموقع و نظام جومال. 2.1.2

  :رفع مجلد التعريب: أوال

 ��%�
(�� ا	��U2 ا�6ص ����Q ا����� و �� ���3� U)2 F
2.5.18	���M' U2م <9  


Fb Dل ا��Kر Xوه�ا 
D أ<� ر�? ا�(��  Extensions→Extension Manager وذ


Fb Dل  X�ا.9رة ا�6ص ����Q ا����� وذ�	  :�ا

  

  

  

  

  

  

                                

  وا�G� رCY !��� ا��) '�  32:ا��1رة                                         

 رCY !��� ا��) '�



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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��
  :إ���Nر ا��-� ا�) %��: �3

 -�� 5QI' U2��	 extension→lanagaugeو���ه� '�هU إ-  ���upload إb	��ر 
(�� ا

manager  ��������9? و���9 ا	3&#و'_9م ��b	��ر ا��Q ا.  �
� ا.9رة E �%��وه�ا �	  :�ا

  

  

  

  

  

  

  
  

  وا�G� إ���Nر ا��-� ا�) %�� 42:ا��1رة 

  :إثراء الموقع. 3.1.2

���	�9? ��9�6ات ا�
�ت ����� إ�8اء ا "��:  


.��r : إ
$�ء ا����.ت: أو. �%�2 U299
D� F =/�3 ا> �
_�ل  -ا�_�ل � E� �._2 < أي

�
(�� أو 
_�ل ��� ��ه�ب إ- و -��� F
!�'  ←ا��1�W'�تD&�2 إ'��ء ا�_�>ت �� '�Mم <9

و ا�(���9  ،*ا>!# ا�K	��ر ��_�ل، ��" 2	# إد�bل إ!# ا�_�ل، 'O ا�_�ل، �G'� ←ا����.ت

� إ�$� ا�_�ل �	�2 �	
_�ل <���2 25ا.9رة وا ���Pوا<$� إ D�%.  

  

  

                                      

� را�5  *� �$M2 ي��ي ا  .ا./URL �3ه9 ا>!# ا

 إ���Nر ا��-� ا�) %��



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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�1ذج  52:ا��1رة  �'�G ل��! �Y�2إ  
  

 �
� ���� �N'��*$��	 26ا.9رة أ	  .%�D وا<$� ا�_�>ت ا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  وا�G� ا����.ت ا��Y�Z� Y	 ا��C<1  62:ا��1رة                                 

  
  
  
  
  
  



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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��
�3 :SAء ا��1ا�$
  : إ

?�9�إذ أن إ'��ء ا�_�>ت و��ه� > 2&/� �F  �2	%� إ'��ء ا_9ا*# 
D أه# ا��ا�� �� �.��# ا

و���E . إ> 
Fb Dل إ'��ء روا�5 $� D�P ��*�� –=/�3ت ا�K'–  ?�9	��r/.� ? ا�_�>ت 

���9?_�*�ا���� �N'��ء روا�5  ��K�*�آ�_�ل ��وا�5 ع ا'��9ة أو�9�� <9
F . � ا


_�>ت، أرS�4 ا�_�>ت،
/�د، ��9�)
  ����" 32	9ي 
����9 . �?، را��b 5ر<�ا�9اد

�� ا�9ا�?، ��bر<�وروا�5 ./�3ت �_�>ت 
/�دة،  روا���5- �، �9ا�?�آ���  ورا�5 

  .�%�D وا<$� إ�P�� را�5 <��2) 27ا.9رة (و

   

  

  

  

  

  

  �G'�ةرا%� وا�G� إY�2�  72:ا��1رة 
 �
� ا��9? ا��I�� )ا_9ا*#( 	%�D ا�وا�5� 28)ا.9رة (أ�.  

                        

                            

  

  

  

  

  

  
  وا�G� ا��1اSA ا��Y�Z� Y	 ا��C<1 28:ا��1رة                                      



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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�Uم  ���_� ! ���. 2.2PMB: 


�ت ����� ��M' D�&Kم   PMB  -��J�'�	'1ا ���	��ا�� ا��:  

1.2.2 .\�Wا� ��� !:  

  :��\ ا���Pق:أو.  

   �����
�9? ا>!	�I�� ا -�� �'�)
  ):92 ا.9رة(  d)� #� www.hostinger.ae ا!# '��ق 

  

 

 

 

 

 

  

 Hostinger��\ ا���Pق C<1! D�0 اY�Z��B�  92:ا��1رة                      
 

��
  :��W'� ا�S ا���Pق: �3

  ) 30ا.9رة ( library.bl.ee-.idlsILS: ه9و  PMBا!# ا���ق ا�6ص ���Mم �# ��2�3    

 

 

 

 

 

 

 

 
 ��W'� ا�S ا���Pق  وآ��� ا�9  30:ا��1رة 



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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��ق Y 0	إ
$�ء : ����3:  

 ����	
 -�� 5QI
D أ<� ���ه�  '_9م  ،��� ��2�3 ا!# ا���ق وآ��� ا�K وا ��N'��ء '��ق ���


�/�ت '�Mم اـ  �K'Pmb   ���/� ا���ق ا�X�� �%�D  ذ�	  :وا.9رة  ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا
$�ء 
��ق Y 0	  13:ا��1رة 


h9 ا�����ت. 2.2.2:  

إ- ا����K ا�(9زة ��- �bدم   d)� ���pmb ا���ق '_9م ���? ا��/�ت ا�M�� �=�6م 

Hostinger   ه��$Sا D
 �	و'��?  FileZillaوذN� X!	�6ام أ�� ��ا
q ر�? ا��/�ت وا

 ���/�( idls-library.bl.ee/ils  ا�(�� D�P ا��Kر ا��/� ا)�.�ل 
D أ< .)ا���ق ا

9
�ت ��
 ��.3� U)2 ��)
�%�6دم 
Fb Dل ا��FTP �
�6
_�م ا D
 ?�9��� �=�68# . ا

9
�ت آN!# ا�I�4 ور�# ا'_9م ���K آ� ����/�
   ، وا!# ا�K	�6م وآ��� ا��ورا)�.�ل 

�   ���ه� '�_� زر ا)�.�ل اD�P، ?2�K ا3_9ل �  D�%�� ا.9رةا�	  :�ا

  FileZillaا���W� ا� �9�A� �� !���  23:ا��1رة                                   

&�Zا�� S�م ا�� ا��L�P آ��� ا�� ور  ا�S ا���9



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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9
�ت اـ ��
آN!# ا�I�4 ور�# �9ا�� ا�I�4، وا!# ا�K	�6م  �FTP�" '_9م ���K آ� 

�ا.9رة E �%��وه�ا 
� . ipوآ�ا ��9ان اـ  وآ��� ا��ور،�	  :�ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  PmbرCY !���ت 
�Uم  33:ا��1رة                                             

  :إنشاء قاعدة البيانات. 3.2.2

� ���� �	�K�	$� �����  اآ	��ل��� 	
���� إ'��ء ����ة ا%��'�ت واا -� إ�a' ت�/�� idlsر�? ا

���	
Fb Dل ا.9رة  ا X  :��)�P�� إ- إد�bل ا!# ا�K	�6م وآ��� ا�K وذ

  

  

  

  

  

  

  

  PMBوا�G� إ
$�ء >��0ة %��
�ت 
�Uم  43:ا��1رة 

 %�أ ���0� ا�����^


 ا�����ت  ��

 إ
$�ء >��0ة %��
�ت

 ا�S >��0ة ا����
�ت

 ا�S ا���9��م 

 آ��� ا�9 



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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�Uم . 4.2.2 i����PMB:  

 :%�أ ���0� ا�����i: أو.

 �  ا�ا�5 ا��Mم 
Fb Dل  �`%����J إ'��ء ����ة ا%��'�ت '.� إ- ا����� اb1��ة وه

idls-library.bl.ee/ils ). 9رة.  ) 35ا

   


�Uم ا� 53:ا��1رة                                    ^����� Dا,و� ��� �Pmb 
  

��
  :إ���Nر 
1ع ا�� !�\ :�3

	� 2	# ��$� إb	��ر '9ع ا	�� وا�	�� ا����ة ا �$M� J�%`	
����d ا5QI ��- ��ء ����� ا� 

	`%�J  ا�b�� �Q	��ر��3وف ا�1(��2 ا����� وآ�ا '_9م  �UTF8�" '_9م �bN	��ر  �Qآ� ��K'�/ا


�D�%� d  36 ا.9رة وا��Mم �	  :����� إb	��ر '9ع ا

  

  

  

  

  

 Encodage  !�\إ���Nر 
1ع ا��  63:ا��1رة 

 D�0  �Pا�table/install.php iا����� �ء ���0���  



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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  :إ�0ادات >��0ة ا����
�ت: ����3

 �Q9
�ت �9ل  ا	`%����J إb	��ر '9ع ا	�/�� و����� واN� �=�6د�bل ا�	�� ا����ة ا �$M�

�K  :إ!# ا�K	�6م، ا!# ����ة ا%��'�ت، وآ��� ا

  

  !)�1!�ت ا��UPمإ�0ادات >��0ة   73:ا��1رة 
  

  :إآ���ل ���0� ا����i: را%)�
  

�� وه� اآ	��ل ����� ا	`%�J  ��(�ح  créer la baseا�_� ��- أ2_9'���� �	�� ا����ة ا �$M� 

��Mم  ��K�*�  .) 38ا.9رة (  pmbوا)'	_�ل إ- ا./�3 ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ���0� ا�����^وا�G� اآ���ل  83:ا��1رة 


���ل إ�D ا���W� ا� �9�A� ���UPمBا 



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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  Pmbا���W� ا� �9�A� ��UPم   93:ا��1رة                                     

 

  :الحتياجات المكتبة PMBنظام تطويع  .5.2.2

وصلنا إلى مرحلة تطويع النظام بما  األنترنيتبعد االنتهاء من عملية تثبيت النظام على شبكة 

  :في هذه المرحلة  المكتبةيتالءم واحتياجات 

  :إضافة حقول جديدة.1.5.2.2

 سلسلة األوامر إلضافة حقول جديدة يجب تتبع  
Administration→notice→personnalisables→nouveau champ  9رة و.� ا�	 :ذD�%� X  �ا

  

 

  

  

 creation d’un nouveau champ personnaliséوا�G� إ
$�ء ��1ل �G'�ة   1��:40رة ا



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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 ،والتخصص ،الدرجة العلمية، حيث قمنا بإضافة ثالثة حقول جديدة وهو حقل المشرف
  :ا3_9ل ا(��2ة ا��I�� �D�%  �ا�9ا� ا.9رة و

 

 

 

  

                                    
  ا�1�Wل ا���'�ة ا��Y�Z� 14:ا��1رة                                               

  
  Catégories :إ
$�ء ا,�PXف . 2.5.2.2


��� ا)&	�و'�� �_� ���� �N'��ء �8F8 أ=��ف �)�UK ا�ر<�  ��� أ'�� �.� إ���� ا�!�*� ا
 O.6	  :06ا�&� E 2%��وه�ا 
� ا����� وا

  

  

  

  

  

  

  

    

    

                                                 
  �NرH� ا,�PXف  06:ا�$<�

  

  ا,PXـــــــــــــــــــــــــــــــ�ف
Catégories 

�	!�
�آ�ات 
  ��	K>�
 ر!�*� دآ	9راA أ[�و��ت 

 S�0 ا��<���ت

�Y (إ  إدارة ا��	Pو�� 	م ��0b0  

  ا��)�1!�ت ا�B<� و
��   ا��19'[

 ��'�Wا� ��G1�1P>ا��  
Y	 ا��j��9ت 

 ���A�31ا�  

  أ��0ل  إدارة
  ا��<���ت 

����Pت 

 ����Fأر  



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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� '�Mم  D&�2 "��Catégories إ'��ء ا1=��ف �PMB  لFb D

autorités  Dرا�5 

  ) 42أ
U  ا��1رة  ( Autorités→Catégories→ajouter une catégorie ا1وا
�!�Fb �Kل 

  

 

  
 

 

  

 

 

  

  وا�G� إY�2� أ�PXف �G'�ة   24:ا��1رة                                      

  :Opacتعريب الفهرس المتاح على الخط المباشر  . 3.5.2.2


D إ�P�� ا��Q ا����� إ- وا<$�  �M' D&�2 "��pmbم � ا/$�س ا)&	�و'� وآ�ا ا� "3%

�Q وا<$� ا/$�س �  )43 ا.9رة أ'�M ( �		%? ا��KروذX . <�� ا��Q ا����� ه

Administration→Outils→paramétres→opac→show_languages  

  
 

 

 

         
 ����A� ا��-�ت %���� سإY�2� ا��-� ا�) %��  34:ا��1رة                             



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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  :opac وا�G� ا�ـ�)�'� . 6.2.2  

� ا�) ض: أو.�
  :إ���Nر 

�ي ���� ��b	��رstyle   Aوآ�ن '�5 ا��ض ��- ��ة أ'��ط ���ض �pmb�" 32	9ي '�Mم  ا

��وذbretagne2  Xه9 �	   ).  44ا.9رة : ( �	%? !���K ا1وا
� ا

Administration→Outils→paramétres→opac→ default_style 

                                 

  

  

  

  

 

  
� 0 ض ا�ـ  44:ا��1رة �
 �Y�2إ ��GواOpac 

��
-wamp/www/pmb/opacوذ�o �0  ا���9ر  �CSS)�'� !�& ا�ـ : �3

css/style/bretagne2/Bretagne.css  "��  أآ9اد ���Q	� ����Css  ـ  OPACا�6=� �9ا<$� ا

�%	&��css وآ�'J أآ9اد اـ  وه�ا �	Fءم 
? ا��Q ا����� وإ�	��<�ت ا�	 : آ�

                                                                        Line 145  (banner) ا��� س �W�X D�01رة أX دراجB  
 Line 251     ��% (ا� ��9[ ا��-P�                                       background: url("images/bandeau_bas2.png") no-           

    clear: right;                                                                   repeat scroll 100% 100% #FFFFFF; 
    font-size: 18px;                                                      font-size: 18px; 
    height: 50px;                                                          padding-bottom: 20px; 
    list-style: none outside none;                                 position: relative; 
    position: relative;                                                   text-align: right; 
    top: -35px;                                                             width: 1020px; 
   

      line232       س ���� ����N C21�                                  line 224 
      background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;              margin:20px 0 10px 0; 
      border: 1px solid #B9B9BA;                                 padding:5px;                     
      margin: 20px 0 10px;                                             padding-bottom:0px; 
      padding: 5px 5px 0;                                               border:1px solid #b9b9ba; 
 



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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  :Google driveمرحلة رفع النسخ اإللكترونية على الـ  .3.2

  :رCY ا�����ت: أو.

 Google driveمن أجل االستفادة من خدمات  Gmailأوال يجب عليك أن تمتلك حساب 

الخاصة  pdfوالذي يساعدك على اختزان ملفاتك بكل أنواعها، حيث قمنا برفع ملفات الـ 

  :كالتالي Google driveبالرسائل الجامعية اإللكترونية على خادم 

��" D&�2  ا�*�Google drive ��Kلنا واجهة  بعد إدخال البريد اإللكتروني وكلمة السر تظهر

ا21_9'�  
Fb Dل  pdfر�? 
�/�ت اـ   :%�D ذ�X 45 ا.9رةو  ،ا��/�تا�6ص ���? 

  

  

  

  

  

  Google driveوا�G� رCY !���ت ا� ���A ا���!)�� ا�B<� و
�� D�0   54:ا��1رة           

��
�2� إ�0ادات !$�رآ� ا�����ت : �3  


���� إ��ادات ا���رآ� أي آ�/�� ��ض و��اءة  -ا��/�ت ��� إآ	��ل ر�? ا��/�ت '.� إ

 D2��/	K���" ���� �I%5 إ��ادات )  
? ا�K	pdf D2��/اـ  آ�/�� 
��رآ� 
�/�ت(
D [�ف ا

 D&�2 آ�� ،��)K	ا���رآ� أو b��رات W$9ر ا��/�ت 1ي O6S ��- ا'1	�J�' و> d�2م ا


��رآ� ا��/�ت ��- ا/�K2%9ك و Twiter وgoogle plus ر��	b�� ا���م ��- (، وه

J�'�	'(5 ). ا_� r/.	� D&  ).46أ'�M ا.9رة( دون إ
&�'�� ��3�� ا��4 و



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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�2� إ�0ادات !$�رآ� ا�����ت  64:ا��1رة                                     

  

  :على األنترتت لرسائل الجامعية اإللكترونيةامرحلة الفهرسة  .4.2


��� ا%%���c9ا���  
���� ا/$�!� ا1�� ه� ����� إد�bل ا%��'�ت�)�6=� ���!�*� اا

  :وه� PMBا)&	�و'�� �� '�Mم 

  Titre/titre parellele. ا��9ان، ا��9ان ا`�'9ي: �_� ا��9ان

��4: �_� ا�K]و[��(ا�!�4 ا`�'9ي)=��U ا[� Responsabilité   ، وا

���
��(، ا���S ا`�'9ي)ا�&	%�(ا���S: �_� ا�) Editeurs) !�� ا������(� ا���، !�)ا

�� : ا��# ا>!	�>�!�� � ISBN/ISSN/EANا��# ا>!	�>

  ��Collationد ا./�3ت، ا3(# : �_� ا	9ر72

����P9ل إ_�:  

  Encadreurا���ف 

 O.6	  specialitéا

�����   Degré scientifique ا�ر<� ا

  

  

  



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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  إY�2� ����9� �G'�ة .1.4.2


D&�2 "��PMB D إ�P�� �K(��� <��2ة �� '�Mم  :catalogue→nouvelle notice.  �
وه�ا 

 E��%9رة�.  Enregistrer ��" '_9م �Nد�bل ا%��'�ت ا%%���c9ا��� &� ر!�� 5QI' #8 ��- 47 ا

 

  

  

  

  

  

  
  Nouvelle noticeوا�G� إY�2� ����9� �G'�ة  74 :ا��1رة 

  
��ض  D��&S �>92 "�����
�)� ا�!��  . ا	K(��� ا%%���c9ا��� 

�9=4 ا%%���c9ا��  P�� D&�2�$ :أو. � ISBD International Standardو�7 ا	_��D ا�و

bibliographic description ا�  )48ا.9رة(
� �%��E  وه

   

  

 

 

  �p1 اY	 ���X1& ا���ا����>� ا�����p1 ا�Y� �� ���� ا���!)�� وY[ ا���Q�P ا��و�	  84: ا��1رة     



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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��
�3:  �
��  ) 49ا.9رة  ( ، آ�� D&�2 ��ض و�7 ا	K(��� ا%%���c9ا��� ا

 

 

 

  

  وا�G� ا�����9� ا������p1 ا�Y� ا�)�!� �� ���� ا���!)�� 94:ا��1رة 
  

  :اإللكترورنية ةقيإضافة وث .2.4.2

�/�ت اـ و'_.� ���89*7 ا)&	�و'�� pdf ���
�)�6=� ���!�*� اا%��'�ت ��� 
� ��"  ،ا

�!�ا�6=�  ا%%���c9ا������ ���
�> �
D  '_9م ��PN�� ا�ا�5 ا)&	�و'� ا�6ص �&� ر!�

�  Fbل ا����ة�	  .�ا

  

  

  

 

  

  

                              
  وا�G� إY�2� و��3� إ�<� و
��   50:ا��1رة                                      

  

 إ�P�� و8�_� إ&	�و'��



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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  تبين واجهة مأل المعلومات الخاصة بالوثيقة 51والصورة 

  

  

  

  وا�G� q! ا��)�1!�ت ا���X� %����31� ا�B<� و
�� 15:ا��1رة 

  :! ��� ا�P$  وا��FBر. 3

1.3 . $Pا� ��� !:  

1.3..1  $
 ^
 �
  :ا��C<1 ا�B<� و
	 D�0 ا,

 �����
�9? ا>!	�I�� ا -�� �'�)
و�	��d ه�d)� #� www.hostinger.ae  A ا!# '��ق 

���	���dات ا�� ���I	!<ا:  

� ���I	!<ا ���K
 :2 �Q�>  

 �9ا�� 2: �9ا�� ا%��'�ت �

 <�J2���Q �100(# '_� ا%��'�ت  �

� #�� 9�HTML, PHP, MySQLا�� ا���'�ت : ا

و�� �# ر�? ا�library.bl.ee-www.idls  ��� ?�9: ا!# ا���ق ا�6ص ����9? ا)&	�و'� ه9 �

���Pدا ��- إ��	إ� ��3�وا�Akeebabackup   . �6Kإ'��ء '�6K إ�	��[�� 
D ا��9? ا

 ��
 1P0ان ا���31� ا�B<� و

 ا� ا%� ا�B<� و
	 �� ���� ا���!)�� 



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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 �Q�.� 9طQI
 4�
 D� رة�%� �)����آ�  *jpaا)�	��[�� اا�P(�� �=�6�� ا��K_� ا

X  ا�	��'�و
D أ<� �`%�	$� �� �=�6
� اd3��- ا'1	�J�' ��(�ح  **��Kickstart- ا

 ��� ا�9ا�	��9? ا�&	%� �%�D وا.9رة ا ��K�*� .ا./�3 ا

  

  

  

  

  

  

  

  ا���W� ا� �9�A� ����>! C<1� S�0 ��(! ا��<���ت وا���31[   25:ا��1رة              


�Uم . 2.1.3  $
pmb  ^
 �
  : D�0 ا,

��- ا'1	�J' ه�%`� 9	�b -�� Eدم ا)!	�I�� ��� ���� "	r�P9 ذpmb   Xو'_.� ���� '�Mم 


���� ا	.��# وا%��ء �
 1pmb'�� ا!	�6
�� '�Mم  !��_� � J'�	'1ة ��- ا�S�%en line  �
أ

 ���3
 E���.	� ���_� �
�9? ا�&	%� ا)&	�و'Local  J'�	'1ا -�� E��ر #� D
  و 

  

  

  

  

  

                                      

* jpa : 7�%�	� ��9������9? ا � Akeebapackupإ
	�اد ا��4 ا)&	�و'
** kickstart : ?��9?��%�7 إ��دة ر�� ا��6K ا>�	��[�� 



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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  مرحلة اإلشهار. 2.3

  : إشهار الموقع .1.2.3

يحيل إلى الجيل  2.0ألن الويب  2.0تم إشهار الموقع والتعريف به باستخدام أدوات ويب 

وتصميمات الويب التي تعتمد على تقنية االتصاالت ومشاركة المعلومات الثاني من تطبيقات 

والتفاعلية ومشاركة المستفيد في التصميم التعاوني والتفاعل مع مواقع الشبكة العنكبوتية، ومن 

، حيث تم إنشاء صفحة على موقع التواصل )1(أهم هذه التقنيات الشبكات االجتماعية التفاعلية

مكتبة معهد علم  اسمخاصة بمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق تحت االجتماعي فايسبوك 

 ، والصورةختصين في المجال من طلبة وباحثينوتم دعوة العديد من الم المكتبات والتوثيق

  :تبين  الصفحة الرئيسية للمكتبة على الفايسبوك 53

  

  

  

  
  
  
  
  

        
  ا���X� ��>�%� S�0 ��(! ا��<���ت وا���31[وا�G� W�X� ا���'1�9ك  35:ا��1رة                 
  

  :PMBإ��Fر 
�Uم . 2.2.3
 �S�%�
�$� ��#  opacوه9 إ'��ء را�5 ا/$�س ا��م ا�	�ح ��- ا56 ا �%	&
 ?�9
 D


7�89	  .) 54 ا.9رة( .ا�&	%�ت وا

  

  
  را%� �Y س ا� ���A ا���!)��  45:ا��1رة 

                                      

� <��ل -1'�

(�ه� أ . U29ا�]��� ا�Kدس (���� ا�&	%�ت : ��. آ�/�� �3_�7 ا���د� ا.�%� 2.0ا9.6=�� و��%�_�ت ا
9
�ت ا9�Kد�2���
��. واoا ����
9��� . 2010أ���2  7- 6ا�/�ه�# وا	����2ت وا	�%�_�ت، ا��2ض، : ا%��Y ا



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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  :0 ض ا��$ وع. 4

1.4 . C<1! ��Gوا�ا��<��:  

 ��K�*���9?ا�	9ت ا./�3 ا �
q ا)��رة ا�9%!1�'�� ،�%	&�  و ا�&	%� ��- آ��� 
�3��M ا

�	89�7 ��- ا56 وا_9ا*# ��ة �K(�� ا�9bل، وآ'� ��]9�ا '���ة ا%3" ورا�5 '93 ا��Mم ا

  ).55 ا.9رة (�%��E وه�ا 
�  ا./�3أ��- 

  
  �<��� ا�ا���W� ا� �9�A� ��C<1   55:ا��1رة                                   

  

 :لموقعالقائمة الرئيسية ل. 2.4
  

��2
�&��، ��" J..b ا_9ا*# �UK [%��� ا�K	�6م��� ?�9�  )56 ا��1رة (.�	��d ا_9ا*# �� ا

  >1ا��>! C<1! SA� S�0 ��(! ا��<���ت وا���31[وا�G�   65:ا��1رة                    

 -�� ?�9�  :وه� )روا��b 5ر<�� 4(، و)دا�b�� روا�5 5(روا����K� 5�" 32	9ي ا

  :وه� ا� وا%� ا��ا��N�: أو.

  



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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  :ا��UPم ا��ا�N	 �����>� W�X�  . أ

 

 

 

 

 

  ا��UPم ا��ا�N	 �����>� W�X� وا�G� ا��) اض 75:ا��1رة 
  

  :!�DP ا��<���W�X�   . ب

حيث يحتوي هذا الرابط على معلومات حول مبنى المكتبة والمصالح الداخلية للمكتبة كقاعة  

  .المراجع، وجناح المطالعة، وبنك اإلعارة، وقاعة األنترنت

  
  :�N!�ت ا��<��� W�X�  . ج

كخدمة التزويد والفهرسة األلية،  جملة من الخدمات التي تقدمها المكتبة يبينهذا الرابط  

، مع إعطاء  داخلية والخارجية وكذا الموظفون القائمون على  تقديم هذه الخدماتال  واإلعارة 

 . ) 58الصورة ( ، وموظفي المكتبةمعلومات حول نظام اإلعارة داخل المكتبة

  

 

 

                           
  

  �N!�ت ا��<���W�X�  وا�G� ا��) اض 85:ا��1رة                        



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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  : رصيد المكتبة صفحة  . د

هذا الرابط المستفيد من اإلطالع على الرصيد الوثائقي الخاص بمكتبة معهد علم  يمكن

  .) 59الصورة ( المكتبات من كتب، ودوريات، ورسائل جامعية بعدة لغات

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ر��X ا��<��� W�X�وا�G� ا��) اض   95:ا��1رة                                 
  

  :ا��� %�P را%� . هـ

  7�89	
�$� ��# ا�&	%�ت وا �%	&� �  وه� �%�رة �D را�5 32	9ي ��- ��9ان ا%��2 ا)&	�و'

�6=� ���&	%�. �&	%�او��9ان   .)60ا��1رة ( ��)�P�� إ- را��b 5ر<� إ- =/�3 ا/�K2%9ك ا

  
  ا��� %W�X �P�وا�G� ا��) اض  60:ا��1رة                                          

  
  



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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��
�3 :��Gر�� :و�1�Wي D�0 :ا� وا%� ا�

  : مفيدةال المواقع دليل رابط  . أ
 �%��9
�ت /�*�ة ا���
(�ل ا�&	%�ت وا �ه� �%�رة �D را�5 32	9ي ��- ��v ا��ا<? �

��
D أد� دور�2ت ا9=9ل ا�3 آ� D�`��% Open J-Gate ود�� LivRe ود�� DOAJ وا

و
K	9د��ت ر���� 
	OAIster ، �..6ود���  opendoar ا����� آ��� وأد� ا�K	9د��ت

�$��� D
 �	9
�ت وا���� ��# ا�&	%�ت وا� :  


K	9دع � ALIA E-prints  


K	9دع � Dlist 


K	9دع � E-LIS  


K	9دع � LDL 


K	9دع � Oclc research 

 :�%�D  را�5 د�� ا�9ا�? ا�/��ة 61وا.9رة    mémSIC !1�9دع �
  

  
  .د��� ا��1ا>C ا�����ةرا%� وا�G� ا��) اض  16:ا��1رة 

  
  
  
  

  



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
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 :را%� �Y س ا� ���A  ا���!)��  . ب

  #�� �$�
 �%	&� ���
�)وه9 �%�رة �D را��b 5ر<� 32�� ا�K	/�� إ- �$�س ا�!�*� ا

7�89	 .ا�&	%�ت وا

  :را%� !C<1 ا��)��  . ج

 .إ- ا��9? ا�6ص ���$� ��# ا�&	%�ت وا	89�7وه9 را�5 32�� 

�  �Uمرا%� !C<1 ا�P  . د� :SNDLا�PH1	 ���D�0 ]�31 ا�

�	89�7 ��- ا56  وه� �%�رة �D =9رة  ��]9�ا�5 
�9? ا��Mم ا.  

 :واجهة الفهرس العام المتاح على الخط المباشر. 3.4

  :الواجهة الرئيسية للفهرس. 1.3.4


6	�4 32	9ي ا/$�س ا��م  -ا�	�ح ��- ا56 ا�%��S ��- وا<$� ر*�K�� و�9ا*# �9=9ل إ

�6
�ت وا�9ا�? وا�وا�5�/$�س ا��م  ا.9رة و. ا�W9*4 وا ��K�*�� rP92 ا9ا<$� ا�	ا

 �S�%�� ا.9رة و Opacا�	�ح ��- ا56 ا�	�/$�س �%�D  �ا ��K�*� :ا9ا<$� ا

  

  

  

  

  

  

 

 
� ا����F   26 :ا��1رة                �  Opacا�1ا�G� ا� �9�A� ���� س ا����ح D�0 ا�
  



 ا���
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2.3.4 .<�A�� ا��� س:  
��F� 9ا�? ذات
 -آ��9? ا�&	%� و=/�3  ،ه� �%�رة �D روا��b 5ر<�� �3�� ا�K	/�� إ

�����K� ��
�> ?�9

�$� ��# ا�&	%�ت وا	89�7، وآ�ا  ?�9
�6=� ���&	%�، و  .2 ا/�K2%9ك ا
  

  

  

  

� ا����F  36:ا��1رة                             �  >1اSA ا��� س ا�)�م ا����ح D�0 ا�

  :ا��Y iW	 ا��� س. 3.3.4

 ��/	K�� D&�2 E'N� ���
�)��� أن ا/$�س ا��م ا�	�ح ��- ا56 ا�%��b �Sص ���!�*� ا


Fb Dل  ���
�)� ا�!���تا%3" ��- ا� ���	  :ا%3" ا

 : ا��iW ا���9� : أو.

 �_�894 أو !�� ا��� أو ا���ف أو '9ع ا[��ا.9رة وD&�2 اa� "3%ي آ��� !9اء ا�	 �ا
 D�%� X  :ذ

  

  وا�G� ا��iW ا���9�    46:ا��1رة                                      

3%" ��&��� ا�/	���� )W$�ر '	�*q ا%3" !�_9م �� )�3  ).ا9=9ل ا
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��wA ا��iW ا���9� 1��:56رة ا                             ��Gوا  

��
 : )أو ا���)�د ا��)�'� ( ا��iW ا�����م: �3

%3" ا�	_�م��5 �K%
� ،��- �&| ا%3" ا��
 D
  .)66ا.9رة ( D&�2 اa� "3%آ`� 

�ي �� �%�D  ذXو ه9 أن ��	_� ا3_� ا�	  :���2 أن � "3%��E، وا.9رة  ا
  

  

 

  

  

  

                                          

  

  )ا���)�د ا��)�'� ( وا�G� ا��iW ا�����م   1��:66رة ا

� �_� ا��9ان� "3%آ�'J '	�(� ) ا9=9ل ا�3(��!	�6ام ا&��� ا�/	����  ��� إb	��ر'� ا
 ��	  )67ا.9رة  (ا%3" آ�


��wA ا��iW ا���)�د ا��)�'�    76 :ا��1رة                                       
 :ا��iW %��)��رة: ����3
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�ي ��A�2 وه9 إد�bل أي آ��� أو �%�رة 
�%�ة ��- � ا.9رة
9P9ع ا%3" ا�	  :�%�D ذX �ا

  وا�G� ا��iW %��)��رة 68:ا��1رة                                               


��wA ا��iW %��)��رة  96:ا��1رة                                             


��� إ- أ[�و��ت دآ	9راA، أ[�و��ت  :ا,�PXف. 4.3.4�)��" ���� �	.��4 ا�!�*� ا

 ،�	!�
�آ�ات 

�<K	��، و����/ وآ� در<� ����� ���رج �3	v�� �$ ا	6..�ت ا

�� �%�D ا1=��ف ا���aة �	  .وا.9رة ا

� ا����F  70:ا��1رة                         �  وا�G� ا,�PXف Y	 ا��� س ا����ح D�0 ا�

��% iW'� ا�� � 	ا�� iWآ���ت ا�� �Nأد 
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�� ��`� ا!	��اض .�4 أ[�و��ت ا�آ	9راA :أH و��ت ا��آ�1راPXI& : أو.�	  وا.9رة ا

  

  

  

  

  

  

  وا�G� 0 ض أH و��ت ا��آ�1راI 17:ا��1رة                            

��
�3 : ��9Gت ا�����و Hأ &PX:  

  

  

  

  

  

  

  وا�G� 0 ض أH و��ت ا�����9G  27:ا��1رة                           

�� أن =�4 أ[�و��ت ا��<K	�� 32	9ي ��- أر�? �6..�ت  72ا.9رة 
Fb Dل  D�%	2

9
�ت وإدارة ���9
�ت، إ�Fم ���� و�_��، 'M# ا��
 ��M'وأ ��M'729 وأK� ������ وه

9
�ت���9
�ت ا)&	�و'�� ا)�	�اP�� وإ!	�ا��(�� اD� "3% ا���  .ا�����، ا

  

  



 ا���
�  ا������	 ���را��                                                               
	     ا���� ا���
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  :L! &PXآ ات ا����� : ����3

  وا�G� 0 ض !Lآ ات ا�����  37:ا��1رة                                     

 D�%�  9رة.�ي 32	9ي ��- �6..�ت �����  73 ا�آ�ات ا��!	� وا
 4�=��_���ت : وه

9
�ت���� ا�]!�Kت ا�89*_��، إدارة أ���ل ا�&	%�ت وا� �`2�399<�� ا�&	  .أرS�/��، ا

  : 0Google drive ض ا� ���� ا���!)�� D�0 ا�ـ . 5.3.4

 �� ���
�)� ا�!�
��� U)2 ا�_� ��- را�5 ا�)� ا�!�� أو ا)[Fع ��- ا�!���ض ا


 X� ا.9رة � �%���b E'� ا�89*7 ا����� وذ�	  :�ا

  وا�G� 0 ض را%� ا� ���A ا���!)�� ا�B<� و
�� 47:ا��1رة                            

��
 را%� ا� ���� ا���!)�� ا�B<� و
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��� ��- اـ�)� ا�!��� وا<$� ا!	��اض ا �$M� ���
�)� ا�!� ��� ا�_� ��- را�5 ا
Google Drive  

  

  

  

 

 

 

 

 Google driveوا�G� 0 ض ا� ���� ا���!)�� D�0 ا�ـ  57:ا��1رة       

�XbN:  

 �
��ت  ا��	��ة �� '�� ا�9ا�? ا)&	�و'�� ��- ا'1	�J'، و�� أه�$� oا D
 �2��ه��ك ا

 �$�
 ?�9
 #��.� �� E��� �'��	ي ا��# ���3	9ى، وه� 'M# إدارة ا�3	9ى آ��Mم <9
F ا	$2

K� �	
�� )دارة ا�&	%�ت ا�&	�
D ا�M# ا �2��	��� )دارة ��# ا�&	%�ت وا	89�7، آ�� أه��ك ا


_	���ت ا�&	%�ت وإ���	$� ��- ا'1	�J' و�� أ��زه� '�Mم pmb E
�ي ���� ��!	�6ا، وا


�ت ����� ���ء  "�� ،89�7	
�$� ��# ا�&	%�ت وا �%	&�
��� ا)&	�و'�� �))���� ا�!�*� ا

���
 ،5��6	
���� ا ���&	%� �`Fث 
�ا�� وه ���
�)� ا%��ء 
��وع إ���� ا�!�*� ا


���� ا��� وا)S$�ر ��bوأ ،��/�	  . وا



 

 

 ا�
را������� 



                                                                                                                             

	�� ا��را��                                                                                           � 
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�دي ���، ���ف � �� ا�آ�د������ت �� ا���دئ ا��� �� ا����ل ا�"! إ�� ا�$����! ا��

() وإ&!اء ���، و/��دل ا��12ر وإ/�.) -��,+ ا��"�ث ا���/"5(4 ا���ا$� 2� ���ل ا��"3 ا�

���) ا��� �� =>-�� أن /�9ه7 2� ا���5م ا�,>  .ا�"�ار �(� ا���.A(�، و/�(@) ا�?!وف ا�


�ء ا��Cدر ا��5�(��)  ا�����() ا����1ت آ� أن�Dل �� ا��) ا��".!� �2 !2� ا��ED ا�!اه� /

()D!در ا��C�ل إ�(�� ،إ�� ا�$�و�� /�5�7 ا���H) دا�G  ،و�� ا��<ك ا��Cدر إ�� إ/�.) ا�

I�9(� أ�
� آ�ن�) ا�ر �Cد�� ا�و.(3 أن ا�!�J,� ا�����() . أروD) ا���1) إ�� /�2(!ه� ��

�D=�1 ر �إ� �Dر�1��� ا��5�(�ي ا�= �� �����1) ����.A(� وا��ارK2 �)Jن /"�= ��L ���.�/وإ ،

 E-!�-ا������(7 ا������ ا����! ا��M/ ��L ��)J،  �� �1� (N�.Oا �� P��M�1 ا��)J 3).

��Jر��4 ���?�ه!ة ا��� ���Sز. ��)J ()��)  آ� أن ا�
T! ا�1�O!و-� ��!�J,� ا������ ا�9

1��� ا��5�(�يT� �,�J!و/�اول ا� UI. (I�1/ �� VIH�ت و������� ()��وI)J(� ا�
T! . ا�

��D �� !��M7 ا��"3 وا��L2� د �Xً�أ �,�J!���!  ،ا�1�O!و-� �Mث وا���ا�2!اد و�!اآS ا��"

  .�Gرج ا������ت

�1�Oا ()��ل ا�"! ��!�J,� ا����$�
� أن ا��Jل درا>G �� �)�/ �Dق ا��� و!Mأ.� ا� ��!و-() �

�� ا����1ت ا�����() أن /��
�ه�L،  در�C� �� 7�() وإ/�.) ه]ا ا��Cر ا�Dر ��ر�Tآ

2�ا,� �� ��� �� E-!�-1) ا��= ��L ت�������  ،ا�L �2و!�� �)��آ��� �!ا�+ ا��را�Jت ا�

�Jق أو�M-،  ����
� وا�N��9�ى ا��� ا�L وف!�� ()آ� أن . و[�� -��,+ ا��"�ث ا�آ�د�

��ت وا�1�(�ت����� ()H�ل ا���ر��� ا�$/ ()�أ$�^ �"�د ��1-) ا�����)  أن.(3  ،ا�!�J,� ا����

�() و�"�ث ودرا�Jت، وا��� ��1 إ/�.��� إ��1!و-(���] �,�J7 �� /7 إ-��ز_ �� ر�"�.  

�EC ه]_ ا�� .(3G ()-�1!و�Oا ()��A 2� إ/�.) ا�!�J,� ا����/ �Dوع ر!T� ء�
راJ) إ�� �

�ا[�ة ��7 ا����1ت وا���&(4 وا�]ي ���ف إ�� إ��اع و/�(� ا�!�J,� ا�����() ا�L ���� (��1�

 �2 (��1�9�ى ا�� ��L _[وإ/�.) ه ��?I.و ��)?
  .��1T و$�ل .! ا�!�J,�و/
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�7 ا����1ت وا���&(�H�J�� 4ام L ���� (��17 ���D إ��1!و-� �)C�� وع!T
� 2� ه]ا ا�D 3).

 >���ى [�"��1) �وإ-�Tء �L�Dة �(�-�ت ا�!�J,� ا�����() ا�1�O!و-()  Joomla-?�م إدارة ا��

�ل  �H�J��PMBام ا�
?�م ا��O ���1دارة ا����1ت $���D إ�(�� وا�]ي ��1 ا��� G<ل ا�

 !=���� ا�aH ا�L ح��
c ا����1 وا����  ()�  .opacا��I!س ا�1�O!و-� ��!�J,� ا����

�� �L/4 ا���1)، �� أ[� L وع!T��!_ و�L أ�2ق ا�T!وع /5((7 آ� 5��J� �e9و�() ا�M/و


) ا�!�J,� ا�����() ا�Dوآ]ا ر f-�9)��� ا���1) إ/�.) �]آ!ات ا�L P�)2 ،وع!T�دL) ا�

 (
J ��D (��1�9�ى ا�� ��L2004 ��  .وه]ا آT!وع ��5�9


ت �  :ا����ا

�ل $�و2� ا���Hم ��1 أن -�رج ا����� �� ا�Dj!ا.�ت ا��� �� =>-�� أن /T- �2 7�9! .!آ) ا�

  :ا�"! ��!�J,� ا�����() ا�1�O!و-()


	ل ا����د  � �� �� و����� �آ� ا����ل ا���� ��$�در ا����ل د��ة ا��!���ت إ�

 .و��)� ا�)�/ .-�,+ا�%�  ،ا�� �� دور(�ت و�)��د��ت ر'��� آ�&����ت �%�

�; ا��!���ت ا������9 �:� إ���� ا�-�5/ ا������9 ا�8!�و��7 دون ��ا45 �3آ�+ا ��2%�م  �

 .ا����ل ا�� �:�9:���ت

-�5/ ا������9 ا�8!�و��7 ���< ���
وج �?&�<� ا����ل ا�� إ��7ء �)��د��ت ر'��� �. 

� �)�� و���(� �&�ق ا��:!�� ا�2!� .���(� ا�-�5/ ا������9 ا�����رة إ�!�و��7 �� ا�&

 .�!�(� ا��)��2+(� �:� ا-�,+ام ا�-�5/ ا������9 ا�8!�و��7 �

ا�%� <� إ����  ��
��� �	-��2دة �� �BCوا ��<�!?�D ا.�$�.ت �� ا��!���ت ا������9 ا�9

- .�5/ ا������9 ا�8!�و��7ا�

����ت ا������2 ا��$+ر <� إ���� ا�-�5/ ا������9 ��ورة ا-�,+ام ا�E. 

اء دورات  �B�5إ�$
�� �?/ هGH ا���و��ت ا� �!�(��� ��!�(� أ�� ��9:���ت '�در(� �:

ه�)�Jو���>�9%� و�&���%� و� ���'  .ا�



  

  

  �ا
	������ ا�
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	� ا������     ��� �  :ا���ا

  :ا����     


	�� ����ن .1�،-.1ط -.���دئ إدارة و����� ا������ت و�اآ� ا�������ت.أ���، ا����اوي. ر��

  .2009درا  ��ء، :���ن

2. 	
�،� ��������ت.إ)��ن ،'�&% ا�$��#ا".�� ����نر����و����دار ا���زوردي، : ���ن.ا����در ا

2013 .  

3. �+' ��آ+�ب دوري ��0/ )
�ر �#.�� .ا)�'�ه�ت ا�%$#"� !  ا������ت و ا�������ت. �-� ا�,�دي، ��

  .2006ا��0+-3 ا8آ�د)��3،: ا��7ه#ة.26ع.' ا�3�$

�: ا�������� !  ا������ت ا�'����� ا���� ا(���. ��$�ء، أ:�� ��#وس .4����%� ��#آ= : ا>;��0ر)3.درا+

  .2007ا>;��0ر)3 ��0+�ب،

  :و/�.- ا��,��ات     

 Dspace �/ .-	�, وإدارة ا������ت ا��'��� ا��&�%$� ا��#"ر  ��م دي ���� . ا�����، �	�� ���رك .5

� ������ ا������ت ا�������: ��.  2دارة ا���1%0�ت ا��'�����ا�#�� ا����#��!� �� : ا��"!�� ا� ��� 

 .2006+���� ا������ت ا������� ��ول ا����$ ا���)�، : �'&%. ������ت ا����$

ا��"!�� : �� .دور ا���%<��ت ا�=>'� 47 د0/ $�آ� ا�%:%ل ا��8 47 ا�%56 ا����4. )#��1�2، ��0د .6

�(��45 �3!	�د ا���  .2009د5'��� - 11-�������09ت وا����#��ت، ا��ار ا����7ء، ا��

� :��.2.�$� ا����2و �� �
���@, ا�1�<���ا. )4 ا�'���،��� ا����<.)#آ�زازة ،آ��ل .7��ا��"!�� ا� ��4 

  .2009د5'���  - 11-3�09!	�د ا���)� �������ت وا����#��ت، ا��ار ا����7ء،

8. ���� ،����+ .�B�'8% ر  �B�CBD' ��>�1� �EF<��� 47 ا������ ا���آ�@, ا�1�ا@� -ا���F1ا� .�� : �ا��"!�

�45 �3!	�د ا���)� �������ت و ا����#��ت )��وت�  .2010أآ�#)�  -08-06.ا�#ا?� وا��

��� ا��دي،�	�� ��	� .9 .I �� Jا K
0 ��BLوا�� ���
: ��.درا�0 ا��0�����: ا�B&�د إ�K ا���
%<�ت ا��

� �3!	�د ا���)� �������ت و ا����#��تا��"!�� ا��#����  20 -18:+�ة. � ��4 �2007.  

0����2ز أ?�� .10،D��? ��	� .���>�1ا� ,@���
ا��"!�� ا� ��4 :��.  درا�� .���E%L:ا���D%د0�ت ا��'��� �

� �3!	�د ا���)� �������ت وا����#��ت، ا��ار ا����7ء،��09-11-  �  .2009د5'��
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��ل ،���ه� .11? . آ��6� �%5�1 ا����د�� ا����� 2.0ا�4���3� و��1��2ت ا��#0 . أ��@' : #�.A�ا�

ا����ه�/ وا�+�C(#Gت وا�+	-��7ت، : ا�-�3F ا��B�C��.�3 اE��3. ا�$�دس ���3�C ا��0+-�ت وا��B�C��ت ا�$BCد)3

  .2010أ'#)%  7-6ا�#)�ض، 

   �  :ا�+�.7 ا�'����

�B$J �� ،3م. 12��: .Kس ا#L ،ىB�@ . ى أ+��8ة ا������$� �+��ك ا��%= >; ا������� ا������ وا����1
. ��/ ا��0+-�ت: �Pآ#ة ��;+#. درا;3 ��7ر@B@�N ��� 3)3 ا�	�رف وB@�N)3 ا�G,�� �-� ا����� �B��دة :ا�"���ي

3��	�$J 3C��?2 .2012.  

�'�ز ���ذج أرA�B ���6ح . آ#)�Q� �� ،3ل .13� ����ج ا����  ��آ� ��Fه���G ص�I  ��F+,�

  .2007.ا��=ا"#:وا�+��R�NB/ ا��0+-�ت :�Pآ#ة ��?$+�#. ArchivAlg :ا��%= !  ا�>Kم ا����  وا���1 
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 املستخلصات

 



 :المستخلص

حهعب انًكخباث انجايعٛت دٔسا ْايا فٙ إحاحت يصادس انًعهٕياث إنٗ جًٕٓس انًسخفٛذٍٚ 

عهٗ يصادس يعهٕياث قًٛت. حٛذ عشف َظاو االحصال انعهًٙ حغٛٛشاث جزسٚت حًزهج  الحخٕائٓا

جذٚذ نالحصال انعهًٙ، يًا أدٖ إنٗ حخًٛت إحاحت أساسا فٙ ظٕٓس حشكت انٕصٕل انحش كًُٕرس 

 انًعهٕياث انعهًٛت ٔانخقُٛت عهٗ األَخشَج ٔحٛسٛش سبم انٕصٕل إنٛٓا.

ٔحعذ انشسائم انجايعٛت أحذ يصادس انًعهٕياث انخٙ حزخش بٓا انًكخباث انجايعٛت، ٔانخٙ كاٌ 

هٕياث أكزش ححهٛال ٔحعًقا نزايا عهٛٓا إحاحخٓا نفائذة انطهبت ٔانباحزٍٛ نًا ححخّٕٚ عهٗ يع

ٔدساساث ٔأبحاد دقٛقت، ٔرنك بخٕفٛش انفٓاسس اإلنكخشَٔٛت نهشسائم انجايعٛت ٔإحاحت انٕصٕل 

 نهُص انكايم نٓزِ انشسائم باسخخذاو انخجٓٛزاث ٔانبشيجٛاث.

( -2-ٔحٓذف انذساست إنٗ حصًٛى يٕقع ٔٚب نًكخبت يعٓذ عهى انًكخباث ٔانخٕرٛق )جايعت قسُطُٛت

، يع إيكاَٛت انٕصٕل إنٗ انفٓشس انعاو نهشسائم Joomlaخذاو َظاو إداسة انًحخٕٖ جٕيال باسخ

انجايعٛت ، حٛذ قًُا بإَشاء قاعذة بٛاَاث نهشسائم انجايعٛت اإلنكخشَٔٛت باسخخذاو انُظاو انًخكايم 

سسانت جايعٛت  252يٍ ٔانخٙ ححخٕ٘ عهٗ أكزش  ،PMBإلداسة انًكخباث انًفخٕح انًصذس 

 يٍ يزكشاث ياسخش ٔأطشٔحاث ياجسخٛش ٔسسائم دكخٕساِ . ،PDFإنكخشَٔٛت بانُص انكايم 

 

 انكهًاث انًفخاحٛت:

.انٕصٕل انحش، انشسائم انجايعٛت، يعٓذ عهى انًكخباث ٔانخٕرٛق، قاعذة بٛاَاث   



   Résumé: 
Bibliothèques universitaires jouent un rôle important en fournissant des 

sources d'information aux bénéficiaires contiennent de précieuses 

sources d'information. Où le système de communication scientifique 

connaissait des changements drastiques, principalement dans 

l'émergence du mouvement du libre accès comme un nouveau modèle de 

communication savante, conduisant à l'inévitable fourniture 

d'informations scientifiques et techniques en ligne et y accéder. 

Thèse est une des sources d'information des bibliothèques de 

l'Université, qui avait mis à disposition pour les étudiants et les 

chercheurs à l'information et l'analyse approfondie, des études et 

recherches et en fournissant des catalogues électroniques pour les thèses 

et donnant accès au texte intégral de ces messages en utilisant le matériel 

et les logiciels. 

L'étude vise à concevoir un site Web de la bibliothèque de 

bibliothéconomie et documentation Institute (Université de Constantine - 2-) 

en utilisant le système de gestion de contenu Joomla, avec accès à 

l'index de la thèse, nous avons créé une base de données de thèse à l'aide 

de la bibliothèque intégrée gestion système open source PMB, qui 

contient plus de 250 texte intégral des thèses électroniques PDF, et 

thèses de master et thèses de magister et de doctorat. 

 

Mots clés : 

Accès gratuit, thèse, Institut de bibliothéconomie, documentation, base 

de données 

 

 

 



Abstract: 

 

University libraries play an important role in providing sources of 

information to beneficiaries to contain valuable sources of information. 

Where scientific communication system knew drastic changes mainly in 

the emergence of the movement of free access as a new model for 

scholarly communication, leading to inevitable provision of scientific 

and technical information online and access it. 

Thesis is one of the sources of information of the University libraries, 

which had made available for students and researchers to the 

information and in-depth analysis, studies and research, and by 

providing electronic catalogues for theses and providing access to the 

full text of these messages by using the equipment and software. 

The study aims to design a Web site for library science library and 

documentation Institute (University of Constantine-2-) using the content 

management system Joomla Joomla, with access to the index of the 

thesis, we have created a database of thesis using the integrated library 

management system open source PMB, which contains more than 250 

electronic theses full text PDF, theses and dissertations. 

 

Keywords: 

Open access, thesis and dissertations, Institute of Library science and 

documentation, data bases. 
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