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 الملخص:

تأتي هذه الدراسة من أجل فحص وتحديد المستودعات الرقمية المؤسساتية الموجودة بالجامعات الجزائرية والتي 

مستودعا  12والمقدرة بـ  OpenDOARها من طرف دليل المستودعات الرقمية المفتوحة المصدر ؤتم إحصا

 :تتمثل في 07فحص مؤشرات سبع  رقميا مؤسساتيا وذلك من خالل

 التوزيع الموضوعي والزمني للمستودعات الرقمية المؤسساتية 

 إسترجاع المعلومات 

 دعات الرقميةطرق عرض بيانات الوصف لمصادر المعلومات بالمستو 

  الخدمات اإلضافية 

 البرمجيات المستخدمة في بناء المستودعات الرقمية 

 سياسات اإليداع بالمستودعات الرقمية 

 إدارة المحتوى وإدارة حقوق النشر. 

Abstract : 

This study comes in order to examine and determine institutional digital repositories existed 

in Algerian universities which have been counted by the Open DOAR estimated 12 

institutional digital repositories through: 

 Substantive and temporal distribution of Institutional digital Repositories. 

 Information retrieval. 

 Ways to display data 

 Distribution of the sources of information in digital repositories. 

 Additioanal services. 

 Software used to build digital repositories. 

 Depositpolicies in digital Repositories. 

 Content and copy right management. 
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 اإلشكالية:

يقارب العشر سنوات، تزايد عدد المصادر العلمية المجانية  أن ظهرت حركة الوصول الحر للمعلومات منذ ما منذ 

دورية أي ما  11.485ما يقارب  DOAJالنفاذ تزايدا غير مسبوق. حيث يحتوي دليل دوريات الوصول الحر

مقالة متاحة مجانا بالنص الكامل في كامل تخصصات المعرفة اإلنسانية ويحصي دليل  2.243.182يعادل 

، ففي تخصص علم المكتبات وحده ارقمي امستودع OpenDOAR 3047المفتوحة المصدر المستودعات الرقمية 

مقالة مجانية مسجلة في دليل األرشيفات المفتوحة  17.672أي ما يعادل  ،دورية علمية 150يوجد ما يقارب 

DOAJ . 

د استراتيجيات حركة استحدثتها شبكة األنترنت، إذ أنها أحوتعد المستودعات الرقمية المؤسساتية قناة جديدة 

الوصول الحر للمعلومات إلتاحة اإلنتاج الفكري العلمي وتحريره من القيود المفروضة عليه، حيث تكتسب 

المستودعات الرقمية المؤسساتية أهمية كبيرة خاصة ما كان منها بالجامعات والمراكز البحثية لما توفره من 

لمؤسسة إدارته وبثه، وإتاحة تبادل المعلومات والخبرات إمكانيات لحفظ المحتوى الرقمي الخاص بمنسوبي ا

والمساهمة في عملية تطوير المقررات، وتأكد العديد من الدراسات على أهمية المستودعات الرقمية المؤسساتية 

والجدير بالذكر أن المستودعات  وأنها سوف تشكل جزءا أساسيا في التكتالت اإلقليمية بين المكتبات والجامعات،

 رقمية تعد من أهم معايير تقييم وترتيب المؤسسات العلمية والبحثية في العالم.ال

على  2014/2015السنة الجامعية  افتتاحفي  -الجزائر -عبد الحميد مهري 2وقد حث مدير جامعة قسنطينة 

ضرورة النهوض بمستوى البحث العلمي وتعزيز التواصل العلمي بين الباحثين، وجاء هذا في إطار ميثاق الجودة 

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

ات من حلول والتي تسهل سبل الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية التي تزخر ما تتيحه تكنولوجيا المعلوم

بها الجامعة وذلك من خالل تبني المشاريع الرقمية التي تعنى ببناء المستودعات الرقمية وإتاحة اإلنتاج العلمي 

 والبحوث العلمية الخاصة باألساتذة الجامعيين.  

حديد المستودعات الرقمية المؤسساتية الموجودة بالجامعات الجزائرية والتي من أجل فحص وت وتأتي هذه الدراسة

مستودعا  12والمقدرة بـ  OpenDOARتم إحصائها من طرف دليل المستودعات الرقمية المفتوحة المصدر 

 وذلك من خالل: رقميا مؤسساتيا

 للمستودعات الرقمية المؤسساتية والزمني التوزيع الموضوعي 

 لوماتإسترجاع المع 

 طرق عرض بيانات الوصف لمصادر المعلومات بالمستودعات الرقمية 



  الخدمات اإلضافية 

 البرمجيات المستخدمة في بناء المستودعات الرقمية 

 سياسات اإليداع بالمستودعات الرقمية 

 رإدارة المحتوى وإدارة حقوق النش 

 مشكلة الدراسة: 

المستودعات الرقمية وأنها ضرورية للمؤسسات العلمية والبحثية تكمن مشكلة البحث في أنه على الرغم من أهمية 

وذلك بتوفير قناة إلكترونية للتعريف بالمحتوى الرقمي للجامعة وتوسيع نطاق اإلفادة منه،  ،وخاصة منها الجامعات

إال عالمي، وزيادة اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والمشاركة في المحتوى الرقمي العربي وال

عبد الحميد مهري لم تهتم حتى األن بإنشاء مستودع رقمي إلدارة محتوياتها  2أننا نجد أن جامعة قسنطينة 

 وأصولها الرقمية وتوفير سبل الوصول الحر للمجموعات الرقمية.

 أهداف الدراسة:

 :لعل أبرزها األهداف جملة من تهدف الدراسة إلى تحقيق 

 ستودعات الرقمية من أجل أن تصبح مصدرا أساسا للباحثين.التحسيس بأهمية بناء الم 

  وفقا لدليل مستودعات الوصول بالجامعات الجزائرية الوصف التحليلي للمستودعات الرقمية المؤسساتية

 .OpenDOARالحر 

 التعرف على طرق إتاحة المجموعات الرقمية بالمستودعات الرقمية المؤسساتية بالجامعات الجزائرية. 

 2ف على برمجيات إعداد المستودعات الرقمية المؤسساتية واألكثر مالءمة بالنسبة لجامعة قسنطينة التعر 

 عبد الحميد مهري.

  وإدارة الحقوق المتبعة بالمستودعات الرقمية المؤسساتية التعرف على سياسات الحفظ للمصادر الرقمية

 للجامعات الجزائرية.

 عبد  2إلدارة وحفظ المصادر الرقمية لتسترشد بها جامعة قسنطينة  إعداد ألية إلنشاء المستودعات الرقمية

 الحميد مهري.

 منهج الدراسة:

تفسير وتصوير أو تشخيص الوضع الراهن لمؤسسات يستخدم لاتجهنا إلى اعتماد المنهج المسحي والذي 

نتجه إلى فحص وتشخيص المستودعات  ة الحاليةدراسالوفي  .منها وما يرتبط بهما المعلومات والمستفيدين

 .OpenDOARوالمدرجة بدليل مستودعات الوصول الحر الرقمية المؤسساتية بالجامعات الجزائرية 



 

 المستودعات الرقمية المؤسساتية موضوع الدراسة 01جدول رقم 

pendoar.org/countrylist.php#Algeriahttp://www.o 

المقصود بالدراسات السابقة هي تلك البحوث والدراسات التي قام بإجرائها  باحثون أخرون في  الدراسات السابقة:

الموضوع أو الموضوعات المشابهة، وماهي هذه الدراسات؟ وما األهداف التي سعت إلى تحقيقها؟ وأهم النتائج 

 .(1)ليتمكن الباحث فيما بعد من تمييز دراسته عن تلك الدراساتالتي توصلت إليها؟ 

وتمثل الدراسات والبحوث السابقة الزاد أو الترياق الذي يستمد منه الباحث القوة الحقيقية التي تعينه على إختيار 

بيات مشكلة البحث، وتحديد وصياغة المشكلة وعنوان البحث، وعلى فإن الباحث يبحث في التراث النظري وأد

البحث العلمية عن جميع البحوث والدراسات السابقة المنشورة سواء كانت رسائل ماجستير أو رسائل دكتوراه تم 

االنتهاء من تحكيمها ومناقشتها، وبحوث علمية ألعضاء هيئة تدريس متخصصين في ذات تخصص البحث 

                                           

 (.2016/ 24/04)زيارة يوم: biskra.dz/leps/pdf2015/-lab.univنصر الدين، جابر. الدراسات السابقة: مقاربة منهجية. متاح على:  -1

http://www.opendoar.org/countrylist.php#Algeria


كانت هذه البحوث والدراسات ذات العلمي، محكمة ومنشورةفي مجالت ودرويات علمية موثوق بها وخاصة إذا 

 .  (1)صلة مباشرة بموضوع بحثه

 :الخطوات التاليةقمنا باتباع  ؛ولتحقيق ذلك

 ث.حاالطالع على القوائم البيبليوغرافية الملحقة ببعض الدراسات واألبحاث ذات الصلة بموضوع الب 

 األجنبية.البحث من خالل شبكة األنترنت في مواقع الويب بعض الجامعات العربية و 

 .مساءلة قواعد البيانات المختلفة على الخط 

وقد تبين من هذا البحث والمسح أن اإلنتاج الفكري يحفل بالعديد من الدراسات والبحوث التي تتناول جانبا أو أكثر 

 الدراساتمن جوانب المستودعات الرقمية المؤسساتية وكيفية التخطيط لمشاريعها الناجحة، وفيما يلي عرض لهذه 

 :حيث تم تقسيمها إلى قسمين

 أوال: الدراسات العربية:

وتحليل أبرز مشروعات رقمنة والتي هدفت إلى وصف  (2010،(2))سرفينار أحمد محمد حافظدراسة 

األطروحات العربية وذلك بهدف التخطيط إلنشاء مستودع رقمي لألطروحات على مستوى العالم العربي حيث 

ستقراء اإلنتاج الفكري األجنبي والعربي المتخصص في رقمنة مصادر المعلومات اعتمدت الدراسة على ا

واألطروحات بشكل خاص، فضال عن تطبيق المنهج التحليلي التقييمي لتناول واقع أهم المشروعات العربية 

الموجودة، من أجل التخطيط إلنشاء مستودع رقمي عربي لألطروحات العربية مع اإلشارة ألهم العناصر 

 المعيارية التي يتم التقييم بناء عليها.

 والتي هدفت إلى فحص أفضل خمسين مستودعا وتحليليها وفقا لترتيب  (2011، (3)دراسة )أحمد عبادة العربي

The cybermetricsLab وتوزيع محتوياتها عدديا ونوعيا وزمنيا وموضوعيا، وتحديد أساليب البحث

، لوضع ألية إلنشاء المستودعات الرقمية لتسترشد والسياسات المتبعة بهاواالسترجاع، والبرمجيات المستخدمة 

                                           

 .36-35. ص2014متولي خضر، عبد الباسط. أدوات البحث العلمي وخطة إعداده. القاهرة: دار الكتاب الحديث،  -1

المؤتمر الحادي والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات : المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية العربية: دراسة تقييمية (2010)أحمد محمد حافظ. ،سرفينار -2

 (.2010أكتوبر  8 -6بالتعاون مع وزارة الثقافة وجمعية المكتبات اللبنانية 

(. المستودعات الرقمية للمؤسسات األكاديمية ودورها في العلمية التعليمية والبحثية وإعداد ألية إلنشاء مستودع رقمي للجامعات 2011أحمد، عبادة العربي) -3

 http://repository.taibahu.edu.sa/handle/123456789/4844العربية. )على الخط(. متاح على: 

http://repository.taibahu.edu.sa/handle/123456789/4844


بها الجامعات العربية عند بناء مستودعاتها الرقمية، حيث أن الباحث اختار عينة عمدية للدراسة تتمثل في أخذ 

 .The cybermetricsLabوفقا لترتيب  2011أفضل خمسين مستودعا من المستودعات المؤسسية لعام 

حول الكيانات الرقمية في المستودعات الرقمية على شبكة األنترنت (2013،(1)اسة )أسامة محمد عطية خميسدر

ففي الجزء األول من الكتاب تناول الباحث مفهوم المستودعات والكيانات الرقمية، اإليداع الرقمي، وبرمجيات 

ل الباحث طرق تنظيم واسترجاع الكيانات إدارة المستودعات الرقمية. أما في الفصل الثاني من الكتاب فتناو

الرقمية بالمستودعات الرقمية، حيث وضع الباحث تصور مقترح لبناء مستودع رقمي مؤسساتي، وبعدها تطرق 

ألداب بجامعة المنوفية، الباحث لتجربته في بناء وتجريب المستودع الرقمي لقسم علم المكتبات والمعلومات، كلية ا

 توصلت إليها الدراسة: ومن أهم النتائج التي

  نجاح تجربة بناء المستودع الرقمي المؤسسي لقسم علم المكتبات والمعلومات في كلية األداب بجامعة

 .المنوفية

 .تلبية المستودع الرقمي لالحتياجات البحثية أو التدريبية 

  والدورات التدريبية.المستودع الرقمي في التدريب والتعليم وإنجاز البحوث والدراسات االعتماد على 

 .سهولة التصفح للكيانات الرقمية داخل المستودع الرقمي وسهولة واجهة البحث 

 .دقة النتائج المسترجعة من المستودع الرقمي 

حول المستودعات الرقمية استراتيجيات البناء واإلدارة والتنفيذ  (2015)سامح زينهم عبد الجواد، دراسة 

ى كيفية التخطيط العام لبناء وتطوير المستودعات الرقمية، بداية من التخطيط حيث تعرض الباحث إل(2)والحفظ

برامج المستودعات الرقمية، التجهيز التقني  اختيارالعام ووضع سياسات إدارة المحتوى، مواصفات ومعايير 

مستودع وتسويق المستودعات، وكذا حفظ الكيانات الرقمية والميتاداتا المستخدمة، وخصائص ومسؤوليات ال

 الرقمي الموثوق، وفي األخير كيفية تقييم المستودع الرقمي.
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 ثانيا: الدراسات األجنبية:

بعنوان المستودعات الرقمية المفتوحة في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات دراسة ( Bhat, 2009دراسة )

، حيث هدفت الدراسة إلى تقييم تسع مستودعات رقمية للوصول الحر والذي تم إختيارها من دليل (1)تقييمية

DOAR،  إلكتروني وجه للمسؤولين عن إدارة المستودعات الرقمية واشتمل على واعتمد الباحث على استبيان

اسات الحفظ وإدارة سبع نقاط أساسية: المعلومات العامة، مصادر المعلومات، سياسات إدارة المحتوى، سي

الحقوق، الخدمات، التغدية الراجعة، وتوصلت الدراسة إلى أن أغلب المستودعات تم بناءها من طرف أعضاء 

هو أكثر البرامج استخداما في إنشاء المستودعات، وأوصت الدراسة على  Eprintsا أن برنامج هيئة التدريس، كم

 لمحتويات وإتاحة النص الكامل لمصادر الملعومات.ضرورة إعداد السياسات الخاصة بالحفظ وإدارة ا

والتي هدفت )2(حول األدبيات الرمادية بالمستودعات الرقمية الفرنسية( Christianو 2009Shopfel ,دراسة )

 فرنسيا بمختلف أشكالها وتحليلها من خالل خمسة نقاط أساسية وهي: مستودعا رقميا 56إلى تقييم 

  المستخدمة في إنشاء الكيانات الرقمية بالمستودعات.تحديد خطة الميتاداتا 

 .تحديد سياسات ضبط الجودة بالمستودعات الرقمية موضوع الدراسة 

 .الوصول الحر لمصادر المعلومات 

 مقاالت، أطروحات، تقارير(. أشكال مصادر الملعومات التي توفرها المستودعات الرقمية( 

 تودعات الرقمية الفرنسية .أساليب اإلتاحة والحفظ واالسترجاع بالمس 

جسور لتقاسم لمستودعات الرقمية بجنوب إفريقيا: بعنوان ا(Pineasو  2008Van Devanti,دراسة)

 والتي هدفت إلى تحليل المستودعات الرقمية التي أنشأت بجنوب إفريقيا في الفترة الممتدة من سنة  (3)المعرفة

والوصول الحر للمعلومات، والمقدر عددها بعشر مستودعات ودورها في دعم تبادل المعارف  2008إلى  2000

ذا البرمجيات المستخدمة في إدارة المستودعات والسياسات المطبقة، حيث توصلت الدراسة إلى أن مؤسساتية، وك

                                           

1- Bhat, Mohammad Hanief (2009) . open access repositories in computer science and information technology: an 

evaluation. IFLA journal. V3. N35.243-258pp. 

2- Joachim Schopfel, Christiane Stock (2009). Grey literature in French digital repositories: a survey. GL10. Tenth 

International Conference on Grey Literature: Designing the Grey Grid 

for Information Society. Amsterdam, 8-9 December 2008, Dec 2008, Netherlands. 2009. 
3- Martie van Deventer ,Heila Pienaar(2008). South African Repositories: Bridging Knowledge Divides.(on line) Available at:  

http://www.repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/8615/VanDeventer_South(2008).pdf(visited 15/05/2016). 

http://www.ariadne.ac.uk/issue55/vandeventer-pienaar#author1
http://www.ariadne.ac.uk/issue55/vandeventer-pienaar#author2
http://www.repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/8615/VanDeventer_South(2008).pdf


، حيث يوصي AHERO platformثم نظام  Eprints، يليه نظام هو أكثر البرامج استخداما Dspaceنامجبر

ومشاريع بناء المستودعات الرقمية المؤسساتية وحث الباحثين وأعضاء هيئة  استراتيجياتعم الباحث بضرورة د

 على المساهمة في نشر المعرفة.التدريس بالجامعات 

والتي هدفت إلى  (1)المستقبليةحول المستودعات الرقمية بالهند الخصائص واإلمكانات (singh 2016 ,دراسة )

بالعالم، وضبط الجودة بالمستودعات الرقمية في الهند، وكذا معرفة خصائص  معرفة نمو المستودعات الرقمية

المستودعات الرقمية في الهند من حيث النوع، البرمجيات المستخدمة، المحتوى، اللغة، الوصول الحر لمصادر 

 .OAI-PMH المعلومات، خطط الميتاداتا، وخاصة بروتوكول

 مصطلحات الدراسة:

"هي عبارة عن فضاء عمل تعاوني على األنترنت لجمع وحفظ الناتج العلمي األكاديمي  المستودعات الرقمية:

 "(2)للمؤسسات ومراكز األبحاث قصد تكوين ذاكرة جماعية بحيث تمتاز بالتراكمية والحفظ على المدى البعيد

صوص الكاملة، كري العلمي المباشر الدائم للن" هو الوصول المجاني لإلنتاج الف الوصول الحر للمعلومات:

 ."على تلك المعلومات وتحميلها ونسخها وتوزيعها وطباعتها من دون أي قيود االطالعوالمرخص بحيث يمكن 

 

 المستودعات الرقمية بين المفهوم واألهمية واألهداف: .1

 مفهوم المستودعات الرقمية المؤسساتية: .1.1

أساسه جامعة وهو عبارة عن " فإن المستودع الرقمي المؤسساتي: Clifford Lynchحسب كلفورد لينش ب

مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجامعة لمجتمعها األكاديمي من أجل إدارة ونشر المواد الرقمية التي أنتجتها 

وما ، (3)المؤسسة وأعضاء مجتمعها، بما في ذلك الحفظ طويل المدى، وكذلك قضية التنظيم واإلتاحة والتوزيع"

تركيز على الحفظ طويل المدى للمعلومات والتي يمكن تحويلها إلى أشكال وصيغ اليالحظ على هذا التعريف هو 

 مختلفة.

:"عبارة عن قاعدة بيانات على شبكة هو إن المستودع الرقمي المؤسساتيفيرى  Mark Wareارك وير أما م

ومة اإلتاحة ومفتوحة وقابلة للتشغيل البيني أو المتبادل بحيث تمتاز بالتراكمية وديم ،األنترنت من المواد العلمية

                                           

1- Prerna Singh (2016) .Open access repositories in India: Characteristics and future potential. (on line) Available at: 

http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-42-1_2016.pdf(visited 17/06/2016).  

)على . 2014، سبتمبر 35ع  -.Cybrarians Journal - -.عات الرقمية : جدور الماضي ومعطيات الحاضراألرشفة الذاتية بالمستود .بن غيدة، وسام -2

 http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=667 (20/04/2016.)الخط(. متاح على: 

3 - Lynch, C (2006).Institutional repositories: essential infrastructure forscholarship in the digital age. ARL 
Bimonthly Report, 226,2006. (on line). Available at:http://www.arl.org/storage/documents/publications/arl-br-

226.pdf.(visited 23/05/2016). 

http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-42-1_2016.pdf
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=667
http://www.arl.org/storage/documents/publications/arl-br-226.pdf
http://www.arl.org/storage/documents/publications/arl-br-226.pdf


interopérable  وكذلك يجمع ويخزن وينشر، باإلضافة إلى ذلك يقوم بعملية الحفظ على المدى البعيد للمواد

 (1)الرقمية بوصفها وظيفة أساسية للمستودعات الرقمية"

 التشغيل البيني والتراكمية وديمومة اإلتاحة.وما يالحظ على هذا التعريف هو تركيزه على بروتوكول 

"مجموعة من المواد الرقمية  :على أنه  ستودع الرقمي المؤسساتيفي تعريفه للم Crowفي حين يتجه 

سواء ممتلكة أو تم جمعها أو نشرت من طرف كلية أو جامعة بغض النظر عن الغرض منها  Hosted المستضافة

بأن تحديد المستودع بجامعة أو كلية ليس بمطلق، فقد يستفيد من المواد أقسام  فيذهب كرو إلى القول أو مصدرها"

 .2حكومية هيئات ومنظمات أخرى

"يشتمل على مجموعة من المواد المنتجة من قبل  فإن المستودع الرقمي المؤسساتي: Baileyبيلي حسب بو

، التقارير الفنية، األطروحات والرسائل األكاديميةالعلماء والباحثين في العديد من االختصاصات مثل: المنشورات 

لى يقوم ع  Bailyكما يراه فالمستودع الرقمي ، 3والدوريات العلمية ةاإللكترونيالجامعية، مواد التدريس، الكتب 

 .التنوع في المواد الرقمية التي يمكن أن يحتويها

عمل تعاوني على األنترنت لجمع وحفظ الناتج هو عبارة عن فضاء " مما سبق يمكن القول أن المستودع الرقمي:

والحفظ على العلمي األكاديمي للمؤسسات ومراكز األبحاث قصد تكوين ذاكرة جماعية بحيث تمتاز بالتراكمية 

 المدى البعيد."

 تبسيط مفهوم المستودع الرقمي المؤسساتي قمنا بوضع المخطط التالي:لو

 

 

 

 

 

 

 المؤسساتي( مفهوم المستودع الرقمي 01شكل)

                                           

1- Ware, Mark. (2004). Pathfinder Research on Web-based Repositories, Publisher and 
Library/Learning Solutions, London, 2004.  (on line). Available at: 
http://www.markwareconsulting.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/pals-report-on-institutional-

repositories.pdf(visited 23/05/2016). 
2- Crow, R(2006). The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper. (online) 
Available at :http://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/instrepo.pdf (visited 23/05/2016). 
3-Bailey, Charles(2008). Open Access Bibliography: Liberating Scholarly Literature with EPrints and Open Access 
Journals, Association of Research Libraries. (online), Available at: http://www.digital-scholarship.org/oab/oab.pdf 

(visited 26/06/2016). 
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تتمتع المؤسسات والجامعات التي تنشئ المستودعات الرقمية بعدد  المستودعات الرقمية المؤسساتية:مزايا . 2.1

من المزايا وخاصة في ظل تنوع أهداف المستودع وثراء محتواه، ومدى تشجيع الباحثين على المشاركة 

 والمساهمة باإلنتاج الفكري ومن هذه المزايا:

 ا بالنسبة للجامعات والمؤسسات البحثية:المزاي.1.2.1

  االرتقاء والنهوض بمكانة الجامعة العلمية من خالل تزايد مرات االطالع وكثافة االستشهاد المرجعي

 باإلنتاج الفكري للباحثين المنتسبين إليها في األوساط العلمية محليا وعالميا.

  .تعمل على الحفظ طويل المدى بشكل أمن لإلنتاج الفكري للجامعة 

  السماح للجامعة بإدارة حقوق الملكية الفكريةIntelectual Property Right  من خالل توعية الباحثين

 بالمؤسسة بقضايا الطبع والنشر.

  تقديم خدمات القيمة المضافةAdd Valueلضبط االستنادي من خالل تكشيف االستشهادات المرجعية وا

 .(1)لألسماء، بغرض التحليل الكمي والكيفي لقياس أداء الباحث في المجال

 المزايا بالنسبة للباحثين:. 2.2.1

 تمنح المستودعات الباحثين سواء كانوا مؤلفين أو قراء عددا من المزايا نذكر منها:

  تعمل المستودعات بمثابة أرشيف مركزي إلنتاجهم العلمي يزيد من فرصة بثها، مما يتيح زيادة االطالع

 .2المتوقع للبحوثImpact Factorواالستشهاد المرجعي ومن ثم يزداد عامل التأثير 

 ى التواصل والتعرف على نتائج البحوث الجديدة، مما يسفر عن مزيد من التراكم المعرفي والحصول عل

 .(3)التغذية المرتدة

 .تلغي القيود التي تتعلق بعدد الصفحات في نشر البحوث بالدوريات العلمية 

  .مساعدة الباحثين في إدارة متطلبات الجهات الممولة للبحوث بإتاحتها في المستودعات 

 المزايا بالنسبة للمكتبات:. 3.2.1

  الدوريات اإللكترونية.التغلب على أزمة الترخيص التي تتعلق بالتعامل مع 

 .تساعد المكتبات في مواجهة متطلبات العصر الرقمي بتلبية احتياجات المستفيدين 

  محاولة سد الفجوة بين احتياجات المستفيدين وتراجع ميزانيات المكتبات أم ارتفاع أسعار الدوريات العلمية

 اإللكترونية.

                                           

1- Kanchan, Kamila(2009) .Institutional Repository Projects in India. 7th InternationalCALIBER-2009.(on line). 
Available at :http://www.inflibnet.ac.in/caliber2009/CaliberPDF/17.pdf (visited 16/05/2016). 
2- Jingfeng, Xia. Assessment of Self-archiving in Institutional Repositories:Acros Disciplines. (On line) . Available at:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133307001929(visited 05/05/2016). 

 )على الخط(. متاح على:. 2011. ديسمبر 27. عCybrarians Journalعمر، إيمان فوزي. نشأة وتطور المستودعات الرقمية المفتوحة.  -3
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 ي عمليات اإلعداد للمستودع بحسبها الجهة المسؤولة تسمح للمكتبات بأداء دور ريادي من خالل مشاركتها ف

 عن المستفيدين.

 

وصف اتحاد المصادر األكاديمية والنشر األكاديمي  العناصر األساسية للمستودعات الرقمية المؤسساتية:. 3.1

SPARC  ،المستودع الرقمي المؤسسي على أنه منتمي لمؤسسة، وأكاديمي، وتراكمي ومستمر وحر ومتداخل

 :(1)واألقسام التالية توضح العناصر األساسية هذه

فالمستودعات الرقمية المؤسساتية تعرض تجسيدا تاريخيا وملموسا  أوال: المستودع الرقمي منتمي لمؤسسة:

 المؤسسة، حيث تصبح هذه المؤسسات مؤشرات هامة للجودة األكاديمية للمؤسسات.للحياة الفكرية ومخرجات 

اعتمادا على األهداف المحددة لكل مؤسسة يمكن أن يحتوي  ثانيا: المستودع الرقمي يتضمن محتوى أكاديمي:

االت المستودع المؤسسي على أي عمل منتج بواسطة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمؤسسة كمق

 الدوريات وأوراق البحوث، الكتب اإللكترونية، الرسائل الجامعية، الدروس والمحاضرات.

حيث تهدف المستودعات المؤسساتية إلى حفظ وتوفير إتاحة  ثالثا: المستودع الرقمي المؤسسي تراكمي دائم:

 ألبد.للمحتوى الرقمي على المدى الطويل فيجب أن يكون المحتوى المجمع تراكمي ومستمر ل

ولكي يقوم المستودع بتوفير إتاحة إلى مجتمع بحثي واسع  رابعا: المستودع الرقمي المؤسسي متداخل وحر:

، فاألهداف فيجب أن يكون المستخدمون من خارج الجامعة قادرين على إيجاد واسترجاع المعلومات من المستودع

خدمين بعيدا عن مجتمع المؤسسة من الوصول التي تدفع المؤسسة إلى تطوير مستودع رقمي تتطلب تمكين المست

 للمحتوى.

هنالك نظم متعددة لبناء المستودعات الرقمية متفاوتة في إمكانياتها  نظم بناء المستودعات الرقمية:. 4.1

تودعات وإدارة المحتويات الرقمية، أو ومواصفاتها، ويعد اختيار نظام المستودع من أهم خطوات بناء المس

 :وهي المستودعات الرقميةبرمجيات لبناء 

وهي النظم التي يمكن الحصول عليها مقابل دفع مبلغ ما، إضافة : proprietary Software النظم اإلمتالكية

م مع المزود، أي الناشر الخاص بالنظا Source Codeالبرنامج المصدر  ، ولكن يبقىاالستشاراتإلى أجور 

 التجاري.

الخاص   Source Codeالمصدر البرنامجوهي نظم تتيح  :Open Source Sofwareنظم مفتوحة المصدر: 

 .(2)بالنظام، وغالبا ما تتيح التحميل المجاني، كما يمكن تعديلها إجراء التغيير عليها

                                           

 متاح على:  )على الخط(..حنان ،أحمد فرج. المستودعات المؤسسية ودورها في دعم المحتوى العربي وإثرائه على األنترنت -1

132.pdf-www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/.../93        (.16/04/2016)زيارة يوم 

الرقمى / شانتا ميتى ؛ نظم مفتوحة المصدر إلنشاء المستودعات الرقمية والحفظ   مبادرة المصدر المفتوح فى الحفظ الرقمى : الحاجة إلى .ديف، بورنيما -2

 متاح على: -.)على الخط( 2013، ديسمبر 33ع  -.Cybrarians Journal -. ترجمة عمرو حسن فتوح حسن
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=657(11/05/2016زيارة يوم). 
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وهي نظم يمتلكها المزود، حيث يقوم بدوره باستضافة  :Software Service Model نظم بوساطة مزود

 . Open Bepress Repositoryت أخرى مثل برنامج النظام وإدارته، إضافة إلى خدما

الخيار الثاني هي النظم مفتوحة المصدر، وهو الخيار األوسع واألكثر انتشارا، إضافة إلى أنه أشهر النظم 

وذلك بسبب توفيرها مزايا ال تتوفر بغيرها من  Eprints ;DSpaceمثل  المستخدمة في بناء المستودعات الرقمية

 :(1)التطوير والدعم ومن بين هذه البرمجيات ما يلي وإمكانية المجانية أهمها

، حيث University of Southamptonفي جامعة ساوثهامبثون  Eprintsتم تطوير نظام  :Eprintsنظام 

 ذلك هو تسهيل اإلتاحة المجانية للبحوث العلمية ويعد بمثابة أرشيفوكان الهدف من  2000أطلق في أواخر 

 مؤسسة. 400للوثائق اإللكترونية األخرى كالصور والسمعيات، ويستخدم في أكثر من 

هو نظام جرى تطوير كبرنامج مفتوح المصدر من خالل التعاون بين مكتبات معهد  :DSpaceنظام 

وقد جرى إصدار أول نسخة عامة سنة  HPبمنحة من شركة  HPوشركة MITماساتشوستس للعلوم والتقنية 

2002(2). 

لبناء نظم إدارة مستودع  Federoمشروع  Andrew Wحيث مولت مؤسسة أندرو دبليو  :Fedoraنظام 

 University of Virginiaبالتعاون المشترك بين جامعة فرجينيا  Fedoraللوثائق الرقمية وقد جرى تطوير 

القابلة المكتبات الرقمية  ، وقد صمم النظام ليكون األساس الذي تبنى عليهCornell University وجامعة كورنيل

 .2003للتشغيل المتبادل والمرتكزة على الويب وقد صدرت أول نسخة له عام 

وتقدم برامج إدارة المستودعات الرقمية العديد من الخدمات سواء تعلق األمر بجانب اإلدارة وتسيير المحتوى أو 

 :(3)هي بحث واالسترجاع وهذه الخدماتما تعلق األمر بجانب المستفيد وال

 دعم عمليات اإليداع الشخصي. خدمة اإليداع واالسترجاع:

 لتقييد الوصول إلى المعلومات. التحكم في اإلتاحة وإدارة الحقوق:

واستعراض المقاالت  Workflowدعم العديد من الوظائف اإلدارية مثل تصميم سير العمل  الخدمات اإلدارية:

 .Metadataواألوراق العلمية التي قدمت قبل أو بعد النشر ومراجعة ما وراء البيانات 

إلنشاء الميتاداتا والتأكد من أنها ستكون متاحة لمحركات البحث، سواء البحث داخل تقديم الدعم  خدمة الميتاداتا:

 (.Harvestersالمستودع أو الحاصدات )

                                           

 )على الخط(. متاح على:. 2013. سبتمبر 32. عCybrarians Journalنموذجا.  DSpaceنسرين، عبد اللطيف قباني. نظم بناء المستودعات الرقمية: نظام  -1
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 دعم المستخدم،

 تأمين إدارة أمنة للبيانات، وذلك من خالل تقديم خدمات النسخ اإلحتياطي. مساحة التخزين:

 وذلك لدوام أسماء الكيانات الرقمية داخل المستودع.خدمة تسمية الملفات: 

 سواء داخل المستودع المحلي أو عبر مستودعات المؤسسات األخرى.دعم محركات البحث:

 وتهجيرها.السماح بالحفاظ على الملفات 

 :(1)أربعة أهداف رئيسية المتالك مستودع رقمي جدتو أهداف المستودعات الرقمية:. 5.1

  ومراكز األبحاث العلمية األخرى.لخلق مكانة عالمية للمؤسسة بين مؤسسات 

 .لجمع المحتوى العلمي في مكان واحد حتى يسهل الوصول إليه 

 الشخصي أو األرشفة الذاتية.يداع لتوفير وصول حر إلى الناتج العلمي من خالل اإل 

  التخزين والحفظ على المدى البعيد لألصول الرقمية للمؤسسة بما في ذلك غير المنشورة أو التي يمكن أن

 تفقد بسهولة كاألدبيات الرمادية.

 تحليل المستودعات الرقمية موضوع الدراسة: .2

تغطيها المستودعات موضوع  تنوعت الموضوعات التي التوزيع الموضوعي للمستودعات الرقمية: .1.2

 الدراسة ما بين العلوم البحثة والعلوم اإلجتماعية واألدب والقانون والسياسة والعلوم البيطرية والزراعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 



 

 

 

 

 

 

 

 ( التوزيع الموضوعي للمستودعات الرقمية بالجزائر02شكل رقم )

العلوم % من المستودعات موضوع الدراسة هي مستودعات متخصصة في 20.00( أن 02يتضح من الشكل )

% من المستودعات تخصصات 10.00التطبيقية البحثة كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، بينما تغطي 

% من المستودعات في موضوعات 8.00كعلوم االقتصاد والتجارة واللغة واألدب، بينما تخصصت نسبة 

 % كمستودعات عامة.15.00والعلوم اإلجتماعية، ونسبة  ذا القانون والسياسةوالمكانيك، وك ونيكاإللتكر

تنوعت مصادر المعلومات المتاحة  لمستودعات الرقمية:با لمصادر المعلومات التوزيع النوعي. 2.2

ع مصادر بالمستودعات الرقمية موضوع الدراسة، وكانت األطروحات والرسائل الجامعية هي أكثر أنوا

من إجمالي المستودعات الرقمية على إدراجها، ( مستودع 11)% 91.66المعلومات الموجودة، حيث حرصت 

ثم المواد الغير منشورة بنسبة  )ستة مستودعات(%50تليها كل من مقاالت الدوريات وأعمال المؤتمرات بنسبة 

 األخير المواد السمعية البصرية بنسبةوفي % 25وكذا الكتب اإللكترونية بسنبة  )أربع مستودعات(33%

8.33.% 
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 2729 _ √ _ _ _ √ √ √ الفضاء الرقمي لجامعة البويرة

 1839 √ _ _ _ _ _ √ √ المكتبة االفتراضية للطاقات المتجددة

 223 _ √ _ _ _ _ _ √ مستودع مركز البحث في االقتصاد 
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التوزيع الموضوعي للمستودعات الرقمية 



 ( التوزيع النوعي لمصادر المعلومات بالمستودعات الرقمية01جدول)

أنواع مصادر  وكان مستودع مركز البحث في اإٌلعالم العلمي والتقني هو أكثر المستودعات الذي ظهر به أكثر

حيث اشتمل على ستة أنواع من مصادر المعلومات. واحتوى مستودع الرسائل الجامعية لجامعة محمد  المعلومات

 يعنى بنشر الرسائل الجامعية فقط. مستودع باعتبارهخيضر بسكرة على نوع واحد من مصادر المعلومات 

اعتمدت المستودعات الرقمية موضوع الدراسة  موضوع الدارسة:رمجيات إنشاء المستودعات الرقميةب. 3.2

على عدة برمجيات إلنشائها، حيث استخدمت كل المستودعات الرقمية برمجيات مفتوحة المصدر وكان برنامج 

DSpace من إجمالي 75هو أكثر البرامج استخداما، وهذا ما يتبين من خالل الشكل حيث اعتمدت عليه %

و  Wordpress، وبرنامج إدارة المحتوى Eprintsل من برمجية المستودعات موضوع الدراسة، تليه ك

PhpMysql. 

 

 

 

 

 

 ( برمجيات إنشاء المستودعات الرقمية موضوع الدراسة03شكل)

 التطبيقي من أجل التنمية

 المكتبة االفتراضية مركز البحث

 في اإلعالم العلمي والتقني 
√ _ √ √ √ √ √ _ 632 

 7472 _ _ _ _ _ _ √ √ مستودع جامعة أبو بكر بلقايد

 1261 _ _ _ _ _ √ _ √ مستودع جامعة الحاج لخضر

 240 _ _ _ _ _ √ _ √ مستودع جامعة حسيبة بن بوعلي

 2529 _ _ _ _ _ √ √ √ األرشيف المفتوح لجامعة بومرداس

 12076 √ _ _ _ √ _ _ _ مستودع جامعة الجزائر 

 3359 _ √ _ _ _ _ √ √ مستودع جامعة بسكرة

 1812 _ _ _ _ _ _ _ √ الرسائل الجامعية لجامعة بسكرة

 المنشورات األكاديمية لجامعة 

 سوق أهراس
√ √ √ √ _ _ _ _ 290 

  8.33 33 8.33 8.33 25 50 50 91.66 النسبة المئوية

0

5

10

Dsapce Eprints wordpress php mysql

75%

8.33 8.33 8.33%



% 70حرصت  موضوع الدراسة: طرق عرض بيانات الوصف لمصادر المعلومات بالمستودعات الرقمية. 4.2

من المستودعات الرقمية موضوع الدراسة على عرض االستشهاد الخاص بمصادر المعلومات الرقمية المتاحة، 

التي يحتاجها المستفيد لالستشهاد بالمصدر، ثم عرص مجموعة من )ميتاداتا( ويشمل كل البيانات البيليوغرافية 

 (.02خالل الجدول رقم )البيانات التفصيلية الخاصة بالكيان الرقمي وهذا ما يتضح من 
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 √ _ _ √ _ √ _ _ √ √ √ الفضاء الرقمي لجامعة البويرة

 _ _ _ _ _ _ _ _ √ √ √ المكتبة االفتراضية للطاقات المتجددة
 مستودع مركز البحث في االقتصاد 

 التطبيقي من أجل التنمية
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 مركز البحثلالمكتبة االفتراضية 

 في اإلعالم العلمي والتقني 
√ √ √ √ _ √ √ √ √ _ √ 

 √ _ √ √ _ √ √ _ √ √ √ مستودع جامعة أبو بكر بلقايد
 √ - √ _ _ _ _ √ √ √ √ مستودع جامعة الحاج لخضر

 √ _ _ √ _ _ _ _ √ √ √ مستودع جامعة حسيبة بن بوعلي
 √ _ _ √ √ √ √ √ √ √ √ األرشيف المفتوح لجامعة بومرداس

 √ _ _ √ √ √ √ √ √ √ √ مستودع جامعة الجزائر 
 √ _ √ √ _ √ √ _ √ √ √ مستودع جامعة بسكرة

 √ _ √ √ √ √ √ _ _ √ √ الرسائل الجامعية لجامعة بسكرة

 المنشورات األكاديمية لجامعة 

 سوق أهراس
√ √ _ _ √ √ √ √ √ _ √ 

 100 8.33 58.33 83.33 50 75 58.33 83.3341.66 100100 النسبة المئوية

 عرض بيانات الوصف لمصادر المعلومات بالمستودعات الرقمية موضوع الدراسة(02)جدول

( أن كل من عنصر العنوان والمؤلف ونوع المادة، توافر في كل المستودعات الرقمية 02نالحظ من الجدول )

% يليه 83.33موضوع الدراسة، بينما ظهر عنصر تاريخ النشر ورابط الكيان الرقمي في تسع مستودعات بنسبة 

% وفي 50سنبة %، ثم حقل الكلمات المفتاحية ب58.33%، ثم حقل الناشر بنسبة 75عنصر تاريخ اإلدراج بنسبة 

 %.8.33األخير حقل المستخلص واللغة بنسبة 

تنمية عرض وصف مختصر لكل مصدر وكذلك ث في االقتصاد التطبيقي من أجل اليوفر مستودع مركز البحو 

 كما هو موضح في الشكل التالي: Dublin Coreعرض مفصل بصيغة دبن كور 



 

 

 

 

 

 

 

عرض  (03) شكل 

مفصل 

 Dublin Coreبصيغة دبن كور 

والفهرسة  MODSأما عن طرق عرض بيانات الوصف وفق خطط وصف معينة مثل دبلن كور، وميتاداتا 

. فتبين نسبة BIPTEX , RDF , METSوغيرها، وعرض البيانات في أكثر من شكل  MARCالمقروءة أليا 

من  %16.66% من المستودعات الرقمية موضوع الدراسة استخدمت خطة دبلن كور، وتبين نسبة 75

 .UNIMARCالمستودعات استخدمت خطة 

وجود مستودع واحد يتيح إمكانية عرض البيانات الوصفية في أكثر من خطة أو شكل وهو مستودع الرسائل 

 الجامعية لجامعة بسكرة كما هو مبين في الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

طرق عرض البيانات  ( 04شكل)

 الوصفية بمستودع الرسائل الجامعية لجامعة بسكرة



أتاحت المستودعات الرقمية موضوع  أساليب البحث واالسترجاع بالمستودعات الرقمية موضوع الدراسة:. 5.2

أو  Browsingالدراسة عدة أساليب لتمكين مستخدميها من استرجاع مصادر المعلومات وذلك من خالل التصفح 

 إدارج استخدام محرك بحث داخلي:

 التصفح:استرجاع مصادر المعلومات من خالل  .1.5.2

يمكن للمستفيدين من المستودعات الرقمية موضوع الدراسة استرجاع الكيانات الرقمية من خالل التصفح وفقا 

 وهذا ما يبينه الجدول التالي:للموضوع أو حسب العنوان، أو المؤلف، تاريخ النشر، نوع المادة وه
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 _ _ _ _ _ _ _ √ √ √ √ √ الفضاء الرقمي لجامعة البويرة

المكتبة االفتراضية للطاقات 

 المتجددة
√ √ √ √ √ _ _ _ _ √ _  

 مستودع مركز البحث في االقتصاد 

 التطبيقي من أجل التنمية
_ √ √ √ √ _ _ √ _ √ _ √ 

 مركز البحثلالمكتبة االفتراضية 

 في اإلعالم العلمي والتقني 
_ √ √ √ √ _ _ √ √ √ √ √ 

 _ _ _ _ _ _ _ √ √ √ √ √ مستودع جامعة أبو بكر بلقايد

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ √ √ _ مستودع جامعة الحاج لخضر

 _ _ _ _ _ _ _ √ √ √ √ √ مستودع جامعة حسيبة بن بوعلي

 - √ √ √ √ _ _ √ √ √ √ √ لجامعة بومرداساألرشيف المفتوح 

 _ √ √ √ √ _ _ √ √ √ √ _ مستودع جامعة الجزائر 

 √ √ √ √ √ _ _ √ √ √ √ _ مستودع جامعة بسكرة

 _ _ _ _ _ _ _ √ √ √ √ _ الرسائل الجامعية لجامعة بسكرة

 المنشورات األكاديمية لجامعة 

 سوق أهراس
√ √ √ √ √ _ _ √ √ √ √ _ 

 25 41 58 50 50 00 00 91 91 100 100 50 المئوية النسبة

 أساليب التصفح المتاحة بالمستودعات الرقمية موضوع الدراسة (03)جدول

% من إجمالي المستودعات الرقمية موضوع الدراسة 100% إلى 90أنه من ( 03يتضح من الجدول رقم )

المؤلف وتاريخ النشر، في حين وفرت بعض حرصت على استعراض محتوياتها وفقا، للموضوع، العنوان، 

مصادرها وفقا لنوع المادة العلمية، من كتب ورسائل جامعية ودوريات،  تودعات الرقمية طرق أخرى لتصفحالمس

محتوياتها وفقا  ن المستودعات الرقمية على تصفح% م50%.وحرصت 60إلى  40ومؤتمرات بنسبة تتراوح بين 

 مية التي تنتمي إليها.ألسماء الكليات واألقسام العل



 

 

 

 

 

 

 

طرق تصفح   (05شكل)

بالمستودعات  المحتويات 

موضوع  الرقمية 

 الدراسة

 

حرصت خمس مستودعات رقمية على إتاحة تصفح محتوياتها وفقا لمواضيعها وعناوينها وأسماء مؤلفيها وتاريخ 

 .(05). شكل نشرها وكذا أسماء الكليات واألقسام المنتمين إليها

إمكانية تصفح المحتويات وفقا لخطة تصنيف معينة كتصنيف ديوي العشري أو تصنيف محلي أو تصنيف كما أن 

 .وكذا التصفح باستخدام اللغة التي نشرت بها مصادر المعلومات ،منعدمة تماما في كل المستودعاتكانت  ،خاص

مية وهي الرسائل الجامعية ووفرت ستة مستودعات رقمية إمكانية التصفح وفقا لنوع المادة العل(، 05شكل)

 .(05. شكل)والدوريات و وقائع المؤتمرات

 من خالل البحث في محرك بحث داخلي:بالمستودعات موضوع الدراسة استرجاع المصادر  .2.5.2

أتاحت جميع المستودعات الرقمية موضوع الدراسة إمكانية البحث واإلسترجاع من خالل محرك بحث داخلي حيث 

% منها إمكانية البحث المتقدم، كما حرصت كل المستودعات الرقمية على إتاحة البحث بالعنوان وإسم 66.66قدمت 

% وفي 83.33بحث بالكلمات المفتاحية بنسبة %، يليه ال91.66%، يليه البحث بالموضوع بنسبة 100الملف بنسبة 

 .%75بتاريخ النشر بنسبة البحث  األخير 
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 _ _ _ _ _ √ √ √ √ √ _ الفضاء الرقمي لجامعة البويرة
 _ _ _ _ _ _ _ √ √ √ √ االفتراضية للطاقات المتجددةالمكتبة 

 مستودع مركز البحث في 

 االقتصادالتطبيقي من أجل التنمية
_ √ √ √ √ √ _ _ _ _ _ 

 مركز البحثلالمكتبة االفتراضية 

 في اإلعالم العلمي والتقني 
_ √ √ √ √ √ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ √ √ √ √ √ √ مستودع جامعة أبو بكر بلقايد

 _ _ _ _ _ _ √ √ √ _ √ مستودع جامعة الحاج لخضر

 _ _ _ _ _ √ √ √ √ √ _ مستودع جامعة حسيبة بن بوعلي

 √ √ √ √ _ √ √ √ √ √ √ األرشيف المفتوح لجامعة بومرداس

 _ _ _ _ _ √ √ √ √ √ √ مستودع جامعة الجزائر 

 √ √ √ √ _ √ √ √ √ √ √ مستودع جامعة بسكرة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ الجامعية لجامعة بسكرةالرسائل 

 المنشورات األكاديمية لجامعة 

 سوق أهراس
√ _ √ √ √ _ _ _ _ _ _ 

 25 25 25 25 8.33 75 91.66 100 100 83.33 66.66 النسبة المئوية

 اإلمكانات البحثية بالمستودعات الرقمية موضوع الدراسة (04جدول)

إجمالي المستودعات الرقمية على إمكانية البحث وفقا لمحددات أخرى مثل البحث في % من 25وقد حرصت نسبة 

 الدوريات ومقاالتها، المؤتمرات واألطروحات الجامعية وهذه المستودعات هي:

 األرشيف المفتوح لجامعة بومرادس 

 مستودع جامعة محمد خيضر بسكرة 

 مستودع الرسائل الجامعية جامعة محمد خيضر بسكرة 
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 :لمستودعات الرقمية موضوع الدراسةالخدمات اإلضافية با. 6.2

 الخدمات اإلضافية بالمستودعات الرقمية موضوع الدراسة (05)جدول 

أتاحت المستودعات الرقمية موضوع الدراسة مجموعة من الخدمات، مع إمكانية الوصول الحر للكيانات الرقمية 

إلحاطة المستفيدين بأحدث ما تم إدراجه بالمستودع،  rss% من المستودعات خدمات الـ 66.66حيث تقدم 

ارجية المفيدة كروابط نحو النظام % من المستودعات الرقمية على إتاحة العديد من الروابط الخ41.66وتحرص 

والبوابة الوطنية لإلشعار عن  Google Schoolarوجوجل سكولر SNDLالوطني للتوثيق على الخط 

% على إتاحة الوصول الحر لمصادر المعلومات الرقمية مع إمكانية 91.66حرصت قد و .PNSTاألطروحات 

 ب والمؤتمرات.تحميل النص الكامل للمقاالت والرسائل الجامعية والكت

 

 

تنوعت السياسات التي استخدمتها المستودعات الرقمية  سياسات المستودعات الرقمية موضوع الدراسة:. 7.2

بعض السياسات لدى  انعدامموضوع الدراسة واعتمدت عليها في إدارة المحتوى وإتاحته، فقد أظهرت الدراسة 

 أغلب المستودعات الرقمية.

 الميتاداتا الجودة إدارة إدارة حقوق اإلدراج الحفظ اسم المستودع

 _ _ √ _ √ _ _ √ √ الفضاء الرقمي لجامعة البويرة
 _ _ √ _ √ _  _ _ المكتبة االفتراضية للطاقات المتجددة

 مستودع مركز البحث في 

 التطبيقي من أجل التنميةاالقتصاد 
√ _ _ _ √ _ √ _ _ 

 المكتبة االفتراضية لمركز البحث

 في اإلعالم العلمي والتقني 
√ _ _ _ √ _ √ _ √ 

 _  √ _ √ _ _ _ √ مستودع جامعة أبو بكر بلقايد
 √ _ _ √ _ √ √ _ _ مستودع جامعة الحاج لخضر

 _ √  _ √  √ _ √ مستودع جامعة حسيبة بن بوعلي
 األرشيف المفتوح لجامعة 

 بومرداس
_ _ √ √ √ _ √ _ _ 

 _ _ √ _ √ √ √ _ √ مستودع جامعة الجزائر 

 _ _ √ √ √ _ _ √ √ مستودع جامعة بسكرة

 _ _ √  √ _ _ √ √ الرسائل الجامعية لجامعة بسكرة

 المنشورات األكاديمية لجامعة 

 سوق أهراس
_ √ √ _ √ √ √ _ _ 

 16.66 8.33 91.66 16.66 91.66 25 41.66 33.33 66.66 النسبة المئوية



 المحتوى النشر

 √ _ _ _ √ _ الفضاء الرقمي لجامعة البويرة
 _ _ √ √ _ _ المكتبة االفتراضية للطاقات المتجددة

 مستودع مركز البحث في 

 االقتصادالتطبيقي من أجل التنمية
_ _ _ _ _ _ 

 مركز البحثلالمكتبة االفتراضية 

 _ _ √ _ √ _ في اإلعالم العلمي والتقني 

 _ _ _ _ √  مستودع جامعة أبو بكر بلقايد

 _ _ √ _ _ _ مستودع جامعة الحاج لخضر

 _ _ _ _ √  مستودع جامعة حسيبة بن بوعلي

 _ _ _ _ √ _ األرشيف المفتوح لجامعة بومرداس

 _ _ _ _ √ _ مستودع جامعة الجزائر 

 _ _ _ _ √ _ مستودع جامعة بسكرة

 √ √ √ √ √ √ الرسائل الجامعية لجامعة بسكرة

 المنشورات األكاديمية لجامعة 

 سوق أهراس
_ _ _ _ _ _ 

 16.66 8.33 33.33 16.66 66.66 8.33 النسبة المئوية

 سياسات المستودعات الرقمية موضوع الدراسة (06)جدول 

قد حرصت على تحديد  المستودعات الرقمية موضوع الدراسة% من 66.66نسبة  يتبين من الجدول السابق أم ما

سياسات اإلدراج بها، ويعتبر مستودع الرسائل الجامعية لجامعة محمد خيضر بسكره تحديده لكل السياسات 

 كالحفظ واإلدراج، وإدارة الحقوق وإدارة المحتوى والجودة والميتاداتا.

 :عبد الحميد مهري 2ي لجامعة قسنطينة ألية بناء وتنفيذ المستودع الرقمي المؤسسات. 3

مما الشك في أن تغيير ثقافة المجتمع نحو المستودعات الرقمية والوصول الحر للمعلومات أصعب من بناء 

، ويرجع ذلك إلى حداثة هذا الموضوع ورغم ذلك فقد فرض الموضوع نفسه في بيئة رقمي نفسهالالمستودع 

التغيير صعب ولكنه ليس مستحيال، ويمكن تغيير ثقافة المجتمع من خالل ثالث المعلومات الرقمية، والحقيقة أن 

 :)1(وهي مستويات

يقترح الباحث في هذا الجانب التعريف بالموضوع وأهميته وفوائده، : الجانب )النظري، المنطقي، الفوائد(

 ي والعلمي.والقناعة بأن المستودعات الرقمية أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة والتقدم التكنولوج
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يقترح الباحث في هذا الجانب مخاطبة القلوب والعقول بأهمية : الجانب النفسي ) العقول، المصلحة الذاتية(

الموضوع وأثره في الوصول الحر للمعلومات وأن نشر المعلومات وإتاحتها للجميع لالستفادة منها، سيزيد من 

 رفع مستوى البحث العلمي داخل المجتمع.

يقترح الباحث في هذا الجانب أن تتجه المؤسسة التي : اإلداري )اإللزام واإليداع، االتجاهات الدولية(الجانب 

يتبعها المستودع الرقمي إلى إلزام جميع الباحثين فيها بإيداع أعمالهم العلمية في المستودع الرقمي، لمواكبة 

المؤسسة على ما توفره من معلومات علمية االتجاهات الدولية في الوصول الحر للمعلومات، حيث تقاس قدرة 

 متاحة على شبكة االنترنت.

تجهيز يمكن أن يطبق عالميا، فالخبرات كلها عدم وجود نمط هو من ضمن تحديات تطوير المستودعات الرقمية و

رقمية مختلفة ومتأصلة في بيئة المؤسسة، فاألدب مليء بأنماط التجهيز ودراسات الحالة عن تطوير المستودعات ال

المؤسساتية المحلية، فنظرا لوجود اختالفات بين المستودعات فيما يتعلق بالبرامج والسياسات وأنواع المؤسسات 

ذا يجعل بيئة المستودع معقدة للغاية وغير قابلة للمقارنة، وفي هذا الوقت فإن أدلة فه واحتياجات المستخدمين

دعات، كما يمكن أن تختار كل مؤسسة سياساتها الخاصة أفضل الممارسات يمكن أن ترشد عملية تجهيز المستو

وتتخذ وتعيد استخدام خبرات مستودعات أخرى، ومما الشك فيه أن وضع أي تصور مقترح ألي موضوع يعتمد 

على الدراسات السابقة في هذا الموضوع وعلى قدرة الباحث على صياغة هذا التصور. وبالرغم من أن كل 

يوجد مع والفريد إلنشاء مستودعها الرقمي والذي يعكس سياقها ومجتمعها المحدد، مؤسسة سوف تملك اتجاهها 

 :)1(ل المؤسسات نذكر منها ما يليك عدد من العناصر المشتركة بين كذل

يجب تحديد المبررات المقنعة التي جعلت المؤسسة أو الجامعة في بناء مستودع  تحديد مبررات إنشاء المستودع:

سيملكه ويدعمه، ولتبرير المستودع فمن الهام العمل على توضيح مدى انسجام المستودع مع أو المجتمع الذي 

أولويات المؤسسة وهذا يعني في المؤسسات األكاديمية أو البحثية التركيز على فوائد المؤسسة في امتالك أداة 

 تقييم نشاط البحث المنفذ فيها.والتي يمكن أن تزيد من استخدام وتأثير جهودها البحثية وتعظيم رؤية مخرجاتها و

يمكن أن تملك المستودعات تنوعا من االستخدامات، وتركز معظم المستودعات حتى  تعريف غرض المستودع:

، ومع ذلك تركز البعض منها على دعم مبادرات النشر الرقمي في األن على توفير إتاحة حرة إلى األبحاث

فالمستودعات األكثر نجاحا هي تلك التي تدعم احتياجات المجتمع، الجامعة بينما تهدف األخرى لحفظ المحتوى، 

 فيحب تطوير خدمات المستوع مع الوضع في االعتبار فكرة واضحة لغرض المستودع.
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بمجرد تحديد الغرض من المستودع فيمكن أن يبدأ المجهزون بعد ذلك في تحديد  تحديد خدمات المستودع:

والتي يمكن توفيرها بواسطة المستودع، وذلك باإلجابة على األسئلة المختلفة خدماته، ويوجد العديد من الخدمات 

 ما هي مهمة الخدمة؟ ما هي أنواع المحتويات المتوقعة؟ ومن هم المستخدمين األساسيين؟  التالية:

اعتمادا على احتياجات وخدمات المستودع يجب أن تبدأ المؤسسات بعد ذلك في تقييم  اختيار برنامج المستودع:

البرنامج الذي يقابل اجتياحات المؤسسة ومواردها المتاحة ويجب اختيار برامج المستودعات المتاحة بالسوق، 

األقدم  Eprintsرنامج )الميزانية والعاملين(، كما يجب اختيار البرنامج الذي يحقق األهداف مطلوب تحقيقها، فب

بدال عن ذلك فيسمح  DSpaceواألكثر شهرة يسمح بإيداع األبحاث التقليدية التي تعتمد على النص، أما برنامج 

 بإيداع معدل واسع من أنواع المواد الرقمية مثل ملفات الصوت والفيديو والبرامج.

تصلة متصلة بإدارة المستودع مثل تلك الميجب وضع سياسات للعديد من المجاالت ال تطوير سياسات المستودع:

 بالمجموعات واإلتاحة والحفظ، ويجب تشكيل مجموعة استشارية للمساعدة في اتخاذ القرارات.

متطلبات العمالة المطلوبة لتشغيل المستودع تختلف بشكل كبير بين المؤسسات، ومع ذلك  اختيار الموارد البشرية:

 تضمنة والمتمثلة في وظيفة مدير المستودع ووظيفة إداري المستودع.يوجد أنواع أساسية من الوظائف الم

معظم المستودعات تنظم طبقا للمجموعات والتي تدعا غالبا مجتمعات، وهي المجموعات التي  تحديد المجتمعات:

 تشارك بالمحتوى في المستودع وتتضمن: األقسام اإلدارية والعلمية والكليات والمراكز والوحدات.

تسكين المستودع بالمحتويات يعد واحدا من أكبر التحديات لمديري المستودعات، والترويج  لمستودع:تسويق ا

 للمستودع يعد المفتاح لضمان رؤيته ونجاحه.

وقد قام الباحث بمراجعة اإلنتاج الفكري العالمي حول موضوع إنشاء وبناء المستودعات الرقمية قصد التوصل 

 لى عدد من المتطلبات.والتي تعتمد ع 2إلى ألية لتنفيذ مشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة 

 إنشاء المستودعات الرقمية: متطلبات. 2.3

  المتطلبات اإلدارية: .1.2.3

 خطيط وإعداد السياسات الخاصة بالمستودع من خالل ما يلي:ضرورة الت

دراسة الجدوى االقتصادية والتنظيمية للمستودع، وتحديد األهداف من إنشاء المستودع والتي يمكن أن تحدد 

 حاجة الجامعة لتحقيق ما يلي:

 .إتاحة الوصول للمصادر التعليمية التي تسهم في تطوير المقررات الدراسية 

  الفرص لتبادل المعلومات والمعرفة على النطاق المحلي والوطني والعالميإتاحة. 

 .إتاحة نقاط وصول أفضل لمصادر المعلومات 

 في دعم العملية التعليمية. التأكيد على مكانة الجامعة ودروها 



 إعداد السياسات الخاصة بالمستودع والتي تشمل ما يلي:

حديثة لها أهدافها وضوابطها وسياساتها كأي مؤسسة معلوماتية سواء تعد المستودعات الرقمية مؤسسة معلوماتية 

تقليدية أو رقمية، وهذه السياسات بمنزلة الالئحة الداخلية للمستودع، حيث تتحدد فيها سياسة المحتويات التي يتم 

وسياسة ضبط  إيداعها في المستودع، أنواعها وأشكالها، وسياسة اإلقتناء، واإليداع، وسياسة تنظيم المحتويات

 :(1)الجودة، وسياسة الحفظ، وسياسة إدارة المخاطر ويمكن بيان ذلك كما يلي  

يمكن القول بأن" المستودع الرقمي كائن ينمو" وينمو هذا الكائن بمقدار ما يتم تغديته من  سياسة المحتويات:

اع واألشكال للكيانات الرقمية كيانات رقمية تمثل محتوى هذا المستودع الرقمي، وفي هذه السياسة تتحدد األنو

 ويمكن إبراز ذلك من خالل ما يلي:

هناك العديد من الكيانات الرقمية التي يقترح  أنواع الكيانات الرقمية المقترح إيداعها في المستودع الرقمي:

 إيداعها في المستودع الرقمي وهذه الكيانات هي:

 الرسائل واألطروحات الجامعية 

  اإللكترونيةالمسودات والمطبوعات 

 التقارير ووقائع المؤتمرات 

 الدوريات 

 الكتب اإللكترونية 

 أشكال الكيانات الرقمية المستهدف إيداعها في المستودع الرقمي:

 النصوص الرقمية 

 الفيديوالرقمي 

  الصور الرقمية 

 الصوت الرقمي 

وتنمية المجموعات الرقمية في يمثل اإليداع الرقمي حجر األساس لبناء  سياسة اإليداع والملكية الفكرية:

المستودعات الرقمية، ويقترح الباحث تحديد سياسة لإليداع الرقمي تتضمن حقوق المودعين)المؤلفين، الناشرين( 

 وحقوق المستودع من خالل هذه السياسة وهي كما يلي:

                                           

1- Miguel ,Ferreira (2008). Ana Alice Baptista. D-lib Magasin.Some Ideas on How to Create a Successful Institutional 

http://www.dlib.org/dlib/january08/ferreira/01ferreira.html: ). Available atOn line (Repository. V14. N ½. 2008. 

(visited 12/04/2016). 
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من النقاط التي يجب من خالل سياسة اإليداع يتم إعداد ترخيص إيداع، وهناك مجموعة  إعداد ترخيص اإليداع:

 تحديدها في ترخيص إيداع للمستودع وهي:

 .الحق غير الحصري لتخزين وتوزيع أعمال المؤلفين 

 .الحق غير الحصري إلعداد نسخ احتياطية والحفظ الرقمي 

 .تحديد حالة ملك حقوق التأليف والنشر للمواد في المستودعات الرقمية 

 ميتاداتا في المستودعات الرقمية.تحديد حالة مالك حقوق التأليف والنشر لل 

 تحديد مسؤوليات المستودع الرقمي:

 .النسخ اإلحتياطي باستمرار للمستودع 

 .تحويل أشكال الملفات عندما تتقادم 

 .ضمان كون المستودع متاحا دائما 

ن خطط الميتاداتا ينغي اختيار خطة الميتاداتا المناسبة، حيث تتوافر العديد م: سياسة تنظيم المحتويات) الميتاداتا(

والبسيطة مثل دبلن كور  MARC XMLما بين المعقدة مثل التي يمكن استخدامها بالمستودعات الرقمية تتراوح 

DC  وخطة ميتاداتا وصف الكيانMODS .المناسبة لوصف الكيانات الرقمية على اختالف أنواعها 

 المتطلبات التقنية: .2.2.3

والتي تشمل األجهزة المادية والبرمجية، للبدء في بناء المستودع الرقمي  البد من تحديد المتطلبات التقنية الالزمة

 :)1(ومن بين هذه المتطلبات ما يلي

 األجهزة المادية:

 .الحاسبات األلية ذات المواصفات العالية 

 .الماسحات الضوئية 

 .الكاميرات الرقمية 

 .أجهزة الفيديو 

 .توفير شبكة اتصاالت 

توفير مجموعة من البرامج التي يمكن من خاللها بناء المستودع الرقمي، فهناك برامح يجب  التجهيزات البرمجية:

 إدارة المستودعات الرقمية، وبرامج خاصة ببناء وتنظيم واسترجاع الكيانات الرقمية وهي كما يلي:

 DSpace, Eprints, Fedora المستودعات الرقمية:إدارة  برامج

 مراعاتها عند اختيار نظام لبناء المستودعات الرقمية وتقييمها مايلي:ومن أهم المبادئ التي يجب 
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 أنواع الملفات وصيغها Image- Video- Audio .المدعومة من طرف النظام 

 .معايير الميتاداتا الوصفية والتقنية والحفظ المدعومة من قبل النظام 

  إمكان التشغيل المتبادل أي مدى دعم النظام للبروتوكوالت مثلOAI-PMH, Z39.50 , SRW 

 .إمكان التصفح والبحث في حقول الميتاداتا 

 .إمكانية البحث في النص الكامل 

  التحكم في صالحيات الوصول بتحديد المستخدمين المخولين بالدخول للنظام، والترخيص، والصالحيات

 المسموحة.

 باإلضافة إلى هذه البرمجيات هناك برامج أخرى نذكر منها:

 الصور برامج التقاط 

 برامج تحرير الصور 

 برامج التعرف الضوئي على الحروف 

 برامح األوفيس 

  برامج تحويل وقراءة ملفاتpdf 

 .برامج تحرير الفيديو والصوت الرقمي 

فالعنصر البشري في أي مؤسسة يعتبر العمود الفقري لمثل هذه المشروعات  تحديد فريق العمل وتدريبه وتأهيله:

في المستودعات الرقمية تتعدد وظائفهم ومهامهم، ويمكن بيان الهيكل التنظيمي للمستودع ومن هنا فإن العاملين 

 الرقمي كما يلي:

 مشرف على إدارة المستودع الرقمي 

 مدير المستودع الرقمي 

 أخصائييرقمنة 

 أخصائي برمجة وفني شبكات 

 أخصائي تجميع الكيانات الرقمية 

 إخصائي ميتاداتا 

ويلعب تصميم واجهة مألوفة  دورا مهما في وجود تفاعلي  من المستودعات الرقمية:تصميم واجهات المستفيدين 

 بين هذه الواجهات:بين المستفيد والمستودع ومن 

 واجهة التسجيل 

 واجهة اإليداع 

 واجهة البحث واالسترجاع 

دء في إطالق يتم الببعد تصميم واجهات المستفيدين واختبارها  إطالق المستودع الرقمي على شبكة األنترنت:

 المستودع الرقمي على شبكة األنترنت، ويتم الدعاية واإلعالم والتسويق للمستودع.



 

، في هذه المرحلة يتم البدء في تشغيل خدمات المستودع الرقمي تشغيل المستودع الرقمي على شبكة األنترنت:

وذوي الخبرة في مجال المستودعات والبدء في تلقي االقتراحات والشكاوى والتعليقات من جانب المستفيدين، 

 الرقمية على شبكة األنترنت.

 وضع الجداول الزمنية للمراحل السابقة في التصور المقترح:

 المراحل المبرمجة
 الشهر

 األول

 الشهر

 الثاني

 الشهر

 الثالث

 الشهر

 الرابع

 الشهر

 السادس

 المدى

 الطويل

 التعريف بالمشروع وتغيير ثقافة 1

 المجتمع
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 المتطلبات المالية: .3.2.3

تحقيق الفائدة المرجوة من إنشائه، ينبغي أن توفر الجامعة الدعم المالي المناسب للمستودع حتى يتسنى له النجاح و

 ويتمثل في توفير التجهيزات المادية والبرمجية وتوفير مكافآت للعاملين.

 يتوافر به ما يلي:ولضمان نجاح المستودع الرقمي من الضروري أن 

 وإمكانية تحميلها.سهولة الوصول للكيانات الرقمية 

 .وجود ألية لضبط الجودة في المستودع، تطبق على المصادر الرقمية قبل إتاحتها بالمستودع 

 .أن تتفق ألية البحث المستخدمة بالمستودع مع بروتوكوالت البحث المستخدمة في األنترنت 

 البيانات الوصفية )الميتاداتا( لمصادر المعلومات المتاحة مع إمكانية  أن تقدم المستودعات الرقمية

 استيرادها وتحميلها.

  إتاحة العديد من الروابط الخارجية المفيدة داخل المستودع، مثل إتاحة روابط لقواعد البيانات والمواقع

 والبوابات والبحث في مواقع أخرى.



  المصادر اإللكترونية المتاحة كعدد التحميالت أن تقدم المستودعات الرقمية احصائيات حول

 االستشهادات.

 توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: النتائج والتوصيات:. 3.3

  تنوع المواضيع التي تغطيها المستودعات الرقمية موضوع الدراسة ما بين العلوم البحثة والعلوم اإلجتماعية

 ا، لكن يبقى عدد المواد غير كافي لسد احتياجات المستفيدين.والقانون والسياسة وعلوم الحاسب وغيره

  تنوع مصادر المعلومات المتاحة بالمستودعات الرقمية موضوع الدراسة من رسائل جامعية ومقاالت

الدوريات و وقائع المؤتمرات والكتب اإللكترونية والمواد التعليمية والمواد السمعية البصرية وكانت الرسائل 

ي اكثر أنواع مصادر المعلومات إتاحة بالمستودعات، كما توصلت الدراسة إلى ان هناك نقص الجامعية ه

 كبير في إتاحة الوثائق السمعية البصرية.

  ولعل أهمها البرمجيات المفتوحة  إلنشائهااعتماد المستودعات الرقمية موضوع الدراسة على عدة برمجيات

 .استخدامارامج هو األكثر الب DSpaceالمصدر وقد كان نظام 

  إنعدام طرق عرض البيانات الوصفية بأكثر من خطة واقتصار المستودعات الرقمية موضوع الدراسة على

 فقط. Dublin Coreعرض البيانات الوصفية وفق خطة 

 .تنوع أساليب البحث بالمستودعات موضوع الدراسة من خالل التصفح أو استخدام محرك بحث داخلي 

  حرص المستودعات على تقديم بعض الخدمات لمستفيديها وكانت خدمة الـrss .هي الخدمة األكثر تقديما 

  أتاحت المستودعات الرقمية موضوع الدراسة لمستفيديها إمكانية الوصول الحر لمصادر المعلومات من خالل

 تحميلها واالستشهاد بها.

  الدراسة كسياسة الحفظ وإدارة المحتوى وإدارة حقوق نقص السياسات الخاصة بالمستوعات الرقمية موضوع

 النشر والميتاداتا.

 التوصيات:

 من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة يقترح الباحث جملة من التوصيات أهمها:

  ضرورة حرص الجامعات الجزائرية على إنشاء مستودعات رقمية مؤسساتية وإتاحة اإلنتاج الفكري الخاص

 هيئة التدريس المنتسبين إليها.بأعضاء 

  ضرورة حرص المستودعات الرقمية على إعداد السياسات الخاصة بعمليات الحفظ وإدارة المحتويات وضبط

 الجودة والميتاداتا.

 رة حرص المستودعات الرقمية بالجامعات الجزائرية على إنشاء تكتالت بينها وإتاحة البحث الموحد وضر

 ة في أنا واحد.في كل المستودعات الرقمي

 محتوى العلمي حث أعضاء هيئة التدريس المنتمين إلى الجامعات على نشر أبحاثهم العلمية إلثراء ال

 للمستودعات الرقمية.
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