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  داءـــــإه

  

  

  أطال اهللا عمرمهاإىل الوالدين الكرميني 

   وابنيت يامسني نور اهلدى  كل أفراد عائليت، زوجيتإىل 

  وأخوايتإىل كل إخويت 

  إىل كل أفراد أسريت 

   وزمالئي كل أصدقائيإىل

   إىل كل من ساهم يف إجناز هذا العمل

 رمحها اهللا وأسكنها  مسرة حليمةاألستاذة الغالية علينا املغفور هلا إىل روح املرحومة 

  فسيح جنانه

  

  ا  العمل  هذأهدي 

  عني أحجر  زهري 



 
 
 
 
 
 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم



 ب  

  
  

  شـكر  وتقـدير 
  
  

أتقدم بالشكر  اجلزيل إىل األستاذة املشرفة 
،عن كل ما قدمته من عبادة شهرزاد الدكتورة 

  املعلومات و اهودات القيمة   طيلة   
ىل كل  من ساعد يف  إإعداد هذه الرسالة ، و

  .إعداد ها  من قريب أو بعيد 
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التّقنية الحديثة لنظم المكتبات والتّوثيق ؛ يشكّل اإلعالم اآللي التّوثيقي      

،فهو  األجناس واللّغات والتّخصصاتالفتباخ،في كل أنحاء العالم؛والمعلومات

بناء وتطوير مناهجها المعاصرة،وفي مواكبة في ؛المجال الذي ترتكز عليه هذه النّظم

أصبحت تقنياته نافدة أين  منها،مستفيدالات و المعلومالتكنولوجيا وخصائصتطور 

ونشاطاتها الفعلية، يستخدمها المستفيدون في ؛والمرآة العاكسة لمهامها؛لهذه النظم

بل هو ؛عمق في تحليل المعلومات وقياسهافهو ليس التّواالستفادة منها،؛التحاور معها

 .ليه بعد طلبهابانتقالها إها،يربط تلك المعلومات بمن يحتاج إلي؛عالم بأكمله

  

رات على صعيد يبينت تأثيراته الكثير من التّغي؛وطيلة أكثر من خمسين سنة      

مشكّال إياها واحدة ؛حتى تقاطع مع عالم االنترنت؛والتوثيق والمعلومات؛نظم المكتبات

من خالل توغّله في .وكات المعلومات والمستفيدين منها في سلا ومغير،من تقنياته

ق ـث نجد أن مراكز التّوثيـحيانات وتسخيرها،ـمها في تجهيز البيمهاو؛نشاطاتها

 .الرائدة أيضا المكتبات الوطنية اكم، أكثر هذه النظم تطبيقا لتقنياتهيهالمعلومات؛و 

 فهذه المواقع كل ما أمكن تجسيده من تقنياته، جمعالتي ت؛بيئةالب وتشكل  مواقع الوا

 ولإلعالم .ي التوثيق والمعلوماتف؛تها المعاصرةبة الواقع الذي يحكم على خدمابمثا

 ،افيما بينهلكنّها  متداخلة ؛وتقنيات متنوعةومتطور جدا،؛اآللي التوثيقي مفهوم واسع

على حد ؛تخدم بقية التقنيات ذه بدورهاوه؛التقنيات تخدم التقنية الواحدةلدرجة أن كل 

       .المستقبلورهانات ؛سواء،وهو أساس كل تحدياتال

 

  DOCUMENT COMPUTER SCIENCE ـ نشأة وتطور مفهوم اإلعالم اآللي التوثيقي1

  اآللي التوثيقي ـ نشأة وظهور مفهوم اإلعالم1.1

من ؛إلى سنوات الستّينيات؛التّوثيقي  نشأة وظهور مفهوم اإلعالم اآلليتعود       

شيئا معالجة  في؛ليالمتخصصون في اإلعالم اآل مباشرة عندما فكّرالقـرن العشرين،

 ظهور ما سمي و؛د كانت هذه المرحلة بمثابة نشأتهوق.آخر غير الحسابات العادية
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 ،ليتطورINFORMATIQUE DE CONTENU 1في أول األمر باإلعالم اآللي للمحتوى 

 .إلى غاية ما نشهده اليومتالية،عبر مجموعة من المراحل المت؛ فيما بعد مفهومه

  

 م اآللي التوثيقيتطور اإلعال  ـ 2. 1

  

مقارنة مع ضبط ؛هر اإلعالم اآللي التوثيقي مبكرالقد ظ :أ ـ المرحلة األولى 

أن آلة الحاسوب لم تكن فقط قادرة على ؛عالم اآللي ،عندما تيقن متخصصوهاإل

يات أي متتالكن أيضا معالجة سالسل من الحروف،ولكما سبق ذكره،؛تجسيد حسابات

شكالية معالجة في هذه المرحلة أهتم الباحثون بإفت،المكونة للكلما؛من الحروف

ت المعالجة وحجم التخزين كانت قدرا؛أنه في هذه الفترة؛الوثائق، مع العلم

 . حيث بقيت على هذا الحال لمدة طويلةمحدودة،

  

 اتبيبليوغرافيتم ظهور أنظمة معلومات ذات ؛وفيها :ب ـ المرحلة الثانية 

فيها كانت مبادئ المعالجة ؛ فيما بعد،في ظروفتطور؛حيث النص األصليمرجعية،

 .معروفة جزئيا

  

،التي تعتبر تم القيام بالعديد من التجارب؛في هذه المرحلة  :ج ـ المرحلة الثالثة

والمبادئ ؛نفس التصورالمعتمدة على  اآللي التوثيقي في هذه السنوات،األولى لإلعالم

 تطوير نظم البرمجيات :ن هماهدفت إلى تطوير محورين كبيريللمرحلة السابقة،

في إطالق تسمية ؛التوثيقية،ونظم تنصيبها في الحواسب،ما جعل المستعملين يستمرون

 2 .اإلعالم اآللي التوثيقي على هذه الظاهرة

    

                                                
1  Ưinformatique documentaire.[en ligne ] . visité le (12/03/2003 , 23h). Disponible sur Internet :  
http://www.les –infostrateges.com /tag/informatique documentaire. 
2 Ư informatique du contenu .[en ligne ] . visité le (12/03/2003 , 23h). Disponible sur Internet :  
http://www.les –infostrateges.com /tag/informatique documentaire. 

http://www.les
http://www.les
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فتميزت بظهور تطورات واسعة ،على ؛أما هذه المرحلة :د ـ المرحلة الرابعة

،المتاحة من خالل ليوغرافيةبالبيبمراصد قواعد المعلومات ؛مستوى ما يطلق عليه

أظهر صناعة قواعد المعلومات في  الذي هذا،وادم شبكات المعلومات االتصاليةخ

 .هذه الفترة

  

فتميزت بظهور إلى ؛ هذه المرحلةأما عن : هـ ـ المرحلة الخامسة

لما وممهدة ؛؛هي مرحلة جد متطورة و1 الخادمات الكبرى لقواعد المعلومات،؛الوجود

هذا  يدخلف 2.العالميةظهور الشبكة العنكبوتية ب ؛يما بعد شبكة االنترنتيصبح فس

 في كل؛م المعلومات، و تتوسع استخداماتهلعالـ؛حيز األدبيات العلمية؛المفهوم

أين تحول ائق واألرشيف والمكتبات،خاصة المرتبطة بعلم الوث؛المجاالت اإلنسانية

مستوى  تنشر على؛يقيةإلى معلومات توث؛ غير محدودة؛معلومات معينة

 3 .في سبيل إرضائهم؛المستخدمين

  

ة ـالحلق؛وص الكاملةـتبر محركات البحث للنص تع:ـ المرحلة الحالية و

يث ح 4وصورته األكثر تطورا،تطبيقات اإلعالم اآللي التوثيقي،و األساسية ل؛الواصلة

 5 .تدقيق اإلعالم اآللي للمحتوىالولكن بيفضل تسميته هكذا بصفة علمية،

  

   ـ مفهوم اإلعالم اآللي التوثيقي 3. 1

 المركبة من كل المفاهيم الجزئية؛الم اآللي التوثيقي مفهومه العام يستمد اإلع       

 اآللي، اإلعالم،المعلوماتية التليماتيك،المعلومات، تكنولوجيا التقنية، :وهيلتسميته،

 بأنواعها، ؛محتوى الوثائقالتي تعمل على تحليل  ؛تقنياته الكفيلة، والقادرة وبكل 
                                                

1  Ư informatique documentaire.OP.CIT 
2 ƯCACALY,SERGE.DICT.ENCY. DE L'INFORMATION ET DE  LA  DOCUMENTATION .PARIS : NATHAN, 
1997.P.224  
3 Ư Lubkov, M. De l'inforamtique documentaire à la documentation électronique. Archimag, no 23, 
1989, p. 28 

4 Ư informatique documentaire.OP.CIT 
5  Ư OP .CIT 
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وهو مجال واسع من مجاالت تطبيقات اإلعالم اآللي .وتسييره نحو المستفيدين

INFORMATIQUE، مع تطبيقات شبكات المعلوماتالواسعة وتقاطعاته. 

  

  ـ أهم المفاهيم الجزئية المركبة لمفهوم اإلعالم اآللي التوثيقي 1 . 3. 1

  

   INFORMATION  TECHNOLOGY  وماتتكنولوجيا المعل: المفهوم األول

ونواحيها المتعلقة ؛بالتكنولوجيا،يهتم تكنولوجيا المعلومات اختصاص واسع    إن     

عامل تتتكنولوجيا المعلومات وبشكل خاص،.المنظمات الكبيرة لومات،خاصة فيالمع

 ،اتحماية معالجة  المعلوم،وتخزين،ولتحويل  هابرمجياتو ؛اإللكترونية الحواسبمع 

بأخصائيي تكنولوجيا ؛ب والحوسبةيالحواس أخصائيو؛لهذا السبب،يدعى غالبا.هانقلو 

  : ف من بينهايلهذا المصطلح عدة تعارعلى العموم و.معلوماتال

وقد ؛ تساعد على القيام باالتصاليالت، والنظماألدوات المعلومات،هيتكنولوجيا  ـ 

أن ،وزيادة عددها؛وتحسينها؛عن طريق اختراع هذه الوسائل الفنية؛استطاع اإلنسان

  . 1يحرر عملية االتصال من قيود الزمان والمكان 

  2 .في حل مشكالت النظم؛التقنيات المتصلة بعلم المعلوماتو هي تطبيق األدوات ـ

بواسطة ؛ورقميةوبث معلومات صوتية،مصورة،،تخزينومعالجة،وـ هي حيازة،

 3 .وتقنيات االتصاالت الحديثة؛مزيج من الحواسب

 واختزانها، ،اوتجهيزه ،ة، والرقميالصوتية علوماتـي الحصول على المـ ه

  4 .و االتصالية عن بعد؛ام مجموعة من التقنيات الحاسوبيةو ذلك باستخد.هاـوبث

تحليل، وتوصيل و ن،وتخزيستخدمة لتلقي المت؛ واألدواـ هي األنظمة

 5. كل أشكالها، وتطبيقها لكل جوانب حياتنا؛بالمعلومات

  
                                                

 1 ـ علم الدين ، محمود. تكنولوجيا المعلومات  وصناعة االتصال الجماهيري . القاهرة : العربي للنشر والتوزيع  ، 1990.ص. 6
  2ـ صامويلسون ،ك  .نظم وشبكات المعلومات .الكويت ، جامعة الكويت ،1984 .ص.18

  3ـ المرجع نفسه .ص.18
  4ـ الشامي،  أحمد. المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات .الرياض :دار المريخ للنشر ،1988 .ص.574

5- CARTER ,ROGER .THE INFORMATION TECHNOLOGY HANDBOOK .LONDON:HEINMAN PROFESSIONAL PUBLISHING 
,1987.P.19  
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وجعلها ؛وتبادلها؛لتسهيل الحصول على المعلومات؛ـ هي البحث عن أفضل الوسائل

وكل ما يرتبط به من ؛فقد أدى االنفجار المعلوماتي.ليةبسرعة وفاع؛متاحة لطالبيها

عاجزة على مالحقة المعلومات ؛ليب المكتبية التقليديةإلى جعل األسا؛تعقيدات

هو ؛ر عالم جديدمما أدى إلى ظهو،وإتاحتها لإلنسان بصورة مناسبة؛المنشورة

هو االستفادة من التكنولوجيا ؛ز به علم المعلوماتولعل أهم ما تميالمعلومات،

علم ؛يهاوالتقنيات التي يعتمد عل .في عملية نقل المعلومات وتوفيرها؛الحديثة

  :المعلومات في نشاطاته هي

  

بصورة  ؛و استرجاعها؛تزانهاواخ؛التي تقوم بتجهيز البيانات،أ ـ تكنولوجيا الحواسب

  .سريعة ودقيقة

بسرعة كبيرة ؛وبث المعلومات؛التي تستطيع توزيع،ب ـ تكنولوجيا االتصاالت

 . 1 جغرافي  مكانأيفي  الوقت و في نفس؛للمستفيدين

  

  2:فإن تكنولوجيا المعلومات تركز على التفاعل بين العناصر التالية؛خالصةكو      

  .SOFTWARE وبرمجيات؛HARDWAREأ ـ نظم الحواسيب من تجهيزات 

  .ونظم الشبكات؛TELECOMMUNICATIONSب ـ تقنيات االتصاالت 

 . INFRMATIONوالمعلومات ؛DATAـ البيانات  ت

 

   TECHNOLOGYتكنولوجيا : المفهوم الثاني

فقد عصرنا،في واستخداما ؛ أكثر األلفاظ شيوعانالتكنولوجيا؛متعد لفظة        

قه الكثير من التأويل ولح،رونةولوجيا الكثير من المأي التكن؛اكتسب هذا اللفظ 

كما اكتسبت . اللفظحسب مستخدم؛ومختلفة؛وااللتباس،حتى أصبح يعني أشياء كثيرة

                                                
  1ـ عبد الهادي ،محمد فتحي .مقدمة في علم المكتبات .القاهرة :مكتبة غريب ،1984 .ص.ص.59 ـ 60

 2ـ قنديلجي ، عامر ابراهيم. المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات واإلنترنت . عمان: دار المسيرة ،2003.ص.196
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 ل،ولع مفهومها بدقةدتحدي؛من الصعبحتى أصبح  1.قوة ميتافيزيقية  أيضا كلمة

الذي يواكب تطور  ؛عالتغيير السريإلى ؛ بالدرجة األولىعيرج؛السبب في ذلك

ثم ،ورؤيتها واضحة؛محددة المعالموبسيطة ؛،حيث تكون بداية الشيءاألشياء نفسها

على درجة عالية من ؛حتى يصبح شكلها الحاضر.تطور شيئا فشيئا  بمرور الزمنلت

وهذا ما ينطبق على مكانية حصر الشيء وتحديد أبعاده،إ؛صعب معها ي؛التعقيد

 من ةوالمأخوذ، أنها علم التقنياتىعل؛وتعرف كلمة تكنولوجيا لغويا 2.التكنولوجيا

الحا فقد أما اصط.LOGOS3  و TECHNE الكلمتين اليونانيتين كما سبق ذكره

 و موضوعاتها،،اتهاو لغ؛والموسوعات،باختالف القواميسعرفت بعديد التّعاريف،

  :  ما يليهاومن

  

و األدوات والوسائل ؛و المتاحة؛والخبرات المتراكمة؛ارفـ هي مجموعة المع

أو وظيفة ،في أداء عمل ما؛التي يستخدمها اإلنسان،و اإلدارية؛المادية والتنظيمية

سواء على مستوى ،والمعنوية؛إلشباع الحاجات المادية،في مجال حياته اليوميةما،

   4.أو على مستوى المجتمع؛الفرد

التي جاءت نتيجة البحث ،واالختراعات المختلفة؛ العلمي لالكتشافات ـ هي التطبيق

 5 .العلمي

في العالم ؛اإلنسان و األدوات التي يؤثر بها،المتضمن المعرفة؛ ـ هي جانب الثقافة

  6 .لتحقيق النتائج العلمية المرغوب فيها؛ويسيطر على المادة،الخارجي

وجديد في مجال العلوم ؛أي كل ما هو مستحدث،هي تطبيق العلم؛فهومها العلميـ بم

كما أن التكنولوجيا والفهم األساسي للحقائق،؛النظرية،ألن العلم يقوم بإمدادنا بالمعرفة

 7 .وتطبيقها في المجاالت المختلفة ؛من المعرفة؛تعتمد على االستفادة
                                                

  14.ص .1982ة واإلعالم ،وزارة الثقاف: الكويت  . العرب أمام تحديات التكنولوجيا. ـ كرم ،أنطونيوس  1
 
   67.ص. ،طرابلس1979 ،جانفي يالعربمجلة الفكر.حول مفهوم التكنولوجيا والخلفية التاريخية لتطورها.ـ رضوان ،داوود سليمان2

  3ـ قنديلجي ، عامر ابراهيم.المرجع نفسه.ص.331
  4ـ طاهر ،عفيفي .التكنولوجيا العربية بين التبعية وللخارج والتقصير في الداخل.مجلة الوحدة،أفريل 1985 ،الرباط.ص.67

  5ـ سعد ،عزيز .الثورة العلمية  .بيروت : دار ابن خلدون ،1982 .ص.49
  6ـ بدوي ، أحمد زكي .معجم مصطلحات العلوم االجتماعية. بيروت :دار لبنان ،1986 .ص.422

  7 ـ محمد الهادي، محمد . تكنولوجيا المعلومات في  مصر . القاهرة : المكتبة األكاديمية، 1995 .ص.48
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   TECHNIQUEة  تقني:المفهوم الثالث

 والتي 1 ، باللغة الفرنسية TECHNIQUEلفظة لهي تعريب ؛  إن كلمة تقنية      

 أو األسلوب 2وتعني  فنا أو مهارة، ؛TECHNE  هي مشتقة من الكلمة اليونانية

 من هفيف.أو مهنة معينة،أو عملية ما،في إنجاز عمل؛الذي يستخدمه اإلنسان 

لمة  فكTECHNOLOGY.3 في اللغة الفرنسية بين هذه اللفظة ولفظة؛خاصة ؛يخلط

فتعني علم التقنيات ؛ولفظةباللغة اإلنجليزية ؛TECHNOLOGYأي ،تكنولوجيا

وهي كلمة . LOGY والجزء الثاني هو ؛ فهو التقنية؛فالجزء األول من الكلمة،

لبعض  ويترجم ا.أو دراسة، والتي تعني علماLOGOSمأخوذة من الكلمة اليونانية 

   4 .ة  تقانأو،ةبكلمة تقني؛كلمة تكنولوجيا إلى العربية

  

  INFORMATICSمعلوماتية : المفهوم الرابع

مثل لهذا المصطلح في اللغة العربية،؛       وتوجد عدة تسميات أخرى

بأنها العلم الذي يعني ؛،ويمكن تعريفها...مية،االعالمياء، المعلومياتاإلعال

ة المجاالت كما يدل على مجموع.وعرض المعلومات؛ومعالجة؛وتخزين؛وبث؛بجمع

أو المعلومات، وعلى جميع األنشطة  المتصلة بالتجهيز اآللي للبيانات

  5 .استخدامهاوإنتاجها و،بتصميم الحاسبات االلكترونية؛الخاصة

  

  TELEMATICS تليماتيك :المفهوم الخامس

 6 .اتلمعالجة المعلوم؛ب االلكترونياألساليب المبنية على الحاس؛تليماتيكيعني ال     

 ؛التي تستعين باالتصاالت السلكية،الوسائل و األساليب؛مكن أن تعنيكما ي

بحيث ،وهناك من يوسع من مفهومها.في معالجة المعلومات عن بعد،والالسلكية

                                                
  1ـ علم الدين ، محمود. المرجع نفسه.ص.16 

  2ـ قنديلجي ، عامر ابراهيم.المرجع السابق .ص.331
  3ـ علم الدين ، محمود. المرجع نفسه.ص.17 

  4ـ قنديلجي ، عامر ابراهيم.المرجع نفسه.ص.331
  5 ـ قاسم ،حشمت .علم المعلومات في رحلة البحث عن هوية . مجلة المكتبات والمعلومات العربية ،جانفي 1981 ،ص.13

6- PANETH, DONNALD. ENCYCLOPEDIA OF AMERICAN JOURNALISM .FACTS ON FILE,1983, U.S.A, 
VOL.1.P.476 
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أن تقنيات ؛باعتبار أنه من الناحية الفنيةلمفهوم لتكنولوجيا المعلومات،؛يجعله مرادفا

   1. كنولوجيا االتصاالتوت،هي الجمع بين تكنولوجيا الحواسيب؛المعلومات

  

     COMPUTER SCIENCEي عالم آلاإل: المفهوم السادس

ي اإلعالم اآللي إلى أربعة ف؛ يعود تاريخ الفكر البشري األول       

خاصة مند ة،واالختراعات البشري؛حافل باالبتكارات هذا التاريخ باختصارقرون،

  2 :ريخيةوفيما يلي بعض محطاته التا.نهاية القرن الثامن عشر

  

والتي كانت مستوحاة من اختراعات ؛أخترعت أول آلة حاسبة؛1770ـ في سنة 

  .سابقة

بوضع المبادئ األساسية ؛قام العالم اإلنجليزي شارل باباج؛1837ـ في سنة 

  .للحاسبات االلكترونية

تعمل بالطاقات ؛ان هوليريث وهيرمان بوضع أول آلةقام العالم؛ 1885ـ في سنة 

   .1890خدمت في اإلحصاء السكاني األمريكي لعام ، استالمطقبة

يشير ؛COMPUTERكان مصطلح حاسوب من القرن العشرين،؛قبل العشريناتـ 

  .إلى أي أداة بشرية تقوم بعملية الحسابات

يتطور أكثر قوة وقدرة حسابية،؛مع تطوير آالت حاسبة ـ خالل األربعينات،

وأصبح من الواضح أن ؛خاصبدال من األش؛مصطلح حاسوب ليشير إلى اآلالت

وبالتالي انتقلوا لدراسة ،يمكنها أن تقوم بأكثر من مجرد عمليات حسابية؛الحواسيب

  3. بشكل عامالتحسيب

في ميدان العناصر ؛التي ال حصر لها،تلي العديد من التطورات؛ـ ثم بعد ذلك

  .وصوال إلى عصر االنترنت ، سواء المادية أو البرمجية،المكونة للحاسوب
                                                

 1ـ الشريف ،حسن .البالد العربية وثورة االليكترونيات الدقيقة .مجلة المستقبل العربي،1987 ،ع.101 ،ص.106
2- PANETH,DONNALD .OP.CIT.P.476 
-MICRO APPLICATION.DICT. DE L'INFORMATIQUE ET DE L'INTERNET1999.PARIS:MICROـ3
APPLICAT.,1999.P.P.262-263  
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 ،INFORMATIQUEفتطلق عليه في اللغة الفرنسية لفظة ؛         وحول تسميته

وذلك مع ،1962في األدبيات العلمية في سنة ؛كمفردة دالة ؛ تم ظهورهاهذه اللفظة

من كلمتين هما ؛ وهي كلمة مركبة1.ظهور الجيل الثالث للحواسب

INFORMATIONو والمقـصود بـها اإلعـالم،؛ AUTOMATIQUE؛ 

  .والمقصود بها آلي 

  

المعلومات ومعالجة ؛م بتحضيرـم الذي يتهـ هو العل؛ومنه فاإلعالم اآللي      

الذي يهتم باستقبال ؛ وهو العلم2.وتخزينها،وتصنيفها وتحويلها ونقلها؛ إدخالهاآليا،من 

ومن ثم تخزينها ومعالجتها،وتحويلها إلى ؛المجاميع الكبيرة من البيانات،بشكل آلي

ن ـاعدة مجموعة مـدام،بمسـمفيدة وقابلة لالستخ؛شكل نتائج ومعلومات

الذي يهتم بمجموعة ؛ما هو العلمـك 3.ا اسم البرمجياتـي يطلق عليهـالت،التعليمات

بمساعدة تقنيات ؛المعتمدة في المعالجة اآللية للمعلومات؛النظريات والتطبيقات

دراسة : اـمين كبيرين همـإلى قس؛وينقسم بدوره 4.الحاسب االلكتروني

شتمل على الذي ي 5،و دراسة المناهج،وهما ما يعطيان اإلعالم اآللي العام؛نياتـالتق

  6. هذا األخير الذي بدوره يعطي اإلعالم اآللي التطبيقيو دراسة التطبيقات،

  

هو اإلعالم اآللي القادر على معالجة ؛عالم آلي توثيقي فاإل؛  و خالصة       

يمثل معرفة ؛ أيا كان نوعها،فجزء كبير من هذا التخصص؛محتوى كل وثيقة

تخدام تقنية مميز المحار ف الضوئي وما يعطي فيما بعد الرقمنة باساألشكال،

OCR ر ـ،عبفي تطبيقاته العمليةنحو المستفيدين، والدخول ،وما يليها من خدمات

 ،والتـوصيل و التحاورية،ثـ،و البزين،واالسترجاعـالتخو،ظل الحفـل وسائك

  .باالعتماد على تطبيقات المفاهيم الجزئية المشكلة لمفهومه العام
                                                

1 -MICRO APPLICATION.OP.CIT .P.407 
2 -IDEM,ID.P.262 

  3 ـ قنديلجي ، عامر ابراهيم. المرجع نفسه.ص.96
 SAGAPE,BERNARD.INFORMATIQUE  GENERALE.TIPAZA:BERTI EDITIONS,1992.P.7 ـ 4
 informatique documentaire.OP.CIT ـ 5
6- SAGAPE,BERNARD.OP.CIT.P.7 
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  INFORMATION  إعالم:المفهوم السابع

حيث نجد أن  تصال بمفهوم اإلعالم والمعلومات،لقد ارتبط مفهوم اال         

حيث يذهب الباحث الصيني يوزوا إلى ح األخير من المصطلحات المراوغة،المصطل

له أكثر من ثالثمائة تعريف،وهو يعود ؛ INFORMATIOأن مفهوم المعلومات 

رى البعض أن المعلومات وي، عملية توصيل ويعني؛على المصطلح الالتيني؛اشتقاقيا

     1.نستطيع وصفها بدقة،والكهرباء؛كالجاذبية

  

  :وإن مقومات العملية اإلعالمية تتمثل في        

 ؛المتعلقة بالنشاطات المهنية اإلعالمية؛ التقنية والمبادئ؛ـ البحث في المعلومات

  .العمل بها و؛من طرف من يسهر على تدريسها؛وإخضاعها لتقييم مستمر 

 إطار مؤسسة من مؤسسات التعليم ي؛ فجود تكوين نظري وتطبيقي معترف بهـ و

  .العالي

  .ـ وجود جمعية مهنية لمراقبة وتطوير قطاع المعلومات 

 التنمية في؛بأهمية قطاع اإلعالم؛وخاصة منهم المسئولين؛ـ تعريف العموم

  2.فعالة وبقدراتهوبضرورة االنتفاع بخدماته ال،االقتصادية واالجتماعية

فقد يكون ؛ يحس بضرورة إتقان العلوم األخرىعليه أن؛  والشخص اإلعالمي    

  3 :  ،وذلك لغرضين هما توثيقأخصائي أو ،مكتبيا

  

التي يهتم بها جهاز ؛العلوم المتنوعة،وبأ ـ عليه أن تكون له دراية كافية بالعلم

كالفهرسة ؛قيام باألعمال البسيطة،وذلك حتى يتمكن من ال الذي سيعمل فيه؛المعلومات

  .و غير ذلك بطريقة سليمة،و اقتناء المواد؛وتكشيف الوثائق؛الموضوعية

عالية في ميادين عالية كاللسانيات،وعلم النفس ؛قدرة ب ـ عليه أن يكتسب مؤهالت

،وذلك ألن و الرياضيات  وغيرها؛و االعالمياء،والتصرف اإلداري؛وعلم االجتماع

                                                
  1ـ بدر ، أحمد. االتصال العلمي . اإلسكندرية: دار الثقافة العلمية،2001 .ص .18

  2ـ  المرجع نفسه.ص .49
  3ـ المرجع السابق.ص.49
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مثلما هو األمر في تحليل ؛ تساهم في تطوير المناهج اإلعالمية الناشئةمثل هذه العلوم

  .المعلومات واسترجاعها

  

لعله هو المجال جاال هاما،إن لقطاعي علم المكتبات والتوثيق و االعالمياء م    

ويمكن بذلك اعتبار .أو المعلومات بأن يسمى علم اإلعالم،أو علوم اإلعالم، ؛األفضل

  1:ل المجال المشترك بين ثالثة قطاعات هيعلم اإلعالم يمث

  

  .اللذان هما أصل علوم اإلعالم؛ـ علم المكتبات والتوثيق

  .ـ االعالمياء و االتصال

  . علم إدارة األجهزةة، وخاصاإلداريةـ العلوم 

  

   INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUEيوتقن علمي إعالم:المفهوم الثامن

التي يتم اإلعالم  2تقنية والتطبيقية والعلوم الدقيقة أهم العلوم،تعتبر العلوم ال        

المتاحة ت الحديثة،،باالعتماد على كل التقنيا بصورة تكنولوجية عالية؛العلمي عنها

كمركز ؛،خاصة مراكز التوثيق والمعلوماتعبر نظم المعلومات المتخصصة فيها

بالتفصيل في ؛ف نعرضه،الذي سو CERIST  في اإلعالم العلمي  التقني البحث

علمية وتقنية ؛ذلك من أجل خدمة فعالة. للدراسة اإلجراءات الميدانيةفصل 

 الرياضيات، ؛هذه العلوم ارف،ومن بيـنفي مجال المعلومات والمع،للباحثين

  .،اإللكترونيك والتكنولوجيايزياء،الفالكيمياء

  

   COMMUNICATIONاتصال : المفهوم التاسع

  فهو العملية التي يتفاعلمشاركة في األفكار والمعلومات،ة  وهو عملي       

،وفي هذا التفاعل يتم ماعية معينةفي مضامين اجت؛بمقتضاها مستقبل ومرسل الرسالة

                                                
  1ـ المرجع نفسه.ص .50

  2 ـ المرجع نفسه.ص .19
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فنحن .ة،أو معنى مجرد،أو واقع معيننقل المعلومات  بين األفراد عن قضية معين

 ،و األفكار؛تمعهم في المعلوما  ونشترك؛حين نتصل نحاول أن نشرك اآلخرين

وفي الحقيقة  1.والصور الذهنية و اآلراء؛تصال يقوم على مشاركة المعلوماتفاال

  .اك تعريف متفق عليه لمصطلح اتصالليس هن

  

قد ؛1998،طبعة نجد الموسوعة البريطانية؛من بين الموسوعات التي توردها      و

 خالل نظام بين األفراد،من؛على أنه يعبر عن تبادل المعاني؛عرفت االتصال

  مشتقة فيCOMMUNICATIONوكلمة اتصال . SYMBOLSمشتركين الرموز

اها ـومعن،COMMON أو COMMUNISلفظها اإلنجليزي من األصل الالتيني 

ة،الرسالة المعلومة المرسل:ع أو مألوف وتعني الكلمة ـام  أو شائـأو ع؛2ركـمشت

األفكار  والمعلومات  عن ،كما تعني تبادل الشفوية،أو الكتابية،وشبكة االتصاالت

فنحن نحاول أن تصال، فعندما نقوم بعملية اال3.ريق الكالم أو الكتابة أو الرموزط

مع شخص أو جماعة أخرى،أي أننا ؛COMMONNESSنقيم رسالة مشتركة 

وهناك تعريف آخر .أو مواقف  واحدة،في المعلومات وأفكار؛نحاول أن نشترك سويا

بل والميول من ؛ المعلومات واألفكار واالتجاهاتلعلى اعتبار انه نق؛لالتصال

 ؛ الرسائلاالجتماعي بينأي أنه التفاعل . إلى أخرىأو من جماعة،شخص إلى آخر

 ومصطلح االتصال في اللغة العربية، يعني 4.والمضامين المختلفةذات المعاني 

  5.الوصول إلى الشيء أو بلوغه واالنتهاء إليه 

  

  FACTSحقائق  :  العاشرمفهومال

 سلسلة تحول في؛بق مرحلة البياناتهي المرحلة األولى التي تس؛إن الحقائق      

فالحقائق  إلى ذلك في عنصر مفهوم البيانات،و قد تمت اإلشارةالحقائق إلـى علم،

                                                
  6.ص. نفسه المرجع.ـ علم الدين ، محمود1

  2ـ بدر ، أحمد. المرجع نفسه.ص .17
  3ـ مصطفى عليان ، ربحي . االتصال والعالقات العامة . عمان  : دار صفاء للنشر والتوزيع، 2005 .ص.27 

  4 ـ أنور بدر ، أحمد. المرجع نفسه.ص .17
  5 ـ مصطفى عليان ، ربحي . المرجع نفسه.ص.27



 
  الم اآللي التوثیقيـــتقنیات اإلع: الفصل األول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 31 - 

لك عن وكذ،والحواس األخرى؛لذي تبين صدقه ،عن طريق المالحظةهي الشيء ا

مختارة من الحقائق تشكل ما يسمى ،فكل مجموعة طريق مبادئ العقل اإلنساني

  1 .،والتي  بدورها تمكن  من استخالص نتائج مختلفة منهاأو المعطيات،اناتبالبي

  

  DATAبيانات :  الحادي عشرمفهومال

وهي مشتقة من 2 ،وتعني حقيقة معينة؛DATUM وهي جمع  كلمة بيان         

 بين الشيء من الداللة ما،أي )البيان(المشتقة بدورها من كلمة ) بين( كلمة

لتي استخدمت في اللغة وا؛DATUM،وهي ما يطلق عليها باللغة الالتينية وغيرها

أو الحقائق و اإلحصاءات ،والرموز؛والكلمات ؛كما هي للداللة عن األرقام؛اإلنجليزية

ولم تفسر أو تستخدم بعد،أي ليس لها معنى ؛التي ال عالقة بين بعضها البعض ؛الخام

،أي أنها مجموعة وك من من يستعملهاأو سل، تؤثر في رد فعلوال؛حقيقي

  3. أو غير المفسرة،أو المنظمة،أو اإلشارات غير المنظمة،أو الرسائل،قـالحقائ

  

تحتاج إلى المعالجة وعبارات و أسماء،؛والبيانات هي أيضا حروف وأرقام       

التي ؛هيم و األرقامهي مجموعة من المفا،أو لتتحول إلى معلومات؛بواسطة الحاسوب

فهي إذن مواد ؛،لكي تتحول إلى معلوماتة تنظيم،أو إعادحتاج إلى معالجة وتنظيمت

ذ  شكل ـوالبيانات،من جهة أخرى،قد  تأخ.عةـ تحتاج إلى مواد مصنأولية

ات، أو صورة،أو تسجيل،أو أي مزيج من هذه ـص،أو أرقام،أو أشكال،أو رسومـن

وتحويلها إلى شكل ؛مت معالجتها هي بيانات ت ونظرا ألن المعلومات4.العناصر

بشكلها األولي ال  و؛لذا فإن البيانات نفسهامفيد،ذو معنى،إلى الباحث أو متخذ القرار،

 فالبيانات بحاجة إلى.وتحول إلى معلومة؛أو ذات معنى ما لم تعالج،تكون ذات فائدة

طريقة يب بوتبو ؛،ثم هي بحاجة إلى تصنيفتجميع من مختلف جهاتها ومصادرها

                                                
  1 ـ شرف الدين ، عبد التواب.دراسات في المكتبات والمعلومات .الكويت :منشورات ذات سالسل،1983 .ص.321

  2 ـ خشبة ،محمد السعيد.نظم المعلومات :المفاهيم و التكنولوجيا .القاهرة:مكتبة غريب ،1984 .ص.47
  3 ـ الهادي ،محمد محمد .نظم المعلومات في المنظمات المعاصرة.القاهرة :دار الشروق ،1989 .ص ـ ص.56 ـ 58   

 4 ـ قنديلجي ، عامر ابراهيم. المرجع السابق .ص.108
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الستخداماتها   وبعد ذلك فهي تحتاج إلى تخزين وحفظمنطقية،ثم إلى تلخيص،

الحقائق ـ : وفيما يلي السلسلة التي تمر عبرها الحقائق كي تصبح علما. المستقبلية

  1 .البيانات ـ المعلومات ـ المعرفة ـ العلم

  

  INFORMATION المعلومات :  الثاني عشرمفهومال

لعقل وتدور مشتقاتها في نطاق ا،)علم( ت مشتق من مفردة المعلوما       

 ،INFORMATIONواألدق لألصل األجنبي  ؛وهي المقابل األشمل.ووظائفه

حالة خاصة من حاالت ) اإلعالم(،وجائز في حاالت معينة) المعلومة(والمفرد 

فمفهوم .وليس عنها جميعا بصورة شاملة  معاني الكلمة األصلية،عن أحد؛التعبير

،لكن مفهوم يعود إلى أول شخصين تحدثا مع بعض؛لمعلومات ليس جديدا فهوا

  2 .وضبطا في السنوات األخيرة؛وتخصصا؛المعلومات أخد تعمقا

  

 توثيقياللي اآلعالم اإل  ـ  تعريف تقنيات2 . 3 . 1

بين فيه ومات والتوثيق  تبويبا في مقدمته، لقد أورد المعجم الموسوعي للمعل        

في ؛،معتبرا إياه جزءا من التقنيات االلكترونيةتقنيات اإلعالم اآللي التوثيقيع أنوا

مجموعة من معالجة المعلومات والتوثيق ، ويحتوي اإلعالم اآللي التوثيقي على 

 وقد تمت عملية ترجمتها إلى اللغة العربية، واإلنجليزية، باالعتماد على  3؛التقنيات 

و تكنولوجيا ؛المتخصصة في اإلعالم اآلليسوعات مجموعة من المعاجم والمو

  :، وهذه التقنيات فيما يلي المعلومات التّوثيق و االنترنت

  

   DATA BAS  بنك المعلومات- قاعدة المعلوماتـ

  SOUND DATA BASE   بنك الصوت- قاعدة الصوت ـ

  IMAGE DATA BANK  بنك الصور- قاعدة الصورـ
                                                

  1 ـ علم الدين ، محمود. المرجع نفسه.ص.23
 SAGAPE,BERNARD.OP.CIT.P. 5 ـ 2
 CACALY,SERGE.OP.CIT. P .18 ـ 3
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  DATA CODING - TEXT ENCODINGالتشفير  ـ

  COMPRESSION  ضغط البياناتـ

     CYBERNETICS  االفتراضيةـ

  ELECTRONIC PUBLISHING  النشر االلكترونيـ

  SOFT WARE INGENEERING   هندسة البرامجـ

   ELECTRONIC RECORDS MANAGEMENT االلكتروني للوثائق  التسييرـ

  HTML (HYPERTEXT MARK UP LANGUAGE)         لغة تحديد النص المتشعبـ

   HYPERTEXT  نص متشعبـ

  تركيبية  وقت الوسائط المتعددة المتشعبة ذات لغةـ

 Hy- TIME(HYPERMEDIA TIME-BASED STRUCTURING LANGUAGE)      

   INFORMATION INGENEERING      هندسة التوثيقـ

   LINGUISTIC INGENEERING    هندسة اللسانياتـ

  ARTIFICIAL INTELLIGENCE    الذكاء االصطناعيـ

   INTERFACE    وصلة– رابط ـ

  DOCUMENT RETRIVAL SOFT WARE     برمجي وثائقيـ

  DIGITIZATION    الترقيمـ

 OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION)    مميز المحا رف الضوئيـ

  SECURITY OF INFORMATION    أمن المعلوماتـ

  COMPUTER-  SERVER       خادمـ

   EXPERT SYSTEM  ر نظام خبيـ
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 توثيقياللي اآلعالم  ـ  أنواع تقنيات اإل3 . 3 . 1

 :بالتفصيل وفيما يلي شرحها         

   ـ قواعد وبنوك المعلومات 1 . 3 . 3. 1

حيث تتباين تعاريف قواعد المعلومات،؛بصورة عامة:أ ـ تعريف قواعد المعلومات 

  : فيما يلي بعضها ولدى المتخصصين،؛ال يوجد تعريف متفق عليه

ى ـ قواعد المعلومات هي مجموعة من البيانات المنظمة،التي يمكن الوصول إل

ويسميها .عادة من ملف واحد  أو أكثروتتكون ، وإدارتها وتحديثها بسهولة؛محتوياتها

أو تشترى ؛أو تستأجر ؛وقاعدة البيانات التي تصمم .البعض قاعدة المعلومات مجازا 

 منظمة ومعلومات ،هي عبارة عن مجموعةن جهات تعاونية مختلفةتعان بها مأو يس؛

بنسق معين ، بغرض تأمين حاجات محددة من متطلبات ؛مرتبطة مع بعضها

هي مجموعة من عناصِر البياناِت المنطقية المرتبطة مع بعضها كما  . المستفيدين 

حيث يقوم . على نحو منظّمالحاسوب بعالقة رياضية ، تخزن في جهاز ؛البعض

والبحث ضمن هذه ؛ بتسهيل التعامل معها ؛ يسمى محرك قاعدة البياناتبرنامج 

يتم استرجاع البيانات .دم من اإلضافة والتعديل عليهاالبيانات، وتمكين المستخ

تساعد في عملية اتخاذ ؛معلوماتباستخدام أوامر من لغة لالستعالم، حيث تعتبر 

ي  لفات  تحتوعلى أنها مجموعة من الم؛ كما تعرف أيضا قاعدة المعلومات1.القرار

عدة المعلومات  على مجموعة وتحتوي قاعلى معومات  تختص بموضوع معين،

عن ،فتفرع بدوره إلى حقول وكل سجل ييتفرع كل ملف إلى سجالت ، ملفات،

سواء ،والتعامل  معها؛ الحقولإلىطريق هذه التركيبة يمكن بسهولة الوصول  

  2 . باسترجاع بيانات منها ،أوبإدخال بيانات  فيها

  

                                                
  108.ص. نفسه المرجع.قنديلجي ، عامر ابراهيم ـ  1
   131.ص . 1991مطابع المكتب المصري،:القاهرة.  الحاسب اإللكترونيتالشاملة لمصطلحاالموسوعة . فهمي طلبه ، محمد  ـ 2
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تسمح بالطريقة التي ؛ـ قواعد المعلومات  هي مجموعة من المعطيات المنظمة

    1 .باستخدام برمجيات معينة وتسهل الحصول على المعلومات،

  

في شكل ؛ على معلومات بطريقة مجمعةي؛يحتوهي ملف  ـ قواعد المعلومات

ليات البحث تفيدين القيام بعمتسهل للمست محددة، في مجاالت فرعية معينة،تسجيال

   2 .أنواعها المتاحةب

  

ح بتخزين وتسيير و فحص المعلومات،كأن تسم؛ـ قواعد المعلومات هي وسيلة

كل ملفات ،وفي غالبيتها تخزن معلومات أولية في شتكون  عناوين أو أرقام

لومات وتعرض في قاعدة للمعلومات،قادرة على القيام ،حيث تقدم هذه المعإلكترونية

والمعلومات  .تم  الطبع حسب الحاجيات الدقيقةومن والمعالجة ،؛بعملية الترتيب

وقواعد .ا تكون مخزنة عن طريق بنية ثابتةالمخزنة في هذه القواعد عادة م

فالمعلومات ائلة للوصول إلى مصادر المعلومات،المعلومات تستخدم فيها عملية المس

 في شكل ؛لة المترجمةالمتحصل عليها تكون بمثابة اإلجابات الممنوحة مقابل األسئ

التي تتصل هذه البطاقات ،ي بطاقة معلومات حاجيات المستفيدف؛كلمات مفتاحية

  3. بوساطة برنامج بروتوكول مقنن؛بالقاعدة بطريق مباشرة

  

إلى الواليات ؛يعود أصل ظهور بنوك المعلومات:ب ـ تعريف  بنوك المعلومات 

،حيث ساهمت  في التطوير )1965ـ1960(المتحدة األمريكية  في سنوات  ما بين  

 لحفظ وتسيير والبحث عن المعلومات  البيبليوغرافية في بادئ ؛السريع والتدريجي

ومؤسسات علمية  في وكاالت فيدرالية ؛اعدحيث كان المنتجون لهذه القو. األمر

وحاليا هي منتشرة في كل أنحاء .ب،الذرة ،و الكيمياءـضاء،الطـميادين الف
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 وبعض  1 .أين يهتم بإنتاجها مؤسسات عمومية وخاصة.الم المتطورخاصة العالعالم،

  : تعاريف بنوك المعلومات فيما يلي 

 

والتي توجد بصورة عامة ؛ات المنظمةهو مجموعة من المعطيـ بنك المعلومات 

  2 .عن طريق برمجيات خاصة معلومات،يمكن مسائلته عن بعد،داخل خادم

  

المتعلقة بمجال معين  من المعرفة، معطيات؛ال مجموعة من المعلومات هيـ بنك 

  3 .تكون منظمة بالكيفية التي تصبح بها متاحة  للمستفيدين 

  

تنويع وتقسيم  في ؛جد العديد من وجهات النظرتو 4:ج ـ أنواع قواعد المعلومات

قواعد المعلومات،تعود إلى  خصوصيات المعلومات،ومناهج تخزينها في حد 

اختالف فترات تطورها   المجال الشبكي،إضافة إلىترابطاتها  في وها،ـذات

  .التاريخية،وغيرها

  :بعض أهم تقسيماتها وفيما يلي       

  

  :أ ـ  التقسيم األول 

وهي مجموعة من  :INDIVIDUAL  DATABASESـ قواعد بيانات فردية  

فمستخدمو الحواسيب .التي تستخدم بواسطة فرد واحد فقط ؛الملفات الموحدة

ستطيعون أن ينشئ كل واحد منهم قاعدة بيانات خاصة به،باستخدام المصغرة ي

فالمعلومات تكون مخزنة في األقراص .قواعد البيانات الشائعة المعروفةبرامج إدارة 

إمكان طلبة الدراسات العليا وعلى هذا األساس فإنه ب.سيبهم الشخصيةفي حوا؛الثابتة

  .اربهمأن يقوموا بتنفيذ بحوثهم ومتابعاتهم وتج؛مثال
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وتسمى أيضا قاعدة  :SHARED DATA BASES  ـ قواعد معلومات متشاركة

د يكون مشاركة بين العاملين في شركة ـذا النوع  من القواعـة ، وهـالشرك

أو المؤسسة،ذات العالقة وقد تخزن الشركة،. واحد ا،أو مؤسسة معينة،في موقع ـم

فالعاملون يدخلون  .لنوع الكبيربهذه القاعدة،البيانات في حاسوب خادم كحاسوب من ا

أو ؛عن طريق شبكة معلومات محلية،من خالل طرفيات؛ قاعدة المعلوماتإلى

طة جهة تسمى مدير قاعدة وغالبا ما تدار قاعدة الشركة هذه بواس.حواسيب مصغرة

 وتحديد ؛واالحتياجات ذات العالقة بالقاعدة؛البيانات،والذي يقوم بتنسيق النشاطات

والخطوط العامة  ؛ القاعدة،ويضع المواصفات إلىات الوصول ميزات وأولوي

  . عن أمنية المعلومات  والحفاظ عليهامسئوال،ويكون لالستخدام

  

ويشتمل هذا النوع :DISTRIBUTED DATABASES ـ قواعد بيانات موزعة

،وترتبط مع لى مجموعة من الحواسيب،تخزن فيها،في مواقع مختلفةمن القواعد ع

 مواقع الحواسيب  متباعدة وتكون. شبكة حواسيب الزبائنها  بواسطةبعض

كأن تكون قد ترتبط بواسطة االنترنت،؛كذلك فإن هذه القواعد. بحار مثالعبر الأحيانا،

  .وفروع موزعة في مواقع أخرى  من العالم ؛،في موقعلها مركز عام؛شركة

  

عبارة عن قواعد وهي :PUBLIC DATABASES ـ قواعد بيانات عمومية

للبحث عن المعلومات ؛من عامة الناس؛احة للمستفيدين،و المستخدمينمت

بلجوئهم إلى نافدة البحث  في الشبكة العنكبوتية على شبكة االنترنت،حيث المحددة،

وعلى هذا .ليصلوا إلى المعلومات المطلوبةيتحرون  في العشرات من المواقع 

 وهنالك العديد منات عامة،تمثل قواعد بيان؛ فإن العديد من هذه المواقع؛األساس 

ويدخل إليها عامة ؛ وبحثيةبينما فيه قواعد متخصصة قواعد البيانات العامة المجانية،

  .المستخدمين لقاء تكلفة  محددة 
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  1:ب ـ  التقسيم الثاني 

وهي :BIBLIOGRAPHIC  DATABASESـ قواعد بيانات بيبليوغرافية 

ة،التي تعكس الفهرسة الو صفية قواعد تشتمل على البيانات الو صفية األساسي

احث إلى فهي ال تقود الب. والموضوعية والكشافات والمستخلصات، للمعلومات

ومتوفر  من ؛،مباشرة ، بل تعرفه بما هو منشورالمعلومات  بشكلها النصي

ومن نماذج هذا النوع من قواعد المعلومات عن المجال الذي يبحث فيه،؛مصادر

 AGRICOLA  الطبية،وقاعدة MEDLINEاعدة وق التعليمية،ERICقاعدة 

التي تعمل على تحليل سبة،ي من أهم القواعد العالمية المحووالتي هالزراعية،

وتشتمل هذه القواعد . واسترجاع النتاج الفكري لالختصاصات المذكورة؛وتكشيف

ف من الدوريات والمصادر على إشارات وصفية وبيبليوغرافية لآلال

  .في مختلف  مناطق العالمي تنشر الت؛المتخصصة

  

وتمثل هذه القواعد : REFERENCE  DATABASES ـ قواعد بيانات مرجعية  

في ؛ي يحتاجها الباحثون والمستفيدونالت؛اميع مهمة من المعلومات المرجعيةمج

 ،،وقواعد أدلة األسماءس والمعاجم ،مثل قواعد القوامياستفساراتهم على اإلجابة

  .رها من القواعد المرجعية يراجم ،وغالتو ت وقواعد الموسوعا

  

وهي :NUMERIC AND STATISTICAL DATABASES وإحصائية قواعد بيانات رقمية ـ

ومن أمثلتها .،يحتاج  الباحثون للرجوع إليهاقواعد تشتمل على إحصاءات متنوعة

 تضم بيانات إحصائية يالتاألخيرة؛الطبعة كتاب اإلحصائي لألمم المتحدة،قاعدة ال

 إحصاءات وتشتمل على.العالم دولة ومنطقة في 200ثر منعن أك

  .الخارجية والتجارةالقومية ،والحسابات ؛السكان
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وهي  قواعد : FULL –TEXT  DATABASES  ـ قواعد بيانات نصوص كاملة

تشتمل على النصوص الكاملة للوثائق، إضافة  إلى االقتباسات  والبيانات التعريفية 

 والعنوان، دة المراد توصيفها،كبيانات المؤلف، والعنوان، والمحددة للماالمطلوبة

لقواعد  وهذا النوع من ا .والمستخلص ات أو الواصفات، الموضوع رؤوسووالناشر،

ليوغرافية  ليست بلباحثون بأن قواعد البيانات البي،بعد أن وجد اهو في تزايد  مستمر

  . بعد أن توسعت القدرات التخزينية للحواسب  وافية

  

  1 :ـ التقسيم الثالثج 

وهي قواعد معلومات أين يتم وصول مجموعة كبيرة :ـ قواعد معلومات على الخط

  . إلى معلوماتها عن طريق الربط مباشرة؛من المستفيدين

توياتها نصوص وهي قواعـد معلومات مح: ـ قواعد معلومات للنصوص أصلية

  . وغير محدودة الطبيعة والحجمأصلية غير مهيكلة،

  .بعد عن بها المستفيد معلومات يتصلهي قواعد :د معلومات خارجيةـ قواع

وهي قواعد تكون فيما بين  جداول معلوماتها المخزنة  :ـ قواعد معلومات مترابطة

  ؛ترابطات

خاص باألنشطة ذات العمليات ؛وعادة ما يكون هذا النوع من القواعد و عالقات،

  .المتسلسلة 

 جدا غير ضخمة معلومات محتوياتها نصوص وهي قواعد:ـ قواعد معلومات نصية

  .مهيكلة، وغير محدودة الطبيعة والحجم

  

  :د ـ التقسيم الرابع 

معي ،اإلشهار و السفالملتيميديا :SOUND DATA BASEـ قاعدة األصوات 

في إعطاء ؛،مثل الموسيقى و التشويش و غيرهابصري تعتمد على مؤثرات صوتية

ق تقنيات المعلومات ،فعن طريها المطلوبعطي للصورة معنا،فهي تمشهد معين
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معطية قواعد ؛ات والموسيقى وتخزينها ومعالجتهانتاج هذه األصوإالرقمية يتم 

   1.معلومات صوتية

  

و هي مجموعة من الوثائق  :IMAGE DATA BANKـ قاعدة الصور 

ادم أو متاحة على خ،مجمعة على وسيط؛أو المتحركةة ـالثابت،صرية ـالب

م فيما بعد استغاللها ليت 2.حصها بصريا من طرف المستعملين للقاعدةيسمح بفمعين،

ألن  تتطلب وجود قاعدة لها،IMAGE PROCESSINGالصور ومعالجتها،فمعالجة

 من إدخال الصورة إلىو تمر بخطوات أساسية،؛بالحاسباتعملية معالجة الصور تتم 

انتهاءها ،ف المختلفة عمليات  المعالجة جراءإثم ،الحاسب  بواسطة الماسح الضوئي

توضيح تتم بغرض  وعملية المعالجة.ة أو طباعتهابإظهار  الصورة  على الشاش

  3. قل حيز ممكنأ ؛وتخزينها فيمن معلوماتما بها؛تمييز  والصورة؛

  

فيما ومهما تنوعت تقسيمات قواعد المعلومات فإنه فيه العناصر المشتركة        

  :هذه  العناصر هي  ووع من القواعد،جب أن تكون في أي ن، التي يبينها

 

نامج وهو بر :DATABASE SOFTWAREـ برنامج قاعدة المعلومات  أ 

سيطرة  على هيكلها،وكذلك يؤمن ويعمل على ال؛ينصب ويشغل قاعدة البيانات 

فإن نفس ؛فعند ما تكون البيانات مخزونة في ملفات مستقلة .الوصول إلى بياناتها

فإن ؛مثال ذلك.ات أخرى ، عندما يتطلب األمر ذلك في ملفالبيانات ستكون متكررة

، بواسطة عنوان شخص ما،يذكر مرة واحدة في ملف واحد، ثم ما يلبث أن يتكرر

ه و التي تحتاج إلى مثل هذنامج قاعدة البيانات، في جميع الملفات المتوفرة،بر

مل البيانات كان برنامج قاعدة البيانات يعمل على تإوعلى هذا األساس ف.التكرارات

من جانب آخر .يانات تكون أكثر دقة أكثر حداثةكذلك فإن الب،المطلوبة في الملفات
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على صور أو رسوم ثابتة أو متحركة،وكذلك  تشتمل البيانات التيفإن قواعد 

اص ـوبذلك تكون صور األشخ.من هذه المعلومات؛أصوات،يمكن أن تستفيد ملفاتها

  1 .متاحة  للملفات المختلفة  في المؤسسة  و،أو مقاطع من أصواتهم متوفرة

  

 ويتم تسيير هذه القواعد عن طريق نظم :ـ نظام لتسيير قواعد المعلومات ب 

،وتقديم نتائج لنظم وجد معقدةضخمة؛قادرة على القيام بعمليات برمجيات خاصة بها،

 ،  SGBDوهذا النظام يسمى نظام لتسيير قواعد المعلومات   .معلومات آلية أخرى

 SYSTEME DE GESTION DE BASE ة هيحيث هذا األخير هو مختصر لعبار

DE DONNEES ، اعدوق  يتطلب تنصيب برمجي معين،يسمح بجعلتطبيقه 

  2 .لعملية التحيين المستمرقابلة  ؛متاحةالمعلومات ال

  

 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMـ نظام إدارة قاعدة المعلومات ج 

د ـخدم حاسوب،واحـ البيانات،وهو برنامج يسمح لمستيسمى أحيانا مدير قاعدةو:

 لمتوفرة  في قاعدة بيانات،من الوصول إلى البيانات والمعلومات  اأو أكثر

 ها،ـديل عليـافة أو التعـاع البيانات،أو اإلضـه استرجـاللـيتم من خ،ددةـمح

ء تلك دة البيانات،ألداحيث يقوم البرنامج بالربط بين المستخدم وبين محرك قاع،

و ليس على ؛اناتـوهدفه األساسي هو التركيز على طريقة تنظيم البيالمهمة،

 و تصميمـه ؛ي لمصمم قاعدة البياناتأي أن الهدف الرئيس.ات الخاصةالتطبيق

واإلضافة  ؛و يمكن استرجاعها و تعديلها؛يث تكون خالية من التكرارـبح؛البيانات

  3. وجود التكرار فيهاكن أن تحدث معالتي يم،عليها دون المشاكل 
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  : قواعد البيانات و أهميةأهدافـ د  

تها عن ـالليـات واستقـمركزية المعلومفي ؛بيانات تتمثل أهـداف قواعد ال       

،وفي  إدارة االستعمال المشترك أمان البيانات وتكاملهاالوثوقية و ،و المعالجة 

 ،ة الدقة، في السرعل فتتمث؛أما أهميتها 1 .بينهاوتحديد االرتباطات ؛للبيانات

 تواجدها   في موقع واإلتاحة عـلى الخط ،الحداثة،توفر المعلومـات عند الطلب،

  2.ما يسهل للجميع استخدامهاواحد؛

  

   ـ الترقيم وضغط البيانات و النشر اإللكتروني2. 3. 3.1

لو رقية ت اوقواعد المعلوما؛لقد أصبحت عملية رقمنة األرصدة الوثائقية:ـ الترقيم أ

وذلك بفضل ما توصلت إليه في المكتبات ومراكز المعلومات،؛من العمليات األساسية

نتيجة هذه العملية ؛حيث تتيح هذه المؤسساتلوجيا الماسحات الضوئية من تطور،تكنو

وفي ذلك خدمات لوماتها الممكنة في أي مجال رقمي،سواء وسائط أو شبكات،كل مع

حيث يعربه ،سح الضوئي أهم شروط هذه العمليةم ويشكل ال، للمستفيدينمختلفة

 وهو من تقنيات التعامل  مع المعلومات الواسعة ،البعض بالمسح االلكتروني

أما األداة المستخدمة في هذا المجال  فهي الماسح االلكتروني ،همةاالستخدام  والم

 واع الوثائـقـوير ،لمختلف أنـذي يستخـدم لعملية المسح والفحـص  والتصـال

والماسح االلكتروني الذي يقوم بعملية .ات المطلوب إدخالها  في الحاسوبو الرسوم

مختلف ،يقوم بفحص  وإدخال هو أحد األجهزة الملحقة بالحاسوبالمسح االلكتروني 

إلى ؛والمطبوعات والمصورة والمرسومة والمخطوطة؛أنواع المعلومات المكتوبة

في ذاكرة ؛ات رقمية قابلة للتخزين إلى إشارذاكرة الحاسوب عن طريق تحويلها

لى ـعرف عـوم بالتـج خاص يقـامدام برنـق استخـوذلك عن طريالحاسوب،

                                                
   18ـ15.ص ـ ص .2000دار الرضا للنشر،:دمشق  .اعد المعطياتتعرف على قو.ـ النقري  ، مهيب    1
 2005دار المسيرة ،:عمان  .قواعد البيانات  ونظم المعلومات  في  المكتبات ومراكز المعلومات.ـ فاضل السامرائي ، إيمان   2
  23. ص.
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أو أيضا ؛رف  على السمات الضوئية ـيه اسم برنامج التعـلق علـويطوط،ـالخط

  OPTICAL CHARACTER  RECOGNITION) OCR(.  1مميز المحارف الضوئي 

  

ال ن شكال من أشكارة عن برنامج يؤم       ومميز المحارف الضوئي عب

بمختلف ل على بناء ودعم قواعد المعلومات،التي تعم؛التكنولوجيا المتطورة الحديثة

ا  عديد في بناء قواعد فمميز المحارف الضوئي يقدم مزاي،أنواع المعلومات

المعلومات،وإدخال المعلومات،عن طريق المسح الضوئي،ومن أبرزها االقتصاد في 

 التعرف ةو تقني.سوبالجهد في التعامل  مع المعلومات  وإدخالها  في الحاو؛الوقت

المرقمنة من شكلها األصلي تمكن من تغيير الوثيقة قد ؛الضوئي على الحروف

يرها والتصرف في شكلها وهذه الحروف يمكن تغيكصورة،إلى نصوص أو حروف،

يل الوثائق من تحو؛حيث تمكن تقنية التعرف الضوئي على الحروفومضمونها،

ف مقروءة ومفهومة إلى شكل حرو؛للنظام قراءتهاال يمكن ؛المرقمنة من شكل صورة

فيصبح باإلمكان إتاحة عملية البحث باعتماد النص الكامل، والتخفيف من قبل النظام،

مثل ؛إدخال بعض التغييرات على الوثائقمن وزن الصورة المرقمنة ، وإمكانية 

وال .ة البادئةأو إنقاص المساف؛و تسطير بعض الكلماتأ؛تغيير لون وحجم ونوع الخط

 المرقمنة باعتماد إال على الوثائق؛تطبق تقنيات التعرف الضوئي على الحروف

 ووقع نقلها إلى المحطة  عادية أما الوثائق التي كانت في األصل ملفاتالقارئ اآللي،

لتعرف الضوئي على تقنيات افإن النظام قادر على قراءتها دون تطبيق ؛اإللكترونية

  2 .حروفها

  

تي تسمح بتقليص ال؛وهو مصطلح عام يقصد كل اإلجراءات:ـ  ضغط البيانات ب 

،وتطبق تلعب دور محو كل التكرارات؛حجم وسعة الملفات،عن طريق خوارزميات

تكون مرتبطة ؛ النهائيةالضغط،ونسبة للضغطهذه اإلجراءات بمساعدة برنامج آلي 
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كل أنواع الملفات ؛ هذهالضغطت،وقد تمس عملية بالحجم الحقيقي للملفا

بحيث   1. هادفة إلى ربح أكبر فضاء ممكن من وسائط التخزين،...،نصوص،صور

التي يتعامل  معها الحاسب  بصفة متكررة على شكل  ملفات  على ؛تختزن البيانات

كون هذه البيانات المختزنة وغالبا ما ت.المضغوطةاألقراص الممغنطة و 

فانه توجد عدة طرق لضغط ؛خزين على القرص الممغنطلتخفيض مساحة التو.مشفرة

عن  وذلك؛بها فقد أي من المعلومات  المختزنة قل دونأ إلى حجم تخزين ؛البيانات

نية تخزين ي هذه العملية إلى إمكاذوتؤ.معلومات المتكررة في الملفطريق إزالة ال

نات  بين نظم الحاسبات ال البياكما أنها تزيد من سرعة إرسعدد كبير من الملفات،

    2.امج الضغطبواسطة نفس برن؛سترجاع الملف  إلى حالته األصليةويمكن ا،المختلفة

  

د بدأ مع ظهور ق؛النشر االلكتروني بمفهومه الواسعإن :ـ النشر اإللكتروني  ج

وتبلور أي الميكروفيش،؛أي الميكروفيلم والمصغرات البطاقية؛المصغرات الفيلمية

 ام وظهور؛يا المصغرات بتكنولوجيات الحواسب أوضح عند ربط تكنولوجبشكل

ثم تطور باستثمار إمكانيات الحواسب في يسمى بمخرجات الحاسوب المصغرة،

   3.مجاالت النشر االلكتروني المختلفة

  

ومن مصادرها المنشورة بهذا المعلومات؛ هنالك نوعان من ن      وعموما؛ فإ

  :وهما الشكل 

  

  .وال يوجد لها بديل تقليدي ورقيومات المتوفرة بشكل إلكتروني،معل الأ   ـ

 لها أيضا بديل تقليدي إلكتروني،والتي يتوفر المعلومات المتوفرة بشكل ب ـ

  . مكملةمصادر ورقية وأورقي،
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      من بينها ،يف عديدةتعاربف النشر االلكتروني  و قد عر:  

  

فيما  ما معناه  الضيق  تعني  و لتقليدية،انحدر مفهومه من الطباعة يـ هو مصطلح 

  .شيء منشور  عبر وسائل إلكترونية 

ـ هو نقل المعلومات  بواسطة الحاسبات االلكترونية من الناشر إلى المستفيد النهائي 

متمثلة في ؛ أو من خالل شبكة االتصال،ومركب من مجموعة عمليات،مباشرة

ذات الطابع ؛سائل االتصال  واإلعالم  باإلضافة إلى و؛وسائل النشر االلكتروني 

  .االلكتروني والرقمي 

نتاج ألغراض اقتصادية في إ؛رتبة بهتـ هو استخدام الحاسب اآللي والتجهيزات الم

 هو استغالل األوعية االلكترونية،بما في ذلك ،كماالمطبوع التقليدي على الورق

   .دة من المطبوعاتشكال  جديفي إنشاء أ؛والصوت والمظاهر التفاعلية ؛الحركة

مع تطويعها وبثها وتوصيلها  وعرضها ؛ـ هو االختزان الرقمي للمعلومات

معلومات  قد  تكون  في شكل  هذه الأو رقميا  عبر شبكات المعلومات،؛إلكترونيا

  . يتم معالجتها آليا ؛و،صور ،رسومات نصوص

مات بر حوامل معلووتنظيم ونشر المعلومات ع؛هو نشاط يهتم بتجميع ـ و

ما هو نمط جديد من تفكير كوتحاورية لكل أنواع المعلومات،،رقمية

  .أو رقمية؛على حوامل  مغناطيسية ؛قواعد معلوماتقد تكون ؛ومنتجاته.العقل

كالكتب واألبحاث  ؛هو العملية التي يتم من خاللها تقديم الوسائط المطبوعة ـ 

الصيغة تتميز بأنها  هذه،نترنتعبر شبكة اإل؛بصيغة يمكن استقبالها وقراءتها؛العلمية

ونقاط ؛كاألصوات والرسوم،بوسائط وأدوات ؛ومدعومة صيغة مضغوطة

  1.اإلنترنت أو بمواقع على شبكة،التي تربط القارئ بمعلومات فرعية؛التوصيل
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 يمكن حوصلة النقاط التالية حول النشر االلكتروني ،ومن خالل هذه التعاريف      

  :على أنه

  

  .جديدة من صور طباعة المعلومات ـ هو صورة 

  .ـ يعتمد على الطرق الحديثة لالتصال خاصة الشبكات

  .،الرقمية ،الضوئية االلكترونية،ـ يعتمد على كل تكنولوجيات تخزين المعلومات 

  .كما يكون أولي إلكتروني أو افتراضي إعادة نشر لمطبوعة ورقية،؛ قد يكونـ

  .متطورة ـ يعتمد على تكنولوجيات الحواسب ال

  .،مغناطيسية ـ يقدم منتجات إلكترونية رقمية،افتراضية

  .ومباشرة للمستفيد المحتمل ؛علومات بكل ديمقراطيةـ يتيح الم

  .ـ يشكل صورة  اقتصادية تسويقية للنشر المطبوع 

  .ـ ظاهرة اقتصادية للنشر الورقي 

  

 اقتصادية   ظاهرةهوو ؛      وعليه يمكن تقديم التعريف التالي للنشر االلكتروني

في ؛التكنولوجيات الحديثةتعتمد على كل ؛للنشر الورقي المطبوع،وصورة جديدة له

ذات  أو لمعلومات،وقد يكون لمطبوعات ورقية،المعـالجة و االتصال، التخزينميدان

وتطور بتطور ديثة للمعلومات،ظهر مع ظهور الوسائط الح؛أولي إلكتروني نشر

  .فةمختلله منتجات ونترنت،اإل

  

      أمن المعلومات ـ التشفير و 3 .3 .3 .1

يعتبر من أكثر ؛ إن موضوع األمن والتشفير في  النظم اآللية  للمعلومات           

والشك أن انتشار  حثين  والمتعاملين  مع تلك النظم،المواضيع التي  تنال اهتمام البا

قد أثر  تأثيرا ؛ي إدارة نظم المعلومات  المختلفةالحاسبات اآللية   ودخولها المطرد ف

   1.ورفع كفاءة تلك النظم ؛مباشرا  في  تطوي
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 وحدة إلدخالها إلىالتشفير هو تحويل البيانات إلى الشفرة المناسبة  و:ـ التشفيرأ

يتم تمثيلها  كمجموعة من ؛كتابة الحروف على لوحة المفاتيح  فمثال .التشغيل

 يتم إدخالها  إلى وحدة   التي تمثل كلها أرقما ثنائية؛النبضات الكهربائية 

،التي  تمثل كل ون مجموعات من األرقام  الثنائيةوهذه النبضات  تتجمع لتك.التشغيل

    1. منها حرفا أو رقما أو حرفا خاصامجموعة

  

ء العلم الذي يهتم بدراسة مجموعة الطرق المستخدمة إلخفا هو؛علم التشفيرو      

قيقة  حيث تستخدم شرائح د2.ومحطات االستقبال البعيدةالمنقولة بين الحاسب الرسائل 

وفي الحاسب ؛تحتوي على رسائل التشفير،وتوضح  في محطات االستقبال

خدام عندما يريد المستخدم إرسال بيانات سرية ،فان الحاسب يقوم باست.المركزي

  يتم حيث؛ محطة االستقبال هذا المفتاح إلىويتم إرسال.مفتاح عشوائي  لهذه الرسالة

هي عبارة عن ؛و الشفرة بمفهومها الواسع 3.فك الشفرة الخاصة بالرسالة

ر و الرسائل ـث األوامـبحي 4.غيرها والتعليمات ورض المعطياتـلع؛وتوكولبر

أو البرامج والبيانات  لحل الشفرة حتى يمكن فهمها،؛المكتوبة بالشفرة تحتاج ترجمة

 تكون قد،وهذه الشفرة شرائط تسجل بشفرات ثنائية أو؛المسجلة على األقراص

  5.وتسمى في هذه الحالة شفرة المصدرمكتوبة بلغة عالية المستوى،

 

عمل على توفير  العلم الذي يبأنه؛ المعلوماتأمنيمكن تعريف :أمن المعلومات ـ  ب

وذلك من خالل توفير ،أو االعتداء عليها؛من المخاطر التي تهددها؛علوماتالحماية للم

ر ـن المخاطـومات مـاية المعلـلحم؛ والوسائل الالزم توفيرها؛األدوات

 استخدامه بشكل أولكن بد؛ قديمأمرهو ؛من المعلوماتأن إو. الخارجيةأو؛الداخلية
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ذلك أن تطور تبادالت ،االنترنت وخاصة والحاسوبمنذ تطور التكنولوجيا ؛فعلي

   1.قد تتعرض للخطر؛ومات الرقمية المنقولةلعالم

  

 من خطر  على سريتها وبقائهاةلمحافظ ل؛وماتلمن المعأ لذا كان ال بد من        

مع إعطائه القدرة ؛برنامج صغير يصممه بعض المخربينفالفيروس  2 .الفيروسات

لنظام حتى يتسبب في تدميره ثم يتكاثر وينتشر داخل ا؛ربط نفسه ببرامج أخرىعلى 

بإتباع بعض القواعد  ،من الفيروسات؛ وعليه البد من وقاية نظم المعلومات3 .تماما

  الحاسوب،استخدام البسيطة،  وتغيير بعض أساليب العمل المتبعة عند إلرشاداتوا

  4:يلي  و بعض من  االحتياطات ما بالفيروسات،اإلصاباتبغرض تقليل خطر 

  

 من خلوها دللتأك؛استخدامها الغريبة قبل ة، وخاص المتوفرةاألقراصـ فحص جميع 

  .الفيروساتمن 

 ؛ مثال االنترنتكشبكة ؛كان مصدره من الشبكات برنامج تنفيذ أيـ االبتعاد عن 

  .قبل فحصه 

سات،ومحاولة تحيينه،وكذلك ـ تجهيز الحاسوب ببرنامج مضاد للفيرو

اد للفيروسات  هو برنامج  فالبرنامج المض. من بينهااألنجعومعرفة تغييره،

ويتفحص القرص الثابت، والقرص المرن،والذاكرة الرئيسية ؛يستعرض

وقد توسع سوق استخدام مضادات .تدميرهاو،شخيص الفيروساتللحاسوب،بغرض ت

 من قبل  المؤسسات؛سع في استخدام الحواسب واالنترنتبسبب التو؛الفيروسات

 اإلجراءاتحيث تطبق كل ضمن تأمينا وحماية كافية للحواسب، كي ت5 ،واألفراد

تعديل  وذلك أو ال؛للتأكد من حماية الملفات  المخزنة من الفقداناتخاذها؛التي يتم 

من ،بالتعامل مع الملفات؛ غير المسموح لهماألشخاصالتي تمنع ؛ كلمة السرباستخدام
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 مفهوم الحماية ليشمل أماكن امتدكما .  وتعديل أي بيانة فيه؛ البرنامجإلىالدخول 

تيار الكهربائي أو تغيير  ال انقطاع من أخطار الحريق  و؛وجود الحاسبات

  من وجود غير المصرح األماكن الكفيلة بحماية  هذه اإلجراءات إلى،إضافة جهده

 أنه حماية نظام المعلومات على؛يمكن تعريف تأمين  وحماية الحاسبو 1 .لهم

التي ال تسمح ؛وهو جملة الميكانيزمات الرقابيةومعلوماته من أي خطر،؛اآللي

ين م،خاصة في وجود مستخد الحاسوبإلىما هو غير مسموح له بالدخول ؛ بدخول

  2 .أو عن طريق الشبكات ،عن طريق الخط؛خارجيين

  

   والنص المتشعباالفتراضية ـ 4 . 3 .3. 1

 أي؛مصطلح أجنبي هو السيبارنيتك؛يطلق عليها ظاهرة هي و:ـ االفتراضية أ

CYBERNETIQUE،إلى الكلمة اليونانية   و يعود أصل هذه الكلمة

KUBERNAN والتي تعني قيادة أو تحكم ، PILOTERقيادة سفينة مثل ؛

استخدمها الفيلسوف  أفالطون  في بعض كتبه للداللة على معنى التحكم ؛بحرية

GOUVERNER.3في ؛ وهذه الداللة تختلف مع مقصود هذا المصطلح حاليا

شابهات  بين األنظمة تخصص  اإلعالم اآللي  والذي معناه دراسة التقاربات  والت

هذا المفهوم عدة تطورات إلى غاية اليوم  وقد شهد 4.و األنظمة التقنية؛البيولوجية

 ثباتا في   مصطلح  هذا عرف؛للحرب العالمية الثانية؛فطيلة األربعين سنة الموالية،

حينما ؛1983إلى غاية  5، وهو علم االتصاالت وضبط الهياكل الحية واآلالت؛تعريفه

بعنوان ؛له  منشوراWILLIAM GIBSONاألمريكي  الكاتب قدم

NEUROMANCIEN؛ح لمصطلح ظاهرة من خالله لم CYBERSPACE، 

ير دفع به التفك؛ CYBERNETIQUEوبسبب عدم رواج استخدامه للمصطلح األول

 ؛CYBERSPACEوداللة عن ذلك ، ليكن مصطلح ؛إلى ابتكار مصطلح أكثر تعبيرا
                                                

  116.ص.المرجع نفسه .الموسوعة الشاملة المصطلحات الحاسب اإللكتروني. ـ فهمي طلبه ، محمد  1
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شبكة االنترنت الجزء  ليدل به على الفضاء االفتراضي الذي تعتبر ،و1984في سنة 

  1  .فيهاألساسي 

  

 وبكل ؛ كل فضاء بدون حدود وبدون حواجزCYBERSPACE  ويقصد بـ     

راضي  ـارة الفضاء االفتـداللة  عبـ ويقابله في ال؛اورية ـافتراضية ، وبكل تح

ته شبكة ذومع ما شه؛وفي نهاية القرن العشرين .ESPACE VIRTUELأو 

ثر ـكح أـوأصب؛ CYBERSPACEلح ـ تقنن مصط؛االنترنت من تطور

أما الجزء المتحرك .جال اإلعالم اآللي والشبكاتفي م؛ شيوعاوخداما ـاست

CYBERكما أيضا وطريقة أخرى للتفكير اإلنساني،؛فيدل على نوع جديد من الحياة؛

التي تعتمد  أساسا ،والخدمات  التجارية؛يحدد نوع جديد  من المنتجات اإلعالمية  

 ومفهوم ؛NTICلمعلومات واالتصال على الجمع بين التكنولوجيات الحديثة ل

 ،CYBERSPACE ، VIRTUALITEمظاهرذلك ومن.VIRTUALITE االفتراضية

CYBERCULTUR، وعليه فهذا الجزء المتحرك .وغيرهاCYBERيستخدم ليدل على ؛

   NTICيات الحديثة ـالتكنولوج:ن وهما ـأي ظاهرة يكون أساسها العنصرين التاليي

   VIRTUALITE.2  و االفتراضية

  

المكتبة االفتراضية بمثابة مكتبة افتراضية ضخمة جدا،ففي نظامها،؛        فاالنترنت

وفرة والمت؛وإدارة مجموعة من مصادر وخدمات المعلومات المتاحة؛عبارة عن تنظيم

والخدمات وتقديمها ؛ويشتمل ذلك  على دمج المصادر،ترابطي شبكيإلكترونيا عبر 

؛تشتمل كذلك فإن المكتبة االفتراضية.بكة االنترنتأال وهو ش؛من خالل  منفذ واحد

وألماكن بعيدة ؛ إتاحة وتوفير خدمات ومحتويات المكتبات عن بعدعلى

 المعلومات المتواجدة في الربط والجمع ما بين إتاحة كافة أنوع مصادرو،األطراف
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ل وبين المصادر االلكترونية وتقديمها من خال،و التي  يكثر الطلب عليها؛المكتبة

  .شبكة إلكترونية 

  

،وإنها  مكتبة عالمية متاحة إلكترونياياالفتراضية؛هوهكذا نقول أن المكتبة        

 كم هائل من المعلومات محل المكتبة التي تسهل على المستفيد الوصول إلى

وتضع هذه المعلومات ؛تأخيروبدون أي ؛الطلب،وفي الوقت الذي يجده مناسبا

 مكتبات موجودة إلكترونيا من خالل  مواقعها  فهي .وهو جالس على مكتبه؛أمامه

 بيئة الشبكات واالتصاالت عن سبة في،تقدم خدماتها  المحوالعنكبوتيةفي الشبكة 

ارتبط مع هذه المصطلحات العديد من المصطلحات األخرى ،مثل المكتبة قد و.بعد

هذه جميع ف. خط المكتبة على ال،وة،و المكتبة االلكترونية،ومكتبة بدون جدرانالرقمي

من أهم المصطلحات و .المصطلحات يمكن أن تكون مرادفات للمكتبة االفتراضية 

أي من الشكل ؛من حياة المكتبات؛التي استخدمت للتعبير على المرحلة االنتقالية

هو مصطلح  المكتبة ؛  إلى الشكل االلكتروني  الكامل؛التقليدي الورقي

رقية جمعت مابين مصادر المعلومات الو والذي يرمز للمكتبات التي،الهجينة

  1.فة في خدماتها المختل؛واستخدمتها جنبا إلى جنب؛واإللكترونية المحو سبة؛التقليدية

 
فيما ؛ائق التقنيات االفتراضية في نظم المعلومات والوثاستخدامات وتكمن        

كأن ،تاالنترنعلى شبكة ؛ن هذا المجال عبر مواقعها  للوابتتيحه هذه النظم م

ف بمختلف المعلومات التي تعر؛ه مجموعة من الزيارات االفتراضيةتعرض عبر

بالصورة الحية ،أو حول موضوع معين عن طريق الفيديو الحقيقي،حول النظام

مستوى الى عل؛ط من التقنيات االفتراضية هذا النم وقد طبق.واأللوان والوصف

  2.المكتبة الوطنية التونسيية موقع واب في؛العربي

                                                
  361.ص. المرجع السابق.قنديلجي ، عامر ابراهيمـ   1
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أو النص المترابط،وهو تعبير ؛به البعض بالنص الفوقييعر:ـ النص المتشعب  ب 

 عن نظام تتوزع من خالله ،حيث أنه عبارة بالشبكة العنكبوتيةاسمه ارتبط

لربط بينها ، والتنقل بشكل على عدة مواقع عبر االنترنت ،ثم يجري ا؛الوثائق

  القارئ  ؛أمامأو صفحة؛يقة  في  وث؛ن عبارة ماإ فاألساسوعلى هذا . مباشر

ذا وبه.ت االنترنفي موقع آخر على؛مع وثيقة أخرى؛ للربطأداةالمتصفح  تصبح 

ا ،يكون أمريكون ربط عدة وثائق  مع بعضها،تحت تعبير أو موضوع واحد

  :يلي  ومن أهم تعاريف النص المتشعب ما1 .،أيا كان موقع الوثيقة  وطبيعتهاممكنا

  

وص المترابطة وفق بنية معقدة ،تسمح بالمالحقة على أي ـ هي مجموعة من النص

 بفضل كلمات أو عبارات ؛وثيقة على شبكة االنترنت، هذا الترابط  المشترك يكون

  2.من المستخدم لشبكة االنترنت؛تتيح الوصول السريع للموضوع المطلوب 

تسمح ، حيث هو  أداة للسيطرة االتصاليةباإلضافة إلى بروتوكول النص المتشعب 

،لذا فإنه من دون اسيب الخادمات على شبكة االنترنتللصفحات من االرتباط مع حو

  3 .فإن الملفات ال يمكن تناقلها من خالل الشبكة؛بروتوكول  نقل النص المتشعب  هذا

  

 فحصها بطريقة اإلحاالت ،التي يمكنـ هي مجموعة من نصوص الوثائق

حيث هذه الروابط تكون على وجه  4.السلمية،وذلك لوجود روابط فيما بينها

،والتي على االنترنتمعينة وثيقة فيما بين الكلمات أو العبارات في ؛الخصوص

مة ـالكل المستخدم علىفعندما يضغط .فحة أخرى  على الشبكةـها ترتبط بصبدور

صفحة  فإنه سينتقل إلى ال،عادة بلونها أو شكلها؛ تكون مميزةي، والت العبارةأو

ومنه تسهل هذه التقنية  في الربط .،وهكذا ثيقة الثانية،والوثيقة الثالثةاألخرى في الو

   5 .ة  من حيث المعنى والمدلولأو المتقارب،والعبارات  المتشابهة؛بين الكلمات  

                                                
  178.ص.المرجع السابق ـ  1

ـ  2 MICROSOFT PRESS. OP.CIT.P.237 
  178.ص. المرجع نفسه  ـ 3

4 OP.CIT.P.247 
  177.ص. المرجع نفسه.إبراهيمعامر قنديلجي ، ـ  5



 
  الم اآللي التوثیقيـــتقنیات اإلع: الفصل األول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 53 - 

         إن تصميم النصوص المتشعبة يكون عن طريق لغة محددة هي لغة

HTMLالمتشعب،أو بلغة النص األحيان بلغة تحديد النص أو ما يسمى في غالب ؛

  :،وهي فيما يلي من أجل ضبط مفهومها؛،ويمكن تقديم بعض التعاريف لهاالفائق

  

تستخدم لنشر المعلومات  الموجودة  على الشبكة العنكبوتية ؛ليةـ هي لغة برمجة آ

  TIM BERNERS-LEEرف الباحثين غة تم اختراعها من ط، هذه اللّلمية العا

   1988.1 ، سنةROBERT  CAILLIAYو

  

 هي اختصار لـو، هي اللغة المستخدمة في تصميم صفحات اإلنترنتـ

HYPERTEXT  MARK UP LANGUAGEمتفق و ال يوجد معنى حرفي؛ 

 ؛ترابطةـصوص المـا لغة النـ نقول أنهكن أنـإال أنه يم؛اتـذه الكلمـ لهعليه 

أو هو نظام ،رو هناك ربط بين مكان و آخ؛ألنها تنتقل من مكان آلخر،و المتفاعلة

  2.الترميز المستخدم إلنشاء صفحات الويب

  

 تستخدم لترتيب وتحديد ؛ليمات خاصة تسمى عالمات أو تحديدـ هي وضع تع

وتصميمها  وربطها  بالوثائق  األخرى المتوفرة  على الشبكة العنكبوتية،الوثائق 

في د النص  المتشعب  تساعد ن لغة تحديإوعلى هذا األساس  ف.ات العالقةذ

  3.العنكبوتية ، على االنترنتوتهيئة وتصميم  صفحات الشبكة ؛تأمين

  

تتكون ؛ـ هو لغة برمجة آلية تستخدم في وضع صفحات الواب على شبكة االنترنت

عرض  وصف طريقة؛ويتم عن طريق هذه التعليماتمحددة،تعليمات  من

اللغة كما يمكن عن طريق هذه .لرسوم والوسائط اإلعالمية األخرىوا؛النصوص
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  الصفحةفيوهى نقاط توصل القارئ بأجزاء ؛صفحات الويب بنقاط توصيل تزويد

    1 .أو بمواقع أخرى على شبكة اإلنترنت؛أو بصفحات أخرى؛المقروءة

  

   ـ البرامج والبرمجيات التوثيقية والتسيير االلكتروني للوثائق5 . 3 .3. 1

تم إدخاله لتطبيق المبادئ ؛هي علم حديث ؛هندسة البرامج :ـ هندسة البرامــج أ

كما هي مجموعة من  2. وتطوير برامج الحاسوب؛ والهندسية في تصميم؛العلمية

هي و 3.وتطوير تطبيقات اإلعالم اآللي؛التي تسمح بوضع تصميم؛يات والمناهجالتقن

وتوفير مجموعة من  تأمين؛الغرض منها ؛ل جملة  إجراءات متعددة الخطواتتشك

 مجموعة من القواعد  كذلكوهي. استخدام لغات البرمجةإرشادات و؛التعليمات

ومن أمثلة اللغات ، من عمليات؛ب بما ينبغي القيام بهالتي تخبر الحاسو؛والرموز

 C و COBOL  وBASICة ـلغ:د ـ نج،ةـ البرمجلاـي مجـالمعروفة ف

 ةمناسبغيرها،لغات البرمجة هذه أو ال يشترط في أن تكون جميع  و.FORTRANو

    4.لنشاط معينفكل منها مناسب ستخدامات بالضرورة،االلكل 

  

ت المادية للحاسوب ما ينبغي تخبر المكوناهي تعليمات منظمة،فالبرامج  أما       

نات المادية فإن المكو؛ومن دون البرامج .عمله، وكيفية إنجاز الوظائف المختلفة

ادية ات  غير المن المكونفالبرامج  تكو؛وعلى هذا األساس،تكون من دون فائدة

تمثل ؛الحاسوبوالتي هي مجموعة من البرامج المستخدمة لتشغيل للحاسوب،

وإن التعليمات  5 .مرتبطة بعمل  نظام معالجة البيانات  ،ووظائف روتينية،إجراءات

تها اومعالجأعمالها؛تتمكن من إنجاز كي التي تحتاجها المكونات المادية  للحاسوب ل

ولقد .ا برامج التشغيل وبرامج التطبيقأهمه؛ البرامجواع  من أنتحتاج إلى المطلوبة،

  المعلوماتواسترجاع حاسوب مناسب لتخزين  اختيارأن ؛ليهأصبح متعارف ع
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التي تخطط لحوسبة ؛لم يعد مشكلة للعديد من المؤسسات؛لمثل هذا العمل؛المطلوبة

 والخدمات التي اتاإلجراءيعة بطلهو البرنامج المناسب  بقدر ما،وخدماتها؛إجراءاتها

 فان ذلك ال؛ والمكونات الماديةاألجهزة اختيار فإنه إذا ما تم لذا . تقدمها للمستفيدين 

المؤسسات ومراكز   وخدماتاإلجراءات؛يعني نهاية العمل في حوسبة 

 عن مسئوال،الذي يكون األهم على الجانب الفكري التأكيدذا البد من ه،لالمعلومات

وبعض  .امجة للحاسوب ،وهنا يأتي دور البرونات المادي  والمكاألجهزةتشغيل 

   1:ما يليفي؛هاأنواع

  

وهي برامج  :FULL – TEXT  SOFTWARE  النصوص الكاملةـ برامج 

 من صفحات،أو مقالة من ااطعـاسترجاع مق؛ن خاللها يتمكن المستخدم م

  .بيانات أو من قاعدة ،لفـالم

 
أو تأدية عمل ؛ا لغرض حل مشكلة محددةتم تطويره؛وهي برامج:ـ برامج تطبيقية 

ذات ؛،من جانب آخر فهي معدة لتشغيل عمليات معينة لوظيفة  ذات هدف عام؛مفيد

ة بحيث تطبيقها في مؤسسات مختلفة،ويتم إعداد البرامج طبيعة نمطي

وتشمل هذه البرامج  .لغات البرمجة ذات المستوى العالي بإحدىوكتابتها  ؛التطبيقية

يفية التي تحدد بصورة تسلسلية عمليات الالزمة للبيانات وك؛عليماتعلى كافة الت

 وبرامج قواعد ؛ معالجة النصوص التطبيقية برامجامج ومن بين البر.تنفيذها

    ...وبرامج الرسوماتالمعلومات،وبرامج تصفح الشبكة العنكبوتية،

  

وخدمات وهي برامج في الغالب تستخدم في حوسبة  إجراءات :ـ برامج كالسيكية 

  . ومؤسسات المعلومات األخرى   ومراكز المعلومات والبحوث،؛المكتبات
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ويعمل على ؛ويشغل قاعدة البيانات؛هو برنامج ينصب:ـ برامج قواعد المعلومات 

فعندما تكون البيانات ،وكذلك يؤمن الوصول إلى بياناتها،السيطرة على هيكلها

تكون متكررة  في ملفات نات س فإن نفس البيا؛مخزونة في ملفات مستقلة

  .عندما يتطلب األمر ذلكأخرى،

 
هنالك عدد كبير من البرامج التي تعمل الشبكة :ـ برامج الشبكة العنكبوتية 

برنامج لغة النص المتشعب،وبرنامج األبعاد :ومن بينها ها،لمن خالالعنكبوتية 

   1.وغيرهاالثالثة،

  

ستخدم الحاسوب  من تحديد لمهي البرامج التي تسمح :ـ برامج معالجة النصوص 

 إلىإضافة .،في مجال طباعة النصوصواإلبداع، والتحرير والتصرف  الطباعة

،في مجال األخرىالطباعية  لقيام بالوظائفوا.طبوعةمتخزين واسترجاع المواد ال

   2.النصوصمعالجة الكلمات و

  

 برامجا OPERATING SYSTEMS تعتبر نظم التشغيل :ـ برامج التشغيل

ف المختلفة في أجهزة الكومبيوتر،وال يستطيع العمل ؛و تشغيل الوظائد في إدارةتساع

رمجيات التي يمكن أن تستخدم ما هي البمن دونها،ويقرر نظام التشغيل المستخدم؛

  MS .DOS ، UNIX  ،WINDOWS. 3 أهم هذه النظم نوممعه،

  

مكونات المادية التي توجه ال؛وعة مفصلة من التعليماتالبرمجيات هي مجمو       

طريقة معينة بغرض الحصول على نتائج محددة ب أو؛ بأسلوب للعمل ؛للحواسيب

وعلى مراقبة وظائف مج آلي يعمل على توظيف العتاد،في الحقيقة برناهي كما .
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وخاصة من الجانب هناك مجموعة مختلفة من البرمجيات،و 1.الحاسوب وتطبيقاته

  :ما يلي  بينها من؛تطبيقيال

  

 األلعاب أنواعالتي تستخدم في مختلف هي  و:مجيات الترفيهية ـ البر

  .  العالم أنحاء  في مختلف ؛ولها سوق رائجة،االلكترونية

  

 الكتب الطبية  العملية،وكتب إنتاجالتي تستخدم في هي  و:ـ البرمجيات الشخصية 

   .األخرىتصليح المنازل والتطبيقات العملية الطبخ، والحدائق،

  

 وأدلة الموسوعات،إنتاجتستخدم  في هي  و: التعليمية والمرجعية ـ البرمجيات

  .،واستخدام المكتباتالهواتف  والكتب السنوية

  

 قواعد ؛وإدارةستخدم في مجاالت معالجة البياناتتهي  و :اإلنتاجية البرمجياتـ 

  .البيانات  والجداول الحاسوبية 

  

والرسومات النشر المكتبي،ي تستخدم في برامج التهي  و:ـ البرمجيات الخاصة 

  .و غيرها ؛والتصاميم المحوسبة؛ المشاريعوإدارة

  

 يشتمل على برامج معالجة ؛هو مصطلح واسع جدا :ـ البرمجيات الوثائقيةب 

الوثائق،وهي متنوعة جدا،فقد تكون خاصة بالوثائق،أو بمميز المحارف 

 االلكتروني وئي،أو وبتسيير المكتبات المتعددة اإلعالمية،أوالتسييرـالض

 عن برنامج آلي وهو عبارة ؛للوثائق،والمعنى المتفق عليه عند غالية المتخصصين

وظيفته المركزية هي البحث عن المعلومات  في بنوك ؛للتسيير والبحث الوثائقي

والممكن توفرها ؛باستخدام الكلمات المناسبة للمعاني المطلوبة؛المعطيات الوثائقية
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في التسيير االلكتروني ؛بين البرمجيات الوثائقية المعروفةومن  1 .داخل هذه البنوك

  :للمكتبات ومراكز المعلومات ما يلي

  

 القرن ن وقد تم تطوير نظام األفق في نهاية الثمانينيات،م:األفقنظام ـ 

ففي بداية ،AMERITECH  LIBRARY SERVICES قبل شركة    نالعشرين،م

 جاهزا للتطبيق في حطورة بتعريبه،ليصب قامت شركة النظم العربية المت1994عام 

 المكتبات العربية،وهو برمجية إلدارة هو نظام آليونظام األفق  2.البيئة العربية

  أحجامها؛ومراكز التوثيق بمختلف أنواعها؛ونظام إلدارة المكتبات 

 بدعم المكتبات العربية الثنائية والثالثية اللغة، وفقا األفقويقوم نظام .وإجراءاتها

 ؛التشغيل الطرفيكما هو مفتوح على مجموعة من محطات العالمية، لمعاييرل

على ح؛نظام األفق نظام ميكنة المكتبات األول ويعتبر .الشبكات وبيئة؛الخادم وأجهزة

 2000وأكثر من ؛ جهة عربية 120من مستوى العالم،حيث طبق لدى أكثر 

  3 .على المستوى العالميجهة؛

  

أن تبدأ في مشروع تختبر ؛الكونجرسقررت مكتبة ؛1965 في عام :نظام مارك ـ 

 مكتبة 16على ؛ممغنطةعلي أشرطة ؛فيه إمكانية توزيع البيانات الببليوجرافية

 بدأت 1966ومع نهاية عام .MARC Iمشتركة في هذا المشروع وهو مشروع 

أن المشكلة أكثر ؛1967بة التوزيع األسبوعي،ولكن اكتشفت في مارس المكت

ولذا كان األمر في حاجة لبداية ؛عما يستطيع النظام األصلي المصمّم تحمُله؛تعقيداً

للمشاركة في المشروع الجديد ؛جديدة،وهذا ما أعطى الفرصة للمكتبة البريطانية 

MARC IIقام ؛حيث1967 العمالق في  ، ولذلك بدأ المشروع األنجلوأمريكي 

 OSTI   Office for Scientific and Technical Informationمكتب 

في طبعته األولى عام ؛UNIMARCبالتمويل المالي، ثم صدر مارك العالمي 
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مكتبة الكونجرس ؛نتيجة للتعاون بين كل منو.1980ثم في طبعته الثانية عام ؛1977

 ؛USMARCريكي ـق بين مارك األمـتم التوفي؛يةاألمريكية والمكتبة الوطنية الكند

 تحت 1999وتم نشرها في طبعة واحدة في عام ؛CAN/MARCو مارك الكندي 

  MARC21.1االسم الجديد 

  

ر   قواعد المعلومات،طوإلدارةهو نظام إلكتروني جاهز و :)MINI /ISIS(نظام ـ 

وث التنمية ،التابع على الحاسبات الصغيرة ،من قبل المركز الدولي لبح 1979عام 

 نظم إلدارةللبرلمان الكندي ،وهو نظام متكامل متعدد اللغات،مصمم خصيصا 

في بيئة المكتبات  ومراكز المعلومات والتوثيق،حيث يقوم ؛المعلومات

  2  ...اإلعارةبالفهرسة،التزويد،و

  

ني  معروف باسم وهو نظام توثيق إلكترو CDS /ISIS(: 3(ـ نظام 

)CDS /ISIS(وهو ؛ تعبير مختصر لما يعرف بخدمات التوثيق  المحوسبوهو؛

مجموعة متكاملة من نظم المعلومات المطور من قبل منظمة  اليونسكو،والمعرب 

وقد صدرت منه . قبل مركز التوثيق  والمعلومات  بجامعة الدول  العربيةمن 

ي ليستخدم  ف؛ الجهات المذكورة بتطوير هذا  النظاماهتمامعكست ؛طبعات عدة

مؤسسات  ومراكز المعلومات،كالمكتبات  بمختلف أنواعها،ومراكز الوثائق  

وقد أصبح كذلك هذا النظام من النظم العالمية الواسعة .واألرشيفوالتوثيق 

 دول  عربية،ومن 10 دولة تتعامل معه ، منها أكثر من 60االنتشار،حيث هناك 

  : ي  يل ما؛ هذا  النظاماستخدام إلى التي دعت مميزات ال
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في مختلف أنواع مراكز البحوث  ؛اإلجراءاتمالئمته لمختلف  ـ مرونته و

  .والمعلومات 

  

 إلىـ قدرة النظام على استيعاب عدد كبير  من التسجيالت،تصل  في مجموعها 

حيث يمكن تغطية أكثر من قاعدة ؛ مليون في كل  قاعدة  من قواعد المعلومات16

  .للمركز الواحد

  

وجامعة الدول  العربية على ؛ األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلومـ إشراف منظمة

   .هذا النظام

  

 استرجاعها اللغتين العربية واالنجليزية في إدخال البيانات،وكذلك استخدامـ إمكانية 

  . المعلومات النصيةاسترجاعة في ركما يقدم مرونة كبي.بنفس اللغتين

  

  . غير معقدةوبرمجيات تشغيله؛استخدامهـ سهولة 

  

من االرتباط بشبكات محلية ؛ لهةالمطبق مؤسساتل بحيث يمكن ل؛ـ البعد الشبكي له

  .أو واسعة

 

 مكتبة مصرية 500أكثر من  في نظام مطبقهذا النظام؛هو  :ALISـ نظام 

 aLIS (Advanced Library اآللي المتطور  نظام المكتبةوهو1ة،وعربي

Information System) ودعم اتخاذ القرار بمجلس ؛المعلومات زأنتج في مرك؛

بما بتناسب وأحدث المقاييس  الوزراء في جمهورية مصر العربية ،تم تصميمه

على تلبية احتياجات  هو نظام يعملو. في مجال المكتبات ونظم الحاسبات؛العالمية

الهجري  ومزود بإمكانية البحث واالسترجاع بالتاريخ؛المكتبات العربية
                                                

  WWW.idsc .gov.eg : ،متوفرعلى  الرابط) 2008 أوت 19(زيارة  ,ALIS  نظامـ 1
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جميع  من دعم فني فياحتياجاته؛ أنه معد خصيصا ليقدم ألمين المكتبة والميالدي،كما

مجموعة وم بيق،aLIS وحاليا نظام المكتبة المتطور.مراحل العمل اليومي

األساسية  صيانة وبناء الملفات،و قاعدة البيانات الببليوجرافية:مهام؛وخدمات أهمها

،خدمات البحث،خدمات ياتضبط السالسل من الدوريات والحول،و التزويد،وللمكتبة

 نظم استخدامبيعمل أما من الناحية الفنية؛ف.اإلحصائيات التقارير و إصدار،و اإلعارة

 UNIX لـام التشغيـل بنظـتعموادم؛أجهزة خبوذلك ؛إدارة قواعد البيانات العالقية

  windows .1 أو

  

والتقني         وباإلضافة إلى هذه النظم يتيح مركز البحث  في اإلعالم العلمي

CERIST المكتبات ومراكز التوثيقالتسيير في  ألتمتة في الجزائر؛برمجي مقنن 

  . SYSTEME NORMALISE DE GESTION DE BIBLIOTHEQUE والمعلومات،وهو

  

ق ـائـللوثروني ـير االلكتـيـد به التسـويقص:ـ التسيير االلكتروني للوثائقج 

من ؛  والوسائل التقنية المستخدمةياتوالبرمج؛وهو مجموعة التجهيزاتللبيانات، أو

لكتروني واليوم التسيير اال.لرقمياوأرشفة البيانات عل الشكل ؛أجل تخزين

وأرصدة ؛كل تقليص أحجام أرشيفات المؤسساتوضع حلوال عديدة لمش؛للوثائق

و لقد  2.سريعا بفضل تطور تقنيات البرامجيات الوثائيقية المكتبات،وهي تشهد تطور

 تقنيات  3:بفضل مجموعة من التقنيات  وهي؛ للوثائقيااللكترونر تطور التسيي

  .و شبكات االتصاالت بعد؛ضوئيةالذاكرات الضغط المعلومات،

  

 بعد عملية تحسيب إالّ؛       وفي الحقيقة ال يمكن تطبيق عملية تسيير إلكتروني

سبة تعني حوالو .بل ذلك للحوسبةقهي ؛فهذه النظم كما هي للتسيير؛، ومنهإلكتروني

                                                
على .)22 ،الساعة 28/10/2007زيارة بتاريخ  (  .2003 ،جانفي 1. ،علوماتيةمجلة المع.alisـ نظام المكتبة اآللي المتطور   1

  http://informatics.gov.saرابط موقع 
  MICRO APPLICATION. OP.CIT.P.225ـ2
 CACALY,SERGE. OP.CIT.P.250 ـ 3
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 إلىالتي تقدمها  المؤسسات  ؛  والخدمات  التقليدية  واليدويةمن اإلجراءاتالتحول 

الشمولية في التعامل  مع التي تؤمن لها السرعة  الفائقة،الدقة،؛ الحواسيباستخدام

نجد حوسبة ؛ومن بين نماذج الحوسبة في ميدان المكتبات والمعلومات 1.المعلومات

 اإلطارضمن ؛ البيانات  البيبليوغرافيةواسترجاعمعالجة  دخالالفهرسة،وهي عملية إ

 قدرات البرمجيات  استثمارمع ؛المعتمدة؛العام للقواعد والمعايير المقننة

وكذلك فإن .لمستفيدين النهائيينل أكثر عددا ومرونة مداخاللضمان ؛والحواسيب

حيث يمكن إنتاج ؛يةليوغرافبهي تطبيق لمفهوم وحدة التسجيلة البي الفهرسة المحوسبة

علومات المختلفة من هذه بأوعية الم؛كل أنواع بطاقات  الفهرسة الخاصة

من خالل إنتاج التسجيلة  في بدايتها؛وقد تمثلت الفهرسة المحوسبة.التسجيلة

من قبل مكتبة الكونغرس ؛ )MARC(المعروفة بـ؛ليوغرافية المقروؤة آليابالبي

   2 . الفهرسة على الخط  فيما  بعدإلىلتتطور ة،ثم ظهور الفهرسة التعاوني،األمريكي

 

   ـ هندسة التوثيق و هندسة اللسانيات 6 . 3 .3. 1

 ،التوثيق على تصميم نظم المعلوماتهندسة يشتمل مفهوم  :ـ هندسة التوثيقأ 

وتصميم مصالح . اآلليالخاصة بإنتاج  وتسيير المعلومات ذات الطابع

فمادتها .نوك المعلومات  على سبيل  المثالي بكنظم المعالجة والبث ف،المعلومات

بمجموعة من ؛ي المعلومات المحتواة في الوثائق،ويرتبط هذا المفهوماألولية ه

 3.اإلحصاء والرياضيات و؛ومناهج إعداد الملخصات؛اللسانيات الميادين من بينها

على أو المرجع  يزود مستخدمي الحواسيب ،والبرمجة والتوثيق هو دليل المستخدم،

أما لفظة التوثيق .أو مصورة لبرنامج محدد، بمواصفات مشروحة؛وجه الخصوص

لخاصة بمصادر المعلومات في مجال المعلومات،فتعني اإلجراءات الفنية ا
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 بتحليل ،واالستخالص ،لتكشيف  ا،الفهرسة ،التي تشتمل على التصنيف ؛المختلفة

  1. استرجاعها  وطرق المعلومات

وهي د متخصص في هندسات اإلعالم اآللي،هي جزء ج:ـ هندسة اللسانياتب 

التي من أجل تصميم وخلق البرمجيات،؛مجموعة اإلجراءات  والمناهج  الموضوعة

خيرة هذه األ 2.تقاق منها لغات اصطناعيةاش  للغات الطبيعية،واآلليةتسمح بالمعالجة 

للتعبير ؛لستخدمها المفهرس على سبيل المثاالتي ي؛تتشكل من مجموعة من الرموز

مة  رؤوس ـوقائ؛يفـرقام التصنوأ؛ة التصنيف ـعن أفكار المؤلف كخط

إلى عدد محدود من ؛ة محتويات  الوثيقةـوتستخدم عادة لغرض ترجم.الموضوعات

 عنه،وربما لم أي أنه يعبر عن أفكار المؤلف بعبارات  قد تكون غريبةالرموز،

د البعض أن اللغة تقـويع.رفها أصالـيستخدمها المؤلف،أو أنه ال يع

 وفي مجال المكتبات ومراكز التوثيق 3 .ا لغة الحواسيب نفسهابأنه؛طناعيةـاالص

 في إعداد البرامج اآللية لعمليات المعالجة ؛ تفيد هندسة اللسانيات ؛والمعلومات

  :واللغوية خاصة ؛الفكرية 

  

ودة في ردات الموجمن المف في مجال الحوسبة،يعني الكشاف قائمة :ـ الكشافات 

يعني وفي مجال علم المعلومات،.ألفبائي ذاكرة الحاسوب،تنظم عادة بشكل متسلسل

اب ـئيا في نهاية الكتباـيتم تنظيمها ألفاب،ـ مصطلحات وأسماء،لكتالكشاف قائمة

 إلىفي الوصول ؛لقائمة  على تسهيل مهمة المستخدموتعمل هذه ا.أو المرجع

ويكون .جرى إعداد الكشاف لهالذي جع،ات المتوفرة في الكتاب أو المرالمعلوم

ى عملية إعداد الكشافات وتسم.الكشاف عادة تفصيلي،أكثر بكثير من قائمة المحتويات

  4 .إعداد المستخلصات  مع ق عملية إعداد الكشافات،وتتوافبالتكشيف
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ة ـ يعني خالصص، المستخـلاتـم المعلومـال علـفي مج:ـ المستخلصات

سواء  دورية،أو رسالة  جامعية،أو حتى  كتاب أحيانا،ور فيالمنش البحث وأ،المقالة

 المستخلص  ويكون  حجم.تقليدية ورقية أو إلكترونية؛كانت مثل  هذه المصادر 

أن يكون ما كللمادة المستخلصة،بحيث  يغطي  وصفا وافيا بحدود معقولة ومفهومة،

 والبحوث المنشورة  فيبالنسبة للمقاالت ال يزيد عن نصف  صفحة،

 على مستوى  رسائل ؛والرسائل الجامعية،الدوريات،وصفحة واحدة بالنسبة للكتب

عادة  ،في  مجال النشر  ويقدم المستخلص .الدكتوراه أو رسائل الماجستير

ئل  عبر االنترنت والوسا؛وأو في  مجال  النشر  االلكتروني،و الورقي ؛التقليدي

 بحيث تؤكد ؛ عن المادة المستخلصة، معلومات وافيةااللكترونية والرقمية األخرى 

وبذلك يقلص من وقت وجهد .للمستخدم حاجته إلى الرجوع إلى النص  الكامل 

أما عن  1 . من الوثائق  والمعلومات ؛الباحث في الحصول على ما  يحتاجه فعال 

وفيه يتم تمييز الكلمات ،و فن االستخالص باستخدام الحاسبهف االستخالص اآللي

بعد استبعاد الكلمات ذات الداللة ؛الذي وردت فيه؛في النص اء ترددهاالمفردة وإحص

بدأ   وقد 2 . الجر وضمائر الوصل وما شابه ذلكوحروف؛ كأدوات التعريف؛العامة

 وذلك؛من القرن العشرين؛منذ أوائل الخمسينيات ؛االهتمام بإعداد المستخلصات آليا

  .الترجمة اآللية و  سيباوتكنولوجيا الح:رئيسيين همانتيجة لتطورين 

 

ردات ـقد تكون مف؛يهاـق علـلحات المتفـن المصطـوهي مجموعة م:ـ المكانز

،التقليدية  المكنزية،تخزن بها الوثائق في نظم المعلوماتعبارات معيارية ومقننة أو

و تسمى هذه المصطلحات  3 . والتعريف بها عنها ،بغرض الكشفحوسبةأو الم

   الموجودة والمدلوالت اللغوية وتحديد المفاهيم؛لتقنين ما يستخدم يوه،بالواصفات

 العالقات ابين؛ممعين عرضها بشكل يتمحيث ، في المطبوعات  وغير المطبوعات

والمكنز من حيث الوظيفة  هو وسيلة .و الهرميةذات الطبيعة الداللية ؛فيما بينها
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أو لغة ؛للوثائقة  صياغة اللغة الطبيعية أو إعاد؛تستخدم للترجمة؛لضبط مصطلحات

ة  لغووه.وتسمى أحيانا  لغة التوثيقالمستفيد إلى لغة مقيدة،أو لغة نظام أكثر تقييدا،

فالمكنز هو أداة مهمة بهذا؛و.واسترجاع  المعلومات؛مبينة لالستخدام  في نظم تخزين

 ويتتح؛لغة توثيق مقننةوهو أيضا للشخص القائم على إعداد الكشافات،كلغة مقيدة ،؛

 و تغطي مجاالً معيناً من المعرفة؛من ناحية دالالتها؛طلحات مرتبطة مصعلى 

فهو مفردات منضبطة ديناميكية لمصطلحات  أما من حيث البناء.بصورة شاملة

كما هو أداة بحث مهمة   . أحد حقول المعرفة  تغطي؛متصلة مع بعضها البعض داللياً

 الوصول إلى الواصفات  يفالمكشف  يعتمد عليه  ف،هما مستفيد منهكال،فللباحث 

حث يعتمد عليها  في التي ينبغي  عليه استخدامها  في وصف الوثيقة، والبا؛المناسبة

تخدامها  في  وصف و طلب الواصفات المطلوبة ،التي عليه اسالحصول على 

وعليه .ظاموهي بالتالي ستكون الواصفات التي سوف تتفق مع واصفات الن؛حاجاته

 1. المكشف  والباحث   و حلقة الوصل بين؛تركةهو اللغة المشالمكنز ف

  

  ة                                 خبيرالنظم ال  ـ الذكاء االصطناعي و7 . 3 . 3. 1

بين ؛والتالحم لالتي تجسد التداخ؛هو أحد العلوم الجديدةو:ـ الذكاء االصطناعيأ

ماء الذكاء ويختلف علالعلوم التطبيقية  و اإلنسانية،العلوم  الطبيعية و

 فإن تعريفه ينحصر في أنه اختالفهمولكن  رغم ،في تعريفهم لهذا العلم؛االصطناعي

لتحقيق مهام  ؛جة الحاسبات وبرم؛التي تعني بتصميم؛أحد مجاالت الدراسة

كما هو أيضا   إعادة تمثيل الذكاء  2 .تخدام ذكائهمتحتاج من البشر اس؛وأعمال

ه عن طريق إعطاء؛ الحاسوباستخدامجاالت وتوسيع معن طريق الحاسوب،؛البشري

كالرياضيات  ؛ مختلفةفي مجاالت معرفية ؛قدرات التخمين والتصرف المستقل

عند فإن الذكاء االصطناعي هو محاكاة لعمليات الذكاء ومنه . والفيزياء  والهندسة

عن طريق التزود  التعلم  تجري بواسطة اآللة،وهذه العمليات تشتمل علىاإلنسان؛
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ا تشتمل على المبررات  كم.باستخدامهاوالقواعد الخاصة  معلومات،بال

 ومن أمثلة تطبيقات ،  القواعد  في الوصول  إلى  نتائج محددةواستخداموالمسببات،

  1 .ما يسمى بالنظم الخبيرة؛الذكاء االصطناعي 

هو برنامج ناتج عن األبحاث في الذكاء ؛النظام الخبير:ةخبيرالنظم ـ الب 

كاملة ودائمة،تنفد عن طريق مبادئ يحتوي على قاعدة معرفة عالية،ي،االصطناع

  4.وحل المشكالت في أي تخصص 3، يهدف إلى اتخاذ القراراتوهو 2.وقواعد

  

       ـ الخادمات و الروابط                            8 . 3 . 3. 1

دمين ح للمستخـيسم؛ي ـام آلـغل نظـهو حاسوب يش؛خادم  ال:ـ الخادمات  أ

وكما قد يكون لمجموعة من بنوك المعلومات،؛ن الفحص و االستخدام المباشرـم

والبرامج وقواعد ؛ شبكة،يحتفظ بمجاميع من البياناتحاسوب ضمن

لغرض الربط مع الحواسب الشخصية، ومحطات العمل  والوسائل ؛المعطيات

جهزة ة باألن الحاسوب الخادم العديد من المستخدمين للمشاركويمكّ.األخرى

خادمات الخادمات الصوتية التحاورية، 5:وبعض أنواعها،والبرمجيات والبيانات

  .،خادمات البريد االلكتروني خادمات شبكة التيلينات الشخصية،الواب

  

فإن هذا ؛ فيما يتعلق بمجال الروابط أو ما يسمى أيضا بالوصالت : ـ الروابط ب

االنترنت و،اآلليةالنظم ك،م الحاسوب األصعدة المرتبطة بعالالمجال مهم جدا على كل

،وتحديدات أدق ومتعددة لمفهوم الربط؛هذا ما يعطي تعريفات واسعة.والمستخدمين

  :يما يأتي وبعض تعاريف الربط ف.وقت في ذلك لمفهوم ال
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  1 .هو أبسط صورة له ؛وـ هو التحاور مستخدم ـ حاسوب 

مفهومة فيما لى معلومات يحتويان ع؛تعمل على الربط بين نظامين باتمركّـ هي 

  2 .بينهما

  3 .،على الخط مباشرة الدخول  لقواعد المعلوماتي ـ ه

صى  إلى أقه؛ وربحمل الوقتا  إن هذا الربط يساهم بقوة عالية في اختصار ع    

ما  و، وه حاالته إلى غاية الوقت الحقيقين؛ مدرجة ممكنة، وذلك حسب كل حالة

نات هو نظام التعامل  مع البيا؛ار  بالوقت الحقيقي  الحو؛ففي مجال الشبكات.ينبغي

مع ؛ة البيانات  بصورة متزامنة فعلياو معالج؛و المعلومات  بالزمن الحقيقي

 و كحالة أخرى ؛ما يمكن أيضاـك  4 .لموضوع  الذي يفرز تلك المعلوماتا

 عدة،من مواقع بواسطة مستخدمين؛زيأي استخدام حاسوب مرك؛المشاركة بالوقت

، ت،وفي نفس الوقو حواسب مرتبطة بالحاسوب المركزيريف أ،عبر مطافةمختل

  5. ،أو نظام لعدة مستخدمين الوقتاقتسامويسمى أيضا مشاركة زمنية أو 

  

أو ما تسمى أيضا باللغة العربية ؛ مع بعضهاHYPERMEDIA ـ ربط عدة وثائق

ات  رسومتشتمل على صور ووموضوع واحد،تحت ؛ط المتعددة التشعب الوسائ

مع وثائق أخرى ذات طبيعة إضافة إلى النصوص،ومعلومات مسموعة ومرئية،

        6 .أيا كان موقع تلك الوثائق، في الشبكة العنكبوتية على اإلنترنتذاتها،
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والدعامة ؛بمثابة البنيات التحتية؛رأسها المكتبات الوطنية وعلى؛    تعتبر المكتبات

وهي .القراءة وتحقيق اإلقالع الثقافيونشر تقاليد ،األساسية للنهوض بالبحث العلمي

في عالمنا ؛ كونها أصبحتهذا ،لوج مجتمع المعرفةبذلك تشكل مدخالً حقيقيا لو

من خالل ،ومع العالم الخارجي؛ محيطها المباشرواصل معفضاءات مفتوحة تت،اليوم

ويعتبر القطاع .يد لتكنولوجيا اإلعالم واالتصالوالتوظيف المتزا؛التنشيط الثقافي

يث يندرج في صلب المشروع بح؛المكتبي بهذا المعنى رافعة أساسية للتنمية البشرية

ة النشأة إذا هي مكتبات حديث؛والمكتبات الوطنية بحد ذاتها.ألي بلد كان؛التنموي

فهي امتداد لمكتبات األسر الحاكمة في أوروبا، قورنت بغيرها من أنواع المكتبات،

أصبحت  األصل مكتبة ملوك فرنسا القدماء،والتيهي ؛فالمكتبة الوطنية في فرنسا

بالنسبة للعديد من المكتبات وهي تعميم ؛لوطنية الفرنسية بمفهومها الحديثالمكتبة ا

تأسست أكثر ل القرنين التاسع عشر والعشرين،في أوروبا، فخال،الوطنية األوروبية

التي تخدمها ؛ القسم األكبر من منشورات الدولةإن امتالكف ،من خمسين مكتبة وطنية

هو مبدأ ؛في جميع فروع المعرفة؛وامتالك القسم األكبر من المطبوعات،المكتبة

 1.أساسي سارت عليه جميع المكتبات الوطنية

  

  كتبات والمكتبات الوطنية ـ نشأة الم 1

  م القديملـ المكتبات في العا 1.1

 كما ازداد اهتمامق مع تقدم الكتابة وتطور موادها،ازداد االهتمام بكتابة الوثائ        

الرجوع  لتسهيل؛وجمع المخطوطات وتنظيمهاالشعوب القديمة بتسجيل المعارف،

من و. األلف الثالث قبل الميالدوذلك مند.لذا كان نشوء المكتبات ضرورة ملحة،إليها

حيث أثبت الحفريات ديمة مكتبات بالد مابين النهرين،أشهر المكتبات في العصور الق

عن ؛ التي أجريت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي ؛األثرية
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تعود لعهود مختلفة مند أواخر ؛في وادي الرافدين ؛مجموعة من المكتبات القديمة 

  1 .ومن أهمها مكتبة لكش ومكتبة نينويبل الميالد،لرابع قلف ااأل

  

ا مند التي عرفت أيض؛مكتبات وادي النيل،مابين النهرين ؛وإضافة إلى مكتبات     

كان أهم حدث على ؛ها إنشاءإن.ندريةوأهمها مكتبة اإلسكاأللف الثالث قبل الميالد،

 إلى  ؛طيط هذه المكتبةويرجع تخزمنة القديمة،مكتبات األفي تاريخ ؛اإلطالق

ة فينسب البنه ،أما تنفيذ الخطر في مصردسكنأول  ملوك أسرة اإل؛يموس سوتربطل

المكتبة بأموال ضخمة ويبدو أن  هؤالء الملوك قد أخصوا بطليموس فيالدلفوس،

حمله السفن  من فقد كانوا يصادرون ما ت،ت غايتهم جمع أدب اليونان  كله ،إذ كانجدا

 2.بميناء اإلسكندرية؛هاعند رسو؛الكتب

  

  ـ المكتبات األوروبية في القرون الوسطى 2.1

وتهتم ؛ةاألمة العربية تحمل مشعل الحضار في الوقت الذي كانت فيه       

كانت أوروبا غارقة في جهاالت ات وتعلي من قدر العلم والعلماء،والمكتب،بالكتب

بالكتب ؛المكتبات الثريةوكان مصدره ؛فلقد كان التعليم محدوداالقرون الوسطى،

ومع بداية .وكانت تلك المكتبات تسمى بمكتبات األديرة.الخاصة بالدين المسيحي؛الدينية

 ظهور الطباعة والورق ومع. في االندثارتأخذو؛ تهمل مكتبات األديرة ؛عصر النهضة

إلى والثقافة وصلت ،بدأت تجارة الكتب تنشط؛رنساثم انتقالها إلى إيطاليا وف؛في ألمانيا

وفي ،ض مكتبات األديرة للتلف والتخريبفي القرن السادس عشر تتعر.كل مكان

واستمرت حتى ، في فرنسا؛بدأت المكتبات الخاصة باالزدهار؛ القرن السابع عشر

وخاصة ؛شر أغنى فترة من سابقه بالمكتباتويعتبر القرن التاسع ع.القرن الثامن عشر

 والنهضة عصر التوسع 3 يبدأومع منتصف القرن التاسع عشر.في انجلترا

                                                
  37. ص .2001قسنطينة، معة  منشورات جا:قسنطينة.والمعلوماتعلوم المكتبات . ـ صوفي ، عبد اللطيف 1

   42 ـ41.ص.ص.2001دار الكتاب الحديث،: القاهرة. مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. ـ عبد اهللا العلي ،أحمد 2
3  



 
  المكتبات الوطنیة:الفصل الثاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 71 - 

وعلى رأسها مكتبة المتحف البريطاني في ؛المكتبية،فتتوسع المكتبات القومية

 1 .والمكتبة األهلية  في باريس؛لندن

  

  ـ نشأة المكتبات الوطنية  3.1

وال يعود ؛هو نوع   حديث نسبيا من المكتبات؛المكتبات الوطنيةإن            

فهي حديثة النشأة إذا قورنت باألنواع األخرى من  2 تاريخه إلى زمن طويل،

التي تمثل ؛لتجمع وتحفظ المنشورات؛فقد تأسست أولى المكتبات الوطنية 3.المكتبات

عندما أعلن ؛1795نجازات العقلية لدولة من الدول،وقد بدأ ذلك بشكل رسمي سنة اإل

قد أصبحت ملكا ؛اأن المكتبة التي كان يمتلكها ملوك فرنس؛تمر الوطني الفرنسيالمؤ

من جميع المواد ؛الحصول على نسخ اإليداع القانونيق في ـومنحها الحعاما وطنيا،

 هيفرن التاسع عشر،فمعظم المكتبات الوطنية أنشئت في الق 4 .المطبوعة في فرنسا

في حقل التأليف ؛لهذه الدول؛ودعا للنشاط الرسميلتكون مست؛مؤسسات أوجدتها الدول

األخرى بالنسبة للمكتبات ؛وللمكتبة الوطنية دور قيادي 5 .علوماتوالنشر ألوعية الم

واعتبرت إنشائها ،لدول أهمية دور المكتبات الوطنيةومن هنا أدركت ا،في الوطن

  6.واجبا وطنيا 

  

   ـ تعريف المكتبات الوطنية2

  ـ تعريف المكتبة لغويا  1. 2

متين اإلغريقيتين هو من المعنى المركب للكل؛BIBLIOTHEQUE     أصل كلمة 

biblios و thékè  حيث يقصد بالكلمة األولى كتاب،livre، وبالكلمة الثانية مستودع

entrepôt ،وتقصد كلمة BIBLIOTHEQUEوالثاني ؛ معنيان األول تجميع الكتب
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يمها  داخل البناية المخصصة وتنظ؛التي تم عليها ترتيب الكتب؛المكان والتجهيزات

 DICTIONNAIRE HISTORIQUE DEالتاريخي للغة الفرنسيةوقد أوضح المعجم .لذلك

LA LANGUE FRANÇAISE لم يكن حتى ؛ى الثانيـالمكتبة حسب المعن أن معنى؛

تطلق مباشرة على ؛ BIBLIOTHEQUEتـحت كلمـن أصبـأي؛1690سنة 

 1 .أو المكان الذي يتواجد فيه الكتب ؛ايةـالبن

  

  ـ تعريف المكتبة اصطالحا  2. 2

أو ؛ومن الدوريات؛ المكتبة هي المجموعة المنظمة من الكتب المطبوعة          

و يقوم ية البصرية المحفوظة في مكان ما،أو السمع؛غيرها من المواد المكتوبة

إلى مختلف ؛وبإعانته على الوصول؛أعوانها بمد المستفيد بمختلف الخدمات

أو ،وثائق لغرض التعلموعلى ال؛التي يطلبها من أجل الحصول على المعلومات؛المواد

 2 .التسلية

  

  ـ تعريف المكتبة الوطنية 3. 2

حيث هذا المفهوم  فهوم رسمي محدد للمكتبة الوطنية،ال يوجد م       

ي ـالت؛ائص ـد مجموعة من الخصـلكن توج 3ومختلف حسب كل دولة، ؛متغير

لمكتبات كنوع من ا؛ و قد تطور مفهوم المكتبات الوطنية،تساعد عل توحيد مفهومها

 كنتيجة لمحاولتها تقوية ؛مع تطور الدول البرجوازية ذات السيادة؛مقترنا

إضافة لمكتبات تسمية المكتبات القومية،وقد اتخذت هذه ا 4.والثقافة ومراقبتها؛العلوم

ودار الكتب والوثائق القومية في مثل مكتبة الكونغرس ، 5إلى تسمية المكتبات الوطنية،

 البريطانية في والمكتبةائق في العراق،ودار الكتب القطرية،ودار الكتب والوثمصر،

                                                
1 - CACALY,SERGE.OP.CIT.P.81 

  17.ص .المرجع السابق. ـ عبد الحق،رشيد 2
3 - OP.CIT.P.95 

  4ـ ماهر حمادة، محمد. المرجع السابق.ص.150
  5ـ محمد الهجرسي ، سعد. المرجع السابق .ص.172
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وأيا كانت  .والمكتبة الوطنية الجزائريةالمملكة المتحدة،ودار الكتب الوطنية في تونس،

وهو العمل على تجميع وحفظ كان دائما واحدا،؛التسمية، فإن الهدف الرئيسي لها

 1. بيبليوغرافيا الوطنيةوإصدار ال؛ وغير المطبوع ؛التراث الوطني المطبوع

  

التي تحتل مركز الصدارة بين ؛مكتبة الدولة المركزيةهي ؛     والمكتبة الوطنية

الذي يعكس تراث األمة وتطورها ؛ والمركز الثقافي والمعلومات2 جميع المكتبات فيها،

بين ؛األمر الذي يتيح لها أن تلعب دورا قياديا 3.واألدبي والثقافي والحضاري؛العلمي

في حقل البحث ؛وتكون مستودعا للنشاط الرسمي للدولة  4.جميع هذه المكتبات

ت تبنّ؛1980في عام   و5 .وهي مقر اإليداع القانوني، وما إلى ذلك ؛والتأليف والنشر

،وهو للمكتبة الوطنية؛التعريف التالي؛مؤتمرها السادس عشر منظمة اليونسكو في

التي تنشر ؛جميع المطبوعات الهامة؛ ونسخوحفظ هي المكتبات المسئولة عن طلبأنها؛

بات أو تحت أي ترتي؛حسب القانون سواء؛والعمل كمكتبة إيداعفي الدولة،

بليوجرافيا يإنتاج الب :وتؤدي لجانب ذلك بعض الوظائف األخرى مثلأخري،

يشمل ما كتب ؛األجنبي من اإلنتاج الفكري؛وحفظ وتحديث مجموعات نموذجيةالوطنية،

  6 .الوطنية الراجعة ونشر الببليوجرافيا،تناء الفهارس الموحدةعن الدولة،واق

  

   ـ وظائف ومهام المكتبة الوطنية  3

  :          تقوم المكتبة الوطنية بالوظائف والمهام التالية      

بأنواعه المختلفة،في كل الموضوعات واألشكال ؛ـ اقتناء اإلنتاج الفكري الوطني 1

التي تعتبر تراثا ؛فظ المخطوطات والكتب النادرةوح.واللغات وحفظه وتنظيمه

ويتحقق للمكتبة الوطنية .خارجكذا المؤلفات التي تصدر عن الوطن في الوطنيا،

                                                
   97.ص .المرجع نفسه. ـ الوردي ،زكي حسين 1

  90.ص .المرجع نفسه .صوفي ، عبد اللطيف ـ  2
  المرجع نفسه. ـ الوردي ،زكي حسين  3
  90.ص .المرجع نفسه .ـ صوفي ، عبد اللطيف  4
 18.ص .المرجع نفسه. ـ عبد الحق،رشيد 5
 169. ص.المرجع السابق .سعد الهجرسي ،ـ محمد  6
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 سواء المنشور منها داخل الوطن أو،بصورة خاصة عن طريق اإليداع القانوني؛ذلك

   1 .ويتعلق أيضا باألفالم والرسائل الجامعية وغيرها،خارجه

  

داخل الوطن ؛للتعريف تباعا بما ينشر من مؤلفات؛لبيبليوغرافيا الوطنيةـ إصدار ا 2

كامل اإلنتاج  تغطي؛بحيث تكون شاملة؛ القوميةت جميع الببليوجرافيا ونشر أو عنه،

  2 .بصفة دورية ، بجميع أشكاله؛الفكري الوطني

  

 داخل الوطن؛مع المكتبات ومراكز المعلومات ـ تنسيق النشاط البيبليوغرافي 3

التي ؛والمشاركة في المؤتمرات،ووضع القواعد والتقنيات البيبليوغرافية وخارجه،

  3 .ترتبط بالمكتبات ومراكز المعلومات

  

وتصنيفها ووضعها تحت م المواد المكتبية التي تقتنيها،وفهرستها،ـ تنظي 4

ت المكتبية للدولة،ومؤسساتها ،وللقراء  االستخدام، مع تقديم الخداما

والعمل على مركزية الفهرسة ،بات األخرى  على المستوى الوطنيللمكتووالباحثين،

مثلما يحدث ؛وتوزيعها على المكتبات األخرى؛وإعداد بطاقات الفهارس؛والتصنيف

 4. اآلن في مكتبة الكونغرس األمريكية

  

واإلشراف عليه مع اعتماد المعايير ؛ـ إحداث المركز الوطني البيبليوغرافي 5

هذا األخير يقوم بتجميع ونشر البيبليوغرافيا ،ات ومراكز المعلوماتاسبة للمكتبالمن

 5.ولعب دور مركز قومي لإلعالم البيبليوغرافي ،الوطنية الجارية
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الموجودة داخل ؛الوطني الموحد للكتب والمطبوعات األخرىرس ـ إعداد الفه 6

 1 .الدولة

  

ستجابة لالحتياجات ا؛كالكشافات والمستخلصات؛ـ إصدار أدوات بيبليوغرافية 7

لتسهيل مهمات الباحثين وعموم ، في المجاالت الموضوعية المختلفة؛المتخصصة

  2 .المستفيدين

  

التي ؛الذي تحصل به  على أوعية المعلومات،القانوني كون مركزاً لإليداعـ أن ت 8

  3 .من جميع أنحاء العالم ؛حد الموضوعات الوطنيةأأو تتناول ؛تتحدث عن الدولة

  

وتنسيق لية، بالشبكات الدوكواالشترا؛إلسهام في الشبكة الوطنية للمعلوماتـ ا 9

   4 .واألتمتة على مستوى الدولة،سياسات التزويد ومشروعات التوثيق

  

صالح المكتبات وتدريب المكتبيين لراف على التخطيط المكتبي الوطني، ـ اإلش10

  5 .ونشر البحوث الخاصة بالتخصصاألخرى في البالد،

  

في وضع الخطط الوطنية ألنظمة المكتبات ؛ المشاركة بدور أساسيـ 11

 6 .و تقنين األساليب الفنية المستخدمة بمكتبات الدولة ،والمعلومات والتوثيق
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مع العناية ؛ الوطنياإلنتاج الفكري إعداد خطة للتزويد للحصول علي كامل ـ 12

واقتناء مجموعة  ،لصاتالكشافات والمستخ؛رافيا غبليويكالب؛بالمراجع الموسوعية

  1 .في جميع مجاالت البحث؛مرجعية من اإلنتاج الفكري األجنبي 

  

 ـ تعزيز ومراقبة استخدام الترقيم الدولي الموحد للكتب، والفهرسة أثناء 13

 2 .من قبل الناشرين؛النشر

  

وإعداد ؛األخرى ومع مكتبات الدولة؛ التعاون مع المؤسسات األكاديميةـ 14

 ؛وأنظمة وتعريفهم بما يستجد من قواعد؛دريبية للمكتبيين والموظفينالدورات الت

  المستويىعل؛ب تنسيق التعاون بين المكتباتجانإلى للنهوض باألداء المكتبي، 

والتقنيات العلمية ؛باستخدام األساليب التكنولوجية المتقدمة،الدولي و المحلي

اعها، ونقلها في كل وتخزينها واسترج؛في الحصول على المعلومات؛المتطورة

   3 .المجاالت

  

سواء كانت ،لكافة المستويات في الوطن؛ـ توفير خدمات المعلومات للمستفيدين 15

  4 .من أبناء البلد؛أو المتخصصين،للهيئات الحكومية أو للسلطات الرسمية وللباحثين

  

لتبادل المطبوعات بين المكتبة الوطنية ونظيرتها ؛ـ تأسيس برنامج وطني 16

أو ،سواء كانت كتبا أو مخطوطات؛وقبول الهدايا من األفراد والهيئات ،خارجبال

  5 .وسائل سمعية بصرية
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بط مع مراكز الخدمات والر؛ـ إعداد ونشر البيبليوغرافية الوطنية الراجعة 17

 والتدريب والبحث والنشر 1،البيبليوغرافية الدولية، وتوزيع تسجيالت النشر الوطني

  2 . في مجال المكتبات

  

همة في تزويدها عن طريق المسا؛ـ اإلشراف على المكتبات األخرى 18

   3 .اوتطويره

  

في حالة عدم وجود مثل هذه المؤسسة في ؛بمهام األرشيف الوطنيـ القيام  19

  4 .البلد

  

صين صختلتقديمه إلى الم؛ ـ جمع شتى أشكال أنواع اإلنتاج الفكري العالمي20

  5.والثقافي العام؛طابع الشموليال  تحقيق عمال على ؛نوالباحثي

  

  ـ التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية 4

كما يختلف من للمكتبة الوطنية من جيل إلى جيل، يختلف التنظيم الداخلي       

من وجود وحدات ؛والبد في جميع األحوالتبة إلى أخرى داخل الجيل الواحد،مك

 حجمها وأعداد وأقسام وشعب وفروع في كل واحدة منها تتناسب مع

ريا عن اختالفا جذ؛ويختلف الوضع القانوني والتشريعي للمكتبة الوطنية.موعاتهامج

ودورها في حماية ؛وذلك بسبب ارتباطها القوي بالدولةاألنواع األخرى للمكتبات،

وإذا كانت جميع أنواع المكتبات في الدولة تخضع ،قوق المؤلفين واإليداع القانونيح

 الحكومة التي فان المكتبة الوطنية ترتبط برئاسة،ي تقوم لديهامباشرة للسلطة الت
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جلس ـنحها استقاللية تامة،أو تخضعا إلى سلطة موتمتكون مسئولة عنها،

  1 .أو تعطيها وضعا مميزا داخل إحدى وزارت الحكومةالوزراء،

  

  2ـ أقسام المكتبة الوطنية   5

  :هيئيسية،نية عادة من ثالثة أقسام ر    تتكون المكتبة الوط

   والعالقات العامةاإلدارية ـ قسم الشؤون 1. 5

وائح والنظم ووضع القوانين والل؛وهو القسم المشرف على إدارة المكتبة         

 إعطاء حرية وعادة تشرف الدولة على تعيين القوى العاملة أو،التي تتبعها المكتبة

 إلى اإلشراف على األبنية باإلضافة؛ألنه يضع ميزانية الشراء التعيين لهذا القسم،

وغيرها من المكتبات ،لى العالقات بين المكتبة الوطنيةوع؛المكتبية وصيانتها 

  .األخرى

  

وهو الذي يختص بفهرسة وتصنيف وتجليد وصيانة : ـ قسم اإلجراءات الفنية2. 5

  .واستخدامها االستخدام األمثل؛لتسهيل وصولها إلى الرواد ؛مقتنيات المكتبة الوطنية

  

على تقديم الخدمات اإلرشادية ؛ويختص باإلشراف: ـ قسم الخدمات المكتبية3. 5

وكل ما يتعلق بالخدمات ؛والمرجعية والبيبليوغرافية واإلعالمية واإلعارة الداخلية

  . المباشرة مع الجمهور

  

  ـ اإليداع القانوني أو نظام اإليداع 6

نسوا ية،وذلك إلى عهد فرا ألصول فرنساإليداع القانوني في أصله يعود        

الذي يفرض فيه هذا الملك الفرنسي تجميع ،1537 ديسمبر 28األول،بموجب أمرية 

حيث ال يسمح ال بالطبع وال بالبيع كة الفرنسية في المكتبة الملكية،كل الكتب في الممل
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ذا وفي ه. وتقديم النسخ المطلوبة للمكتبة الملكية؛إال بعد المراقبة؛للطابعين والمكتبات

خاصة في بعض ؛ هما الحفظ والمراقبة،الظرف كان اإليداع ذو هدفين أساسيين

بة الوطنية مركز إيداع لكل كتاب،أو دورية،أو نشرة،أو أية وتعد المكت 1 .المواضيع

األمر الذي يستحق لها أن تقوم بدورها وثيقة،أو وعاء علمي يصدر داخل الوطن،

يداع طابع الحفظ دون المساس بحقوق  ويكتسي اإل.في جمع التراث الوطني؛كامال

جميع الوثائق ؛إليهتخضع حيث ، و الناشر أو المنتج بأي شكل كانملكية المؤلف أ

مهما كانت وذلك المطبوعة،الصوتية،والمرئية،بجميع أنواعها،وقواعد المعطيات،

 ويعد اإلخالل بهذا القانون.والنشر والتوزيعنتاج،وتقنيات اإلالدعامات التي تحملها،

وبغيرها من ها القانون بغرامات مالية كبيرة،من األمور التي يعاقب عليقصد؛عن 

بين حد أدنى وحد ؛وتتراوح هذه العقوبات،التي تمنع هذه المخالفات مستقبالالعقوبات 

وتلتزم قوانين اإليداع وضع النسخ المطلوبة في المكتبة . أعلى حسب نوع المخالفة

  2 .وضع رقم اإليداع فوق المنشورات، مع خالل مدة شهر من النشرالوطنية 

  

  :ولإليداع القانوني تعاريف عدة من بينها     

  

من جميع ؛ويقتضي وجوب إيداع نسخة أو أكثر؛ـ هو التشريع الذي تفرضه الدولة

إما فيما يتعلق بالمواد المنشورة في عية المعلومات المنتجة بأي وسيط،أنواع أو

راء ـريق الشـداع أو عن طـون اإليـقانطريق فيتم الحصول عليها عن ؛الخارج

  3 .هداياأو التبادل أو ال
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 إلزام على المؤلفين والناشرين والمنتجين والطابعين داخل الوطن وـ وه

ة للمكتبدده القانون من كل مؤلف ينشرونه،بتقديم عدد من النسخ وفق ما يح؛وخارجه

  1 .نفيذ ذلكال بعد تإ؛حيث ال يسمح لهم بتسويق إنتاجهمالوطنية،

  

أم أشخاص جهات رسمية كانت، أم خاصة،أي وـ هو قانون يلزم جميع الناشرين،

 الطابعين ويشمل ذلكدرون إنتاجا فكريا يوجه للجمهور،يصين أو معنويين،ـطبيعي

يحددها القانون من منشوراتها ؛ويتوجب على هذه الجهات إيداع نسخا،المستوردين و

ي متناول ـع هذه النسخ فـك قبل وضوذلا،ـفي المكتبة الوطنية مجان

  2. يعا أو إيجارا أو تنازالـسواء كان ذلك بور،ـالجمه

  

قانون اإليداع ؛ومن بين نماذج صدور قوانين اإليداع في المكتبات الوطنية        

و الذي يعطيها الحق في امتالك ؛1810في المكتبة الوطنية الروسية الذي صدر سنة 

 وقانون اإليداع الجزائري، ويعود في 3 . في روسيانسختين من كل كتاب ينشر

وقد   4 .1996ام م تعديله مرة أخرى عث،1975 تعديله عام تم؛1956أصله إلى عام 

المتعلق ؛و1996 جويلية 20 المؤرخ في ؛ 16 ـ 96 األمر رقم ص صدر في ن

 جويلية 03 بتاريخ 41عدد ؛الصادر في الجريدة  الرسمية ؛باإليداع القانوني

  صدر 1999  وعملية التعديالت في هذا القانون لم تنتهي ، ففي سنة 5؛1996

، المحدد  1999كتوبر أ 04ؤرخ في ـ الم226 ـ99ذي رقم ـالمرسوم التنفي

نظام اإليداع باإلضافة  6  .16 ـ 96لكيفيات  تطبيق بعض أحكام األمر  رقم  
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والمؤرخ ،) 26/م(كي رقم موجب المرسوم الملالذي كان ب؛للمملكة العربية السعودية

  1. هـ 7/9/1412في 

  

  ـ البيبليوغرافيات الوطنية 7

 الفكري لدولة اإلنتاجبحصر ووصف ؛ تهتم البيبليوغرافيات الوطنية      

مواطني الدولة   نشر  لأونه داخل  الدولة  أو خارج الدولة،،سواء ما  صدر ممعينة

ويعتمد أساسا على بة الوطنية،اجبات المنوطة بالمكتحد الوأوهي ،خارج حدودها

  2  :،منهاعلى سبيل  المثالو ؛وكل دولة لها  بيبليوغرافيتها  الوطنية ،اإليداعقانون 

  1811 وبدأت في الصدور عام ؛ـ البيبليوغرافية القومية لفرنسا 

  1950 وبدأت في الصدورعام؛ـ البيبليوغرافية القومية لبريطانيا

  1955 وبدأت في الصدور عام ؛ريةـ البيبليوغرافية القومية المص

  1965 وبدأت في الصدور عام ؛ـ البيبليوغرافية الوطنية الجزائرية

  1969وبدأت في الصدور عام ؛ـ البيبليوغرافية الوطنية التونسية 

  

رافية الوطنية بالمكتبة نه ال ترتبط دائما البيبلوغألى إ؛تجدر اإلشارة  و       

التي تكون فيها مهام إصدار البيبليوغرافيات الوطنية ؛تففيه بعض االستثناءاالوطنية،

أو لهيئات تشرف عليها الجهات ؛لغير المكتبات الوطنية، ولكن لهيئات حكومية

التي ؛ على ذلك نجد البيبليوغرافية الوطنية األردنيةةمثلاألومن ؛ومعترف بها؛الرسمية

والبيبليوغرافية ،يةبل عن جمعية المكتبات األردن؛ال تصدر عن المكتبة الوطنية

وكما تجدر ،وثيق الوطني بالخرطومالتي تصدر عن مركز الت؛الوطنية السودانية

  تعتبر مكتبات؛في بعض الدول مثل أيسلندا ويوغسالفيانه أ ؛اإلشارة أيضا

  .  مكتبة وطنية وجامعية في نفس الوقت؛الجامعات
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  ـ أشهر المكتبات الوطنية العربية  8

،الزاخرة جموعة كبيرة من المكتبات الوطنيةن الوطن العربي بم تتمتع بلدا       

،تعود إلى فترات زمنية متباينة،وبرديات أثرية مخطوطات قديمةو ال؛الكتببأمهات 

وبأرصدة متنوعة من التراث العالمي ود إلى أقدم الحضارات اإلنسانية،تع

ات واسعة،تقدمها ثابة المكتبات األم في هذه الدول،لها مهام وخدمبمفهي ،األجنبي

ومن هذه . إلى آخر عربي في إطار قوانين تختلف من بلدلكافة فئات المجتمع،

الخزانة الكتب الوطنية التونسية، داروالوثائق القومية المصرية، دار الكتبالمكتبات،

، مكتبة الملك فهد الوطنية،العامة للكتب والوثائق المغربية،مكتبة األسد الوطنية

   .ة الجزائريةوالمكتبة  الوطني

  

    مكتبة الملك فهد الوطنيةـ 1. 8

بالتعبير عن مشاعر الحب والوالء لخادم ؛رغبة من أهالي مدينة الرياض        

 معلم بإقامة؛رأوا أن يعبروا عن ذلك؛بمناسبة توليه مقاليد الحكم؛الحرمين الشريفين

عام   فيفي االحتفال الذي أقيم؛فكان اإلعالن عن مشروع المكتبة؛تذكاري 

تقع مكتبة الملك فهد  و.الدولة نفسها من  كبير والذي حظي بدعم مادي؛هـ1403

 2م 30.000تقريباً خصصت منها مساحة ؛2 م58.000الوطنية على أرض مساحتها

 23.000 يوتبلغ مسطحات مبناها الرئيس،لمبناها  2 م28,000 مساحةو؛حديقة للمكتبة

 سماوية غاية في  ثالثة أدوار تغطيها قبةويتكون المبنى من دور أرضي تعلوه. 2م

مزين بالزخارف العربية والنقوش ؛م المبنى بطابع معماري حديثوقد صمالجمال،

 وقوعه في منطقة حيوية ؛ولعل أهم ميزات هذا الصرح الثقافي الكبير.الرخامية

وشارع ؛منها طريق الملك فهد من جهة الغرب؛ فهو محاط بأربعة شوارع؛مهمة

وهذا الموقع يعطي المكتبة إمكانية النجاح في أداء شرق،لقادم من جهة الالعليا ا

فهو قلب وصول إليها ووضوح المكان وبروزه،نظرا لسهولة ال؛دورها بنسبة كبيرة
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من ؛ في فنائها حول أسوارهاحضائر متعددة ر للمكتبة فّكما يتو.الرياض الحديث

نفسها أماكن ؛كتبة داخل المرفّكما تتو سيارة،300تتسع لحوالي ،الجهات األربع

عام يه بدئ ف،حيث  سنوات3ناء ـواستمرت مدة الب.لالستراحة واالنتظار

هـ تكونت إدارة 1408وفي عام تحت إشراف أمانة مدينة الرياض،؛هـ1406

 نواة الجهاز ووضع،تفرغت للتخطيط لعملية تنمية المجموعات وتنظيمها ؛مؤقتة

وقد بلغت تكلفة المكتبة  البناء والتجهيز،تم؛ـه1409  وفي عام.اإلداري والفني لها

 من أوعية  ألف367 تقتنيه المكتبة مامجموع  بلغ قدو.أكثر من ثمانين مليون ريال

، والوثائق المحلية ، والكتب النادرة، بوعة، والمواد السمعية البصريةالمعلومات المط

: كة االنترنت  هو  على  شبمكتبة الملك فهد الوطنيةموقع رابط و 1 .والمخطوطات

.sahttp://www.kfnl.org.   

  

   ـ دار الكتب  والوثائق القومية المصرية 2. 8

هي دار ؛،أو األرشيف الوطني المصريبالقاهرة  دار الكتب والوثائق القومية     

ت هذه المكتبة عام أنش،مصروالوثائق القومية في ؛ظ المخطوطات األثريةلحف

عام ففي .المكتبات المصرية العامة والخاصة مجموعات إليها أضيفت،ثم 1859

الخديوي ، ناظر المعارف في عصر علي باشا مباركبمبادرة من و؛1870

في الطابق ؛دار الكتب خانة الخديوية المصريةوبقرار منه تم تأسيس ،إسماعيل

 األمير مصطفى فاضل،شقيق الخديوي إسماعيل،بدرب قصرب؛األرضي

لتي  من الخزائن ا؛مجموعات المخطوطات  النفيسةوذلك من أجل تجميع .الجماميز

 محتويات الدار وضيق مع ازديادو.لقديمةتحتوي المخطوطات وكتب الطباعة ا

والذي أنشئ ؛بميدان باب الخلق؛ إلى المبنى الجديد1903نقلت سنة المكان بها،
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في مبناها أبوابها لم تفتح هذه المكتبة  ،وودار اآلثار العربيةخصيصا لدار الكتب 

   1 .1904 عام إالّ الجديد

  

 باللغة ألف 340منها ؛ مجلدألف 540إحتوت على  1950عام       في 

 ألف 57 من المخطوطات حوالي وتاحتكما .األجنبيةوالباقي باللغات العربية،

ومفهرسة وتغطي تشكيلة واسعة ؛ةنوهي مرقم،ن أنفس المجموعات متعد؛مخطوط

ومخطوطاتها ،ع موضوعاتها وخطوطها المنسوبةتتميز بتنووهي .من المواضيع

من بينها مجموعة ؛ مجموعة نفيسة من أوراق البردي العربية كما تضم.المؤرخة

وبيع ؛تتعلق بعقود زواج؛ديةبلغ مجموعها ثالث آالف بر،يعثر عليها

وأقدم ،أو دفع صداق وغيرها،أو تقسيم مواريث،خاصة بالضرائب؛وسجالت ؛إيجارو

 إلى انتقلتوقد . بردية444 ولم ينشر منها إالّ،ميالدي 705البرديات يعود لسنة 

 برملة النيلالذي يقع على الضفة الشرقية لنهر ؛1970مبناها الجديد عام 

من خمسة ماليين ألكثر وهو بناء حديث  واسع يتسع ،1977وافتتح سنة ،بوالق

عن ؛ منجم معلومات بذلكوهي ، مفتوحا كمكتبة عامةفبقي؛بينما مبناها القديم؛مجلد

 دار الكتب  ورابط موقع 2.اإلسالمفي مصر في بداية ؛الحياة االجتماعية والحضارية

   .http://www.darelkotob.org:ترنت هوعلى االن والوثائق القومية المصرية

  

     الكتب الوطنية التونسية  ـ دار3. 8

 مارس 8 بمقتضى األمر المؤرخ في؛أسست المكتبة الوطنية التونسيةت         

في عام .وريثة مكتبات إفريقية اإلسالميةوهي ؛الباي علي باشا في عهد ؛1885

قد و 3وكما سميت كذلك بالمكتبة الشعبية، المكتبة الفرنسية،سما أصبحت تحت 1906

آنذاك ؛تشكّل رصيدها في البدء من مجموعات مهداة من إدارة التعليم العمومي

 تقعو. قنصل فرنسا بتونس في تلك الحقبة؛ شارل تيسومكتبة؛أضيفت إليه فيما بعد
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لما وقع نقلها ؛1910رفت انطالقتها الفعلية سنة ع.جامع الزيتونة بجوار هذه المكتبة

 1956مع استقالل تونس سنة . حافظا لهالويس باربو سوق العطّارين وتعيينإلى 

 آنذاك يتجاوز ها العربيوطنية، ولم يكن رصيدالمكتبة ال اتخذت مكتبة العطّارين اسم

 على رأس المؤسسة عرف الرصيد عثمان الكعاكوبتسمية .سدس رصيدها العام

 سبتمبر 7ؤرخ في ـر المـح األمـولقد سم.رداـونموا مط؛العربي تطورا فعليا

بات العمومية التي ظلّت داخل الزوايا والمساجد والمكت،بتجميع المخطوطات؛1967

وبمقتضى هذا . الحفاظ عليهاوطنية لتتولىوذلك بتجميعها بالمكتبة البالبالد التونسية،

د ولق.ومنها التي كانت موجودة بجامع الزيتونة؛،فقد أمكن ضم عديد األرصدةاألمر

 بمقتضى ؛من اإليداع القانوني لإلنتاج الفكري الوطني؛استفادت المكتبة الوطنية الحقا

 ى علالتونسيةالكتب الوطنية   دار ورابط موقع1975.1قانون الصحافة الصادر سنة

  .http:// www .bnt.nat.tn :االنترنت هوبكة ش

  

     ـ الخزانة العامة للكتب والوثائق المغربية4. 8

 أصبحت بعد ذلك بأربع سنوات ،ثم1922هذه المكتبة  في الرباط عام تأسست       

وقيامها بمهام المكتبة الوطنية من مع احتفاظها  بالتسمية القديمة،؛ وطنيةةمكتب

م وتقد.ني،وحفظ المخطوطات  والعناية  بها  واإليداع القانو؛اثالمحافظة على التر

البيبليوغرافيا الوطنية تنشر وروادها مجموعة جيدة من الخدمات،المكتبة ل

وط ـ مجلد مخطألف 36على وي تكما تح مجلد،ألف 700تقتني حوالي ،والمغربية

 ورابط موقع 2 . ميكروفيلم لمخطوطات قديمة 3351فضال عن  كتاب نادر،ينألف و،

   : على شبكة االنترنت هوالخزانة العامة للكتب والوثائق المغربية

 http:// www .bnrm.ma.  
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      ـ مكتبة األسد الوطنية 5. 8

 األمويينوتقع عند ساحة حدث المكتبات الوطنية العربية، من أوهي       

ق تحيط بها   طواب9موزعة على ، 2 مألف 22  اإلجماليةوتبلغ مساحتها ؛بدمشق

وزخارفه لكبير،ز المبنى بحجمه ايويتم  .2 مألف 6 ماليةـإجاحة ـحدائق بمس

 ورشات الصيانة والترميم علىي،األرض األوليحتوي الطابق .العربية البديعة

 ستالمافيشمل أقسام ،األمويينوهو في مستوى ساحة ؛وأما الطابق الذي يليهوالتجليد،

قسم الفهرسة  على ،ويتم الطابق الثاني ويحث.ومطالعة المكفوفينالمطبوعات،

بينما  الطابق الثالث يحتوي على .يل والحاسوب وقاعة للندواتوالتصنيف والتسج

كما يحتوي وقاعات للمراجع والمحاضرات،؛ الثقافيةواألفالمقسم الموسيقى والفنون 

وقد جرى تخصيص .وقاعة للمخطوطات؛ قاعات للمطالعةأربعالطابق الرابع على 

وقد ضمت المكتبة .يون مجلد مل2 خزن بإمكانهالطابقين العلويين  للمخازن التي ا

 11960وعددها ؛ محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشقالتي كانت؛ليها المخطوطاتإ

 يتميز في بنائه المتين والمقاوم ؛ لها جناحا خاصا؛حيث خصصتمخطوط

ورية، والكشاف التحليلي  السوتتولى المكتبة إصدار البيبليوغرافية الوطنية.للحرائق

 باللغتين ، كتابألف 113وتقتني حاليا ما يزيد عن .ائل الجامعيةوالرس؛للدوريات

   :على شبكة االنترنت هو  مكتبة األسد الوطنية ورابط موقع 1 .العربية واألجنبية

http:// www.assad-lirary.gov .   

  

  ـ أشهر المكتبات الوطنية األوروبية 9

    مكتبة الوطنية الفرنسية ـ ال 1. 9

فقد نمت عبر ،المكتبة مثال على المكتبات الوطنية األوروبيةتعد هذه         

  هذه المكتبة 2 .وكانت أساسها مجموعة من المكتبات الخاصة لملوك فرنسا ؛القرون

ثم سيسها إلى عهد الملك شارل الخامس،  في العالم إذ يعود تأاتمكتبال أقدم  منهي
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عهد الملك فرانسوا  في؛1518  بعد فترة من الجمود عام؛ ثانيةسيسهاتأأعيد 

ة الفرنسية هذه المكتبة عام مت الثورمأ.تحت اسم المكتبة الملكية؛األول

التراث  بجمع وبدأت الثورة،بإشرافكتبة وطنية م 1972 مند عام وأصبحت؛1789

 157 إلىحتى وصل عدد مجموعاتها من كل مكان،الفرنسي من كتب ومخطوطات 

 كتاب مخطوط ألف 80 كتاب مطبوع و ألف 640 إلى 1830وارتفع عام  مجلد،ألف

وما بعدهما  حتى ؛نتي الحربين العالميناإب؛مكتبة نموها وتطويرهاتابعت هذه ال.

 ألف 800و،د مطبوعل مليون  مج8يعادل    ما1975تقتني  عند عام ؛أصبحت

 إلى إضافة،ة شرقيةخطوطم ألف 35 بينها ؛ كتاب مخطوطألف  180وخارطة،

أما عن مبناها  . مليون  وعاء مكتبي20في المجموع بما  يعادل   دورية،ألف 500

 القانوني،وقسم الكتب اإليداع  قسممثل؛عشرة أقسام رئيسية، ففيه الجديد

المكتبة طوطات  وقسم النقود والميداليات،وقسم الخرائط،ووقسم المخالمطبوعة،

التي  ؛رسنالاأل مكتبة لككذ قطعة موسيقية،ألف 440ي أزيد من  التي  تقتن؛الموسيقية

 األخيرةلحقت هذه أوقد ،1785ام ـلويس السادس عشر ع الملك إلىيعود تاريخها 

لكونها تحوي ؛أهمية خاصةذه المكتبة الوطنية وله؛1962 المكتبة الوطنية عام إلى

 1 . مليون مجلد 10 على تحتوإ  1984عام في ،كما  األدبية الكتب أمهاتعلى 

  : على شبكة االنترنت  هو  المكتبة الوطنية الفرنسيةورابط موقع

   http:// www .bnf.fr.   

  

    ـ مكتبة المتحف البريطاني  2. 9

   2 ،تراـبة المتحف البريطاني في إنكلكمكت؛1753 تأسست هذه المكتبة عام         

 120ة فائقة الجمال تضم العأحدثت فيها قاعة مط؛1759و كمكتبة وطنية عام 

وتضم مجموعات دي المكتبات في إنكلترا بالظهور،وفي هذه الفترة بدأت نوامقعدا،

قيد اإلعارة ؛كتبات زودوها بالكتب التي وضعوهالوا فيها مشكّن،من المثقفي
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 يزيد من أخدالذي ؛ق فيها نظام اإليداع القانونيوطب.دون غيرهم؛للمشتركين فقط

 والكتب النادرة ؛ المخطوطاتأمهاتت تستقبل ذ،بينما أخحوظبشكل مل مجموعاتها

 ؛لدول جنوب شرقي آسيا؛وال سيما عبر االستعمار البريطاني العالم،حاءنأمن 

إبان الحرب ؛ضت المكتبة للقصف الجوي األلمانيوقد تعر.وبعض دول العالم الثالث

بينما سلمت  تها، مجلد من مجموعاألف 200ا تسبب في تدمير ممالعالمية الثانية،

علما أنها ظلت  أماكن آمنة،إلىنها نقلت ألطات  والمجموعات النادرة،المخطو

 إصدار 1950تولت المكتبة مند عام . القراء حتى خالل سنوات الحربأماممفتوحة 

 ألف 55فضال عن  مليون مجلد،6نت مجموعاتها آنذاك وكاالبيبليوغرافيا الوطنية،

  ألف 130 المجلدات الشرقية بحوالي إلىإضافة . بردية2400مخطوطة،و

، الموسيقية أخرى من المؤلفات ومجموعات هامة  مخطوطة،ألف 17ومجلد،

المكتبة بقاعة وتشتهر .وغيرها د القديمة،والميدالياتوالنقوواالسطوانات،والخرائط،

ب فوق رفوف دائرية وضعت فيها الكت؛1857التي شيدت عام ؛مطالعتها الدائرية

 للخرائط،والمطبوعات أقسام 10توجد في المكتبة .بهاأيضا تحيط 

، فضال عن المكتبة العلمية والصوروالمخطوطات،والدراسات الشرقية،،الحكومية

ويقتني ، في هذا  المجالاألقسام أفضل من يوه،1960 عام أنشئتالتكنولوجية التي 

 هذا القسم وقد استقلمتخصص بالعلوم التكنولوجية،؛ من مليون مجلدأكثرهذا القسم 

 1984وتقتني المكتبة حتى عام .األم بالمكتبة إدارياببناء خاص به يرتبط ؛1973عام 

 بناء ضخم  في لندن للمكتبة أقيم؛1996عام وفي . مليون مجلد10يزيد عن  ؛ما

 مكتبة ورابط موقع 1 . مباني المكتبات في العالمأضخم ويعد من ؛الوطنية البريطانية

   . http:// www .bl.uk:   شبكة االنترنت هو علىالمتحف البريطاني 
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  ـ مكتبات روسيا الوطنية 3. 9

  ـ مكتبة الدولة 1 . 3. 9

على قدم المساواة مع مكتبة الكونغرس ؛مكتبة االتحاد السوفييتي الوطنيةتقف       

 اإلمبراطوريةبة توهي سابقا المك في ليننغراد،الوطنية، واسمها  مكتبة الدولة ومقرها

،وقد جمعت قيصرة روسيا كاترين الثانية؛وقد وضع حجر األساس لها.ي بترسبرغف

التي ؛ زالوسكي  البولونية أسرةونواتها مكتبة ؛ من غنائم الحرب أساسامجموعاتها 

عشرون  من أكثروكان بها  والنمسا،ألمانياا اقتسمت بولونيا مع  لم؛صادرتها روسيا

 مدى جديدة على مجموعات ليهاإ أضيفثم ،األعمال أنفسمن ؛ مجلدألف

 تعد ثاني أصبحتحتى ؛وظلت المكتبة تنمو،1811العصور،وقد فتحت للجمهور سنة 

ا جديدا واستقرت بني لها بناءقد و الفرنسية،األهليةبعد المكتبة ؛أوروبامكتبة  في 

و دعمها بمجموعات الكتب ؛قاـوقد اهتم االتحاد السوفييتي بالمكتبة اهتماما فائ،فيه

  1.  مليون20أكثر من  عدد كتبها حاليا أصبح حتى

  

  ـ مكتبة لينين 2 . 3. 9

وكانت إلى عهد قريب كبر المكتبات في العالم،أهذه المكتبة هي إحدى         

وتعود نية ثانية في االتحاد السوفييتي،وهي مكتبة وط 2 المكتبة األولى  في العالم ،

حد رجال الدولة البارزين أ 3؛ RUMYANTSEV نواة مكتبة المتحف  إلىنواتها 

 إلى 1917ثم انتقلت بعد الثورة البلشفية عام .1862 سنة تأسست  أين 4،آنذاك

واهتمت بها كل ؛،وقد بدلت الثورة الروسية اسمهامكان تواجدها حاليا،موسكو

فقد ؛نظرا الهتمام الثورة بها؛ت بالنمو الواسعذحيث أخ بالكتب،وأغنتهااالهتمام  

نموها حتى وصل هذه المكتبة واصلت . وحده قرابة مليون مجلد1921 عام دخلها

 20عدد كتبها حاليا يزيد عن أما ، مليون مجلد16 إلى 1953عدد مجموعاتها عام 
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هي ؛هذه المكتبة إن  1 .وغيرهاكتب والدوريات والكراسات بما فيها ال؛مليون مادة 

ذ ترتبط بها جميع مكتباته، ويوجد إ في االتحاد السوفياتي سابقا ،وروسيا حاليا،األولى

 19يتكون بناء المكتبة الرئيسي من و.  مكتبة ألف 4 من أكثرفي موسكو لوحدها 

ضخم يضم المجموعات ؛ويقع خلف هذا البناء بناء آخر قاعة للمطالعة،19 ،وطابقا

من الكتب ؛ مليون مجلد27 على حوالي 1976ام  عىاحتوحيث وفيه المخازن،

  كانت مخازن 1984عند عام ؛فطوطات والخرائط والميكروفيلملمخاوالدوريات و

 أوعية فضال عن ماليين من ؛ مليون مجلد28 من أكثروي على تالمكتبة تح

  2 .األخرىالمعلومات 

  

   ـ مكتبات إيطاليا الوطنية 4. 9

 مكتبة الفاتيكان في أشهرها؛ يوجد في إيطاليا عدد من المكتبات الوطنية       

  .و مكتبة األهلية  في  روما كذلك ؛ االمبروزيانا في مالنوومكتبة؛روما

  

      ـ مكتبة الفاتيكان1  .4. 9

،وذلك  في القرن مس المؤسس الحقيقي لهذه المكتبةيعد البابا نقوال الخا         

  أربع في عهد البابا سكتوس الرابع ووضعهاالخامس عشر، وقد افتتحت رسميا في 

لكتب والمخطوطات النادرة وقد استمر إمدادها با.فاتيكان في  قصر ال؛غرف جميلة

 للجمهور في عهد ليو الثالث  وفتحت أبوابها،طيلة القرن التاسع عشر؛والمهمة

على ؛من أمريكا إلى الفاتيكان تنظيمهاى خبراء قدموا م تنظيمها تولّدونظرا لع.عشر

:   شبكة االنترنت هو  على  مكتبة الفاتيكانورابط موقع 3 . األمريكيطريقة النظام

http:// bav.vatican.va.   
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  ـ مكتبة االمبروزيانا 2. 4. 9

 القرن إلى تأسيسهاويعود تاريخ ؛مكتبة ميالنو الوطنية؛وتعتبر هذه المكتبة        

  1.  بالمجموعات  الشرقيةخاصة؛وهي  غنية، السابع عشر

  

  ـ المكتبة األهلية  في  روما  3 .4. 9

تعد هذه المكتبة مكتبة ايطاليا الوطنية،وكان اسمها  قبل الحرب العامية          

ولكن مجموعاتها قديمة .1876 وقد فتحت أبوابها سنة؛مكتبة فيكتور أمانويل؛الثانية 

 مليون 2كتبها اآلن أكثر من ويبلغ عدد ، والتاريخ الوسيط؛باإللهياتوهي قوية جدا،

  2 .كتاب

  

   الواليات المتحدة األمريكيةـ المكتبات الوطنية في 10 

     ـ مكتبة الكونغرس األمريكية 1. 10

 ست كمكتبة مصدريةهي وكالة حكومية أس؛في األصل مكتبة الكونغرس         

،حيث يبدأ تاريخها مع تاريخ دولة الواليات الستعمال أعضاء المجلس التشريعي

عضاء مجلس الشيوخ وأ؛فقد احتاج أعضاء الحكومة الجديدة،المتحدة األمريكية

لوقت ومناقشاتهم في ا؛ومصادر لالطالع  وإلجراء أبحاثهم مراجع  إلىوالنواب 

ست العاصمة الجديدة خاصة عندما أسالذي  ليس فيه مكتبة رسمية،

 حاجيات أعضاء الكونغرس  لتسد1800سست مكتبة الكونغرس عام أوت.واشنطن

رس قانونا ينظم  أصدر الكونغ1802في عام . استخدامهمجل أ ومن األولىبالدرجة 

  1804وقد وصل عدد كتبها سنة،جعل مقرها في مجلس الشيوخبموجبه المكتبة،و

ن لها  و ألول مرة أمينا سنة عي.1812 مجلد في سنة 3000 مجلد،و1500 إلى

تعرضت المكتبة  في مقرها ولقد .وها بطيئا طيلة القرن التاسع عشركان نم.1824

على ؛لها بسبب هجومات الجيش البريطانيكان أو؛مخربة لثالث حرائق األصلي
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حيث أدى ،1851وثالثها سنة ؛1825ة ـوثانيها سن،1814العاصمة واشنطن سنة 

 مجلد كانت ألف 55من مجمل ؛ مجلدألف 30من   حرق أكثرإلى؛آخر حريق لها

   1 . موجودة قبل الحريق

  

 مجلد عام ألف 800مبناها الجديد إلىبلغ عدد مجموعاتها عند انتقالها قد         كما 

 المكتبي المعروف هيربرت بوتنام إلى إدارتها أسندت وبعد ذلك بعامين ؛1897

 1939 بلغ عند إحالته عامالذي ؛بير  في تنظيمها،وزيادة رصيدهاصاحب الفضل الك

دماتها لتشمل أدوات سعت دائرة خ وقد ات2ّ . ماليين مجلد6على التقاعد 

 ولتحتفظ لديها بفهرس وطني موحد،ولتراقب؛أخرىات مكتبية دوأو؛بيبليوغرافية

ولقد اكتظت المكتبة بالمواد حتى .ية تبادل المطبوعات وطنيا ودولياوتضبط عمل

 ماليين 9 إلىرصيدها  1952 سنةارتفع ،1947 بناء ملحق جديد سنة إلىاضطر 

عد أن سبقت مكتبة بكبر مكتبة في العالم على اإلطالق،تعد اليوم هذه المكتبة أ و.مجلد

   3 .لينين في موسكو،التي كانت قبل عهد قريب تحتل هذه المرتبة 

  

وقسما للخدمات الفنية والمراجع ؛ شعبة18المكتبة  هذه يوجد فيو       

 يعمل فيه حوالي ثالثة آالف وهذا األخير والفهرسة،واإلعارةوالمخطوطات  

ات الشرقية،والتصوير والكتب  وأخرى للمجموع؛وفيها أيضا شعبة للموسيقى؛موظف

 وتقدم ؛ في كل خدماتهااآللي اإلعالمتستخدم اليوم  المكتبة .النادرة وغيرها

فهارس ال في مقدمتها خدمات خدمة رئيسية، 14 االنترنت شبكة عبرللمستفيدين 

 الالتينية أمريكامع دليل  دراسات .األخرىفهارس المكتبات  في والبحث ،مكانزالو

والمصادر التعليمية مات القانونية العالمية،والمجموعات التاريخية،كة المعلووشب

من حيث ؛ في العالماألضخم؛األمريكيوتعد مجموعات مكتبة الكونغرس .وغيرها
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 مليون 110 أكثر من إلى؛التي تصل عددها؛األخرى واألوعيةعدد الكتب والدوريات 

   1: هي؛وام كبرى أقس6من ؛وتتألف المكتبة اآلن، المعلوماتأوعيةمادة من 

  

  .ـ قسم اإلدارة المسئول عن إدارة المكتبة وملحقاتها 

  .1870ـ قسم حق التأليف الذي أسس سنة 

مواد التشريعية ،وهي مكتبة  متخصصة في الـ قسم المكتبة الحقوقية

  .وتقدم  خدماتها بشكل خاص ألعضاء الكونغرس ؛والقانونية

  .ونغرس ـ قسم خدمة البحث الخاص بخدمة أعضاء الك

  .والتصنيف كالفهرسة ؛ الفروع الفنيةأهم إلى ،وينقسمـ قسم التهيئة

موعات وضع تحت تصرفه مج؛ المكتبةأقساممن  قسم مهم و،وهـ قسم المصادر

  .المصادر العامة والمتخصصة 

   :االنترنت هو شبكة ىاألمريكية عل مكتبة الكونغرس       ورابط موقع

   http:// www .loc.gov.  

  ـ مكتبة الطب الوطنية األمريكية  2 .10

 عام تأسستوقد ، مكتبة من نوعها  في العالمأوسعوهي أعظم و          

ع ،حيث ارتفاألهلية حتى بعد الحرب ؛تها ضئيلةومجموعا؛وظلت صغيرة،1839

 جد أووقد . كراسةألف 60و؛ كتاب ألف 50 إلى  1880حتى وصل سنة ؛عدد كتبها

 مليون كتاب  1.5 يقارب اآلن عدد كتبها بحوأص؛لها فهرسا موضوعيا

في مجال  خزن  ؛اآللي رائدة في حقل استخدام الحاسب  مكتبةوهي،وكراسة

  بهمعترف،وهو فهرس  الطبياألدبفهرس ؛ويصدر عنها.واسترجاعهاالمعلومات  

األمريكية  مكتبة الطب الوطنية ورابط موقع 2. في حقل توزيع المعرفة الطبيةدوليا؛

  .http:// www .nlm.nih.gov :كة االنترنت هو شبىعل

  

                                                
  233.ص. المرجع السابق.ماهر حمادة، محمدـ  1
  238.ص.المرجع نفسهــ  2



 
  المكتبات الوطنیة:الفصل الثاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 94 - 

   األمريكيةـ مكتبة الزراعة الوطنية  3. 10

ولقد كان نموها بطيئا ،في وزارة الزراعة؛1863 تأسست هذه المكتبة سنة         

 مليون من حاليا إلى أكثر،حتى وصل عدد المواد فيها، ثم تسارع بعد ذلك،أول األمر

مشروع رائد للتعاون بين فقد قامت ب، كثير من المجاالتوقد كانت رائدة فيونصف،

وتوزعها على ؛التي لها عالقة بالزراعة؛من أجل طبع الصور الفوتوغرافية؛المكتبات

و إعادة بثها ؛ة بدأت تجربة خزن المعلوماتـ مكتبي أولـوه.المكتبات

ية و الوكاالت ـوتعد مجموعاتها من الدوريات الزراع،وإذاعتها

 مكتبة  ورابط موقع1 .حجما األكبرمنشورات الجمعيات الزراعية و؛الحكومية

   .http:// www .nalusda.gov : شبكة االنترنت هو ىاألمريكية علالزراعة الوطنية 

  

  بة الوطنية الصينية ـ المكت 11

 مكتبة 2689يقارب  حسب اإلحصاءات األخيرة يوجد في الصين ما            

 22وتجمع ؛آسيا التي هي أكبر مكتبة فيو ؛لوطنية الصينيةما فيها المكتبة ابعامة،

تابعة   مكتبة1100هناك أكثر من ؛سخة من الكتب، وباإلضافة إلى ذلكمليون ن

 ومكتبة جامعة؛ويحتل عدد الكتب في مكتبة جامعة بكين.للجامعات والمعاهد العليا

ت هيئات  أما مكتبا.مركز الصدارة بين المكتبات الجامعية في الصين؛ووهان

الوطنية  وتقع المكتبة، مكتبة متوسطة الحجم8000بأكثر من  فتقدر ؛العلمية البحوث

 وهي عمارة ضخمة،إلى جانب حديقة الخيزران األرجواني الجميلة ببكين؛الصينية

 قطعة من العظام 3500وفيها ، طابقا 19  طوابق تحت األرض و3تتكون من 

 1000وأكثر من ،مليون كتاب كالسيكي 1.6و،كتابات هيروغليفية المنقوش عليها

ثلث إجمالي الكتب المماثلة في ،وهو ما يعادل كتب التراث من دونهوانغ من؛مجلد

وعشرات قواعد ؛ مليون نسخة من الكتب والمجالت األجنبية12إلى  باإلضافة.الصين

 بدأت المكتبة،1916ومنذ عام .دائما د محتوياتهاالتي تتجد؛المعلومات اإللكترونية
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فأصبحت بذلك بالفعل ؛في قبول إهداء الكتب من دور النشر المحلية؛الوطنية الصينية

 مكتبة 90وطنية الصينية مع المكتبة ال لتوحديثاً شكّ.للدولة بنك المعلومات العام

واستخدام خدمات المعلومات العمومية  لدفع تطور؛اتحاد المكتبات الرقمية؛محلية

   1 .الرقمية الصينية سويا

 

  

                                                
على رابط موقع .)22 ،الساعة 28/10/2007زيارة بتاريخ  (  .2003 ، 3. ،عمجلة المعلوماتية.المكتبة الوطنیة الصینیةـ  1

http://informatics.gov.sa  

http://informatics.gov.sa
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كانت نتاج حقبة محددة للفكر اإلنساني،إن مراكز التوثيق والمعلومات هي         

مة على مستوى جاءت نتيجة جهود متراك البدايات األولى للقرن العشرين،في

وتجهيزها ؛فهي الجهات المعنية بتجميع البيانات ،ونظم خدماتهاالمكتبات المتخصصة،

 مراحل تطور مناهج التعامل مع الوثائق من؛ياوهي مرحلة متطورة نسبوبثها الفعال،

وم،فيه العالم كما هي مرحلة سابقة مع ما يشهده عصر المعلومات الي،والمعلومات

مات قبل أن تكون نظما وهذه المراكز هي مؤسسات وتنظي.أصبح قرية صغيرة

ومجموعة أخرى من التخصصات ؛للمعلومات،فأساسها ومبادئها هو البيانات

 المعلومات جاهزة إلى وفي إيصال في وظائفها وعملياتها،التي تصبم،والعلو

يم،وهي واحدة حسب جملة من معايير التنويع والتقس؛أقسام متنوعة  ،لها المستفيدين

  .والعالمية  للمعلومات ،واإلقليمية؛وتجسيد النظم الوطنية؛من أهم عناصر بناء

ـ علم المعلومات  1  

ـ تاريخ ظهور علم المعلومات  1 . 1  

 في الواليات المتحدة األمريكية،في  ظهر مصطلح علم المعلومات       

يعي لعلم المكتبات وعلم وجاء كامتداد طبالخمسينيات من القرن العشرين،

إالّ أن علم المعلومات كان قد برز بشكل .وهو مرتبط بهما بشكل وثيقالتوثيق،

لى إثر انعقاد عدد من وعضح ورسمي في مطلع عقد الستينيات،وا

و قد ارتبط هذا العلم باالستخدام .دت له تعريفهواألنشطة العلمية، التي حد؛المؤتمرات

  1 .اتخزينا ومعالجة واسترجاعوالتعامل معها،؛المحو سب وااللكتروني للمعلومات

   INFORMATION SCIENCEف علم المعلومات أوي ـ تعر2. 1

وجمعها ؛در المعلوماتالذي يسعى إلى تتبع مصا؛مهو العل       علم المعلومات 

أو ،وضبطها وتيسير اإلفادة منها، سواء عن طريق التكنولوجيا؛وحصرها وتنظيمها

                                                
 1ـ قنديلجي ، عامر إبراهيم.المرجع السابق.ص ـ ص.190ـ191   
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التي تهتم ؛هو مجموعة الدراسات النظرية والتطبيقيةو 1.عن طريق االستخدام اليدوي

وكيفية ؛ ومركباتها وطرق جمعها وتدبيرها؛بالبحث في خصائص المعلومات

وهي تهدف كذلك إلى تطوير مناهج تنظيم أجهزة ،استخدامها ووسائل تحويلها

تتمثل مجموعة الدراسات النظرية في ،حيث كالمكتبات ومراكز التوثيق؛المعلومات

نظرية المعلومات،بث المعلومات،النتاج الفكري،مصادرالمعلومات ، االتصال 

 أما.والظاهرة االجتماعية للمعلومات؛د المعلوماتاقتصاالعلمي،إدارة المعرفة،

تخزين واسترجاع المعلومات،تحليل النتاج جموعة الدراسات التطبيقية فتتمثل في م

ييم تقالفكري، االستخالص والتكشيف،الفهرسة والتصنيف،القياسات الكمية لالستخدام،

  2 .،  مؤسسات المعلومات و المكتبات الرقمية معايير الجودة على المعلومات

    INFORMATION SCIENCEأو  ـ علوم علم المعلومات 3. 1

ومتفاعل معها ؛      إن علم المعلومات مرتبط بمجموعة من العلوم والمجاالت  

لم المكتبات والتوثيق باإلضافة لع.الحواسب،و تكنولوجيا االتصاالتمثل تكنولوجيا 

وهو فن دراسة الوثائق ؛كعلم الديبلوماتيك؛لمساعدةوالعلوم األخرى ا؛واألرشيف

وعلم فك رموز الكتابة ومعرفة  الدولية ونقدها،دات واالتفاقياتوالمعاه

وعلم المعلومات له صفات ؛الشعارات القديمة للدول والنبالءواألختام و؛التوقيعات

   3:هيأساسية،

اإلتاحة ؛التنظيم؛التدفق؛من حيث التجهيزاتأ ـ أنه يدرس ظاهرة المعلومات،

  .واإلفادة

والقسم الثاني نظري ،تطبيقيعملي القسم األول هو ب ـ لعلم المعلومات قسمين،

  .أكاديمي

                                                
  1 ـ عبد اهللا العلي ،أحمد.المرجع السابق.ص.15

2- UNESCO .TERMINOLOGY OF DOCUMENTATION  .PARIS :LES PRESSES  DE L’UNESCO,  1976 .P.54  
  3ـ قنديلجي ، عامر إبراهيم. المرجع السابق.191
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مع مجاالت و موضوعات أساسية؛ج ـ لعلم المعلومات تداخالت موضوعية 

  .متعددة

 أصلها  INFORMATIONو كلمة معلومات أود ـ مادته الخام  هي المعلومات،

،والتي تعني شرح أو توضيح شيء ما INFORMATIOفي اللغة الالتينية هي 

   1 .)يعلم(ية مشتقة من كلمة بينما في اللغة العرب.

 

  2:بالتعاريف التالية،    ويمكن تعريف المعلومات 

،بحيث تعطي معنى والمنسقة بطريقة مناسبة؛مجموعة من البيانات المنظمةهي ـ 

خاص ،وتركيبة متجانسة من  األفكار والمفاهيم ،تمكن اإلنسان من االستفادة 

معلومات قد ال تكون شيئا يمكن وال،في الوصول إلى المعرفة واكتشافها؛منها

  .سه،أو رؤيته أو سماعهـلم

اد خ،يقود إلى إتغرض تحقيق هدف معينـ هي عبارة عن بيانات تمت معالجتها ب

  . القرار

ومن هنا ، األفراد  من أجل زيادة  معرفتهموالمفاهيم  إلى؛ـ هي توصيل الحقائق

  .ارتبطت المعلومات بالمعرفة

   LIBRARY SCIENCEأو ـ علم المكتبات  2

التي ظهرت خالل القرن التاسع ؛من العلوم الهامةعلم  هو       علم المكتبات

أصبح علما حتى وا مطردا خالل مسيرته،أكد وجوده ،وتطـور و نمى  نم،عشر

وبثها،وتيسير الحصول نسانية ويعمل على حفظها،وضبطها،يرتبط بالمعرفة اإل

 وحفظها ونشرها،؛هامها جمع الوثائق مالتي من؛ وهو علم تدبير المكتبات3.عليها

فظ و الصيانة ـفي االقتناء والح؛يفتهاـلضمان وظ؛وطة تعتمدهاحسب تقنيات مضب

                                                
  1ـ المرجع السابق.ص.181

  2 ـ قنديلجي ، عامر إبراهيم. المرجع السابق.ص.182 
 3 ـ عبد اهللا العلي ،أحمد. المرجع السابق .ص.7
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يطبق تقنيات وهو جانب عملي من علم المعلومات،وأحد علومه األساسية،.والنشر

  1 .خاصة به

  ـ علم األرشيف 3

أو هيئة خاصة أو ؛ص         األرشيف هي مجموعة الوثائق الناتجة عن نشاط شخ

في ؛ومنظمة قصد استعمالها والرجوع  إليها؛، وتكون هذه الوثائق محفوظةعامة

كما يطلق هذا االسم أيضا على المكان . حق معين ثباتإلاألعمال الجارية للمؤسسة 

،ويتمثل حفظ هذه الوثائق في مجمل مثل هذه الوثائق؛الذي تحفظ فيه

ويرتبط األرشيف  2 .ت الترتيب المادي  للوثائقوالطرق المالئمة لعمليا؛اإلجراءات

وقد أتفق العلماء  3 ،الذي هو علم من العلوم األساسية لدراسة التاريخ؛بعلم الوثائق

  4: والباحثون على تعريف الوثائق من خالل معنيان كالتالي

  أ ـ المعنى المهني العام  للوثائق 

 األصول  هي كل،و ناها العاماصطلح على أن الوثائق في مع وهذا المعنى       

  .التي  تحتوي  على  معلومات  تاريخية 

  ب ـ المعنى الدقيق للوثائق 

هي  الكتابات ؛معناها الدقيقفقد اصطلح على أن الوثائق في ؛       أما هذا المعنى

 واالتفاقيات؛والبراءات مثل األوامر والقرارات والمراسيم؛مية أو شبه الرسميةـالرس

تناول مسائل تي  ـالت،والوثائق  الشرعية والكتابات؛ السياسيةوالمراسالت

المشروعات أو أو،شعوب أو نظمهم  وتقاليدهمعادات الأو ،التجارة أو،ادـاالقتص

التي تقدم إليهم أو  أو،الدولة التي  تصدر عن المسئولين  في؛المقترحات المتنوعة

 .المذكرات الشخصية أو اليوميات 

  

                                                
1- MOLES , ABRAHAM . LA COMMUNICATION. PARIS : CEPL ,1971 .P.42  

  45.ص .المرجع السابق. ـ عبد الحق،رشيد 2
  35.ص.14. ،ع 2006،مجلة المعلوماتية.المنهجيات والنظم في علم  تحليل الوثائق:التوثيق .درـ عبد العزيز ،عبد القا 3
  35.ص.المرجع نفسهـ  4
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  ـ علم التوثيق 4

  ـ نشأة وظهور علم التوثيق  1.4

 التي  مر؛أحس اإلنسان إلى حاجة ماسة إلى توثيق األحداث؛       مند فجر التاريخ

ولوال عملية وتأثيره عليها،؛ في المشاركة وصنع تلك األحداثهإثباتا  لدور؛بها

ف  على أن  نتعر؛ العصور لما  استطعناالتي قام بها اإلنسان على مر؛التوثيق

ن بداية أونستطيع القول  ب.لينا أخبارهمما  وصلت إو؛رات المختلفة  السابقةالحضا

كانت مع الحضارات األولى،أي بدأت   مع بداية ؛عملية التوثيق المعروفة حاليا

مختلفة باختالف األدوات والمقامات  ؛ا وأساليباحيث استخدم اإلنسان  طرقالبشرية،

البيئية  المحيطة بفترة   الظروف والتي تعتمد على؛المتاحة في ذلك  الوقت

التي عثر ؛مخططات القديمةالوالعمالت و؛ويتجلى ذلك  بوضوح في اآلثارزمنية،

صانعي التي كان يعيش فيها ؛تشير إلى الحقب الزمنية؛والتي تضمنت معلوماتعليها،

أصدر العالمان  هنري  الفونثان  و بول ؛ففي أواخر القرن التاسع عشر 1.تلك اآلثار

،وتعتبر  المنشوربغرض تجميع اإلنتاج الفكري ؛الي  البيبليوغرافية العالميةأوث

وأطلقوا  على ذلك النشاط ، أول عمل  موثوق؛وغرافية التي قاما بها العالمانيلبالبي

اله الذي حو؛ في ذلك على تصنيف ديوي العشرياعتمداوقد . به التوثيقاالذي  قام

 يعالج نشاط التوثيق العمليات أنبذلك يريدان وكانا  التصنيف العشري العالمي،إلى

ليأخذ علم التوثيق يتوسع  2 ،مما كان متبعا قديما في المكتبات؛المكتبية بعمق أكثر

بشكل  غير ؛العالم  كله  بشبكة مترابطة مع بعضها شمل ؛بشكل عنكبوتي

بعالم ؛،وقد توالت بعد ذلك الدراسات  واألبحاث المهتمةمسبوق

حيث يمكننا الحصول  . ما هي عليه اآلن علىوتطورت إلى أن وصلت؛ليوغرافيابالبي

 ذاتها  تعتبر إنجازا دوهذه العلمية  بح ،ل تكلفةوبأق؛على المعلومات بأسرع وقت

                                                
  33.ص.المرجع السابق ـ  1
  38.ص .المرجع نفسه ـ  2
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ومخرجاته الحديثة ؛العلم فمع  تطور .إن  قورن بما كان يحدث قبل  ذلك؛للبشرية

   1.رئيسيةأصبح التخصص  في مثل  هذه  العلوم  من المتطلبات ال

   ـ الحاجيات إلى  التوثيق 2. 4

 يتداولها المهتمين والمتخصصين،؛       للتوثيق أهمية  بالغة  في  العصر  الحديث

صل بين  مختلف  األدوات العلمية وزيادة االتصال  والتوا؛فبعد اتساع رقعة المعرفة

 الحاجة  أصبحت ورق،والالمجتمع  بهناك  ما  يعرف  أصبح  ؛درجةإلى ؛وتطورها

واالندفاع التكنولوجي  ؛ونظرا لتعقد األمور  وتطورها  بسرعة  مذهلة؛ماسة للتوثيق

لينا عملية لكي  تسهل  ع،ونواكبه؛أن  نتطور  معه م علينا حتّت؛غير  المسبوق

بعد التوسع الهائل  في النتاج الفكري  خاصة .و المعلوماتاسترجاع تلك األحداث 

عاجزة عن تقديم  خدماتها بشكل  ؛لمكتبات التقليديةن اأو إحساسهم ب؛اإلنساني

وغيرها من ،من كتب  ونشرات ودوريات وأبحاث نتيجة ما تمخض عنه ؛مرضي

أصبح هناك ؛الذي فاق الماليين بل الماليير من المعومات؛النتاج الفكري اإلنساني

ية هذا وعندما بحث المختصين  بجزئ.رتيب هذا النتاج الهائل من الفكرحاجة ماسة لت

وعندما  توغلوا ،البد منه؛ن ترتيب  وتصنيف هذا النتاجأوصلوا لقناعة ب؛الترتيب

جزيئات لم يتطرق لها أحد في ؛ن عليهم  الغوص والتعمقأاكتشفوا ب؛بهذا الترتيب

 عبر مراحل  نتقلاأي  أن التوثيق ليا بالتوثيق،من قبل ،لذلك أوجدوا  ما يسمى حا

 ومن تمالفيلمي ،إلى الزمن  ؛  إلى الزمن الالورقيمند الزمن  الحجري؛من الزمن

 بشكل  ؛رقعة التوثيقمما  خلق  حاجة  ماسة  التساع ،التوثيق اآللي أو االلكتروني

 بين ؛لكي  نصل   في  النهاية إلى ما   نحتاجه من معلومات معينة.مكثف  ومعمق

كمرحلة التوثيق د من التي تحتويها  أوعية  المعلومات،لذا  الب؛ماليين  المعلومات

 2.كمراحل موالية ؛المعلوماتوبعدها  يتم  حفظ الوثائق و؛أولى

  

                                                
  33.ص.المرجع السابق .ـ عبد العزيز ،عبد القادر 1
 34 .ص.المرجع نفسهـ  2



 
  مراكز التوثیق والمعلومات  :الفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 103 - 

   ـ تعريف التوثيق 3. 4

   ـ التعريف اللغوي1 .3. 4

والدالالت ؛كثيرا من المعانيلت كلمة توثيق في  اللغة العربية،حم        

تعود كل  تلك حيث فترة تمتد  إلى ألف سنة أو  تزيد،عبر  ؛االصطالحية المختلفة

 في  اإلحكام  والربط و   والمتمثل ؛الدالالت إلى معناها اللغوي  العام

هي  التي  ؛ولعل أقدم دالالتها  االصطالحية  وأهمها  في  الفكر العربي.االئتمان

في قطاع  الرواية ؛حيث اهتم رجال  الحديثا،ارتبطت بنشأة علوم الحديث  وتطوره

ولعل أشهر .من ناحية األمانة  والصدق والحفظ؛بالتعرف  على رواة األحاديث

لقرن التاسع عشر  والقرن الدالالت االصطالحية األخرى قد نشأت كلها خالل ا

وبالحضارة ؛اكتسب الفكر العربي أبعادا جديدة باتصاله بالفكر الغربي، حيث العشرين

الظهور في   DOCUMENTATIONوقد بدأت لفظة التوثيق .1األوروبية 

 ويعود الفضل في ذلك إلى  الثالثينيات  من القرن العشرين، في؛ا الحديثبمفهومه

 الذين أدخال لفظ التوثيق LAFONTAINEو OTLETالبلجيكيين العالمين 

DOCUMENTATIONحيث كانت في هذه الفترة ظهور  2 ،  إلى علم المكتبات

ر  بطريقة   التوثيق  يتطوثم أخد  بعد ذلك 3،مراكز التوثيق  األولى في العالم

ليزدهر بعد الحرب  العالمية ،1940دام البطاقات المثقبة  عام مع استخسريعة،

ض البطاقات المثقبة  فعو،مع استخدام اآللية  في  تخزين المعلومات؛الثانية

 بعلوم استعينم وما حديثا بكل  تقنياته  ووسائله،حتى أصبح اليوم عل؛بالحواسب

وقد  بدأت .عالميات  وغيرها في أداء وظائفه، واإلأخرى كاللغويات،والرياضيات

نها  وفنو؛في  اللغة العربية في  المكتبات"  توثيق" البوادر األولى الستعمال  كلمة

التي  تعنيها ومن الطبيعي أن الداللة االصطالحية .حوالي منتصف  القرن العشرين

ابلة في  كلمة مأخوذة من الداللة االصطالحية المق؛كلمة توثيق في  اللغة العربية
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DOCUMENTATION،وهي تلك الداللة االصطالحية المرتبطة  الغربية

  LIBRARY SCIENCES  ،1وبعلوم المكتبات ؛ LIBRARIANSHIPبالمكتبيات 

   2:تعتمد على ثالثة محاور هي؛ وعلوم المكتبات كدراسات والمكتبات كمهنة

من األوعية  ؛ت  وغيرهاتب  والدوريات  والنشرامن الك؛ـ اقتناء مواد المعرفة أ

على اختالف  األنواع واألشكال  ؛والمسجالت الصوتية؛  كالشرائط الضوئية؛الحديثة

  .في  كل  منها 

 متطلعات  البحثين والقراء مع؛م مع طبيعتهاب ـ تنظيم هذه  المواد بما يتالء

  .ج طبقا لنظام معين يحقق هذا  التالؤم المزدو؛إليها،حيث يتم تصنيفها  وفهرستها

تستجيب على  هيئة خدمات  وظيفية،؛ج ـ إتاحة هده المواد للقراء والباحثين

  .هم الفعلية أو المتوقعة على اختالفها ـلحاجت

   ـ التعريف االصطالحي2 .3. 4

التي ؛العمليات و اإلجراءاتعلى أنه مجموعة ؛ و يمكن تعريف التوثيق اصطالحا   

ونشرها ؛وتصنيفها وتسهل الوصول إليها؛بتجميع  مسجالت المعرفة وتنظيمهاتهتم 

تمكن من االنتفاع األمثل ؛ باعتماد طرق علمية ووسائل عصرية،وذلكوتوزيعها

وقد بدأ  3.التي تتضمنها السجالت حول مختلف المعارف التي تتعلق بها؛بالمعلومات

ومات الحديثة  استعمال مصطلح توثيق في  المراحل  المبكرة لتطور خدمات  المعل

وبشكل  مكثف  مند ؛د طويال بالمجال  حيث بدأ يشاركهنه لم ينفرأ إالّ،العالمفي  

أو في ؛ة على المجال بوجه عامسواء في  الدالل؛اية  الستينيات مصطلح المعلوماتنه

ل المصطلح معلومات  بمصطلح وعلى الرغم من أن استبدا.تسميات األجهزة

 حاليا تبقى دائما  فإنهة والخدمات،في طبيعة األنشط؛ا ملحوظا لم يصبه تغيير؛توثيق

كما تعني كذلك لفظة  4.افرص استعمال مصطلح المعلومات  أكثر داللة وتعبير

بمصادر المعلومات ؛كل اإلجراءات الفنية الخاصة؛ في مجال المعلومات  التوثيق
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ف والفهرسة و التكشيف التصنيو؛التي تشتمل على التنظيم ؛المختلفة

الوقت في .استرجاعهايعرف بتحليل المعلومات  بغرض ،وكذلك ما واالستخالص

،هي دليل المستخدم، أو مرجع يزود  مجال الحوسبة الذي تعريفها اصطالحا في

ات مشروحة أو بمواصف؛والبرمجة على وجه الخصوص؛مستخدمي  الحاسوب

جين في هؤالء المستخدمين والمبرم؛وتساعد معلومات التوثيق،مصورة لبرنامج محدد

وهناك الكثير من  1.عن مواصفات النظام المطلوب؛لمعلومات المطلوبةإيجاد ا

  :أهمها   فيما  يليالتعاريف التي أطلقت على التوثيق  

  

صنيف جميع هو عملية  جمع وت؛أن التوثيقBRADFORD ـ يرى براد فور

من الباحثين ؛وتيسير استعمالها لمن يحتاجها؛مات الحديثةلوعسجالت المعرفة والم

ّ إكما يرى أيضا أن التوثيق  ما هو  2.عينوالمختر نب العمل  اوج من اجانبال

ذلك الن التوثيق  دراسة خاصة،إلىولكنه جنب له طبيعته المتميزة ويحتاج ؛المكتبي

المسجلة في ؛األصلية خاصا ومتزايدا لتيسير استعمال المعلومات اهتمامايولي 

بينما يهتم علم .ت االختراعوالنشرات  والتقارير والمواصفات وبراءا؛الدوريات

كما يرى أيضا برادفور أنه بدون ت  العريض بكل جوانب تناول الكتب،المكتبا

حيث ؛قيمة لها ال؛لومات  المسجلة مجرد مواد مبعثرة تصبح المعأنالتوثيق يمكن 

 3.  الفكرياإلنتاجفي ذلك الكم الكبير من ؛يمكن أن تضيع المعلومات المفيدة 

  

الذي يخدم احتياجات ؛ الجزء من التنظيم البيبليوغرافيذلك ـ  التوثيق هو 

  المسجلة لمجموعة من األخصائيين،أو بين ويقوم بوظيفة كشف المعلوماتالعلم،

لمستويات المتخصصة ، ويهتم بتقديم المعلومات إلى امجموعات  بعضهم مع بعض
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ز عنه في عمق يفهو ينبثق أساسا  من التنظيم البيبليوغرافي  ويتم.فقط دون غيرها

  1.ألنه يختص في مجاالت عملية ضيقة جداالتحليل الموضوعي،ومصادر المعرفة،

  

 أن؛ROBART TAYLOR   و روبرث تيلور JAMS MACKـ يرى جيمس ماك

وتنظيم  وتوصيل المعرفة لتجميع ؛هو مجموعة من  العمليات  الالزمةالتوثيق 

التي تشتمل ؛معلوماتوذلك لغرض توفير أقصى استخدام ممكن لل؛المتخصصة

  2.عليها

  

ـ التوثيق هو مجموع العمليات واإلجراءات التي تهتم بتجميع مسجالت 

وذلك باعتماد طرق ،وتوزيعها؛ا  وتصنيفها  وتسهيل الوصل إليهاوتنظيمه؛المعرفة

التي تتضمنها السجالت ؛  بالمعلوماتاألمثلتمكن  من االنتفاع  ؛علمية و عصرية

   3.لتي تتعلق بهاحول مختلف المعارف ا

  

من العمليات  التي  مجموعة ،نه أالتوثيق  على TAUBE   ويرى موريتمر تاوبة ـ 

ن والتي تتضمن  العمليات  التي  تكو؛توصيل المعلومات المتخصصة؛تشتمل عليها

عمليات ؛وما يتبعها  من إلى  جانب  العمليات المبدئية؛العمل المكتبي المتخصص

              4.التوزيع

                 

هو كل  األنشطة المعقدة  ،ور عبد اللطيف صوفي أن التوثيقـ ويرى األستاذ الدكت

وتوزيع تنظيم،،جمع،تخزين،تحليل،بة في توصيل ،ويتضمن إعداد،إنتاجالمطلو

  5.الوثائق
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 تجميع هو؛التوثيق على أنه WABESTER DICTIONARYـ يعرف قاموس 

 هذه المعرفة  بطريقة شاملة مع على أن التعامل ،وبتها؛للمعرفة المسجلة وترميزها

 بأساليب التصوير؛والوسائل اآللية؛ومع  االستعانة بعلم المعاني؛متكاملة و

 1 .كبر قدر من اإلتاحة واالستغاللأ تنال  المعلومات وذلك حتى،المختلفة

 

ده من ما نري؛لكي يوفروا لنا؛ متخصصونالتي يقوم بهاـ والتوثيق هو العمليات 

والمجلدات ؛وقد نجدها بين ثنايا الكتب؛قد يتطلب البحث عنها فترات طويلة؛معلومات

و هو شكل  آخر .نجدها وفق العرف البحثي التقليدي أو ال ،المتخصصةوالبحوث 

والتحليل ؛عنه بكونه أكثر عمقا  في التناوليمتاز ؛من العمل المكتبي

وهو كذلك .جميع مصادر المعلوماتتواالهتمام بالتغطية الشاملة في ؛الموضوعي

من خالل  ف؛متخصص  بدراسة الوثائقويقوم بها ؛عمقة  في  دراسة الوثيقةالعملية الم

 أملته طبيعة ؛جديد متطور؛وهو عمل  فني،كما يكشف لنا ماال يراه اآلخرون،تحليلها

  2 .البحث  العلمي  الجديد

  FID ـ االتحاد الدولي للتوثيق 4. 4

 وكان 3،تحت اسم المعهد الدولي  للبيبليوغرافيا؛1895االتحاد عام ا أنشئ هذ      

ولم لموسوعة البيبليوغرافية العالمية،هو مشروع طموح باسم ا؛هالهدف الرئيسي من

المعروفة عند ؛الفنية والسليمةاألسس يكن هذا المشروع في حقيقته قائما على 

كثر من عشر سنوات مابين   وأغلق هذا المعهد أل؛فشل هذا المشروعف،المتخصصين

 اسمه إلى المعهد الدولي للتوثيق،ثم تغير  تغير1931 وفي عام 1925.4ـ1914

 تم تغير 5.وهو االتحاد الدولي للتوثيقإلى االسم الحالي ؛1937اسمه مرة أخرى عام 
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ما يعرف  أو ،أمت إتحاد المعلومات  والتوثيق  إلى؛ 1986 مرة ثالثة في عام اسمه

   FEDERATION OF INFORMATION AND DOCUMENTATION  .1 بـ

  

   2:وتتمثل أهداف هذا  اإلتحاد فيما يلي        

  .. البحوث في مجال التوثيق إجراءـ التعاون الدولي في 

والعلوم االجتماعية  ؛مجال العلوم التقنيةـ تجميع  وتنظيم المعلومات  في 

  .واسترجاعها ونشرها واختزانها ؛ اإلنسانيةوالفنون  والعلوم ،باواآلد

مة والمساه؛والعمل على تطويرها؛التصال التقليدية وغير التقليديةـ دراسة وسائل ا

  .تعتمد على التقنية الحديثة ؛في إعداد وسائل جديدة لالتصال

توثيقي في  جميع مجاالته  والمعايير لقياس فعالية  العمل الاألسسـ وضع 

  . وأنواعه

 نظام يكون صالحا لالستخدام  في الستنباط؛CDUلمي التصنيف العاـ تطوير نظام 

  .استرجاع المعلومات 

 والتنسيق األساسيةوتحديد المصطلحات ؛ النظرية والمنهجية للتوثيقاألسس ـ تطوير

  . على الصعيد الدوليفي هذا المجال

  . وإعداد برامج تلبي هذه االحتياجات ؛ الباحثيناحتياجاتـ دراسة 

المساعدة على  تطوير تتوفر بها،و يق  في البلدان  التي الشاء مراكز للتوثـ إن

   .المراكز القائمة

  .ـ الحث على تدريب الوثائقيين ، خاصة في الدول  النامية 

 في المجاالت سريعة النمو كالعلوم اكز تحليل المعلوماتـ التشجيع على إنشاء مر

  .التقنية 
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  في مجال األخرىلمواد ـ  الحث على نشر الكتيبات والكتب الدراسية  وا

وباإلضافة إلى ذلك .دة  منها  في الدورات التدريبيةواالستفا؛بهدف االستخدام؛التوثيق

   1:يلي يعمل اتحاد المعلومات والتوثيق  على تحقيق ما

  .ـ مناقشة قضايا التوثيق  بإصدار دوريات متخصصة 

  .ـ تبادل الخبرات  مع المراكز الوطنية والمنظمات  المتخصصة

  .ومساعدة بعض الخدمات البيبليوغرافية ـ تطوير نظم التصنيف العالمية،

  .ـ تقديم المشورة  للمنظمات الدولية  في  مجال  التوثيق  

  .ـ دعم األنشطة الوطنية عن طريق  الجهود الدولية 

  ـ أثر التوثيق على علم المكتبات 5. 4

  يانـ ادخال  العالمان  البلجيك ينماح؛لتأثير التوثيق ظهور كان أول لقد               

OTLET وLAFONTAINEفي أواخر القرن ؛ لفظ التوثيق  إلى علم المكتبات

 وذلك عندما وضعا خططهما آنذاك إلصدار  البيبليوغرافية ؛العشرين

واله إلى التصنيف الذي ح؛معتمدين  في ذلك على تصنيف ديوي العشري ؛العالمية

ظهور حركة انشقاق ؛لقويا روز هذه النزعة تقديم دفعاوقد كان بب.العشري العالمي

 الجمعية عن 1909سنة    JOHN COTTAN DANAفقد انشق المكتبات،علم  في

 بجماعة أسست ؛ AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION للمكتبات ةاألمريكي

ي موس؛  AMERICAN SPECIAL  LIBRARY ASSOCIATIONجمعية المكتبات المتخصصة

  جمعية 1924أنشئت في بريطانيا سنة كما .لمكتبات المتخصصنشاطها علم ا

  :والهدف الرئيسي لها  يتمثل  في ؛ASLIBالمكتبات ومراكز اإلعالم 

  . ـ تنسيق النشاط  الجماعي المشترك كالمؤتمرات والندوات  وبرامج التدريب 

بإنشاء ؛المتعلقة بالموضوعات  المتصلةمثل توفير المعلومات ؛ـ الخدمات اإلعالمية

 مؤتمرا سنويا لتبادل المعلومات وهي  تعقد،ومراكز اإلعالمالمكتبات المتخصصة 

     .واآلراء بين األعضاء
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  :و من بين أهدافه ؛1937لمعهد األمريكي للتوثيق سنة تأسس ا؛     ثم بعد ذلك     

  . واستخدام النسخ الفوتوغرافي  للوثائق ؛ـ تطوير استخدام الميكروفيلم

 ؛طوير مناهج التوثيقت دراسات لبإجراءم و تقالمتخصصين؛عدة لجان من ـ تكوين 

في الترجمة وتطوير االستخالص ؛اآلليةواستعمال النظم ؛ الفكرياإلنتاجكميكنة بحث 

  .والتصنيف 

 

 وهي؛ مرات في السنةأربع؛له  يصدر المعهد دورية1950ومند           

DOCUMENTATION AMERICAN  إلىعهد تغيير اسمه مهذا ال ، ثم قرر 

  ASIS AMERICAN  SOCIETY  OF  INFORMATION اإلعالم لعلم األمريكيةالجمعية 

SCIENCE  قسم ؛ للمكتبات األمريكية كذلك  في الجمعية تأسستوقد . 1968 سنة 

 INFORMATION SCIENCE أي ASAD اآللي اإلعالم أو علم ، اإلعالمميكنة علم 

AUTOMATION DIVISION .  

 

وفي ؛لدليل على أن علم المكتبات قد تطور في فنياته؛ مثل هذه الجمعياتإن         

ى عل؛لم تعد تدل داللة واضحة ودقيقة؛لنشاطاتهإلى درجة أن التسمية القديمة ،أهدافه

 اسمهفرأي  المتخصصون  أنه من الواجب تبديل ديدة،المفهوم  الحقيقي لنشاطاته الج

ومتطورة مثل  التوثيق  ؛سماء جديدة على نشاطات جديدةأو إطالق أ، جديدباسمالقديم 

  واإلعالم هي أعمال المكتبات والتوثيق أعمال ؛وفي الوقت الحالي 1.وعلم اإلعالم

   التوثيقأن القول ويمكن .ومتحدة وفي  أصولها؛بعضها  البعض بواحدة  ومتصلة 

في العصر ؛لعلميذي  أوجبته  طبيعة البحث  االهو العمل  المكتبي الديناميكي 

حتى يمكن أن ؛وعمل  على تطويرها؛ المكتبيةاآلليةنه طبق النظم أإذ ،الحديث

 كميته وتعقده بمرور ادتزدالذي  ،لذلك الفيض  الهائل من المعلوماتيستجيب 

العمل  اإلعالم هو لكل العاملين في ميدانالمشترك  الهدف أنويمكن القول .الزمن

 خدمات اختالفوان العلمية مهما كان مصدرها،علومة على تيسير استعمال الم
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الذي توجه إليه ؛ الجمهوراختالف إلىيرجع كذلك ؛التوثيق  عن خدمات المكتبات 

العديد من ؛الحديث  كذلك  في عصرنانشأتوقد  1.مثل هذه الهيئات والخدمات

العمليات :وهي من أصول مكتبية محضة،ومن أهمها؛التوثيقعلم المجاالت في 

  2.المكانز،التكشيف،الفهرسة،التحليل ،لتصنيفا،الفنية

   ـ العمليات الفنية في عملية التوثيق 6. 4

أهم العمليات ؛رسة والتحليل الموضوعي  والتكشيفيشكل التصنيف و الفه           

ر العمود الفقري لعملية فالتصنيف يعتب.ألساسية الفنية في عملية التوثيقا

والمتشابكة مع  المتداخلةو؛  الموضوعات المتشابهة في  وضع أهميتهوتكمن ،التوثيق

  إتباعوعليه البد من . الوثيقةإلىن  من تسهيل عملية الرجوع يمكّ ما ؛البعض بعضها

  من عمليتجزأ جزء ال أيضاإن الفهرسة . تسهل هذه عمليةالتي ؛ الطرق  أنجع

أو ؛ن  نوعها كااأي؛  االسترجاعأدلة إنشاءعملية  الشامل،وهي بمعناها؛التوثيق

أي يقوموا بما عرف الحقا بالتحليل،  بأن و لقد فرضت الحاجة على العلماء.حجمها

تحليل هذه البيانات  لكي يستنبطوا منها ما يساعدهم على استرجاع  هذا الكم 

م بذاته  وله العديد من الطرق ئعلم قاالتحليل  ويعتبر.اناتمن المعلومات  والبي؛الهائل

ا أن له أهمية كم،وتصب في ما يعرف بالتكشيف والمكانز؛تدعمه  التي ؛والمفاهيم

خطوة ؛تحليلاللذا تعتبر عملية التي تخدم عملية التوثيق  ؛الحديثةكبيرة بين العلوم 

ويمكننا تعريف التحليل .وحفظ الوثيقة بين ماليين الوثائقجوهرية في فهم وصياغة 

ويمكن تقديم تنويعا 3.التي يقوم بها الشخص المعني بالتوثيق العملية الذهنية بأنه

 من وجهة نظر الترتيب ؛للهيئات المكتبية والمؤسسات التوثيقية واإلعالمية

المكتبة :ويكون ذلك على النحو التالي؛رجة تحليل المعلوماتالتصاعدي حسب د
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ز التوثيق ـمرك،المكتبة المتخصصة،يةـبة الجامعـالمكت،يةـالمكتبة المدرس،العامة 

   1.و اإلعالم

  DOCUMENTATION  CENTER ـ مركز توثيق أو 7. 4

فحسب  2، إن تقديم تعريفا محددا لمركز التوثيق ليس بالعملية السهلة        

تطور تطبيعي للعمل المكتبي،فرضته  هو المتخصصين في علم المعلومات،التوثيق

،ومازالت ة للمعلوماتمتزايدات الـوالحاجي؛نولوجيةـالتطورات العلمية والتك

ث تتّحد حي،هي نفسها فلسفة المكتبات؛مل اإلعالمي و التوثيقيـداف العـسفة أهـفل

واألصول  واألهداف،علما أن ظهور مراكز  هذه النشاطات في الجذور

التي ؛ات الفنية واإلعالمية اإلجراءيرتبط  بظهور التطور الكبير الذي مس؛التوثيق

  3. أواخر القرن التاسع عشرمندالمكتبات ،اع  بها مختلف أنوتقوم

    ـ مهام مراكز التوثيق 1. 7. 4

 في تنمية القطاعات  الفعالة المساهمة  أهم مهام مراكز التوثيق في وتتجلى         

االقتصادي   الكبرى  في التطوراألهميةوالقطاعات ذات  في المجتمع،؛اإلنتاجية

ة إلى  مجموعة باإلضاف 4.التعليم والبحث العلمي و، الصناعية ،كالقطاعات التقنية،

   5 :هيمن المهام األخرى ،

  .رفة أماكن تواجد مصادر المعلوماتـ مع

  .لومات  حسب االحتياجات مصادر  المعاختيارـ 

  . لمصادر المعلومات المتحصل عليهافي اـ الوصف البيبليوغر

  .اآلليةم البرمجيات   لمصادر المعلومات واستخدااآلليـ التحليل  الموضوعي 

  .د المستخلصات والكشافات والمكانزـ إعدا
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  .ـ النسخ الفوتوغرافي وااللكتروني و التصوير الميكروفيلمي

  .ـ النشر واالعالم عن المعلومات

  ـ  تقسيمات مراكز التوثيق   2. 7. 4

   1: أهمها،لمراكز التوثيق معايير تقسيم  متنوعة      

  .غرافية من حيث التغطية الج  أ ـ

  .من حيث المؤسسات المشرفة عليها ب ـ

  .من حيث  التخصص الموضوعي ـج 

  :وفيما يلي تفاصيل هذه التقسيمات حسب فروعها        

   2أ ـ أنواع مراكز التوثيق من حيث التغطية الجغرافية

صة تعمل في مجال  محدد من وهي مراكز متخص:ـ مراكز التوثيق الدولية 

مستخدمة  في ذلك يتعلق به من وثائق ومعلومات، جمع كل ماحيث تسعى لالعلوم،

 للذرة األوروبيالمركز الوثائقي ؛ذلك  علىاألمثلةومن   .أحدث الوسائل المتطورة

CDEA، الفضاء ألبحاث األوروبيوكذلك المركز الوثائقي ESRO. 

  

ئق وهي المراكز التي تجمع وتعالج ثم تبث جميع الوثا: ـ مراكز التوثيق الوطنية

وتعتبر عمليات الحفظ عمليات .التقنية ، وبعض الوثائق الوليةالوطنية العلمية و

ادية للمعلومات العلمية أساسية في هذه المراكز، ومن أمثلة عنها المؤسسة االتح

مدعومين  موظف،2500 فيها أكثر من ي يعملالت؛ VINITI  في  موسكو ؛والتقنية

 نشرة 20000من  هذا المركز بتحليل أكثر ويقوم ،اآلخرينبجهود آالف الموظفين 

 .ومجلة سنويا

  

 كالمراكز الدولية السابقة مراكز متخصصةوهي : ـ مراكز التوثيق المتخصصة 

 . أنها تقوم على الصعيد الوطنيإالّالذكر،
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وإنما هي عبارة  عن دوائر  وهي لسيت مراكز مستقلة،: ـ الدوائر التوثيقية 

تقوم بجمع المعلومات وبثها  ،البحوث أو مركزات العلمية،ية تتبع إحدى المؤسستوثيق

  .داخلها 

  

  1ب ـ أنواع مراكز التوثيق من حيث طبيعة المؤسسات المشرفة 

عة المؤسسات حسب طبي؛لمراكز التوثيق ؛كما يمكن أيضا تقديم تنويع آخرا   

 :حيث نجد األنواع التالية،المشرفة على إنشائها

  

ويمكن للجمهور العام أن وهي المراكز التي تنشئها الدولة،:ـ مراكز التوثيق العامة

كالهندسة أو الطب  أو ؛ مجالها على نوع معين من المعرفة  ويكون؛يستفيد منها

على المطبوعات  كالكتب وتكون المعلومات  التي تجمعها قاصرة ،غيرها

 .والدوريات

  

أو ؛معيات علميةهذه المراكز تابعة لج وتكون :ـ مراكز التوثيق شبه العامة

لكنها في أغلب و، أو الهيئاتتوجد أساسا لخدمة الجمعيات؛أو مؤسسات تجارية؛مهنية

ه المراكز كذلك وتقتصر هذ، متناول استعمال غيرهم من الناسياألحيان تكون  ف

 .تتعلق بتخصص الهيئات التابعة لها ؛على مجاالت معينة

  

وثيق الخاصة أساسا مراكز الت وتشمل هذه المجموعة :ـ مراكز التوثيق الخاصة

وتحرص هذه المراكز على ،الصناعية والتجاريةكالشركات ؛بالمشروعات المالية 

ال يقتصر ؛ومجال اهتمامها،ئمة إلدارة المشروع والعاملين بهتجميع المطبوعات المال

فتجد هذه ،ا من شأنه أن يفيد أهداف المشروعوإنما يهتم بكل م؛على تخصص ضيق

 . بالجانب الصناعي والتجاري  واالجتماعي للمشروع المراكز تهتم
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ا إلدارة المشروع تابع؛ من المراكزهذا النوع ويكون :ـ مراكز التوثيق الداخلية

عليها التي تشتمل ؛هم وظائفه تجميع بيانات الهيئة غير المنشورةأ و؛الذي يخدمه

ها العاملون التي يقدم؛وغير ذلك من التقارير،ومذكرات المعامل؛تقارير البحوث

التي  يمكن ؛ بكل المعلوماتاإلدارةتزويد   واجبات هذا  المركزأهمومن .بالمشروع

أن يقدم ؛كما أن من واجبه أيضا.  القرارتادإتخوفي ؛أن تفيد في تخطيط البرامج

 العامة  واألوامرالتوجيهات ؛ أن تواصل عن طريقهالإلدارةالوسيلة التي  يمكن 

بتنظيم العمل الداخلي  وبالمحيط  والتي تتعلق؛المشروع العاملين  بإلى؛والخاصة

 .الخارجي

  

 التوثيق  و مراكز؛  النوع  من المراكزويشمل هذا:ـ مراكز التوثيق المتخصصة

اع معينة بأنوالتي تهتم ؛ المؤسسات التجارية  والمشروعاتفياإلعالم واالستشارة 

د المستفيدين ونشأت هذه  المراكز لغرض تزوي،من المنتجات الصناعية

 ،ولغرض إبالغ المطبوعات؛ح المتعلقة  بتناول هذه المنتجاتأو بالنصائ،وماتبالمعل

 . والتوجيهات العلمية الالزمة لهم 

  

  ج  ـ  أنواع مراكز التوثيق من حيث التخصص الموضوعي 

كما يمكن أن بتعدد االختصاصات التي تهتم  بها،         إن مراكز التوثيق تتعدد 

  1 .اكزا تهتم بأكثر من تخصص واحد من هذه التخصصات أو بجزء منهنجد مر

  

فإنه ،وعلى العموم إذا أردنا أن نقسم أنواع مراكز التوثيق حسب التخصصات       

 :نجد األنواع التالية 

  

   واالقتصادية بالتنمية الصناعيةـ مراكز التوثيق المهتمة  أ

  :يلي وثيق ما      ويندرج تحت هذا  النوع من مراكز الت
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  ـ مراكز التوثيق في الصناعة التقليدية

  ـ مراكز التوثيق في الصناعات الصغيرة

  ـ مراكز التوثيق في الصناعات الثقيلة

  ـ مراكز التوثيق في التجارة الداخلية

  ـ مراكز التوثيق في التجارة الخارجية

  د الطبيعية راـ مراكز التوثيق المهتمة بالمو

  لمهتمة بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث  العلمي  ب ـ مراكز التوثيق ا

  :حيث يندرج أيضا  تحت هذا  النوع من مراكز التوثيق ما يأتي     

  ـ مراكز التوثيق البيداغوجي 

  ـ مراكز التوثيق للبحوث لتربوية

  ـ مراكز التوثيق للعلوم اإلنسانية

  ـ مراكز التوثيق للعلوم التجريبية 

  INFORMATION CENTER المعلومات  أو ـ مراكز8. 4

وهي  1 ،         توصف مراكز المعلومات على أنها الوريث لمراكز التوثيق

المراكز التي  تعني  باألشكال  غير  التقليدية  من مصادر المعلومات واألساليب 

واالعتماد على ،واسترجاعها وطرق تنظيمها؛الحديثة  في  المعالجة الفنية للوثائق

باإلضافة إلى  تقديم  مهنيا ،في  المجاالت الموضوعية  والمؤهلين؛صصينالمتخ

   2.خدمات أكثر تطورا من تلك  التي  تقدمها  المكتبات

من نظم  انظام،و التوثيقية أنواع المؤسسات حدة منومراكز المعلومات هي وا     

 لعشرينفي النصف الثاني من القرن ا،ظهرت بهذه التسمية وألول مرة ،المعلومات

 إلى اللغة العربية بتسمية وفي أمريكا،ثم نقلتها الدول العربية األوربيةفي الدول 

حيث دلت هذه التسمية على استخدام .،خالل الستينيات والسبعينياتالمعلومات مراكز
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لكن فيما بعد أصبح هذا  1 . ومعالجتها،واسترجاعها،الحاسوب في اختزان المعلومات

ي أ ؤسسات أو مكتبات بمختلف أنواعها،أوـمات ليعكس أية مسمي؛المصطلح

عن م المعلومات  ومصادر المعلومات،وتنظي؛تنظيمات إدارية تسعى إلى توثيق

 الفهارس باستخداموتداولها،  وتنظيمها واسترجاعها ونشرها؛طريق جمعها وحفظها

   2.والكشافات  والمستخلصات،والتي تسهل  البحث فيها والوصول إليها

هي شكل متطور عن مراكز التوثيق،وهي تقوم ،كز المعلومات أيضا و مرا     

 بدراسة مكونات المعلومات ذاتها،وسلوكها إال أنها تتميزبمهام مراكز التوثيق،

رف على القوى المتحكمة في تدفقها،ووسائل تجهيزها،لتسهيل تداولها والتع

 ت بدراسة إنتاج المعلومات،كما تقوم مراكز المعلوماواستخدامها

أو نظم طيات،ـ قواعد معأو لها،واستخدامها في إطار بنوكـها،وتنظيمها،ونقـوجمع

وترتكز الخدمات  اإلعالمية لمراكز المعلومات على التحليل  3.معلومات وشبكات

وعلى ابتكار الوسائل الحديثة  والنظم وضوعي المعمق للمعلومات المتخصصة،الم

عمل اإلعالمي في مراكز وال 4.  وبثهاالعصرية الالزمة لحفظ واسترجاع المعلومات

مصطلح من مصطلحات مجال هو ؛INFORMATION  WORKالمعلومات أو 

،يدل على تجميع المعلومات وتقييمها وبثها  بثا موجه،ويغطي هذا المعلومات

  5:المصطلح األعمال التالية 

  .أ ـ استخالص األعمال العلمية والتقنية 

  .قنية ب ـ ترجمة األعمال العلمية والت

  .ج ـ تحرير نتائج االستخالص والترجمة 

  .د ـ التصنيف والتكشيف واسترجاع المعلومات 

  .ه ـ إعداد أدوات البحث البيبليوغرافي 

                                                
  1ـ محمد الھجرسي ، سعد المرجع السابق .ص.7

  2ـ قنديلجي ، عامر إبراهيم. المرجع السابق.ص.184
  110.ص .المرجع السابق. ـ صوفي ، عبد اللطيف  3

  4ـ بدر،أحمد. المرجع السابق.ص.54
  5ـ قاسم ،حشمت .علم المعلومات في رحلة البحث عن هوية . مجلة المكتبات والمعلومات العربية ،جانفي 1981 ،ص.11



 
  مراكز التوثیق والمعلومات  :الفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 118 - 

  .و ـ البحث المعلومات العلمية والتقنية وتجميعها  ورصدها 

  .ز ـ بث المعلومات 

   ـ  خدمات مراكز المعلومات1. 8. 4

المعلومات إلى مات طرقا عديدة في تجهيز وتوصيل لوتتبع مراكز المع         

  1: المستفيدين وأهمها 

سترجاع هو نظام ال؛البحث باالتصال المباشر:ـ البحث باالتصال المباشر أ

حيث يتم االتصال  طريق الحاسوب والمحطات الطرفية،عن المعلومات  بشكل فوري

  .ق جغرافية متعددة ومتباعدةفي مناط،وقواعد المعلومات  المقروءة آليابنظم وبنوك 

  

 هي الجهد الذي  تبدله مؤسسات تجهيز المعلومات  في  و: الجاريةاإلحاطةب ـ 

وإحاطتهم ؛ المستفيدينباحتياجاتوالمواد ذات الصلة ؛ مصادر المعلومات  اختيار

 اهتماماتهمفي  مجال  ؛واكبة التطورات  الحديثة الجاريةلمساعدتهم  في  م،علما بها

  .ة العلمي

  

وهي  الطريقة التي يتم فيها  تعريف المستفيدين :ج ـ البث االنتقائي للمعلومات 

تي لها عالقة بموضوعات  بحثهم أو ال؛بالمطبوعات والوثائق والمعلومات الحديثة

ي مقدمتها  توفير وقت  مميزات لهذه الخدمة فةوهناك عد.عملهم

 لإلنتاج وضمان المسح الشامل  ،باهتمامهم كل ما له  عالقة واسترجاع،المستفيدين

  .  المستفيد باحتياجاتوالموضوعات الخاصة ؛الفكري

  

 تعد هذه الطريق من الخدمات : واالستفساراتاألسئلة على اإلجابةد ـ 

المعلومات،لكونها تعكس حالة االتصال والتعامل  ي  تهتم بها مؤسساتالت؛الجوهرية

جد قسم خاص  بهذه الخدمة في  وفي  العادة يو،بشكل  مباشرمع المستفيدين 
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وله خبرة تجعله قادرا على ،المعلومات  يشرف عليه موظف متخصصمؤسسات 

وقد تستخدم تعابير عديدة  في مجال مؤسسات . بمهارة ونجاحأعمالهتنفيذ وأداء 

دمات المعلومات  وخ، المرجعيةاألعمال منها ؛للداللة على  هذه  العملية؛المعلومات

يتمثل في ؛هدف واحدفإنه تصب  في ؛ هذه  التعابيراختلفتومهما .والمراجع،وغيرها

ولكي تستطيع مؤسسة المعلومات تجهيز .ومساعدة المستفيدين؛واإلرشادتقديم التوجيه 

 توفير على لفإنها تعم؛ األسئلة على اإلجابةعن طريق ؛ المستفيدينإلىالمعلومات 

  . وعة المراجع التي يطلق عليها مجم؛مجموعة من مصادر المعلومات 

  

 التي األساسيةإحدى الخدمات ؛تمثل هذه الطريقة:ه ـ استنساخ أوعية المعلومات 

من النسخ المصورة وفقا الحتياجاتهم ؛تقدمها أكثر مؤسسات المعلومات للمستفيدين

من الكتب أجزاء وفصول  أوالدوريات في ؛وث والدراسات والمقاالت المنشورةللبح

في أجهزة همت التطورات التقنية الحاصلة اس وقد،لمخطوطاتوالرسائل  الجامعية وا

وقد يكون التصوير واالستنساخ على ،  هذه  الخدمةانتشارالنسخ والتصوير في 

  .يكروفيشكما هو الحال  في الميكروفيلم والم، أشكال النسخ المصغريأخذوقد الورق،

   ـ  مصادر معلومات مراكز التوثيق ومراكز المعلومات2. 8. 4

 مصادر معلوماتها من        تستمد مراكز التوثيق ومراكز المعلومات 

لتحوالت الجارية في ميدان التخصص،ومن الخطط الحكومية وبيانات ااإلحصائيات،

إذ أن موظفي لشركاء والمساهمين والمتنافسين،ومن معلومات عن اوالصناعية،

ث عن مصادر المعلومات المعلومات هم العين اإلخبارية لشركاتهم، والعين التي تبح

 ويمكن تحديد مصادر معلومات مراكز التوثيق 1 .وتستلمها،األماكنفي مختلف 

   2:يلي ومراكز المعلومات ما

  

                                                
  110.ص .المرجع السابق. ـ صوفي ، عبد اللطيف  1
  38.ص.المرجع السابق .ـ عبد العزيز ،عبد القادر 2



 
  مراكز التوثیق والمعلومات  :الفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 120 - 

 ألنه  هذا  النوع هو الذي يعتمد عليه،أن والشك في :ـ مصادر المعلومات المكتوبة

 خبرات أو  اجتهادات،أو، دراسات  مطولةإلىيحتاج  يقوم على  واقع ثابت ال

ويقصد بالمعلومات الكتابية  كل  ما دون  . التخمينأوخاصة قائمة على الترجيح 

تحتوي في علم التوثيق  تعني  كل  نشرة فالرسالة والدورية   مطبوع،أوكمخطوط 

عنوانها  هو، المحررين  ولها اسم خاصأوى  عدة  موضوعات  لعدد من الكتاب،عل

  .  الذي تعرف به وتظهر بأجزاء متتابعة

  

هو نوع  في  درجة تلي ؛هذا  النوع من المصادر:ـ مصادر المعلومات المصورة

تبر في علم التوثيق وثيقة مساعدة،بمعنى ال يعتمد عليها  والتي تع؛المصادر الكتابية 

إال ،إليهاوال ينظر  الجوهر فيها موضع ترجيح  وتشكيك،ويعتمد عليها النلوحدها،

هكذا  تساعد  على التحقيق و من البحث، أن تنير جانباستطاعتفي حال 

  . نقوش ،وغيرها و،رسومات،والكشف،وهي  في الغالب

  

 إطاريعتبر هذا النوع من المصادر  كسابقتها في :ـ مصادر المعلومات التشكيلية

  مماثلة  لها ألنها؛ءت في منزلة المعلومات التصويريةوربما جاالوثائق المساعدة،

ا خصوصا عندم؛يكون لها  قيمة مالية كبيرة  لبا ماوغافي  كثير من المقومات،

ر التشكيلية في  فالمصاد.في العلوم التشكيلية ؛تكون قد صيغت بيد أحد المشاهير

  .وغيرها، والتماثيل،و النقود القديمة؛المعمارية اآلثار:الغالب تشمل على

  

أيضا ؛ويدخل  هذا النوع  من  الوثائق:ـ مصادر المعلومات السمعية البصرية 

الب تسجيالت  صوتية ،أو تسجيل الغن أنواع المصادر  المساعدة  وهي في كنوع م

  .، أو شريط سينمائي ناطق اسطواني
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  : نجد أيضا ؛و باإلضافة إلى المصادر السابقة       

  

نوع مهم من وهي :ـ مصادر المعلومات االلكترونية المغناطيسية 

 السبعينات من القرن إلىتعود ؛كتروني للنشر االلاألولىوالمنتجات الوثائق،

 القديمة المغناطيسي على كل أنواع وسائط التخزين وتشتملالماضي،

ج ، برام المرنة،وقد تكون محتوياتها منشورات كتبكاألقراصوالحديثة،

 رواجا قبل األكثروقد كانت هذه الوثائق  المنتجات .تربوية،ألعاب ومحطات مرجعية

 إلىرة م وهي مستDVD و CDROMوئي على ظهور التخزين الرقمي الض

   1.اآلن

   DVD و CDROMو تشكل أقراص :ـ مصادر المعلومات  الرقمية الضوئية

 من ألكثرورواجها ؛ نجاحهاأثبتت استخداما حاليا، واألكثر  في ذلك،األساسيالوسيط 

ما ـكرن آخر،ـ غاية ربع قإلىكما يتنبأ لها باستمرارية االستخدام ة،عشرين سن

يدة من  الجداألنواعونظرا لهذه  2،د و العشرين ـبوسيط القرن الواح صفتو

والمتخصصين في أصبح من الضروري على القائمين ؛المنتجات الرقمية الضوئية

في ؛مع هذا  التطور السريع المشهود ؛ المستمرة للمواكبةاليقظةمجال المعلومات 

   DVD. 3 و CDROM خاصة؛االلكترونيمجال صناعة النشر 

كل  ؛ويشمل  هذا  النوع من الوثائق:ـ مصادر معلومات خدمات الخط المباشر

شبكة ،ما قبل معلوماتلخدمات المقدمة من خالل  شبكات  اأنواعمنتجات  

 وخدمات األلعاب،خدمات OCLC  شبكة ،خدمات،خدمات الدورياتك،االنترنت

  .المعلومات المرجعية 
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كل ما ينشر عبر ؛ذا النوع من الوثائقويحصر ه:ـ مصادر المعلومات االفتراضية

وقد أضافت هذه الشبكة .ابتكارهامند  WWW ،1مواقع الشبكة العنكبوتية العالمية 

 القيمة الكاملة لها حيث وأبرزت،االنترنتالعنكبوتية العالمية أبعادا متعددة لشبكة 

   CYBERSPACE. 2 فضاء أطلق عليه أصبحت

  ـ  المركز الوطني للمعلومات 9. 4

فهو ،أهم عناصر تنظيم المعلومات الوطني؛         يعتبر المركز الوطني للمعلومات

المعلومات  على  المستوى  عن تطوير خدمات التوثيق والمسئولةالمؤسسة المركزية 

يقتضي ،على هذا  المستوى؛فتحقيق التعاون والتنسيق بين أجهزة المعلوماتالوطني،

في أي مجتمع ؛أثر تنظيم خدمات المعلوماتومن الطبيعي أن يت.وجود سلطة عليا

 ومن هنا كان تعدد األنماط التنظيمية لنظم.القتصادية و السياسية  السائدةبالظروف ا

نجد أنه ؛ففي الواليات المتحدة األمريكية مثالالمعلومات  على المستوى الوطني،

كتبة  وهي م؛باستثناء خدمات التي تقدمها المكتبات القومية الثالث الكبرى 

ن الدعم الحكومي إ ف؛الكونغرس  والمكتبة القومية للزراعة والمكتبة القومية للطب

ع التي توقّ؛ من خالل العقودأساساتحقق ي ؛ةوالتكنولوجيلخدمات المعلومات  العلمية 

سات مهتمة بحل  المشكالت فمعظم هذه  المؤس.مع مؤسسات القطاع الخاص

 EDUCATIONAL RESOURCES   (ERIC)بويةفمركز معلومات المصادر التر.العلمية

INFORMATION CENTRE   كل  ،فيعتمد على الجامعات؛األمريكيةالتابع لوزارة التربية

أما في االتحاد السوفيتي فقد أنشء أول مركز قومي للمعلومات .في مجال  اهتمامها

 من  وقد اهتم هذا المركز بإصدار سلسلة،1962  عام VINITTIالعلمية  والتقنية  

وقد تبع إنشاء .التي تغطي اإلنتاج الفكري العالمي في العلوم؛نشرات المستخلصات

التي تتكفل بتلبية االحتياجات الوطنية في دول ؛هذا المركز عددا من المراكز الوطنية

وفي  قد اتبع  هذا  النمط في بعض دول األوروبية األخرى كأسبانيا،و،أوربا الشرقية

                                                
  35.ص  .8.ع  .1988.ة العلوم التقنية مجل .المكتبات أدواتها وجدواها في:االنترنت.  صوفي ، عبد الطيف  ـ 1

2 Ư CACALY,SERGE. OP.CIT. P 224 
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،وفي بعض الدول  العربية كمصر  آسيا وأمريكا الالتينيةنامية فيمعظم الدول  ال

  1 .والمغرب والعراق

   ـ مهام النظام المركزي الوطني للمعلومات1 . 9.4

هو القيادة والتنسيق ؛ظام المركزي الوطني للمعلوماتمن أهم مهام الن         

ت وتوفير المعلومانشطة وخدمات المعلومات في الوطن،على جميع أ؛واإلشراف

باإلضافة وضع ت مختلف قطاعات االقتصاد الوطني،الالزمة لتلبية احتياجا

   2. الوطنية للمعلومات واإلشراف على تنفيذهااإلستراتيجية

  

   ـ وظائف المركز الوطني للمعلومات 2 . 9.4

  3:  وهي،له أيضا وظائف؛كما للمركز الوطني مهام       

ها وتنظيم؛يع مصادر المعلوماتي ذلك على تجموينطو:ـ توفير المعلومات  أ

يمكن ربطه بمستودعات ؛مستودع مركزي للمعلومات في؛وتجهيزها واختزانها

هذا باإلضافة إلى استرجاع المعلومات كمراكز المعلومات المتخصصة،؛المركزية

  .وبثها 

مسؤوليات إجراء ؛لى عاتق المركز الوطني للمعلوماتتقع ع:ب ـ البحث والتطوير 

في مجال المعلومات ، والبحوث التطبيقية أو التطويريةأو النظرية؛يةالبحوث األساس

هذا باإلضافة إلى مسؤولياته في التنسيق بين المراكز الفرعية في هذا والتوثيق،

  .   المجال

ويتمثل ذلك في وضع الخطط قصيرة المدى و :ج ـ التوجيه والتخطيط والتنسيق

تفق واحتياجات التنمية االقتصادية لتطوير نظم المعلومات بما ي؛الطويلة المدى

   .كما كذلك التنسيق في إجراءات العمليات الفنية لتجنب تكرارها،البالد

   

                                                
  87.ص .المرجع السابق .ـ قاسم ، حشمت  1
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ين في ـيل العاملـحيث يتم تدريب وتأه الوظائف،وهو من أهم:د ـ التدريب 

مع ؛وإكساب المستفيدين القدرة على التعامل الفعال ؛جال التوثيق و المعلوماتـم

  .اتمصادر المعلوم

لتعاون الدولي في مجال التوثيق وقد يأخذ ا :العالميه ـ التعاون على المستوى 

  :والمعلومات األشكال التالية

  .ـ تبادل المعلومات العلمية

  .ـ تبادل الخبرات في مجال التوثيق والمعلومات

  .ـ المشاركة في جهود المنظمات الدولية

  . ـ تقديم المساعدات الفنية

 جدا أن يكون للمركز الوطني مكتبتهمن الطبيعي :خصصة و ـ المكتبة المت

وينطبق ذلك ؛في النهوض بتبعاته؛ والمجهزة بكل ما يحتاجه المركز؛المتخصصة

  .على جميع مراكز المعلومات

لوطني للمعلومات عادة ما يشارك المركز ا:ـ التعريف باإلنتاج الفكري الوطني  ز

ا ما يتركز اهتمام بوغال الفكري الوطني،يف باإلنتاجمهمة التعر؛المكتبة الوطنية

 فضال عن ،ومحتوياتها؛المركز الوطني للمعلومات على التعريف بالدوريات 

 ؛كتقارير البحوث وبراءات االختراع؛من مصادر المعلومات؛األشكال غير التقليدية

  .والمواصفات القياسية وغيرها
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في أي قطاع ال تكون إال عن أفضل المناهج والتقنيات المطبقة   إن البحث         

 المكتبات والمعلومات تعمل وعلومبتقييمه،أي بمعرفة نقاط ضعفه ونقاط قواه،

،فالتقييم فيها من أجل وضع الطرق والسبل الصحيحة والفعالة المواكبة للعصركذلك،

،ومند زامنة مع مراحل تطوره،بطريقة تلقائيةالمتفقد كان العملية ليس وليد اليوم،

 فلوال هذا  التقييم لثبتيل والمكتبات في العالم القديم،البوادر األولى لمظاهر التسج

ا والتقييم يمس كل جزئية مم.،وما تغيرت إلى ما وصلنا  إليه اليومالمظاهر األولى

 في حد ذاته فهوصفة كلية، يعتمد على مبادئ وأسس،يقيم، بصفة عنصرية أو ب

وتشكل مواقع واب نظم المكتبات .ا، أي أنه يتميز بالصفة العلميةيعتبر تقنية ومنهج

هذه لوصول إلى حقائق وواقع نشاطاتها،للومات مجاال من مجاالت التقييم،والمع

من األحيان مع مستخدمي في كثير ؛قع هي اليوم لغة التعامل الرائدةالموا

ولو لنفس الشيء المقيم، نها تختلف من مقيم إلى آخر،أالتقييم هي  مشكلةو.المعلومات

ي في متناول التي ه يعود إلى الفهم الصحيح للظاهرة،لكن األساس في ذلك

  . يقوم بتقييمها ومن طرف منالتقييم،

  

يعني وضع معايير كاملة ؛ للظاهرة  السليمة والدقيقةعناصرالتحديد         إن 

 المعلومات تداخالت كبيرة  مع علوم أخرى خاصة وأن لقطاع المكتباتتشملها،

 خارجيين عن  مقيمين أطراف طرف يجدر بالتنبيه إلى إمكانية التقييم منومستقلة،

يير  ،فمثال معالها، وهنا تظهر وجهات النظر المختلفة في التقييم  الظاهرةتخصص

هي في ؛وماتالتوثيقي في مواقع واب نظم المكتبات والمعلتقييم تقنيات اإلعالم اآللي 

كما هي في متناول أي من  يين والمتخصصين في األعالم اآللي،متناول المكتب

  .    الّذين ال حصر لهم على اإلطالق بهذا الجانب من مواقع الواب،؛المهتمين

 

    INFORMATION SYSTEMنظام معلومات   ـ 1

إلى عبارة عن إجراءات وعمليات منظمة،تهدف  نظام المعلومات هو        

من أجل تأمين احتياجات  ومعالجة،وتخزين المعلومات و استرجاعها،،وتوثيقجمع،
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جملة من  كما هو.اع القرار والمستفيدين اآلخرينوصنّ؛أكبر قدر ممكن من الباحثين

على تجميع البيانات ومعالجتها وتبوبها ؛ تعمل معا؛العناصر البشرية واآللية

احثين  ألغراض محددة، وهي إتاحتها للبطبقا لقواعد وإجراءات مقننة.وتحليلها

   1. على شكل معلومات مفيدةوصانعي القرار،

ومهام . أنواعه نظم المعلومات اإلدارية،نظم المعلومات التوثيقيةمن بينو         

 ،بيبليوغرافيو إنتاج أدوات البحث ال؛تجميع البيانات و معالجتها ،هي نظام معلومات

  2 .إلى رقابة البيانات وأمنهافة ضاوإدارة البيانات باإل

  

  ـ الشبكة العنكبوتية ومواقع الواب 2

  ـ لمحة مختصرة عن نشأة الشبكة العالمية العنكبوتية1 . 2

 ليتحقق  هذالم يكنواالنترنت في متناول الجميع، تصفح شبكة يعد اليوم           

 شبكة العنكبوتيةالذي ابتكر نظام ال تيم بيرنيرز، الفيزيائي البريطاني دون جهود

، بسيطاً العالمية وجعل تبادل المعلومات رغم اختالف األجهزة وبعد المسافات أمراً

مركز  في ،نهاية ثمانينات القرن الماضي  في، وذلكلتوحيد األنظمة  برامجبفضل 

  3. جينيف السويسرية، حيث كان يعمل ب CERNاألبحاث لفيزياء الجزيئات 

  

الستينيات،إال أنها لم تنتشر  يات شبكة االنترنت كانت فيبالرغم من أن بدا        

وبالرغم ،الشبكة العنكبوتية العالمية بعد ابتكار نظام إال؛المستخدمين في كل مكان بين

 االنترنت إال أن لفظاالنترنت، من وجود؛عاماً 30 من ابتكار تلك الشبكة بعد نحو

إلى المعلومات ؛دم الوصولالتي سهلت على المستخ ؛أصبح يطلق على تلك الشبكة

ومن انتشارها في كل المراكز ؛االنترنت بالفعل آنذاك وبالرغم من تواجد.الهاوإرس

 بيرنيرز لي المعلومات عبرها، إال أن ما كان يحلم وتمكن العلماء من تبادل؛العلمية 

أن يعيد  أرادحيث ،هو توحيد نظام إرسال واستقبال هذه المعلومات؛إليه بالوصول

                                                
  1ـ قنديلجي ، عامر إبراهيم.المرجع السابق.ص.192 

  2ـ علم الدين ، محمود.المرجع السابق.ص. 32
   .http://www .bramjnet .com: متواجد على الرابط ).2008 أكتوبر 20(زيارة . ية  العالمية  الشبكة العنكبوتـ 3
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لتسهيل تبادل ؛بنوك المعلومات وتناثر المعلومات في كل مكان  الفوضى فيترتيب

ة االنترنت كبنية الفيزيائي شبكهذا ختار أو.علماء العالم بين؛نتائج البحوث العلمية

محور تتو.توحيد النظام العالمي لتبادل المعلوماتفي ه دومساع وبدأتحتية لمشروعه،

وهو ، HYPERTEXT نصوص الفائقةطريق ال حول ربط المعلومات عنته فكر

 بيرنيرز لي ،أعلن1991عام  وفي.النصوص في شبكة االنترنت نظام للترابط بين

 World Wide Web الشبكة العنكبوتية العالمية والذي سماه؛عن برنامجه

 أصبحت المعلومات متاحةالعالمي،وبفضل هذا النظام . www واختصارها

 1 .1993عام  فر يلأ 30يوم   رسمياً،وفي متناول الجميع؛بالمجان

  

  مواقع الواب ـ تعريف 2 . 2

موعة من الصفحات التي تصف هيئة ـ أنه مجىعل؛وابوقع الـ  يعرف الم      

في مستويات مختلفة ؛أو شخصا، وتعرف بهما وتنظم صفحات الموقع بشكل هرمي

ات الهيئة امـي بناحية من اهتمـتعن أوينا،ـضوعا معأو في مواقع فرعية تعالج مو

ورة كن أن تأخذ المعلومات المقدمة شكل النص أو الصـويم.أو الشخص الموصوف

 لذي ؛ويجب االنتباه إلى الفرق بين الموقع المستقل والموقع الفرعي أوكل ذلك،

ن مجمع لصفحة واب واحدة عبارة ع؛هكما يمكن تعريفه على أن.يستضيفه موقع آخر

ن مسئولة على محتوى  تكو؛أو مؤسسةدها شخص بمفرده أو شركة أعأو أكثر،

 أن المواقع التابعة غيربسط أشكاله يتألف من صفحة واحدة،وفي أ.الموقع الخاص

   2.تحتوي عادة على مئات الصفحات تكون كلها مترابطة فيما بينها؛لشركات كبرى
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  مواقع الواب ـ األنواع الرئيسية  ل1 . 2 . 2

   1:يلي   ماومن بينها ؛وعديدة؛ متنوعة    مواقع الواب   

  

  .ـ المواقع الدعائية لسلع معينة

   .والتي تخدم المعلومات حول موضوع معين؛ـ المواقع المعلوماتية 

  .والتي تقدم خدمات معينة للمستفيدين ؛ـ المواقع الخدماتية 

   .ـ المواقع التعليمية أو التربوية

  .ـ المواقع الموجهة للدعاية لوجهة نظر معينة 

  . وتقدم السيرة الذاتية لألفراد؛اقع الشخصيةـ المو

  .وهدفها الترفيه والتسلية؛ـ المواقع الترفيهية 

 .ـ المواقع الحكومية، وهي المواقع الخاصة بالجهات والمؤسسات الحكومية 

  

  2: وهو كالتاليلمواقع االلكترونية،    ويمكن تقديم تنويعا آخرا ل      

  . تتعلق بالسيرة الذاتية؛موقع شخصي يحتوي على معلوماتـ 

   .موقع دعائي لبيع منتج معينـ 

   .حيث يقدم أحدث المستجدات مثل مواقع الصحفموقع إخباري آني،ـ 

توجيهك لوجهة نظر  التي تهدف إلى؛ أي يستخدم للدعاية السياسية،موقع موجهـ 

   .معينة

                               .لتدريس وحدة أو حلقة دراسيةموقع تعليمي،ـ 

يحتوي و للحصول على معلومات،و دماتي تسجيلي،للتسجيل في دورات،موقع خـ 

االتصاالت مع  أو يسهل،الموقع هنا على معلومات تتعلق بالجهة التي تقوم بالتسجيل

         .هذه الجهة

    .موقع للتسلية الخفيفةـ 
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    ـ أهم الصفحات المترابطة في موقع الواب2 . 2. 2

  1 :وأهمها، معظم المواقع تشترك في عدد من الصفحاتإن      

  

 ـ صفحة االستقبال  أ

وتكون صفحة ؛ كمدخل أو نقطة إدخال إلى الموقعوتعمل؛وهي صفحة البدء    

  .وتظهر الوصالت؛ر حيث ترحب  بالزائالمقدمة،

  ب ـ صفحة المحتويات 

  ج ـ صفحة التغذية الراجعة 

  دمها الزائر ـ مجموعة من التقنيات التي يستخ د

والبحث والحصول على ؛عملية التجول داخل الموقععلى الزائر حيث تسهل         

 صورة،الالبحث،التحميل:مثلة على هذه األدواتالمعلومات بسهولة وسرعة، ومن األ

بعدد من ؛ معظم المواقعاشتراك أن إلى اإلشارةويجب  .، وغيرها،غرفة المحادثة

 طريقة العرض والتقديم في ؛ه الصفحات مشتركةذيعني أن تكون ه ال؛الصفحات

 الموقع والتخطيط يجب تصميمقبل البدء في عملية  بناء الموقع،و.والتصميم وغيرها

ا موانه قادر على تقديم بالزيارة،والتأكد من أنه سوف يكون جدير بالشكل المناسب،

 التي يجب د المعلومات، وتحديه من بناءيمن خالل تحديد الهدف الرئيس؛هو مطلوب

  .أن يحتويها

   

  قع وابا ـ بعض أساسيات تصميم مو3 . 2. 2

التي يجب ؛ولهذا فله العديد من المعطيات ذاته،د   إن تصميم الموقع يعد فنا في ح   

  2 : في عين االعتبار والتي تشمل علىوضعها
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  :ـ االستعارات

عن مة للتعبير  المستخد؛مجموعة الرموز  والرسوم  والصور؛ والمقصود بها     

  . الزائر إلى  والمعلومات  المراد توصيلها ؛األفكار

   :ـ الوضوح 

في النصوص وحسب الترتيب ؛حيث يجب عند التصميم مراعاة الوضوح      

  .للعناصر المكونة للموقع

فالكثير من ام صفحات الموقع دليل على نجاحه،حيث أن درجة انسج:ـ الثبات 

اه الزوار،وبعد ذلك تجد  بهدف جدب انتبولىاألالمواقع تهتم بالصفحات 

  .على درجة أقل من الجودة والتنظيم ؛الصفحات

  :ـ تقنية الوسائل 

من تتجسد  تهمرونف؛ في  الموقع االلكترونيوهي مجموعة من التقنيات المستخدمة    

المتحركة وملفات  الصوت  على الصور ااحتوائهومدى ؛تقنياتال  هذه استخدامخالل 

  . والصور

ودعمها  ؛التي تدل على نفسها؛ الكلماتباستخدام  ويكون ذلك :ـ عرض الفكرة 

  .عندما يكون  ذلك ضروريا؛بالصوت والصورة

يستطيع المتصفح النقر عليها ؛  من خالل وضع أزرار خاصة أو صور:ـ التفاعل 

  .للحصول  على المعلومة 

 معلومات و محتويات إضافةحيث :ـ الحفاظ إلى تحديث المعلومات  على الموقع 

  .جديدة

  .للتأكد من جاهزيته  وفعاليته ؛مرات عدة يتم ذلك و: الموقعاختبارـ 

  

  ـ مواقع الواب وتقنية المعلومات 4 . 2. 2

 دور هذا ال،  كل نواحي المجتمعفيتلعب تقنيات المعلومات اليوم دوراً مهماً          

المستفيدين اليوم ث أصبح لدى  معظم المكتبات حيفي؛يكون مرئياً بدرجة كبيرة

أن تقابل هذه ؛لذا فإن على مراكز المعلومات والمكتباتمتطلبات متعددة؛
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 تتيحها على ؛وخدمات معتمدة على حاجات المستفيدين؛وتقدم قيمة مضافة ؛التغيرات

  .اإلنترنتمواقع شبكة 

  

   ـ  التقييم 3

  ـ تعريف التقييم 1 . 3

فة لمعر؛ تطبيق للمنهج العلميووه تقدير نشاط ما،نه يعرف التقييم على أ        

يمة شيء ما  أو أهمية لقهو التحديد المنهجي و 1.مدى نجاح األداء لبرامج معينة

بما في ؛في كل مجاالت من النشاط اإلنسانيوعملية التقييم  هذه تستخدم ،فكرة معينة

القياس النوعي و  كما يتعلق ب2.واألعمال  وعلوم الحاسوب  واالنترنتذلك الفنون 

يمكن أن يكون لموضوع و،بهدف إرضاء المستعملين، معينةالكمي لفعالية وحدة عمل

تمكن من تحديد مواقع الضعف ؛ومن جهة فهو ضبط ومراقبة  3.متغير في أي ميدان

حكام موضوعية بخصوص أداءه ن من إصدار أ،كما يمكّفي أي  نظام؛والعجز

  4 .ئمة لتحسين فعاليته،وتسهل اختيار البدائل المالالفعلي

    

وضع حدود ،ويم على أنه إدماج  فكرة التسييرومن جهة أخرى يحدد التقي        

ى إيجاد والعمل علغها والبحث عن أسباب عدم تحقيقها،وأهداف،ثم التأكد من بلو

  5.طـلم مع المحيـالتأقو ،واالبتكار التجربة اعتمادب، الطرق المناسبة لتحقيقها

  

 6 .أهداف ومعاييرومستويات ،،وجزئي،كلي،ي كم،كيفي:،أهمهاتقييم أنواعولل        

وكما طبقت  منها،وما سبق هو بعضا،تعاريف التقييم عديدة جد؛وبصورة عامة

                                                
مطبوعات مكتبة :الرياض. ، ترجمة حسيني عبد الرحمن الشيميتقييم األداء في المكتبات ومراكز المعلومات.و .ـ النكستر ،ف 1
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على ها مواقعفي و؛طبقت أيضا في مجال نظم المعلومات،ميادين عديدةعملياته في 

  .مع بداية ظهورها ؛الشبكة العالمية  العنكبوتية

  

  داف التقييم ـ ـ أه1 . 1 . 3

فمهما اختلفت أهداف التقييم ،يجب معرفة لماذا نقيم؛  قبل أن نعرف ماذا نقيم       

ير النظام في كل جوانبه تحسين تسي هو؛فإنها تلتقي كلها في هدف أساسي

كما يمكن تلخيص أهداف التقييم الرئيسية في .والبرمجيةالتجهيزية البشرية،المادية،

ومعرفة لمقدمة مـن طرف نظام المعلومـات،ورفع نسبة الربح،ت اتحسين الخدما

ألخصائي المعلومات ؛توى المهنيـ،ومعرفة المسهـدرجة رضا المستفيدين وتحسين

   1.ومعرفة أهمية النظام و تحسينه،

 

  قواعد التقييم   ـ2 . 1 . 3

ونة ،تسمح بمقارنة عناصر مكهي عبارة عن مناهج موحدة للتقييم و            

أو المعدل الذي ال يمكن النزول تحته،؛تضبط الحد األدنى؛ وفق معايير محددة ؛معينة

يعطي دورا كبير ؛الذي يجب احترامه فهذا التوحيد لقواعد التقييم ومعاييرها

كما يحدد .داخل نظم المعلومات ات اإلعالمفي ضمان فعالية أكبر لخدم؛األهمية

عتماد عليها في إنجاز أي عمل التي يجب اال؛ليةالفنيات والتطبيقات واإلجراءات العم

التي يعد بها ؛والطرق المنهجية؛التي تتم بها هذه اإلجراءات؛ما،وكذلك الكيفيات

األكثر ؛ففي نظم المعلومات تعمل القواعد التطبيقية الموحدة على ضبط المناهج.العمل

د تكون ق فهيقنيات واستخدامها وكذلك صيانتها،في تنصيب الت؛نجاعة وفعالية

واعد نظرا ألنها موحدة ـذه القـهو،ية االستخدام،والصيانة واإلصالحتوصيات كيف

  2 . فإنها تساهم في تحسين خدمات نظم المعلومات؛و مظبوطة

  

                                                
 CLAVEL,JEAN- PIERRE .OP.CIT.P .62 ـ 1
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   ـ تقييم نظم المعلومات 2 . 3

حقيقة تقييم رضا  المستفيدين في الهو ؛إن تقييم نظام المعلومات           

التقييم  وأالتقييم الكلي  :تويين معروفين للتقييم همالى  مساعتمادا ععنه،

خالل نشاطه ؛لتقييم الكلي يتضمن معرفة أسباب مستوى مردودية النظامفا.جزئيال

و أما التقييم الجزئي فه.أو إمكانيات تحسينه ،دون التعمق في أسباب هذا المستوى

 1 . في المستقبلوكيفيات تحسينه؛دوديةالمرمن ؛يتضمن معرفة أسباب هذا المستوى

لت موضوعا شك،حدة من بين أهم نظم المعلوماتومراكز التوثيق  والمكتبات وا

ومحصور بهدف  تسهيل عملية ؛للتقييم مند عدة سنوات،أين كان التقييم بنظام دوري

رف بنظم المعلومات ما يعأو،وعليه فإن كل هذه  المؤسسات التوثيقية 2.التحكم فيه

،ومن بتسييرهاعها لعملية تقييم مستمرة،من المكلفين إلى إخضا؛في حاجة دائمة

   3 .خاصة نظم المعلومات البحثية واإلعالمـية؛طرف الباحثين المتخصصين

  

  تقييم نظم المعلومات معايير ـ  1 .2 . 3

،خاصة ظم المعلومات التقليدية ملحة جداإن الحاجة لوضع معايير لتقييم ن          

وعلى الرغم من ظهور .ت الخاصة في بناءها وتطويرهاهجيابظهور العديد من المن

،فيمكن اإلشارة إلى التباين بتقييم نظم المعلومات؛الكثير من اإلطارات المرتبطة

يجعل من ؛الذي يعتمد عليه إطارات التقييم إلى الحد الذي؛الواضح في التركيز

 أخرى على منهجية؛بمنهجية تطوير نظام؛صعب تطبيق منهجية التقييم الخاصةال

حاجة إلى تقديم معايير للتقييم،ذات درجة عالية من ومما سبق تبدو ال.للتطوير

 تركز؛م من خالل منهجية،تقدأمرا ملحالكل الجوانب المكونة لنظم المعلومات اإللمام،

،يمكن أن تؤدي إلى درجة  أفضل من على عناصر أكثر موضوعية للتقييم

على الجانب ؛ اعتمد في جوهرهوت.دماتهاال بناء نظم المعلومات وخفي مج؛التطوير
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 مدى في التي تؤثر ؛والعناصر الرئيسيةفي والكمي لواقع نظام المعلومات،الكي

   1.في تحقيق أهدافهو،نجاحه

  

  معلومات  نظم المواقع واب  تقييم  الحاجة إلى ـ 2 .2 . 3

لنتاج  إدخال اإلى؛يد من الهيئات والمؤسسات العربية لقد عملت  العد         

 الكثير من محركات  رو ظهما تسبب  في  شبكة االنترنت،إلىالفكري  العربي 

 ؛تتفاوت هذه المحركاتحيث ع العربية المختلفة على الشبكة، آالف المواق،والبحث

 ولهذا صار من الضروري إيجاد معايير ،والمواقع في أهدافها ومحتوياتها  وتنظيمها

كما أن يمتاز بالسرعة والديناميكية، المعلومات  مجال خدمات نإ. لتقييم هذه المواقع

 هو،أو كبيرا ،  نظام معلومات ،سواء  كان صغيراي من أيالغرض الرئيس

 فإن تكنولوجيا ؛إلى جانب ذلك.لمستفيدينلوبث المعلومات التجميع،وتنظيم،

على بل  وأيضا ، المعلوماتدرامصل اشكأ المتقدمة لم تؤثر فقط على المعلومات

ع إلكترونية  على  شبكة عبر مواقرق عرضها وإتاحتها  للمستفيدين،ط

  2 .ات  ومراكز التوثيق  والمعلومات معظم المكتب؛وهذا ما قامت به فعال  ،االنترنت

  

ف كثيرا في بيئة االنترنت تختل؛  نظم المعلوماتتقييمإن أساليب ومعايير        

وهذا يعود إلى وجود  وتتطلب دقة أكثر،؛وبةوهي أكثر صع،بيئة التقليديةعنها في ال

فإن ؛وعلى الرغم من ذلك 3.البيئتينبين فيما   والخصوصيات،عدد من الفروق 

لتقليدية  قد تساعد على حد معين،في  عملية نظم المعلومات في  البيئة امعايير تقييم 

م نظ؛مواقع وابلذا فإن الحاجة إلى تقييم ،في البيئة االفتراضية؛التقييم 

                                                
  1ـ محمد الهادي، محمد. المرجع السابق .ص.166

  246. ص. المرجع السابق .ـ مصطفى عليان، ربحي 2
  247. ص. المرجع نفسه ـ 3
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 ، أمراً ضرورياً بالنسبة للباحثينتصبحأ؛على  شبكة االنترنت ؛المعلومات

  1 . على جودتها  وفعاليتها للحكمو أخصائيي التوثيق،والمكتبات ، لمهتمين،وا

 ؛جديد نسبياًعبارة عن وسط ؛الشبكة العالمية العنكبوتية أن إضافة إلى        

مكوناتها من واسع  لبحاجة إلى تقييم أيضا ؛فإننا بذلك و، لالتصاالت والمعلومات

في إظهار سلبياتها ،المناهج والتقنيات المناسبةعلى عتماد باال،المواقع االلكترونية

تنوع جدا من بعالم م لكونها مرتبطة وفي الحقيقة هذه العملية صعبة ،.وإيجابيتها

 في خصوصياتها البنيوية و ؛اختالفات  من؛وما يترتب عن ذلكمواقع الواب،

  .وهذا بدوره ينعكس  على كيفيات تقييمهااإلعالمية،

   ـ محطات تاريخية  في تقييم مواقع الواب1 . 3. 3

  النشر االفتراضير وتطو،بتوسع انتشار شبكة االنترنت في العالم           

خاصة بتقييم ما ينشر فيها،؛ في مجال التوثيق والمعلومات،اهتم الباحثونللمعلومات

ومن المحطات التاريخية في ذلك، ما .المعلومات في  بداية  األمربتقييم مصادر  

  :يلي 

في موضوع معايير تقييم مصادر المعلومات      ؛د من المؤلفين والباحثين   يعدالكتب   ـ  

 من معايير التقييم التـي اقترحهـا        يبدؤون،وهم بصفة عامة  ،المتاحة على اإلنترنت  

Katz William ،أنه في عـام  ويمكن القول ،طبوعة تقييم األدوات المرجعية المفي 

حيث صدرت بعض   ، موضوع تقييم مصادر اإلنترنت      في؛بدأ النشر والكتابة  ؛1993

لتقييم مصادر المعلومات ؛ أول من اقترح معاييراKatzيعتبر و  2.مقاالت الدوريات

  3.بشكل علمي دقيق،المرجعية المطبوعة

                                                
 : المكتبات  علم قسم: دكتوراة رسالة  .دراسة تقييمية: ترنت مصادر المعلومات المرجعية المتاحة على اإلن.رضا محمد النجار ـ 1

  2005:المنوفية
2 Ư    Katz, William A. Introduction To Reference Work : Reference Services And Reference Processes. 
New York : The Mcgraw.Hill, 1997. 
  Katz, William A.IDEM.ID   ـ 3
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 Internet as :انونتحت ع،Santa Viccaلـ صدرت دراسة ، 1994 عام يفـ 

a reference .1  

تحـت   ،Robin Kinder لـ دراسة،صدرت ،1994ـ وفي نفس السنة أيضا، أي 

     Librarians on the internet  .2 :عنوان

 Evaluating physical :ـ كذلك صدر في  نفس الفترة ،دراسة تحت عنـوان  

science، من طرفStarr  Susan،    من المعايير عدداً؛وھو عم ل  ق ّدمت م ن خالل ھ 

وإن كانت المعايير المقترحة قليلة     ،األولية التي تستخدم في تقييم المصادر المرجعية        

  3 .جداً

 Criteria For :تحت عنـوان ،عملـه  Smith Alastairأصدر ، 1997 عام يفـ 

Evaluation Of Internet Reference   و،التـي  ؛ من أفـضل األعمـال   الذي يعد

  4 . هذه السنة صدرت في

موعة من الدراسـات المختلفـة  ،        مج؛  1998 عام   يف  كذلك،   روصدتم  كما  و        

  :ومن بينها

 حيث ، اإلنجليزية  باللغةوقد كانت   ،عزميعربية لـ هشام    دراسة  ـ  هذه الدراسة  ،هي       

   5    .لتقييم مصادر اإلنترنت،تناول فيها معايير مقترحة

ثة معـايير لتقيـيم اإلنترنـت     ثال اقترح فيهاحيث ،  Zumalt Joseph دراسةـ 

 1.وهى العمق والصدق والبقاء والثبات،كمرجع

                                                
1 Ư Santa Vicca, Edmund F. The Internet As A Reference Tool : A model For Educators. The  
Reference Librarian, v. 42, 1994. p.5  
 Kinder, Rabin. Librarian On The Internet. New York: The Hawarth Press, 1994 ـ 2
Starr, Susan. Evaluating Physical Science Reference Sources On The Internet ـ 3 . New York. The 
Haworth Press, 1994. 
  Smith, Alastair B. Testing The Surf : Criteria For Evaluating Internet Information Resources. The ـ 4
Public Access Computer System Review. N”3. 1997 . P. 218                                  
   Azmi, Hesham. Internet Information Sources : An A Proposed Criteria For Evaluations. A Webـ  5
Journal Of Library Information Sciences. vol. 18.N”1. 1998. p- p . 4 -35. 
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  2  . لتقییم المراجع ،ا ،وھي  دراسة  خصص  بھا  قسمNovotny Ericـ دراسة 

مجموعـة مـن    دراس ة أخ رى إقت رح    Smith Alastair أصدر ،2001ـ في سنة  

 كما أصدر 3.بيئة اإللكترونية تستخدم في تقييم المصادر المرجعية في ال  التيالمعايير  

وقـد قـام    عايير تقييم المـصادر اإللكترونية،    عن م ،تحدثت فيها ،وقد   دراسته زهانج

  المعـايير   علـى    شـملت قد  و،الدكتور حـشمت قاسـم بترجمـة هـذه الدراسـة          

،  ضـمانات الثقـة    ،الدقـة ،المرونة  ،الجدوى،اإلتاحة، اإلفادة ،مستوىالفورية:التالية

  4 .االستقرار

وتعتبر أول دراسـة    ،فايقـة حـسن    ،كانـت دراسـة الباحثـة        2002 ـ في سنة  

المتاحة على شبكة   ؛تحدثت عن تقييم مصادر المعلومات المرجعية اإللكترونية      ؛عربية

 ،المـسئولية  :من ثمانية عناصـر   ، عناصر التقييم التي قدمتها      تتكونقد  و،اإلنترنت

الجوانب ،تطلبـات الماليـة    الم ،المعلومات،دعم المستفيد ،القدرة االسترجاعية  ،المجال

  5 .التكاليف،الشكلية

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Zumalt, Joseph R, Robert W. The Internet And Reference Services : Areal-Word Test Of Internet ـ 1
Utility. Reference & User Services Quarterly, v.38 , N”. 21, 1998 . P. 20 
 Novotny, Eric. Evaluating Electronic Reference Services : Issues Approachs And Criteria. The ـ 2
Reference Librarian, N” 74,p. 200. 
 Bopp, Richard. Reference And Information Services : An Introduction. Colorado : Libraries ـ3
United, 2001. 

 المكتبات وعلم فيدراسات عربية . اإلفادة من مصادر المعلومات اإللكترونية المعتمدة على اإلنترنت ألغراض البحث.  ينزهانج، ـ4
  .240 -164 . ص.ص.  2001. 3 . ع،6.مج .المعلومات

االتجاهات . ات المرجعية اإللكترونية المتاحة على ملفات شبكة اإلنترنت واألقراص المدمجةتقييم مصادر المعوم. حسن، فايقة ـ5
  . 2002 . 18 . ، ع9 . ، مجوالمعلومات الحديثة في المكتبات
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   ـ نماذج معايير تقييم مواقع واب2. 3. 3

   هشام إسفهان معايير تقييمـ أ 

 المجال  المراد تحديد  من  الواب  تبدأموقعبداية تقييم          حسب هذا الباحث،

بطة بالوصول ييم فهي مرتـ معايير التقأما.  عنوان الموقعذلكويساعد في ،تقييمه

ات، و بنوع المستفيد المستهدف، وباإلسناد والمسؤولية الفكرية، وبحداثة ـللمعلوم

 المعايير إلى باإلضافة . ووتيرة التحديث، وبالمحتوى،المعلومات وتحديثها الدوري

  1 .المرتبطة بالمعالجة و تنظيم المعلومات 

  

    مصطفى العليانـ معايير تقييمب 

الهدف ،سهولة :م مواقع الواب هي ي أن أهم معايير تقيعليان مصطفى اليرى      

صفح،استخدام األوعية المتعددة،التصميم،سهولة البحث،سهولة االستخدام ،قابلية الت

المسؤولية الفكرية ،المحتوى الفكري ،حداثة المعلومات ،اإلتاحة،الشمولية، التوثيق

    2 .ي الموقعم الموقع و سهولة الدخول إل،تصمي

  

  محمد رضا النجار معايير تقييمـ ج 

 :هي،و محاور رئيسية من أربعتتكون  ،ير قائمة معايمحمد رضا النجار   يقترح 

   :المالمح الفنيةـ 1

  :،وهي التاليةعلى المعايير وتشتمل      

   . نوع المتصفحـ

   التكلفةـ

 تاريخ آخر،تاريخ آخر تحديث،تاريخ النشر على اإلنترنت، تاريخ المعلوماتـ

  .مراجعة

  . نوع المصدر المرجعيـ
                                                

 ت،االتحاد العربي للمكتبات والمعلوما:تونس.منهجية ومقاييس تقييم المواقع على الشبكة العالمية العنكبوتية.انفهإس.م،هاشمـ  1

  .435.ص.1999
  .248.ص . المرجع السابق.  مصطفى عليان، ربحيـ 2
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  . العنوان الرسمي للمصدر المرجعي على اإلنترنتـ

  . لغة محتويات المصدر المرجعيـ

  :تحليل المحتوياتـ 2

  :،وهيوتشتمل  على المعايير التالية      

  الغرضـ  

  المستفيد ـ 

  التغطيةـ 

  التحديثـ 

  المسئولية ـ

  الدقة ـ

  الموضوعية ـ

   .ال األخرىالعالقة باألعم ـ

  :مالمح الوسائط المتعددةـ 3

  :وهي ،وتشتمل  على المعايير التالية     

   الرسومات ـ 

   الصوتياتـ

  ىالموسيقـ 

  الصوتـ 

  . الفيديوصورال ـ

  :واجهة المستفيدـ 4

  :،وهيوتشتمل على المعايير التالية    

  البحثـ 

  .الوضوح البصريـ 

 .الخلفية المعلوماتية والدعمـ 
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   محمود هشام عزمي معايير تقييم ـ د 

  1 :والفرعية التاليةرئيسية المحاور الموزعة على ،وهذه المعايير       

  .التغطية ،الجمهور،الهدف من الموقع:ـ مجال التغطية 1

سهولة ،قابلية المقارنة،الروابط النصية،الناشر ،اإلسناد :ـ  المحتوى  والمعلومات 2

  .المعالجة،سهولة الربط،الموضوعية حداثة المعلومات،المراجع ، المراجعات ،الفهم

سهولة ،التفاعل مع المستعملين،فعالية الروابط : العرضوأسلوبـ التصميم 3 

  . التنظيم ، المتعدداإلعداد،شكل الموقع ،البحث 

كلفة  ،برامج وتجهيزات قراءة المعلومات،درجة الوصول :ـ متطلبات الوصول 4

  .  الموقع واستمرارية

  زهانج معايير تقييم ـه 

 وشملت المعاييراإللكترونية،وقد تحدثت فيها عن معايير تقييم المصادر       

ضمانات ،الدقة،التفرد،المرونة،الجدوى،اإلتاحة، سهولة اإلفادة،الفورية:التالية

 2.االستقرار،الثقة

    المعلومات  تقنيات اإلعالم اآللي  التوثيقي  في مواقع واب نظم تقييممعايير ـ  3. 3. 3

جهدا فكريـا    تطلب،تمعايير لتقييم تقنيات اإلعالم  اآللي  التوثيقي       وضع  إن          

المرتبطـة بتقيـيم    رؤية دقيقة جدا،في مختلف معايير التقييم،     وكبيرا وأوقات مكثفة،  

المتعلقـة بالمعـايير    ؛توضيح جملة مـن النقاط     كما إنه لمن األهمية       .مواقع الواب 

  :ي أنهوه،السالفة الذكر

و بصورة محددة   ج والدراسات هي تقييم لمواقع واب،     ن تلك النماذ  إـ في الحقيقة     1

لـى كـل الجوانـب النوعيـة        هي تقييم عام لمحتوياتها بطرق مختلفة،باالعتماد ع      ،

  .التي تعرضها صفحات الواب للمستفيدين ،والكيفية

                                                
 .Azmi, Hesham. OP.CIT ـ1

  240 -164. ص  ـ  ص. السابقالمرجع .زهانج ، ين ـ2
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والتي من خاللها تـم     ؛ إليها في هذه الدراسة    بالتقييم المتوصل تعلقة   الم األدبياتـ   2

وعلى ،مصدرها مصادرا مطبوعة  ،والنماذج  ؛ الدراسات  السابقة     واستنتاج  استخراج

؛عن وأيضا مصادرا إلكترونية  . بعض رسائل الماجستير والدكتوراه    وجه الخصوص 

  :،من بينها واب مختلفة روابط مواقع متاحة علىتقييم مواقع الواب، 

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/evalsite.htm    

http://automne-cdi.ac-toulouse.fr/html/_2_132_152_153_.php  

http://www.afsp.msh-paris.fr/home/evsiteafsp.pdf
 
http://users.skynet.be/ameurant/francinfo/validite/evaluer.html  

،من خالل  اإلنترنت شبكةالبحث المباشر علىمن خالل ،تم ذلك قد و         

 ،من خالل كلمات مفتاحية؛المالحة  تقد تم ، و Googleمحرك البحث 

 ؛معلومات  الةالبحث في قاعد إلى باإلضافة. التوثيقياآللي إعالمتقييم،تقنيات،:هي

  . wikipediaالمتاحة على اإلنترنت 

قة أن ابـوقد أظهرت الدراسات السائمة على عمليات التقييم مختلفة،ـ الجهات الق 3

  ...تجاريون ت،أكديميات،مكتبيون،باحثون،جمعيا:ون عليها همـالقائم

  .ييم كانت في لغات مختلفة،عربية،فرنسية وإنجليزيةـ نماذج معايير التق 4

تشترك في التسميات الحرفية ؛ التقييمنماذجبالرغم من كون بعض معايير و ـ  5

 احسب مؤشراته،في  عملية التقييم  مختلف ، إال أن مقصود ها الفعلي،اإلمالئية

  .   متشابهة فعال  إمالئيا،عايير المتشابهةملذلك ال تعتبر بعض ال،اسالمقدمة للقي

 

 

  

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/evalsite.htm
http://automne-cdi.ac-toulouse.fr/html/_2_132_152_153_.php
http://www.afsp.msh-paris.fr/home/evsiteafsp.pdf
http://users.skynet.be/ameurant/francinfo/validite/evaluer.html
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  مع البيانات  في ج ـ األدوات المنهجية 1

  

  توثيقياللي اآلعالم اإل معايير تقييم تقنياتـ 1.1

  وإعداد معايير  تقييم تقنيات  اإلعالم اآللي التوثيقي   ـ مراحل تصميم1 .1. 1

     

  :ـ المرحلة األولى 

       مفهوم تقنيات اإلعالم اآللي هو تحديد  الهدف من هذه المرحلة  إن

المعجم أهمها المراجع، مجموعة من بالرجوع إلىتحقيق  ذلك وقد تم ؛لتوثيقيا

كما  ،ع تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقيبين أنواففيه  1،الموسوعي للمعلومات والتوثيق

   .في معالجة المعلومات والتوثيق ؛ التقنيات االلكترونيةاعتبرها واحدة من  

 

  :ـ المرحلة الثانية

نسبة ؛باللغة الفرنسية  تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقيلوجود تسميات نظرا          

واإلنجليزية ؛ملية ترجمتها إلى اللغة العربيةفقد تمت ع،للغة المرجع المستخدم

المتخصصة في اإلعالم ؛والموسوعات؛باالعتماد على مجموعة من المعاجم،

لتصبح تقنيات اإلعالم ،ق و االنترنتـوثيـ التّ ،وعلوماتـيا المـتكنولوجو،اآللي

  :، والمبينة في  هذا الجدول  كما يليياآللي التوثيق

  

  

  

  

  

  

                                                
1  Ư CACALY,SERGE.DICT.ENCY. DE L'INFORMATION ET DE  LA  DOCUMENTATION .PARIS : 
NATHAN, 1997. 
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  ي تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقيبين :1 قمالجدول ر

  Informatique    documentaire DOCUMENT COMPUTER SCIENCE اإلعالم اآللي التوثيقي

 بنك - قاعدة المعلومات   .1

 BANQUE DE DONNEES_ 1 المعلومات

1.   DATA BASE 

 BANQUE DE SONS 2.   SOUND DATA BASE _2 صوت بنك ال-  قاعدة الصوت   .2

 BANQUE D'IMAGES 3.  IMAGE DATA BANK _3  بنك الصور- قاعدة الصور   .3

 Codage 4.  DATA CODING - TEXT ENCODING _4  الترميز   .4

 Compression 5.   COMPRESSION _5  ضغط البيانات   .5

 Cybernétique 6.   CYBERNETICS _6  االفتراضية   .6

  EDITION électronique 7.    ELECTRONIC PUBLISHING _7  النشر االلكتروني   .7

  Génie logiciel 8.   SOFT WARE INGENEERING _8  هندسة البرامج   .8

  التسيير االلكتروني للوثائق   .9
9_ Gestion électronique de documents 

(GED) 

9.   ElectroniC RECORDS 

MANAGEMENT    

  لغة تحديد النص المتشعب   .10
10_ LANGUAGE DE BALISAGE  

HYPERTEXT 

10.   HTML (hyper text mark up 

language) 

 HypertextE 11.  hyper text_11  نص متشعب  .11

  وقت الوسائط المتعددة  .12

 المتشعبة ذات لغةتركيبية
12_ Hy- time (Hypermedia time –

based structuring language) 

12.   Hy- time (Hypermedia time –based 

structuring language) 

 Ingénierie documentaire 13.    INFORMATION INGENEERING _13 هندسة التوثيق. 13

 Ingénierie linguistique 14.  LINGUISTIC INGENEERING _14  هندسة اللسانيات   .14

 Intelligence artificielle 15.   ARTIFICIAL  INTELLIGENCE _15 ذكاء االصطناعي ال  .15

 Interface 16.   INTERFACE _16  وصلة- رابط   .16

 Logiciel documentaire _17  برمجي وثائقي  .17

17.   DOCUMENT RETRIVAL SOFT 

WARE 

 Micro-informatique _18  اإلعالم اآللي الدقيق .18

18.  MICROCOMPUTING_MICRO-

COMPUTER SCIENCE 

 Numérisation 19. DIGITIZATION _19  الرقمنة. 19

  مميز المحا رف الضوئي  .20
20_ Reconnaissance optique de 

caractères (OCR) 

20. OPTICAL CHARACTER  

RECOGNITION 

 Sécurité des données 21.   SECURITY OF INFORMATION _21   أمن المعلومات .21

 Serveur _22  خادم .22

22.  ONLINESUPPLIER-HOST 

COMPUTER -  SERVER 

  SGML _23  المعايير العامة للغة التحديد .23

23.  SGML (STANDARD 

GENERALIZED mark up language ) 

      Système - expert    24.  EXPERT SYSTEM _24  نظام خبير .24
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  :ـ المرحلة الثالثة 

بطريقة تعتمد ،ء تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقيتم إعادة بنا،في هذه المرحلة          

من أجل الحصول  على ،والتقارب بين التقنيات؛على مبدأ االحتواء الموضوعي

اإلطار  في عملية إحتواء تسهل، دقيقة لمعايير تقييم،ومبلورة محاور واضحة

فيما بين المعايير ككل،وعليه  الربط المفاهيمي وللدراسة،الموضوعي والميداني 

  : كما يلي  تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقيت محاور معايير صبحأ

  

 قواعد البيانات: المحور األول

   و النشر اإللكترونيمنةالرق:  الثانيالمحور

  اتأمن المعلوم:  المحور الثالث

  االفتراضية والنصوص المتشعبة:  المحور الرابع

 البرمجيات التوثيقية والتسيير االلكتروني للوثائق:  المحور الخامس

 هندسة التوثيق و اللسانيات:  المحور السادس

  الروابط:  المحور السابع

 
  :ـ المرحلة الرابعة

ليها من خالل ت بتوظيف معايير التقييم المتوصل إلقتع؛ هذه المرحلة         

م تقنيات اإلعالم اآللي مع ما يتفق معها في محاور تقيي،ونماذجه،الدراسات السابقة

معايير تقييم  يةعطم،ع المؤشرات الفرعية لتلك المحاوروقد هدفت إلى وضالتوثيقي،

  .في صورة مبدئية تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقيل

  

  : ـ المرحلة الخامسة

ة وقد كانت في كل مرعدة مرات،ب معايير التقييم المبدئية  تمت عملية تجري        

م محاور التقييم من وذلك بسبب ما في مفاهيتوحي ببعض التعديالت الضرورية،
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خصوصيات بل وأيضا على مستوى ا،اهيميليس فقط نظريا و مفذلك  اتساع وترابط

  . المعنيين بالدراسةالموقعين االلكترونيين 

  :ـ المرحلة األخيرة

في ،معايير تقييم تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقي وضع محاور  وهي مرحلة       

  :في الجدول التالي وهي مبينة،صيغتها النهائية

 
  ي تقنيات اإلعالم اآللي التوثيق معايير تقييم يبين: 2 الجدول رقم

 

 

  المؤشراتبعض   الفروع  ور التقييممحا

عد بيانات   ليوغرافية  ـ   قواـ  قواعد بيانات  بيب  ـ  قواعد البيانات  ـ قواعد البيانات 1

  نصية 

 و النشر منةـ  الرق 2

  اإللكتروني

  منةـ  الرق

  ـ النشر اإللكتروني

واعد معلومات رقميةـ رقمنة ـ أرصدة رقمية ـ ق

  الصور

  ـ منشورات رقمية

فيروسات  ـ حماية نظام الوقاية من أخطار الـ   أمن المعلوماتـ   أمن المعلوماتـ  3

   المعلومات

ـ االفتراضية والنصوص  4

  المتشعبة

  ـ االفتراضية

  ـ النصوص المتشعبة

  ى االنترنت ـ البريد االلكتروني ـ إتاحة الخدمات عل

  لة الموقع ـ المستويات ـ الروابطـ هيك

  وثيقيةـ  البرمجيات الت 5

  والتسيير االلكتروني للوثائق

 ـ البرمجيات الوثائقية 

  

 ـ التسيير االلكتروني 

  

  نظام مارك ـ نظام السنجاب ـ 

  

   شبكات االتصاالت ـ   ـ األرشفة الرقمية للبيانات 

  ـ  هندسة التوثيق 6

   و اللسانيات

  ـ هندسة التوثيق

  

   اللسانياتـ هندسة

ليةـ التكشيف اآللي ـ  ـ التصنيف اآللي ـ الفهرسة اآل

 االستخالص اآللي

   المكانزوبناء الكشافات ـ معالجة اللغات الطبيعية ـ 

اقع ـ الروابط ـ الروابط داخل الموقع ـ الروابط مع المو  ـ الروابط  ـ الروابط 7

   المعلومات نظممع 
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   موقعي الواب على معايير التقييمطريقة تنفيذ قائمة   ـ 2 .1. 1

       تمت عملية تنفيذ قائمة معايير التقييم ميدانيا على موقعي واب المكتبة الوطنية 

  :وفق المراحل المتسلسلة التالية ،  ceristومركز البحث

ذلك و كان ،من أجل  قراءة أولية لهما حدا، تصفح كل موقع  واب علىـ أ

تي ال؛طت هذه المرحلة جملة من المعطياتوقد أع،باستغالل خدمة شبكة االنترنت

ا مساعهات مدى و،هو معرفة هيكلة الموقعينمها  وأه،سهلت فيما بعد عملية التقييم

  . ومميزاتهما 

،باستخدام برمجي تحميل مواقع الشخصي يل الموقعين على الحاسوب تحمب ـ

مع أخد بعين االعتبار الرجوع الدائم والمستمر ،HTTPRACKwebsiteالواب  

رودها من حين ،لتغطية التحديثات الممكن ومن خالل شبكة االنترنت،إلى الموقعين

  .قة مهمة مع موضوع الدراسة كون لها عالتإلى آخر،والتي  قد 

  .بحيث كل  قسم خاص  بموقع واب  واحد ى قسمين رئيسين، تجزئة العمل إلج ـ

 ،والبحث ،حسب المحاور والفروع والمؤشرات الرجوع إلى قائمة معايير التقييمـ د

حسب ما يعرضه الموقع ن تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقي،مها على ما يقابل والتحليل 

  . وإعطاء نماذج عملية عنها خراجهاتاسمع ،ككل 

على النماذج ،ن وجهة نظر مكتبيةم، و أخيرا القيام بتحليلهـ ـ

  . ف إليه الدراسةحسب ما تهدوتقييمها نوعيا وكميا،،المستخرجة

  

  ـ حدود الدراسة 2

  جغرافيةـ الحدود ال 1ـ2

 هما  موقع ن إلكترونيين على شبكة االنترنت،طبقت هذه الدراسة على موقعي      

المكتبة ،وموقع واب CERISTمركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني واب 

  :ما يلي التعريف بهاتين المؤسستينوفي،الوطنية الجزائرية

  

  



 
  اإلجراءات المنھجیة للدراسة : ـــــ الفصل الخامســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 150 - 
 

  CERIST ـ مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني1ـ1ـ2

جب ز البحث  في اإلعالم العلمي في الجزائر العاصمة بموـ تم إنشاء مرك         

 تم إلحاقه بالمحافظة 1986في سنة .1985رس  ما16 بتاريخ 56ـ85المرسوم رقم 

 1986،1 أفريل 08 بتاريخ  73ـ86رقم السامية للبحث العلمي بموجب المرسوم 

حث هو تابع إلى وزارة التعليم العالي والبو ومند ذلك الوقت إلى غاية اآلن  

منتشرة إضافة إلى مراكز بحث أخرى،، لهاوهو أحد أهم مراكز البحث التابعة.العلمي

في  طاعات اإلستراتيجيةمهتمة بقطاعات متنوعة من الق،عبر تراب الوطن

التكنولوجيات  مركز تطوير،الطاقات المتجددة مركز تطوير 2:البالد،هي

-ليل الفيزيوـفي التح ثـمركز البح،م و المراقبةـالتلحي مركز البحث في،متقدمةال

البحث في  مركز،ي تطوير اللغة العربيةالبحث العلمي و التقني ف مركز،كمياء

 ماعيةـاالجتيا ـي األنثربولوجـف مركز البحث، التطبيقي من أجل التطويراالقتصاد

 مركز البحث فيو،العلمي و التقني في المناطق الجافة مركز البحث،و الثقافية

  3  .البيولوجيا

،  والرئيسي لخدمات شبكة االنترنت وقد كان هذا المركز المزود األول             

مع شبكة ،بفضل ربط المركز 1993هذه الخدمة التي أدخلت ألول مرة في سنة 

BACKBONNE في مدينة  PISE ،وقد كان ذلك في إطار المشروع االيطالية

 ،الذي تشرف  عليه RINAF الشبكة المعلوماتية اإلفريقية باسماإلفريقي المعروف 

  4.منظمة اليونسكو

  

                                                
  http://www.cerist  : متواجد على  الرابط  ).2008 جوان 23(زیارة  .البحث  في  االعالم العلمي  والتقني تاریخ  مركز - 1
  http://www.mesrs:  متواجد على  الرابط ) .2008 ماي  10(زیارة  .  وزارة التعلیم العالي  والبحث  العمي  - 2

3 -INTERNET,UN MARCHE  FLORISSANT EN ALGERIE . EL ACIL ,26 OCTOBRE 1998. P. 14 
4 -OP .CIT. P. 14 

http://www.cerist
http://www.mesrs


 
  اإلجراءات المنھجیة للدراسة : ـــــ الفصل الخامســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 151 - 
 

تم االرتباط بخط إضافي  من فرنسا تبلغ طاقته  ؛1997 في سنة            

والتي  بط الجزائر بإيطاليا،لضعف طاقة الخط الذي يرثا ، وذلك نظرا / بت 64000

ر  وبعد خمسة سنوات من هذه البداية المحدودة صد،ثا/ بت 9600قدرت بـ  

طرف الذي أنهى احتكار الخدمة من ؛1998 لعام 256المرسوم الوزاري 

اشترط المرسوم في لقد و،وسمح للشركات الخاصة بتقديم خدمات اإلنترنت؛الدولة

ويتم تقديم الطلبات مباشرة إلى وزير  جنسية جزائرية،وذأن يكونوا ،دمةمقدمي الخ

 أعداد وارتفع؛ ظهرت أولى شركات التزويد الخاصة1998 عام فيف.االتصاالت

  1. 2000 شركة بحلول مارس عام 18مقدمي الخدمة إلى 

من ؛EEPAD  وGECOSو و يعد مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني       

 مع؛فلقد قام هذا األخير بعقد للتعاون.ت في الجزائرقدمين لخدمات االنترنأهم الم

WANADOO طمح بفضل هذا العقد ،و بفرنسا  EEPAD  ستثمار ما يعادل إلى ا

ورغم تحرير قطاع االتصاالت .بغرض رفع عدد المشتركين؛ مليون دوالرا20

عيفا ما يزال ض،تالي خاصة بالنسبة لشبكة االنترنإال أن الوضع الح،بشكل كبير

نت في حدى اإلحصائيات أن مجموع مستخدمي االنترإوتكشف مقارنة بدول الجوار،

   2 .2005حتى نهاية ؛ مليون شخص1.9الجزائر بلغ 

هي وضع ،التقني ة لمركز البحث في اإلعالم العلمي ويسيئو المهام الر         

 ات القطاعيةـبكوير الشـو تط،ة ـية و تقنيـنظام وطني لمعلومات علم

تستند أنشطة مركز البحث ،و ةة و الدوليـبكات اإلقليميو عالقاتهم بالش،ةـالجذري

جة ـي مجال معالـالبحث والتنمية ف ىـعل ي و التقنيـالم العلمـعفي اإل

 مقر المركزي إلى الباإلضافة و.يقية و الخدماتـات و العلوم التوثـالبيان

كما .عنابة،ورقلة،وهران: وية  في كل من من مقرات جه، يتكون المركزبالعاصمة

 منتشرة عبر تراب باإلضافة إلى مكاتب ربط. للتوثيق بمدينة تلمسانا جهوياله مركز
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ة ، تيزي وزو،بومرداس،قسنطينة وهران، سطيف، ـعناب:ل منـالوطن في ك

عن خدمة هو كذلك مسئول ؛ي و التقنيـث في اإلعالم العلمـو مركز البح .بجاية

هذا يخضع  و .الواب  مواقعثبيثتصميم و تو كة، ـبال بالشـاالتص،تـاالنترن

 1 :تنظيم الداخلي التالي ال  مخططإلى  أقسامه ودوائره؛المركز في تسييره

 

  
  ceristالتنظيم الداخلي لمركز البحث مخطط يبين  : 1الشكل  رقم 
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 ـ المكتبة الوطنية الجزائرية2ـ1ـ2

 لإلنتاج المركزي و؛األساسي المرجع هي المكتبة الوطنية الجزائرية            

 في الوثائقية يئاتاله أقدم هي و عرفيةالم  المجاالت كل في؛المطبوع الوطني الفكري

تأسست بقرار  2 .وطنية الموجودة  في الوطن العربيو أقدم المكتبات  ال 1 .الجزائر

 Adrianكلف ؛حيث 1835أكتوبر  13 من تاريخ و ذلك ابتداء،لوزير الثورة

Berbrugger انتقلتأين المكتبة تنتقل من مكان إلى أخر،وقد أخدت  3 .بهذه المهمة 

ل وكانت تشمي باب عزون  في الجزائر العاصمة،بعد إنشائها إلى ثكنة إنكشارية ف

 إلى مقر الداي مصطفى 1863 ثم تحولت عامالمكتبة والمتحف  في آن واحد،

  4.في الجزائرالمباني اإلسالمية وهو أجمل باشا،

ى إدارة هذه المكتبة خالل هذه الفترة عدد من العلماء الفرنسيين أمثال تولّ 

وهو ،1869  ـ1835عام ؛ما بين ةالذي تولى إدارتها في مرحل؛يان بيربوجرأدر

تبعه في إدارتها غرافية،باحث  في الدراسات األثرية وله عدة مؤلفات  تاريخية وج

،وهو 1890 ـ 1869  عامما بين ؛الذي تولى مسؤوليتها؛سكار ماك كارتي وأالعالم 

وهو خريج ،1916 ـ1890فترة بين ؛ثم خلفه المكتبي إمبل موباس.جغرافي  وباحث

 و الذي ،حد أقدم معاهد الوثائق والمخطوطات في أوروباأمعهد إيكول دي شارت،

 ـ 1916 ة ما بين عام ؛في فترثم جابرييل إسافير.يتبع جامعة السوربون بباريس

وأخيرا جيرمان لوبيل بين .ؤلفاته الخاصة بالتاريخ الجزائريوهو معروف بم،1948

  5 . 1962ـ 1948عام 
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ربعت  آنذاك على وقد ت.عد االستقالل السيد محمود بوعيادوقد تولى إدارتها ب       

وفيها ثالث قاعات ، م120وامتدت واجهتها على مدى ،2م4800مساحة  

تها حفظ التراث الثقافي ومن أهم واجبا. قارئ150تتسع كل واحدة منها لـ ؛مطالعةلل

 نشر معبصرية،،ووسائل سمعية ودوريات ومخطوطاتمن كتب ؛الجزائري

،قسم قسام أهمها قسم الكتب العربيةويوجد في المكتبة عشرة أ.البيبليوغرفيا الجزائرية

انوني والبيبليوغرافيا سم اإليداع القق،قسم الدورياتبية،قسم المخطوطات،الكتب األجن

 . مخطوط 3500بينها ، ألف مجلد600اقتنت المكتبة في تلك الفترة حوالي .الوطنية

نقلت ،1958  سنة ،حيث في وبقيت في مقر الداي مصطفى باشا قرابة مائة سنة 1

بعد .2 م4800وهو مبنى مساحته  مبنى جديد في شارع فرانس فانون،إلى

  2 .1994هذا المبنى الجديد إلى غاية ر مقرها باستم،االستقالل

ابة لرق ويخضع،الحكومة طرف تمويل ضخم من؛ إن إنشاء مكتبة وطنية       

 وينبغي أن يكون أحد معالمي فتصميمها يتطلب منافسة معمارية،وبالتالعامة،

ففي سنة .الذي تقام به المكتبة؛ءم وحضارة البلدال يت؛حامالً لطابع أثري؛التصميم

 نوفمبر 1التي تم تدشينها في ،جديدة بدأ مشروع بناء مكتبة وطنية جزائرية 1986

أفتتح أمام .بالجزائر العاصمة؛ي منطقة الحامة،و  يقع فيتناسب مع أهميتها 1994،3

 13وتتوزع هذه المساحة على  ،2م  ألف67،وتبلغ مساحته 1998القراء عام 

  ،  التزويد والفهرسة والتصنيفخصص الطابقان  السفليان منها ألعمالطابق،

فضال عن قاعة ومصالح اإلعالم اآللي،وترقيم الوثائق وصيانة المبنى،

قة ففيها قاعات مطالعة أما الطوابق الخمسة الالح.مفتوحة أمام القراء؛اتللمخطوط

وأخرى لضعيفي باإلضافة إلى قاعات للدوريات،.والجمهور الواسعلألطفال،وللشباب،

 ها قاعتين للمحاضرات تتسع وفي.صة بالوثائق السمعية البصريةومساحة خا؛البصر
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أما الطوابق العليا فخصصت للمخازن  . 140انية لـ والثا؛ مقعد240األولى لـ 

   1 . كلم170ويبلغ طول رفوفها ؛

  

ويمكن أحدث المكتبات الوطنية في العالم،إحدى ؛وتعد هذه المكتبة الجديدة        

يمكن لقاعات المطالعة فيها يون وثيقة بين مجلد ودورية،كما  مل10لمخازنها اقتناء 

للمحافظة على ؛وهي تتوفر على أحدث التقنيات. قارئ  في أن واحد2400استيعاب 

جليد الكتب وأجهزة التحكم وتلجة الوثائق بالمواد الكيمائية،ومعاالمجموعات،

وهي .ة للمعلومات بالمعالجة اآلليرتبطةلجميع األمور الماآللي،بواسطة الحاسوب،

المخازن ومكتب لنقلها آليا بين ؛ن المخازنأيضا مجهزة بقطار الكتب المتحرك بي

إليداع القانوني،وإصدار ل امكتبة الحامة مركز؛ اليومأصبحتولقد .اإلعارة

وتسيير الترقيم الدولي للوصف  ؛الوطنية،كما أصبحت تتكفل بتوزيع البيبليوغرافيا

   2 . كتاب8000 بطاقة ؛ تحقيق مشروع المكتبات المتنقلةى وتعمل عل،البيبليوغرافي

  

 الذي تقوم ،نظرا لحجم الكتبالوطنية الجزائرية ذات صدى عالمي إن المكتبة      

وتعد من بين أكبر .لقراء الذي تستقبله من جهة أخرى،وعدد ابالحفاظ عليه، من جهة

مضمونها، أو من حيث وأحدث المكتبات الوطنية العالمية، سواء كان ذلك من حيث 

تلجئ المكتبة إلى استعمال طرق جد حديثة ؛إضافة إلى هذا.تقنيات الحفاظ على الكتب

،باستعمال تقنيات الحفاظ على الكتب:ن بينهافي علم المكتبات م،وللتسيير ؛للمعالجة

م اإلعارة و البحث من طرف في تقسيو،متطور ومناسب،و تسيير آلي للكتابعتاد 

 //:http وموقعها على شبكة االنترنت هو 3 .اآللي للكتابوالنقل القارئ،

www .biblionat .dz.   
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 الوثائق الخاضعة لإليداع  كلعي تجمهو؛ومهام المكتبة الوطنية الجزائرية        

و حفظ و تبليغ 1.و تطبق التشريع المرتبط بها؛ وتعالجها و تحافظ عليها،القانوني

التفتح على التراث بو تكفل ؛ت وسائطه أيا كان؛التراث الثقافي الوطني

  2 :باإلضافة إلى ،العالمي

ة ـة و السمعيـق المكتوبـظ و توزع المؤلفات و الوثائـ تقتني و تعالج و تحافـ أ

،وتجمع مجموعات و في الخارج، الصادرة عبر التراب الوطني؛و البصرية

لثمينة ذات األهمية و ا، و األوسمة والوثائق النادرة،ديةـالمخطوطات و القطع النق

  .و تضبط فهرس ذلك،الوطنية

وعات ـ و المطب؛تلفةـائق المخـات الوثـى مجموعـظ علـن و تحافوـ تكـب 

و المنشورة في ون،ـها جزائريـأو التي يؤلفر،ـالتي تتعلق بالجزائ؛و المخطوطات 

  ،ةـو المؤلفات الصوتي؛م الموسيقيةـاميـ و التص،طـرائـذلك الخـو كارج،ـالخ

  .و السمعية البصرية

يق ـمن خالل تطب؛ل عليهاـالمحص؛ تحافظ على المطبوعات الرسمية األجنبيةـج 

 تحت تصرف و تتصرف تصرف المؤتمن عليها،وتضع،لتبادل الدوليااقات ـاتف

  .بتسهيل نشاطهم؛ن، الوثائق و الوسائل المادية الكفيلةي الباحث والمستعملين

ادين التي لها عالقة بمي؛در بالمشاريع  وتبا؛ تشارك في تطوير البحث ـد 

  ؛وين ـي التكـوتشـارك ف.و تقنيات الوثائق؛نشاطها،وفي تطوير اقتصاد المكتبات 

و التقنيين و األخصائيين في ؛و تحسين المستوى و تجديد معلومات المكتبيين 

  .وكذلك تشارك في تطوير الشبكة الوطنية للمكتبات و الوثائق . اإلعالم العلمي
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 ؛نيةـالتي تتعلق بالتعرف على الوثائق المع؛ تعد وتنشر المواد الوثائقية الثانويةـ  ه

و المحافظ عليه ؛ التراث الثقافي الوطني المكتوبدوتقوم بإعداد جر.تحديد أماكنهاو 

  .و في الخارج،عبر التراب الوطني ؛في المكتبات 

و المؤسسات ؛ة مع المكتباتو التقني؛و المعلومات العلمية؛ تقوم بتبادل الوثائقـو 

راكز ـة الشبكة الوطنية لمـي إقامـالعلمية الوطنية و األجنبية،وتشارك ف

و في ؛وفي سيرها،وفي إنجاز شبكات المطالعة العمومية،و مصالحها ؛قـالوثائ

  .تنشيطها

التي لها عالقة بهدفها،وتقدم ،و العلمية؛ تنظم األنشطة و التظاهرات الثقافيةـ ز

  .في البالد؛و مراكز الوثائق و مصالحها؛ساعدة التقنية للمكتبات األخرىخدمات الم

  :يوه،عبر مختلف أنحاء الوطن      وللمكتبة الوطنية ملحقات

تكون من ،ت 2م 7580 تتربع على مساحة ؛ من بنايتينةهي مركب و:أدرار ملحقةـ 

،هذا لجزائرية الوطنية ا و المكتبة،و الوثائق النادرةالمركز الوطني للمخطوطات 

و هو األول  من نوعه  على  قرب الجامعة اإلفريقية،؛ يقع وسط المدينةاألخير

   .و مجهز بأحدث التكنولوجيات المطابقة للمعايير الدولية المستوى الوطني،

،وهي  مشروع في  قصر الثقافة وسط مدينة عنابة؛يحتضنها مؤقتا :ـ ملحقة عنابة

   .طور االنجاز

كان بن ، جنب جامع القصبة العتيق،و هو معلم تاريخي تقع :ـ ملحقة بجاية 

  .خلدون يلقى فيه دروسه القانونية 

و هي ،ينة فرندة،الجنوب الغربي  من تيارتهذه الملحقة بمد تقع :ملحقة تيارت ـ 

  .و هو جاك باركبأولى المراجع،؛ من زودهاسماتحمل 

  .ي وسط مدينة تلمسان و هي تقع ف،تضنها الكنيسة القديمة تح:ـ ملحقة تلمسان
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المركز األول  يقع وسط المدينة : هي مركب من مركزين :ـ ملحقة بسكرة 

حفظ المخطوطات و الوثائق والثاني هو المخبر الجهوي لبالمقر القديم للبلدية،؛

   .يقع بمدينة طولقة،النادرة

   .نةتقع في وسط مدينة قسنطيو،ة محمد العيد آل خليفة وهي ملحق:ـ ملحقة قسنطينة

 1مشاريع  في طور االنجاز،؛ملحقات للمكتبة الوطنية، كأيضا        كما توجد 

  .كرمعس غليزان و،تندوف،بسكرة،زرالدة،تبسة ،الجلفة:في كل منوهي 

  لدراسةحدود عينة اـ   2ـ2

 ،ية الجزائريةـالمكتبة الوطن،المؤسستين ة الدراسة في موقعي وابـتمثلت عين     

  :وهما  على التوالي ، ceristإلعالم العلمي  والتقني في او مركز البحث 

   http:// www .biblionat .dz   و    http:// www .cerist .dz .  

  ـ الحدود الموضوعية للدراسة  3ـ2

والفروع العلمية ،خل تخصص علم المكتبات والمعلوماتتدور هذه الدراسة دا       

وشبكات ديثة،والتكنولوجيات الح االتصال،التي ترتبط به،كاإلعالم اآللي و علوم؛

  .المعلومات ونظمها

  ـ الحدود اللغوية للدراسة  4ـ2

 ؛ لتقنيات اإلعالم اآللي  التوثيقي و التقني؛ تهتم هذه الدراسة بالمحتوي الفكري     

في اإلعالم العلمي  و مركز  البحث ،ي واب المكتبة الوطنية الجزائريةفي موقع

  .دون تحديد  ألي حدود لغوية،cerist والتقني 

  ـ الحدود الزمنية للدراسة 5ـ2

،واستمرت  إلى غاية  عام 2002جريات هذه الدراسة مند  عام بدأت م        

شملت في أولها جمع المراجع ه الفترة مرت  بعدة مراحل أساسية،وطيلة هذ.2008

النظري،سواء  ع ، واالطالع على التراث  ومصادر المعلومات  المتعلقة  بالموضو

                                                
   .السابق المرجع .المكتبة  الوطنية  اللجزائرية - 1
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ر ثم بعد ذلك مرحلة تحديد معايي.النترنت، أو من  شبكة االمطبوعة،أو االلكترونية

ليتم بعد ذلك التعرف على المكتبة الوطنية ومركز ،التقييم وصياغتها صياغة نهائية

cerist ،وأخيرا تنفيذ عملية  شبكة االنترنت،ىوكمواقع واب عل،كمؤسسات توثيقية

  .والوصول  إلى اإلجابة على أسئلتها وتحقيق أهدافها ،راسةة للداإلجراءات الميداني
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 د البياناتـقواع :المحور األول  

  

   مي والتقني ل العاإلعالممركز البحث في  في موقع واب بيانات ال قواعد  :أوال

ة عد للمستفيدين الباحثين  على الخط المباشر CERISTيتيح مركز البحث         

ة يوقواعد بيانات دول قواعد بيانات وطنية من إنتاجه،يوهأنواع  من قواعد البيانات،

لى حاجيات المستفيدين  لإلجابة ع، المركزيتم استخدامها من طرفبها،شترك م

تصالهم بالمركز وفق مراحل محددة واعد أن يتم تحديد مالمحهم البحثية،بوالباحثين،

  اسب اآللي لحرة، التي  يتيحها مركز الح إلى قاعدة بيانات البرمجيات اباإلضافة،

Centre de Calcul.   

  بيانات الوطنيةواعد الــ ق 1

لوغرافية  بيببيانات خدمات قواعد  للمستفيدين CERIST يقدم مركز البحث        

كتاب،دورية،مقال،مؤسسة ( من حيث نوع الوعاء وهي متنوعة،وطنية على الخط 

،ومن حيث ) كل تخصصات العلوم والتكنولوجيافي(ومن حيث التخصصات ،)توثيقية

 بطاقة فهرسة(بيبليوغرافي يم ال،ومن حيث التنظ)، إنجليزيةعربية، فرنسية(اللغة

،كما أيضا من )بطاقة هوية المؤسسات التوثيقية   ،تحليليشاري إمستخلص وصفية،

 اآللي الراجع كما يقدم المركز فرصا للبحث.وظهورها األول؛ث  سنوات إنتاجها حي

الكلمات و  شبكة االنترنت بالعنوان،المؤلفمن خالل موقعه علىعلى الخط المباشر،

 : التاليالجدول مبينة في تلك قواعد البيانات،والمفتاحية
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  التسمية األصلية  قواعد  البيانات الوطنية  الرقم

01 ASA  ALGERIAN SCIENTIFIC ABSTRACT 

02  ALGERIANA  ALGERIANA  

03  ISSN  INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER  

04  REPBIB  REPERTOIRE DES BIBLIOTHEQUES  

05 FNT  FONDS NATIONAL DES THESES 

06  BIBNAT  BIBNAT  

07  ANIS  ANIS  

08  CAP  CATALOGUE ALGERIEN DES PERIODIQUES  

09  CAT  CATALOGUE ALGERIEN DES THESES  

10  BDRC  BASE DE DONNEES DES PROJETS DE RECHERCHE EN COURS  

  

  المتاحة على الخط CERISTمركز البحثيبين قواعد البيانات الوطنية ل :3الجدول رقم

  

   ):ALGERIAN SCIENTIFIC ABSTRACTS) ASAقاعدة البيانات  ـ  1ـ1

  

سنة أول ،2001 سنة CERISTأنتجها مركز هي قاعدة بيانات وطنية،       

لتخصصات،ومتعددة متعددة ا بيبليوغرافية تحليلية،بياناتوهي قاعدة ، استخدام

،لكل طنيلمنشورات العلمية الجزائرية على المستوى الوتحصر وتشير إلى االلغات،

 تسجيلة بيبليوغرافية،متاحة 2600ى حصر وقد وصلت إل،أشكل وسائط المعلومات

 شبكة لموقع مركز البحث علىمن خالل روابط النصوص على الخط المباشر،

نوان ـالل  نافدة بحث ،عن طريق  العـ فيها من خيـ اآللحثـ،ويتم الباالنترنت

  فمثال البحث البيبليوغرافي  بالكلمة المفتاحية. المؤلف و بالكلمات المفتاحية و

INTERNET طي  إجابة في شكل قائمة ألفبائية،بعناوين المنشورات يع

 :يأنظر الشكل الموال .أسماء المؤلفين،وفي تخصصات عدة،مرفقة بالعلمية
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  ASA في قاعدة البيانات INTERNET للمنشورات بالكلمة المفتاحية  الراجعاآللي البحث  نتيجةيبين قائمة : 2الشكل رقم

  

القائمة لخيارات المقدمة في باالطالع على ا بعد ذلك،يقوم الباحث و           

باستخدام سب بحثه،ه حويختار العناوين المناسبة لفبائية المتحصل عليها سابقا،لاأل

، يحصل  طلوب،مباشرة بعد ذلكبالضغط على العنوان الم، المناسب اآللياالختيار

على التسجيلة البيبليوغرافية المطلوبة للعنوان المحدد، حيث تكون على نافدة فرعية 

 .UNIMARACمواصفة بو أ ISBDمواصفة  بوأ FORMAT PUBLICبخيارات المواصفة 

  : الموالية الثالث أنظر األشكال
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 FORMAT PUBLIC بالمواصفة ASAعدة البيانات يبين عرض تسجيلة المنشور المحدد في قا : 3الشكل رقم

 

لتسجيلة البيبليوغرافية   بيانات  اFORMAT PUBLICتعرض مواصفة          

ي الموحد عنوان المكتبة،الرقم الدوللغة المنشور ،عنوان المنشور،المؤلفين،:التالية

 ال يكون أي أنهللسلسلة،أسلوب اإلتاحة ، ثم المستخلص،الذي يكون باللغة الفرنسية،

ويكون تحليلي إشاري،وغير  مرفق بالكلمات ،بالضرورة  بنفس لغة المنشور العلمي

 . FORMAT PUBLICوفيما يلي عرض المستخلص بالمواصفة المفتاحية،
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  FORMAT PUBLICالمنشور المحدد  بالمواصفة   يبين عرض مستخلص تسجيلة :4الشكل رقم

  

  
  ISBDنشور المحدد بمواصفةيبين عرض تسجيلة الم:  5 الشكل رقم



 
  تحلیل معاییر التقییم : الفصل  السادس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 166 - 

 بعرض بطاقة ،ليوغرافيةببيانات التسجيلة البي ISBD        تعرض مواصفة 

واالسترجاع بحث لتحدد بعد ذلك طريقة الالفهرسة الوصفية  للمنشور العلمي،

  . الراجع اآلليفي نفس نافدة البحث ،شاريثم عرض المستخلص التحليلي اإل،اآلليين

  

  :ALGERIANAت ـ قاعدة البيانا 2ـ1

 عن كل أشكال انات تقوم بإحصاء وحصر واإلعالن  وهي قاعدة بي         

غرافية،متعددة بيبليوفي الخارج،وهي قاعدة بيانات الوثائق،المنتجة حول الجزائر،

بالربط مع النصوص المترابطة التخصصات واللغات،متاحة على الخط المباشر،

وحاليا تحصر أكثر من ،أول استخدام،سنة 1991مند سنة ،ceristلموقع مركز 

 : ةالتالي   األربعأنظر األشكال. مرجع 16166

  

  
  

  ALGERIANA في قاعدة  ALGÉRIEيبين قائمة البحث الراجع للمنشورات بالكلمة المفتاحية: 6الشكل رقم 
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  ALGERIANA  في قاعدة FORMAT PUBLICيبين عرض  تسجيلة   المنشور المحدد  بالمواصفة : 7الشكل رقم 

  

  
  ALGERIANA في قاعدة  ISBDيبين عرض تسجيلة   المنشور المحدد  بمواصفة : 8الشكل رقم
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  ALGERIANA في قاعدة  UNIMARACيبين عرض تسجيلة   المنشور المحدد  بمواصفة  : 9 الشكل رقم

  

   ):INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) ISSN ـ قاعدة البيانات 3 ـ1

والسالسل  ،لمنشورات الدوريات  ، حصرية  إشارية بياناتوهي قاعدة            

َ أول استخداموقد كانت سنة في الجزائر،   دورية1885وتضم حاليا ،1999 لها

  : الموالية األربع أنظر األشكال،وطنية
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  ISSN   ت بيانافي قاعدةRISTبالعنوان   ألسماء الدورياتيبين قائمة البحث الراجع : 10الشكل رقم

  

  
  ISSN  بيانات في قاعدةFORMAT PUBLIC بالمواصفة  RIST الدورية المختارة يبين تسجيلة  : 11الشكل رقم
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  ISSN  بيانات في قاعدةISBD بمواصفةRISTبالعنوان   ألسماء الدورياتيبين قائمة البحث الراجع: 12الشكل رقم 

  

  
  

  ISSN  بيانات في قاعدةUNIMARACبمواصفة  RIST بالكلمة اء الدوريات ألسميبين قائمة البحث الراجع :13الشكل رقم
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   ):REPERTOIRE DES BIBLIOTHEQUES) REPBIB   ـ قاعدة البيانات 4ـ 1

حصاء اإليقوم ب،وهو دليل على الخط المباشروهو قاعدة فهرس المكتبات،           

مرجعا  ر هذه القاعدةت الجزائرية،وتعتبومراكز المعلوما،واإلعالن عن المكتبات

الدليل  على وحاليا يشتمل هذا ت مصادر المعلومات  في الجزائر،حقيقيا لمؤسسا

  . توثيقية  مؤسسة491

  

   ):FONDS NATIONAL DES THESES) FNT قاعدة البيانات  ـ5 ـ1

بهدف إنشاء رصيد إشارية عن رسائل البحث األكاديمي، بياناتوهي قاعدة          

  .  cerist على مستوى مركز وطني للرسائل 

  

  :BIBNAT قاعدة البيانات  ـ6 ـ1

ون مع محددة من طرف المركز،بالتعا،وصفية، بيبليوغرافية بياناتوهي قاعدة       

  .المكتبة الوطنية الجزائرية

  

  :ANISـ قاعدة البيانات 7ـ 1

نيات ،تحصر الوثائق المتعلقة  بالعلوم والتق إشارية بياناتوهي قاعدة         

  .1965ـ 1950مابين فترة ،النووية

  

   ):CATALOGUE ALGERIEN DES PERIODIQUES) CAPـ قاعدة البيانات  8ـ 1

لف في  مخت للدوريات المسجلة،إشارية، وهي قاعدة بيانات حصرية          

  :نظر األشكال األربع الموالية أ.المؤسسات التوثيقية الجزائرية
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  CAP  بياناتفي قاعدةRISTبالعنوان   ألسماء الدوريات البحث الراجعيبين قائمة: 14الشكل رقم

  

  
  

  FORMAT PUBLIC بالمواصفة  CAP  بياناتفي قاعدةRIST الدورية المختارة يبين تسجيلة  : 15الشكل رقم
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  ISBDبمواصفة CAP  بياناتفي قاعدةRIST الدورية المختارة يبين تسجيلة : 16الشكل رقم

  

  
  

  UNIMARAC بمواصفة  CAP  بياناتفي قاعدةRIST الدورية المختارة يبين تسجيلة : 71الشكل رقم



 
  تحلیل معاییر التقییم : الفصل  السادس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 174 - 

   ):CATALOGUE ALGERIEN DES THESES) CATـ قاعدة 9ـ 1

لمكتبات المودعة في ا؛األكاديميةوهي قاعدة بيانات حصرية إشارية للرسائل        

  :أنظر األشكال األربع التالية .ومراكز البحث  عبر الوطن

  
  

  CAT بياناتفي قاعدةINFORMATION بالكلمة المفتاحية  ألسماء الرسائليبين قائمة البحث الراجع : 18الشكل رقم

  

  
  

  FORMAT PUBLIC بالمواصفة  CAT بيانات في قاعدةالرسالة المختارة يبين تسجيلة  : 19الشكل رقم
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  ISBD بمواصفة CATت بيانا في قاعدةالرسالة المختارة يبين تسجيلة : 20الشكل رقم 

  

  
  UNIMARAC بمواصفة  CAT بيانات في قاعدةالرسالة المختارة يبين تسجيلة : 21الشكل رقم 
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   ):BASE DE DONNEES DES PROJETS DE RECHERCHE EN COURS) BDRC ـ قاعدة البيانات 10ـ 1

 ور االنجاز علىالتي في طد بيانات إشارية عن كل المشاريع، وهي قاع         

 مشروعا في طور االنجاز،على المستوى 24324  حاليا وتحصيالمستوى الوطني،

 و البحث بين ،والتعاونعالقات االتصالوتهدف هذه القاعدة إلى توسيع .الوطني

ذه المشاريع  على المستوى لهالمجموعات المختلفة،لفرق البحث األكاديمي،

ملة إلبداء اآلراء  كاومن جهة أخرى ،إتاحة الفرصة الالوطني،هذا من جهة،

 على ؛التي  هي  في  طور  االنجازن أجال التثمين الفعلي  للمشاريع،موالتقييم،

  . مستوى التراب  الوطني 

  

  ـ قواعد البيانات الدولية2

ي تقدمها المكتبة  الخدمات التأهمتشكل قواعد البيانات الدولية خدمة من        

 بنشر ت رابط  النص المتشعب المتعلق ، كما  هي خدمة ضمن خدماالرقمية للمركز

، عد الدولية للبيانات ذات طبيعة علمية تقنية ، كون هذه القواالمعلومة العلمية والتقنية

   :ويتم توضيحها في الجدول التالي
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  قواعد البيانات الدولية  الرقم  قواعد البيانات الدولية  الرقم

01 ADONIS  16  IEE-IEEE  

02  AGRECOLA  17  INIS  

03  AGRIS  18  LISA  

04  ANALYTICAL ABSTRACT   19  MEDLINE  

05 BIOTECHNOLOGIE 

ABSTRACTS 

20  NTIS  

06  BN-OPALE  21  OCLC COMPUTER   LIBRARY   

07  CANCER CD  22  OCLCE- LIBRARY  

08  CD-THESE  23  OCLC  LIBRARY  

09  CD-UNESCO  24  PERTOL&GAZ  

10  COMPUTER-SPECS  25  SERLINE  

11  ELECRE  26  SIGLE  

12  ERIC  27  SOCIOFILE  

13  FRANCIS  28  SPORT DISCUS  

14  GEO-ARCHIVES  29  Ulrich’s International Periodicals 

Directory  

15  GEOREF  30  WORD ACADEMIC DATABASE  

  

  عبر موقع الواب  CERISTيبين قواعد البيانات الدولية المتاحة على الخط المباشر من طرف مركز البحث:4الجدول رقم 

  

   :ADONIS ـ قاعدة بيانات1ـ2

 680تحصر ،ي قاعدة بيانات بالنصوص الكاملة هADONISقاعدة                

وتغطي ،ت هذه المجالتاكما أيضا مزودة بقاعدة مرجعية لمحتويعنوانا لمجلة طبية،

   .1994 حتى 1992فترة مابين 
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   : AGRECOLA ـ قاعدة بيانات2ـ2

 المنتج
National Agricultural Library 

األمريكيةالواليات المتحدة   

 الفالحة والميادين الالحقة،االقتصاد الزراعي ، النباتات الطبية مواضيع التغطية

1984مند  سنوات التغطية  

تطور السنويمعدل ال    مرجع100000 

  مرجع3300000 الحجم الكلي

 فصلية التحديث
  AGRECOLA يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات :5الجدول رقم

  

  : AGRISـ قاعدة بيانات 3ـ2

 المنتج
Agris Co-Ordinating Center, Food and Agriculture Organization 

(FAO) 

  الميادين الالحقةإلى باإلضافة والفالحة التغذية قطاع  البحث والتطوير في مواضيع التغطية

1975مند  سنوات التغطية  

 000 30 مرجع معدل التطور السنوي

  000 000 2 مرجع الحجم الكلي

 فصلية التحديث

  AGRIS يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:6الجدول رقم

  

  : ANALYTICAL ABSTRACT ـ قاعدة بيانات4ـ2

 المنتج
Royal Society of Chemistry  

 بريطانيا العظمى

.الكيمياء التحليلية، الصناعة ،العلوم والتكنولوجيا، الطاقة مواضيع التغطية  

 مند 1980 سنوات التغطية

معدل التطور 

 السنوي
  000 15 مرجع

  000 200 مرجع الحجم الكلي

 فصلية التحديث

  ANALYTICAL ABSTRACT ناتيبين الوصف الفكري لقاعدة بيا:7الجدول رقم 
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  : BIOTECHNOLOGIE ABSTRACTSـ قاعدة بيانات 5ـ2

 .DERWENT Publications, Ltd المنتج

نولوجيا ،الهندسة الوراثية ،هندسة البيوكيمياء كالبيوت مواضيع التغطية  

 مند 1982 سنوات التغطية

  000 12مرجع معدل التطور السنوي

 000 150مرجع  الحجم الكلي

 فصلية  التحديث

  BIOTECHNOLOGIE ABSTRACTS يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:8الجدول رقم 

  

   : BN-OPALE ـ قاعدة بيانات 6ـ2

 ؛المراجع البيبليوغرافية الكاملة تحصر وهي بيبليوغرافية وطنية فرنسية،    

   .1970والمنشورة والمودوعة قانونيا منذ  والموحدة 

  

   : CANCER CDت ـ قاعدة بيانا7ـ2

 المنتج
Elsevier Science B.V., US National Library of Medecine 

األمريكيةالواليات المتحدة   

  ،التجريبية والبحث األساسيةعلم السرطان العيادي  والتجريبي ،العلوم  مواضيع التغطية

 مند 1984 سنوات التغطية

  000 77 مرجع معدل التطور السنوي

  000 780 مرجع الحجم الكلي

 فصلية التحديث

  CANCER CD يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:9الجدول رقم 

  

  : CD-THESEـ قاعدة بيانات  8ـ2

 المنتج
Sociological Abstracts Son Diegon 

  األمريكيةالواليات المتحدة 

  المناقشة في فرنسا الدكتوراهفهرس رسائل  مواضيع التغطية

1972مند  سنوات التغطية  

 THESE- CDيبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:10الجدول رقم 
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  :CD-UNESCOـ قاعدة بيانات  9ـ 2

-CDقواعد بيانات 

UNESCO  

  المحتوى

UNESBIB    اليونسكومنشورات  

IBEDOCSL   اآلدابيات المتخصصة  في  علوم التربية  

ICOMMOS  ريةاألثليوغرافية في المتاحف والمواقع مراجع بيب  

DARE   قاعدة لهيئات ومراكز بحث 

ENERGY   المتخصص في الطاقة المتجددة اإلعالمقاعدة لمعاهد بحث ومصالح .  

UNESDATA   اليونسكوفهرس قواعد بيانات  

  

  UNESCO- CDيبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:11الجدول رقم

  

    :COMPUTER-SPECS ـ قاعدة بيانات 10ـ 2

 GML Corporation المنتج

  . منتج1500 من أكثرعتاد اإلعالم اآللي  واآللي  المسوق عبر العالم من طرف  مواضيع التغطية

 فصلية  التحديث

  

  SPECS- COMPUTERيبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:12الجدول رقم 

  

  :ELECRE ـ قاعدة بيانات11ـ 2

  Editions du Cercle de la Librairie  المنتج 

 عنوان منشور في السوق العالمي للكتاب ، 3000000أكثر من تحصر   الحجم

هذه القاعدة تستخدم أثناء .  دار طبع 12000والمنشورمن طرف اكثر من 

  .عملية اختيار وتزويد  الكتب 

  

  ELECRE يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:13الجدول رقم 
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  : ERICـ قاعدة بيانات 12ـ 2

 US Department of Education المنتج

التربيةعلوم  مواضيع التغطية  

  منذ 1966 سنوات التغطية

 التطور  معدل

 السنوي
  000 31  مرجع  

 000 775مرجع  الحجم الكلي

 سداسية التحديث

  

  ERIC يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:14الجدول رقم 

  

  :FRANCIS  قاعدة بياناتـ13ـ 2

 المنتج
NIST 

 فرنسا

مواضيع 

تغطيةال  
 علم النفس ،التعليم ،الهندسة المعمارية ،التاريخ ، الفنون

سنوات 

 التغطية
 منذ 1984

 فصلية التحديث

  

  FRANCI الوصف الفكري لقاعدة بياناتيبين :15الجدول رقم 

  :GEO-ARCHIVESـ قاعدة بيانات  14 ـ 2

 المنتج
National Information Services Corporation 

األمريكيةة الواليات المتحد  

 جيوهيدرولوجيا مواضيع التغطية

  منذ 1974 سنوات التغطية

 فصلية التحديث

  

  ARCHIVES- GEOالفكري لقاعدة بياناتيبين الوصف :16الجدول رقم 
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  :GEOREFبيانات ـ قاعدة  15 ـ 2

 المنتج
American Geological Institut 

األمريكيةالواليات المتحدة   

جيوفيزيا ،الجيولوجيا البنيوية،الجيولوجيا االقتصادية ،الباليونثولوجيا، ال مواضيع التغطية  

  مند 1985 سنوات التغطية

 000 70مرجع  معدل التطور السنوي

  000 910 1مرجع  الحجم الكلي

 نصف شهرية التحديث

  

  GEOREF بياناتيبين الوصف الفكري لقاعدة :17الجدول رقم 

  

  :IEE-IEEEـ قاعدة بيانات   16ـ 2

 المنتج
Institution of Electrical Engineers IEE 

األمريكيةالواليات المتحدة   

...،الرياضيات اإللكترونيكعلوم الهندسة ،الفيزياء ،هندسة  مواضيع التغطية  

  منذ 1987 سنوات التغطية

 000 300  مرجع   معدل التطور السنوي

  000 750 4  مرجع الحجم الكلي

ريةشه التحديث  

  

  IEEE- IEEيبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:18الجدول رقم 

  

  : INISـ قاعدة بيانات 17 ـ2

 المنتج
Agence Internationale de l'Energie Atomique 

 النمسا

  التطبيقات النووية مواضيع التغطية

  منذ 1970 سنوات التغطية

مرجع      معدل التطور السنوي  94 000 

  000 200 1  مرجع الحجم الكلي

 فصلية التحديث

  INIS يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:19الجدول رقم 
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  : LISA ـ قاعدة بيانات18ـ2

 المنتج
Bowker Saur, Ltd.; Library Association Publishing 

 بريطانيا العظمى

...لبحث  ،التخزين وااألتمتة واالتصال ،علوم المكتبات ،اإلعالمعلم  مواضيع التغطية  

  منذ de 1969 سنوات التغطية

  000 13 مرجع  معدل التطور السنوي

  000 13مرجع  الحجم الكلي

 نصف شهرية التحديث

 LISA اعدة بياناتيبين الوصف الفكري لق:20الجدول رقم 

 

  : MEDLINEـ قاعدة بيانات 19 ـ2

 المنتج
National Library of Medicine 

ريكيةاألمالواليات المتحدة   

...الطب ،الهندسة الحيوية ،البيولوجبا ،علم الصيدلة ،الطب البيطري  مواضيع التغطية   

  منذ 1966 سنوات التغطية

مرجع      معدل التطور السنوي 380 000  

  8.400.000  مرجع الحجم الكلي

 شهرية التحديث

  MEDLINE بياناتيبين الوصف الفكري لقاعدة :21الجدول رقم 

  

  : NTISـ قاعدة بيانات 20 ـ2

 المنتج
National Technical Information Service 

األمريكيةالواليات المتحدة   

...تكنولوجيا الفضاء ،الفالحة ، االتصال البيوتقنولوجيا ، مواضيع التغطية  

 منذ 1983 سنوات التغطية

مرجع   معدل التطور السنوي 70 000  

  000 700مرجع  الحجم الكلي

تحديثال  فصلية 

  NTIS لقاعدة بياناتيبين الوصف الفكري :22الجدول رقم 
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   : OCLC COMPUTER   LIBRARY ـ قاعدة بيانات 21 ـ2 

 المنتج
O.C.L.C 

األمريكيةالواليات المتحدة   

... ،االتصال ،الفن اآللي اإلعالم مواضيع التغطية  

  منذ 1980 سنوات التغطية

  000 23 مرجع  معدل التطور السنوي

  500 384مرجع  الحجم الكلي

 سنوية التحديث

  OCLC COMPUTER   LIBRARY يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:23الجدول رقم 

  

  : OCLCE- LIBRARYـ قاعدة بيانات  22ـ 2

 المنتج
O.C.L.C 

األمريكيةالواليات المتحدة   

 علوم التربية مواضيع التغطية

 منذ 1980 سنوات التغطية

  000 24مرجع  معدل التطور السنوي

  000 612مرجع  الحجم الكلي

 سنوية التحديث

  LIBRARY- OCLCE يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:24الجدول رقم 

  

  : OCLC  LIBRARYـ قاعدة بيانات 23 ـ2

 المنتج
O.C.L.C 

األمريكيةالواليات المتحدة   

....البيئة ، التلوث  مواضيع التغطية  

وات التغطيةسن   منذ 1980 

معدل التطور 

 السنوي
 000 25  مرجع

  500 670مرجع  الحجم الكلي

 سنوية التحديث

  OCLC  LIBRARY يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:25الجدول رقم 
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  : PERTOL&GAZ ـ قاعدة بيانات24 ـ2

  

  GAZ& PERTOLياناتيبين الوصف الفكري لقاعدة ب:26الجدول رقم 

 

   : SERLINE ـ قاعدة بيانات25 ـ2

 المنتج
National Library of Medicine 

األمريكيةالواليات المتحدة   

  العلوم الطبية والشبه طبية  مواضيع التغطية

 منذ 1966 سنوات التغطية

مرجع   معدل التطور السنوي 380 000  

 337 880  مرجع الحجم الكلي

  SERLINEيبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:27الجدول رقم 

 

  : SIGLEـ قاعدة بيانات  26 ـ 2

 European Association for Grey Literature Exploitation المنتج

 مواضيع التغطية
 واإلنسانيةالعلوم التطبيقية ،التكنولوجيا ،االقتصاد ،العلوم االجتماعية 

...،علم الصيدلة ،الصناعة   

طيةسنوات التغ   منذ 1980 

  000 40  مرجع معدل التطور السنوي

  000 364   مرجع الحجم الكلي

 سداسية التحديث

  

  SIGLE يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:28الجدول رقم 

 المنتج

l'Institut Français du Pétrole 

 l'Association des Techniques des ـ  Gaz de France (GDF) ـ 

Industries du Gaz 
 فرنسا 

 مواضيع التغطية
 ،علم واإلنسانيةالعلوم التطبيقية ،التكنولوجيا ،االقتصاد ،العلوم االجتماعية 

...الصيدلة ،الصناعة   

  000 185 مرجع   الحجم الكلي

 سداسية التحديث
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  : SOCIOFILEـ قاعدة بيانات 27 ـ2

 المنتج
Sociological Abstracts Son Diegon 

األمريكيةالواليات المتحدة   

لتغطيةمواضيع ا  
علم االجتماع ،االنتروبولوجيا،التربية ،العلوم السياسية ،علم النفس االجتماعي 

 ،االقتصاد 

 منذ 1974 سنوات التغطية

معدل التطور 

 السنوي
 000 15  مرجع

 000 386  مرجع  الحجم الكلي

 فصلية التحديث

  SOCIOFILE يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:29الجدول رقم 

  

  :SPORT DISCUSـ قاعدة بيانات 28ـ2 

  SPORT DISCUS يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:30الجدول رقم 

  

Ulrich’s International Periodicals Directory 29 بيانات  قاعدة  ـ ـ 2   
 R.R Bowker/Elsevier المنتج

  ية متعددة التخصص  السالسل الدولفهرس منشورات مواضيع التغطية

  منذ 1979 سنوات التغطية

 باآلالف   معدل التطور السنوي

 215.000  مرجع الحجم الكلي

 فصلية التحديث

Ulrich’s International Periodicals Directory  يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:31الجدول رقم 

   

جالمنت  Sport Information Ressource Centre 

 مواضيع التغطية

 ،علم النفس ،علم االجتماع ،البيوحركي ، اإلداريةالنشاطات الرياضية ،القواعد 

 التدريبات ، تاريخ الرياضة ،التنصيب والتجهيزات ، الطب   التربية الفيزيائية ،

...البيداغوجيا الرياضية   الرياضي ،  

 منذ 1980 سنوات التغطية

 سداسية التحديث
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:WORD ACADEMIC DATABASE   ـ قاعدة بيانات 30ـ 2 

 AIU/UNESCO المنتج

 فهرس الجامعات ، النظم والشهادات العليا مواضيع التغطية

  منذ 1980 سنوات التغطية

  دولة في العالم 179في  مفهرسة   هيئة12000 الحجم الكلي

  WORD ACADEMIC DATABASE يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:32الجدول رقم 

  

  Base de données pour les logiciels libre  ـ قاعدة بيانات البرمجيات الحرة 3

 بإتاحة ؛ العلمي والتقنياإلعالم        يقوم مركز الحسابات لمركز البحث في 

لى  عBase de données pour les logiciels libreقاعدة بيانات للبرمجيات الحرة  

،وهي طاعاتفي العديد من التخصصات والق،http:// freesoft.cerist.dz وقعط المراب

،حيث يقدم االستخدامات الممكنة،وكيفيات التنصيب أحد أهم منتجاته في المركز 

كما يعرض .والطبعات الحديثة فيها واالستغالل،ومميزات هذه البرمجيات الحرة،

 منتجاته إلىإضافة  البرمجيات في العالم ككل،هذهأيضا المعلومات الشاملة حول 

 : وهياألخرى

  .ـ برمجيات الفوترة

  .ـ برمجيات لتسيير البريد

  .ceristـ قاعدة تسيير المنشورات العلمية لباحثي  مركز

  .بروتوكوالت نقل الملفات،شبكة العنكبوتيةـ خوادم البريد االلكتروني،

  

   في موقع واب المكتبة الوطنية الجزائريةبيانات القواعد  : ثانيا

 ،المكتبة الوطنيةنات في موقع واب قواعد البياتقنية  أما بالنسبة لتطبيقات           

فهارس  كذلك ؛ال تواجد ،وحتى قوائم البيبليوغرافية الوطنية والفال تواجد لها تماما

وخدمات  ،وهذا  ما يترتب  عنه عدم وجود خدمات قواعد المعلوماتلتطبيقاتها،

 ىاألخرافية الوطنية و ومختلف الفهارس ،وبقية الخدمات الخط المباشر  للبيبليوغر

  .المرتبطة بتطبيقات تقنية قواعد البيانات 
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   و النشر اإللكترونيمنةالرق :المحور الثاني 

  

  cerist مركز  موقع واب في  و النشر اإللكترونيمنةالرق :أوال 

 في موقع واب  ؛تتمثل تطبيقات تقنيات الرقمنة والنشر االلكتروني        

   : يلي  ي  ماـ فceristمركز

  

  ةالرقمن  ـ 1  

ني  تقنية الترقيم  في عدة  العلمي  والتقاإلعالمطبق  مركز البحث في            

  وتخزين وفي رقمنة، وتخزينها في رقمنة نصوص  تشريعية يها عل اعتمد، حاالت

 الصور عامال هذهحيث تعتبر فرة في الموقع  وروابطه،الصور التوضيحية  المتو

موقع المستعمل  فكرة لحيث تقدم الموقع،علىمسهال  لطلب البحث  عن المعلومات 

كما طبقت هذه .ميةللمجالت الع الخارجي لغالف ال،ومن بين هذه الصور صفحات 

 النسخ بتصوير المقاالت،  WEBREVIEWالتقنية أيضا  في رقمنة مقاالت مجالت 

  PDF. 1وتخزينها على صيغةالمطبوعة ،

  

      :قانونيةالنصوص الـ رقمنة 1 ـ 1

  منذ بمركز البحثهذه النصوص هي  النصوص التشريعية المتعلقة          

من أصل  ، PDF بصيغة ، وهي  متاحة على الموقع وقرارات من مراسيم تأسيسه 

في رابط  ،مصدر النسخة الورقية باللغة الفرنسية  للجريدة الرسمية الجزائرية 

عبرها  تطور التي،ية التاريخللمحة ؛في  صفحة االستقبال الرئيسية، شعبتالنص  الم

  :أنظر الشكل  الموالي .هذا  المركزل التشريع  

                                                
1 Ư Le Portable Document Format (PDF) est un langage de description de pages créé par 
Adobe Systems. La spécificité du PDF est de préserver la mise en forme (polices 
d'écritures, images, objets graphiques…) telle qu'elle a été définie par son auteur, et ce 
quelles que soient l'application et la plate-forme utilisées pour lire ledit 
fichier.http :fr .wikipedia /wiki / 
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    cerist في صفحة استقبال موقع واب  مركز روابط النصوص القانونية يبين : 22الشكل رقم

  

ونصوصها ، موضح في الجدول التالي ومواضيعهاو مرجع هذه النصوص          

     ) :2( رقم في الملحقموضحة المطبوعة الكاملة 

  القرارات

  موضوع القرار   الجريدة الرسمية يالقرار فمرجع 

 العلمي  اإلعالمالتنظيم الداخلي لمركز البحث  في    2006 سبتمبر 02 الموافق  لـ 1427 شعبان 09

  والتقني 

  المراسيم

  موضوع المرسوم  مرجع المرسوم في الجريدة الرسمية

   العلمي  والتقني اإلعالمأسيس مركز البحث  في  ت   1985 مارس 16 المؤرخ في 56ـ85رقم 

 العلمي  والتقني اإلعالمإلحاق مركز البحث  في    1986 أفريل 08 المؤرخ في 73ـ 86رقم 

  بالمحافظة السامية للبحث 

 1424 شوا ل 07 المؤرخ في  454ـ 03رقم 

  2003 ديسمبر 01الموافق لـ

 56ـ85مرسوم معدل ومتمم  للمرسوم رقم 

 المتعلق بـتأسيس 1985 مارس 16رخ في المؤ

   العلمي  والتقنياإلعالممركز البحث  في  

    cerist الواردة في صفحة استقبال موقع واب  مركز النصوص القانونية يبين : 33الجدول رقم
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  :لمجالت العلمية الغالف الخارجي لصفحاتـ رقمنة 2ـ 1

 عبر العلمية المنشورة المجالت يعفي جم التقنية البحث هذهيعتمد مركز            

كة البحث على الخط المباشر أو مجالت  شبسواء في المجالت العلمية ،موقعه

لها غلفة األ حيث يقوم برقمنة ،WEBREVIEWمجالت   أو  كذلك  كاديمية،األ

    : الموالي جدول ال،أنظر 

  مجلة الدراسات والنقد االجتماعي

REVUE D’ETUDES ET DE 

CRITIQUE SOCIALE  

  نظرية الجبر والعدد

ALGEBRA AND NUMBER 

THEORY  

  المجلة الرياضية للمغرب

MAGHREB MATHEMATICAL 

REVIEW  

  
    

  للكيمياءجريدة الشركة الجزائرية 

JOURNAL OF THE 

ALGERIAN CHEMICAL 

SOCIETY  

  المعلومات العلمية  والتقنيةمجلة 

REVUE D’INFORMATION 

SCIENTIFIQUE ET 

TECHNIQUE 

  مجلة المكتبات والمعلومات 

MADJALET ELMAKTABAT WA 

ELMAALOUMAT 

    
  

  كاديميةشبكة البحث األل رقمنة صفحات الغالف الخارجي للمجالت العلمية يبين : 34 رقملجدول ا
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  :ـ رقمنة النصوص الكاملة لمقاالت المجالت العلمية 3ـ 1

وهي ، مجلة المكتبات  والمعلوماتيوضح  الشكل التالي مقاال مرقمنا من            

تصدر عن مخبر بحث والمعلومات،ية تهتم بشؤون المكتبات  سنومجلة محكمة نصف

  المكتبات  والمعلومات،علم  بقسم،تكنولوجيا المعلومات ودورها في التنمية الوطنية 

  :أنظر الشكل الموالي .جامعة منتوري  بقسنطينة

 
   CERISTواب مركز  في موقع  مقاال رقميا بالنص  الكامليبين  : 23الشكل  رقم

  

    :ceristالمكتبة الرقمية لمركز رصيد ـ  4ـ 1

  : التالية األرصدة منcerist مركزمكتبة ل  الكلي رصيد يتكون          

 

  ـ رصيد المراجعأ

حيث تخصصه، الجزائر في األغنى فييعتبر من هذا الرصيد الوثائقي              

لمكتبات ا اآللي وعلم اإلعالم في موضوعات مرجع 4700 من أكثريتكون من 

  .في المركز حاجيات البحث والتطويرمتاحة لتلبية واالتصال، المعلومات وتكنولوجيا
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  ـ رصيد الدورياتب  

 مجلة دولية على الشكل الورقي ،من 120تحتوي هذه المكتبة  كذلك على         

 االشتراك فيها  بصورة  جارية، كما أيضا فيه رصيد من الدوريات 70بينها 

   .ددة التخصصاتالجزائرية متع

  

  لألطروحاتـ الرصيد الوطني ج 

 التعليم العالي والبحث  العلمي ذاكرة واستغالل النخبة العلمية إتاحةمن اجل         

 الرسائل المناقشة إليداعتقوم مكتبة المركز بلعب  دور مركز   العلميةلألطروحات

  .حث  العلمي ؤسسات قطاع التعليم العالي والبفي  جميع م

  

   داخل المركز والمذكرات المناقشة األطروحاتـ رصيد  د

،تتيح المكتبة عددا معتبرا CERIST  العلمية في مركزاألعماليطار ترقية إفي       

  . وثيقة 421 والمنشورات الداخلية للمركز والتي  تتجاوز والمذكراتمن الرسائل 

  

  ـ رصيد المحاضرات الدوليةه 

 بالنسبة للبحث غني جدالدولية مصدرا للمعلومات  المحاضرات ايشكل رصيد       

كلها متاحة  محاضرة دولية،120،ويتكون من اآللي اإلعالم في ميدانوالتطوير 

  . للمستفيدين من المركز

  

  ـ رصيد المقاالت العلميةو

لمجالت والنصية ل؛ هذا الرصيد يشكل أساس قاعدة البيانات  المرجعية       

  . مقاال علميا37000 يجمع أكثر من وحاليا  هدا الرصيد،المتوفرة بمكتبة المركز
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  ـ الرصيد السمعي  البصري ز 

 السمعي  اإلنتاج هما بناء وترقية ؛ا الرصيد لتحقيق هدفينذسس هأ ت          

 ترقية الفيلم العلمي ، باعتباره عامال إلى باإلضافةعلى مستوى المركز ،؛البصري  

 فيلما علميا 515وحاليا هذا الرصيد يتكون من رفة،المع إلىمن عوامل الوصول 

  .ة بيوجد رصيد ميكروفيلمي بالمكت؛ي الرصيد السمعي  البصرإلى وباإلضافة.

  

  النشر االلكتروني تقنية  ـ 2

 التوثيقي المطبقة في اآللي اإلعالم تقنيات أكثر؛تشكل تقنية النشر االلكتروني        

،عبر مختلف روابط النصوص المتشعبة للمواقع لمركزيم خدمات المكتبة الرقمية لتقد

وفي كل طرق البحث عن المعلومات العلمية ،ومصالحه ألقسامهااللكترونية 

    .على مختلف أنواع مصادرها االلكترونية نية،والتق

  

  ـ قواعد البيانات1ـ2

في  محور قواعد المعلومات  العديد ،سبق  سردهما ك؛CERIST  يتيح مركز       

ت نامنها قواعد بيا؛الدول  الغربيةللكثير من ،نات الوطنية والدوليةا قواعد البيمن

    .األمريكية،وخاصة عدد كبير منها للواليات المتحدة ا يولبريطانو النمسا  لفرنسا

  

  ـ المجالت االلكترونية 2ـ2

من المجالت ؛ رئيسيةأنواعثالث   CERISTالكترونيا مركز يتيح        

  :يوه؛لكترونيةاال

  .ـ المجالت االلكترونية  على الخط المباشرأ 

  WEBREVIEWـ مجالت ب 

  ARN 1 كاديميةمجالت شبكة البحث  األـ ج 

  
                                                

1 - ARN :ACADEMIC  RESEARCH   NETWORK 
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  على الخط المباشر ـ المجالت االلكترونية 1ـ2ـ2  

 بعضها من ، مجلة الكترونية على الخط المباشر65موعها توجد جفي م          

  .والبقية دولية ، وطنية الكترونية مجالت آلخرا، والبعض   CERIST  مركزإنتاج

و كاملة ، اأعدادهبالنص  الكامل  لمقاالت ؛ومتاحة على الخط المباشر ه المجالت ذه

أنظر و. كل  التخصصات  العلمية والتقنيةوهي  على العموم متنوعة فيبالملخصات،

  :و األشكال الموالية  الجدول
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 ISSN  لكترونيةاسم المجلة اال  
1 ACM computing surveys  0360-0300  
2  ACM journal on emerging technologies in computing systems  1550-4832  
3  ACM Transactions on Computer Systems  0734-2071  
4  ACM Transactions on Database Systems  0362-5915  
5  ACM transactions on embedded computing systems  1539-9087  
6  ACM Transactions on Information and System Security  1094-9224  
7  ACM transactions on information systems  0734-2047  
8  ACM transactions on Internet technology  1533-5399  
9  ACM transactions on modeling and computer simulation  1049-3301  

10  ACM transactions on multimedia computing communications and applications  1551-6857  
11  ACM transactions on programming languages and systems  0164-0925  
12  Artificial intelligence an international journal  0004-3702  
13  Artificial intelligence in medicine  0933-3657  
14  Bulletin des bibliothèques de France  0006-2006  
15  Communications of the ACM  0001-0782  
16  Computer architecture news  0163-5964 
17  Computer communication review 0146-4833 
18  Computer communications 0140-3664 
19  Computer networks 1389-1286 
20  Computer standards & interfaces 0920-5489 
21  Computers & graphics : an international journal of systems & applications in computer 

graphi 0097-8493 

22  Computing and visualization in science 0169-023X 
23  Data & knowledge engineering 0169-023X 
24  Decision support systems 0169-023X 
25  Distances et savoirs 1765-0887 
26  Distributed and parallel databases 0926-8782 
27  Distributed computing 0178-2770 
28  Documentaliste : Sciences de l'information  0006-2006  
29  European transactions on telecommunications  1124-318X  
30  IEEE/ACM transactions on networking  1063-6692  
31  Information security technical report  1363-4127  
32  Ingénierie des systèmes d'information  1633-1311  
33  International journal of ad hoc and ubiquitous computing  1743-8225  
34  International journal of computer applications in technology  0952-8091  
35  International journal of computer vision  0920-5691  
36  International journal of embedded systems  1741-1068  
37  International journal of image and graphics  0219-4678  
38  International journal of imaging systems and technology  0899-9457  
39  International journal of intelligent systems  0884-8173  
40  International journal of mobile network design and innovation  1744-2869  
41  International journal of pattern recognition and artificial intelligence  0218-0014  
42  International journal of wireless and mobile computing  1741-1084  
43  Journal of the Association for Computing Machinery  0004-5411  
44  International journal on artificial intelligence tools  0218-2130  
45  Journal of intelligent information systems  0925-9902  
46  Journal on special topics in mobile networks and applications  1383-469X  
47  Machine vision and applications  0932-8092  
48  Operating systems review  0163-5980  
49  Pattern analysis and applications  1433-7541  
50  Pattern recognition and image analysis  1054-6618  
51  Performance evaluation  0166-5316  
52  Performance evaluation review  0163-5999  
53  Réseaux – Communication – Technologie - Société  0751-7971  
54  Revue d'intelligence artificielle  0992-499X  
55  Revue de l'information scientifique et technique  1111-0015  
56  SIGIR forum  0163-5840  
57  SIGKDD explorations  1931-0145  
58  SIGMOD record  0163-5808  
59  Software engineering notes  0163-5948  
60  The Visual computer : international journal of computer graphics  0178-2789  
61  The Visual computer : international journal of computer graphics  0178-2789  
62  TSI : Technique et science informatiques  0752-4072  
63  Wireless communications & mobile computing  1530-8669  
64  Wireless networks  1022-0038  
65  Wireless personal communications : an international journal  0929-6212  

  CERIST  مركزوابالخط في  موقع كترونية على  اإلتمجالال  يبين:35الجدول  رقم 
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  CERISTمركزواب موقع   كشاف البحث األلفبائي لمجالت الخط المباشر فييبين : 24الشكل رقم

 
احة لفبائي ، متأااللكترونية معدة في  شكل  كشاف  المجالت قائمةإن             

خدمة من  مية للمركز،فهي تشكل ة الرقباستقبال  المكتعلى  رابط  في صفحة 

ي  ذة المطلوبة  حسب  هذا الكشاف  الجاع المجلمات المكتبة الرقمية  ،ويتم استرخد

كل  لاألعدادوبعد ذلك يمكن تصفح كل يعتير أداة البحث عن المجالت االلكترونية،

  : الفرنسية  BBF عن مجلة انموذجيلي  وفما.السنوات بالنص الكامل  للمقال

 
 لكترونيةمجالت اإلال في B نتيجة اإلجابة عن البحث بحرف يبين: 25الشكل رقم 
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ئي للمجالت اصفحة الكشاف االلكتروني االلفبعلى ، Bباختيار حرفو         

 ،ا  الحرفذبه يبدأ عنوانها المجالت  التي  يتم الحصول  على كل  ،ةاإللكتروني

  .  BBFوعندها  يتم اختيار مجلة

 
  على الخط المباشر BBF ة المجلة االلكترونييبين : 26الشكل رقم

 

ول  أمند ، والسنوات ، المجلةذه لهداألعداكل  يتم الحصول  على ها ،بعد            

 . المقال و تحديد السنة ،العدد ،مع إمكانيةخر  عدد ،آ  إلىعدد 

 
  BBF مقاال رقميا لمجلةيبين: 27الشكل رقم 
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الشكل  على المقال كامال والمقال يسترجعبعد تحديد السنة والعدد  و        

ية التحميل الفوري مع قابل،PDF،أو على صيغة  العادي  ،سواء مصورااللكتروني

عنوانها،ناشرها : التعريف بهذه المجالت حسبأيضاكما يتم .له بصورة سهلة

 المجلة،الناشر   صدور،دوريةأولتصدر فيها،سنة  العلمي،لغتها،الدولة التي

  :الفرنسية   BBF مجلةنموذجيلي  ماوفي .التجاري،رقم السلسلة و تخصص المجلة

BBF الجدول رقم 36:يبين الوصف الفكري لمجلة 

  

  WEBREVIEW ـ مجالت 2ـ2ـ2

وهي ، WEBREVIEWالمركز عبر موقعه  مجالت أيضا،كما يتيح           

سسات الجامعية ؤصدارها محليا من طرف المإيتم لكترونية  وطنية ،إمجالت 

عها سترجا،ويتم اWEBREVIEW،متاحة عبر رابط صنافهاأبمختلف الجزائرية،

 ذلك عرض ليتم بعدبطريقة مباشرة من خالل عنوانها على صفحة االستقبال، 

 والتحميل الكامل  ؛وطرق  االسترجاع، والمستخلصات  ؛واألعداد،محتويات السنوات

  : نظر الشكل  الموالي  أ.للمقاالت 

 

 Bulletin des bibliothèques de France عنوان المجلة 

 .Direction des bibliothèques et de la lecture publique de France المنتج العلمي 

1978متوفرة بمكتبة المركز ابتدءا من أعداد سنة  على الشكل الورقي   

 فرنسية اللغة 

 فرنسا الدولة 

 ثالث مرات في السنة  فترة الصدور 

 .Direction des bibliothèques et de la lecture publique de France الناشر 

 2006-0006 رد م د

 المكتبات  الموضوع 
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CERIST في موقع واب مركز WEBREVIEW الشكل رقم28 : يبين روابط  مجالت  

 

 والمؤسسات الجامعية عناوينهاهي مبينة حسب ، webreview ومجالت            

   :التالي جدول نظر الأ .ريات ورقمها الدولي  الموحد للدو،الجزائرية المنتجة  لها
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ISSN اسم المجلة الناشر العلمي 

1112ـ2838  UNIVERSITE MENTOURI CONSTANTINE Al Bahith Al-Ijtimai 
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  CERIST واب مركز في موقع  WEBREVIEW مجالت يبين : 37الجدول رقم
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  ARN كاديميةمجالت شبكة البحث  األـ 3ـ2ـ2

قام العالي،نولوجية لقطاع التعليم ك تأرضيةعمال على توفير              

البحث  شبكة ،وهي مجالتARN شبكة التسعينيات بوضع مند  CERISTمركز

 التابعة لقطاع التعليم مؤسسات الجامعيةة العديد من ودلك بمساهم،األكاديمية

عبر موقع   مجموعة من المجالت االلكترونيةكذلكهذه شبكة البحث تتيح .العالي

أنظر الجدول . بمستخلصاتها ومسبوقة  المركز،بحيث يتم عرض أعدادها كاملة

  :يالتال

  

REVUE D’ETUDES ET DE CRITIQUE SOCIALE د االجتماعي مجلة الدراسات والنق ـ  

ALGEBRA AND NUMBER THEORY ـ نظرية الجبر والعدد 

COLLECTION SCIENCES EXACTES PHYSUQUE مجموعة العلوم الدقيقة والفيزيائية ـ  

   MEGHREB MATHEMATICAL REVIEW   المجلة الرياضية للمغرب ـ

JOURNAL OF THE ALGERIAN CHEMICAL SOCIETY يمياءللكـ جريدة الشركة الجزائرية   

  REVUE D’INFORMATION SCIENTIFIQUE لة المعلومات العلمية  والتقنية ـ مج

TECHNIQUE  

  البحث األكاديميةشبكة االلكترونية   المجالتيبين : 38الجدول  رقم 

 

  مركز الرات ومقاالت ومداخالت  ـ منشو3ـ2

  : الرئيسية التالية وهي األقسام إلى األخيرةهذه  تنقسم           

  .قسم نظم المعلومات ونظم الملتيميديامنشورات ومداخالت ـ 

  .ـ مقاالت مداخالت خدمات المكتبة الرقمية 

 .الفيروساتأخطار من و الوقاية  مقاالت األمن ـ
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 ،cerist المقدمة داخل  مركز المداخالت وأعمالوالمقاالت ؛كل المنشورات  إن    

 ضمن خدمات المكتبة الرقمية،يمكن وقعه على م ؛هي متاحة في الشكل االلكتروني

أو بعنوان ،ة بعنوان المداخلأوما عن طريق السنة ؛إاسترجاعها بالنص الكامل

  : نظر الشكل الموالي أ،المقال

 
ceristالشكل رقم29 :يبين نتيجة البحث  االلفبائي في منشورات ومقاالت ومداخالت مركز 

 

  ـ تقارير البحوث العلمية المنجزة 4ـ 2

 البحوث إتاحة تقارير، االلكتروني أيضا تقنية النشرتطبيقات بين من             

ويتم استرجاعها عن الرقمية، خدمات المكتبة مع بقية؛ في المركزالعلمية المنجزة 

 :الشكل التالينظر أ البحث بسنة إنجاز التقرير،طريق 
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  سترجاع خيارات المقاالت والمداخالت في عملية االيبين : 30الشكل رقم

  

  ـ الكتب وفصول الكتب  5ـ2

حة على الشكل متامن الكتب ال؛المكتبة الرقمية على رصيد معتبر تتوفر             

أو ،،أو العنوان خدماتها بالبحث  بسنة النشر يمكن استرجاعا من خالل،االلكتروني

  :تالي لا ،أنظر الشكلبعنوان الفصل

 
  كتب وفصول الكتب  نافذة البحث عن اليبين : 31الشكل رقم
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توجد مظاهر أخرى لتطبيقات النشر االلكتروني ، ذلك إلى وباإلضافة            

  : ، وهي  ceristفي  موقع مركز ؛

  .ـ المحاضرات العلمية

  .الملتقيات والتظاهرات العلميةـ 

   . على الخط المباشراألطروحاتـ 

  .ـ أدلة الباحثين في المركز

  .امعية الجزائريةـ مواقع واب المؤسسات الج

  . ـ الفهارس على الخط المباشر

  

   في موقع واب المكتبة الوطنية الجزائرية و النشر اإللكترونيمنة الرق:ثانيا 

  ـ الرقمنة1

  :موقع واب  المكتبة الوطنية فيما يلي تمثل تطبيقات تقنية الرقمنة في  ت       

  .انوني  للمكتبة الوطنية الجزائرية القباإليداعرقمنة األوامر و المراسيم المتعلقة  ـ 

  .صور فوتوغرافية مرقمنة متعلقة بالمقر القديم والجديد للمكتبة الوطنيةـ 

مصالح المقر الجديد للمكتبة نشاطات  صور فوتوغرافية مرقمنة متعلقة ببعضـ 

   .الوطنية

  .رقمنة األغلفة الخارجية لمنشورات الكتب والمجالتـ 

  .ب مطبوعة قديمةرقمنة  بعض صفحات  كتـ 

  .رقمنة  بعض صفحات  المخطوطات ـ 

  

   القانوني  باإليداعو المراسيم المتعلقة  األوامر  ـ رقمنة 1ـ 1

و المنشورة عبر موقع واب  المكتبة ؛تتمثل النصوص القانونية المرقمنة             

  :الوطنية  فيما يبينه الشكل  و الجدول  التاليين 



 
  تحلیل معاییر التقییم : الفصل  السادس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 205 - 

  
   رابط  نص اإليداع القانوني للمكتبة الوطنية الجزائرية نيبي: 32الشكل رقم 

  

    األوامر

  األمرموضوع   في الجريدة الرسمية األمر مرجع 

 1417 صفر 16 المؤرخ في 16ـ96رقم 

   1996 جويلية 02الموافق 

 القانوني الصادر  في الجريدة اإليداعمتعلق 

  1996 جويلية 03 بتاريخ 41الرسمية عدد 

  التنفيذيةاسيم المر

   التنفيذي موضوع المرسوم   التنفيذي مرجع المرسوم 

 جمادى 24  المؤرخ في 226 ـ 99رقم  

 أكتوبر 04 الموافق 1420الثانية عام 

1999  

 رقم األمر أحكاممحدد لكيفيات تطبيق بعض  

 الموافق 1417 صفر 16 المؤرخ في 16ـ96

  1996 جويلية 02

  لمكتبة الوطنية الجزائريةالخاص باإليداع القانوني ة ل نصوص قانونييبين:39الجدول رقم 
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   ـ صور فوتوغرافية مرقمنة متعلقة بالمقر القديم والجديد للمكتبة الوطنية 2ـ1

  القديم للمكتبةربالقصبة المققصر الداي مصطفى    الجزائرية القديمة و الجديدةةصور للمكتبة الوطني

    
  

  د للمكتبة الوطنيةلمقر القديم والجديصور فوتوغرافية رقمية ل يبين :  40 الجدول رقم

  

  لمكتبة الوطنية  ـ صور فوتوغرافية رقمية متعلقة ببعض مصالح ونشاطات ا3ـ1

 مارس 25 الثالثاء .مع الكاتبة نفيسة لحرش لقاء: صورة
2008  

  مصلحة  حفظ الوثائق
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  بالمكتبة الوطنية عرض أطفال  التكوين في المكتبة الوطنية

    
صورة من الصالون الدولي الثالث لكتاب الطفل والناشئة 

  2008ان  جو12 إلى 04الجزائرمن
 2100 مكتبة متنقلة من نوع رونو ماستر بكمية استيعاب

  كتاب

   
 1970-1963المتنقلة تحت شعار المطالعة الشعبية فترة  لتجربة األولى للمكتباتا
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  بالمكفوفين جناح خاص  المطالعة العامة

  
  

  بمصلحة المخطوطاتقاعة   إحدى مصالح المكتبة الوطنية

  
  

  

 مساحة السمعي البصري للباحثين
  

  مساحة لألطفال
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المعرض التشيكي في " التشيكي -األدب الجزائري "معرض 
  إطار تثمين التبادل الثقافي بين البلدين

  ورشة الراوي الصغير

    
صورة من ملتقى دولي لتكريم فكر المستشرق الفرنسي الكبير 

  جاك بارك"
  بيالتحديث في الوطن العر االجتهاد ورهانات :ملتقى دولي

    
 من إخراج سمير عبد اهللا و جوزي -ء الحدودأدبا-فيلم وثائقي

ريناس عرض ألول مرة بالجزائر و يتناول جانب من القضية 

  الفلسطينية

تنظم المكتبة الوطنية  في إطار نشاطات الركن األمريكي، 
الجزائرية بالتعاون مع السفارة األمريكية بالجزائر عرض 

  فيلم
All the President’s Men (Les Hommes du 

Président  

    
  صور فوتوغرافية رقمية متعلقة ببعض مصالح ونشاطات المكتبة الوطنيةيبين :  41 الجدول رقم
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  رقمنة األغلفة الخارجية لمنشورات الكتب والمجالت  ـ 4ـ1

 / 1962 – 1956تاريخ مفاوضات السرية  : الجزائر في إفيان

رضا مالك ـ منشورات الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار، 

  6691-768-66-3: ردمك  . ص495 ، 2004

 :العقيد عميروش

األستاذ جودي عتومي، / المسيرة الطويلة ألسد الصومام

2004  

    

منشورات الوكالة : موسوعة الفن التشكيلي عاشور شرفي

-64-9: ردمك . ص249 ، 2004الوطنية للنشر واإلشهار، 

756-9961  

ق باعزيز بن عمر ، طبع على نفقة الصندو : الجزائر الثائرة

الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها ـ وزارة الثقافة ـ 

  9961-0783-0253-5ردمك .ص293، 2003
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منشورات : سارة ميلز ـ ترجمة يوسف بغول: الخـطــاب 

  2004. جامعة منتوري  الترجمة في األدب واللسانيات ـ

: مصطفى شريف وجان سور جاك بارك شرق غرب

 155، 2004 الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار، منشورات

  9947-21-092-8ردمك  .ص

    
دار القصبة للنشر ، : بلحسن بعلي : الناجي من خط موريس

  99961-64-469-7: ردمك  . ص334 ، 1994

الوطنية الجزائرية تنظم      بمناسبة فصل الصيف، المكتبة
ازةتيب خرجات المكتبة المتنقلة نحو شواطئ  وبومرداس 

2005 أوت 10وذلك ابتدءا من   

  
  

منشورات الوكالة الوطنية : لصالح موهوبي :الــعــائــد

-21-075-8ردمك  . ص255 ، 2004للنشر واإلشهار، 

9947  

  للدكتور عبد اهللا حمادي األندلس بين الحلم والحقيقة ـ
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  الببليوغرافيا الجزائرية ردمك دليل

    
  الكتاب  من مجلة2العدد   مجلة الثقافة من 8العدد 

  
  

  يبين صور أغلفة خارجية رقمية لمنشورات الكتب والمجالت في  موقع واب  المكتبة الوطنية:   42 مالجدول رق
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  رقمنة  بعض صفحات  كتب مطبوعة قديمة ـ 5ـ1

مجلدات تحتوي بالتفصيل على العادات و  مكون من ثالث , 2003و أعيد طبعه عام  , 1873 طباعته إلى عام  كتاب تعود

   االمازيغيمعالتقاليد للمجت

  
  

كتاب طبع عام  :  األسر والحرية للسيد إمانويل داروندا العالقة بين
 ، وهو من أقدم الكتب الموجود بالرصيد المغاربى بالفرنسية، 1662

   . في الجزائر العاصمة وهو يروى أحداث حول العبد إمانويل داروندا

  

  يبين بعض صفحات رقمية لكتب مطبوعة قديمة في  موقع واب  المكتبة الوطنية :  43 الجدول رقم
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  ـ رقمنة  بعض صفحات  مخطوطات  قديمة6ـ1

خط , مجموع أمازيعي بلهجة الشلحــة 615,مخطوط رقم 
 . مم158×213 سطــرا، 19 ورقة، 173مغربــي ، 

  

 من 117-98 من القران الكريم يبدأ من اآلية جزء
  .من سورة النور 14-1 سورة المؤمنون إلى اآلية

الخط كوفي على جلد .  ه4 أو   3 مابين  تاريخ النسخ
 125:المقاس  س6المسطرة . 9عدد األوراق . الغزال

  .مم185×

    
  مخطوطات  قديمةل   رقميةيبين  بعض صفحات :44 الجدول رقم

  

  )عائشة حدادمعرض  الفنانة ( تشكيلية ـ رقمنة صور فوتوغرافية أللواح فنية و7ـ1
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  صور فوتوغرافية رقمية أللواح فنية و تشكيلية:  45 الجدول رقم

  

  

  

  

  



 
  تحلیل معاییر التقییم : الفصل  السادس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 217 - 

 اب المكتبة الوطنيةفي موقع وـ النشر االلكتروني  ثانيا 

 ؛فيما يتعلق بتطبيقات النشر االلكتروني  في  موقع المكتبة الوطنية            

في  التعريف  بالمكتبة فمظاهره تتجلى  في  النصوص  االلكترونية  المقدمة  

لك حسب الهيكل  العام لموقعها  االلكتروني  ، وهي  الوطنية،تاريخها،مصالحها  ،وذ

 مختصرة  عن المكتبة ،كما  إعالميةبارة عن نصوص  الكترونية  بصورة  عامة ع

 16 المؤرخ في 16ـ96 رقم األمر PDFيعرض  الموقع االلكتروني  على صيغة 

 القانوني الصادر  في باإليداعالمتعلق ، 1996 جويلية 02 الموافق 1417صفر 

 تنفيذيالرسوم ـوالم1996ية ،ـ جويل03خ ـ بتاري41دد ـة عـالجريدة الرسمي

 أكتوبر 04 الموافق 1420 جمادى الثانية عام 24  المؤرخ في 226 ـ 99رقم  

 16 المؤرخ في 16ـ96 رقم األمر أحكام، المحدد لكيفيات تطبيق بعض   1999

  هما  فقط  الوثيقتين األخيرينين  ، وهذ1996 جويلية 02 الموافق 1417صفر 

   . المباشر هماتحميلبلية ، مع قاالموجودتين بالنص  الكامل  رقميتينال

  

لكن ،ا  رقميالك الموقع االلكتروني  للمكتبة الوطنية نشر ويعرض  كذ         

ولبعض  صفحات ، بعض الكتب  والمنشوراتأغلفةوصور للصور الفوتوغرافية،

  . المخطوطات المتوفرة في المكتبة مطبوعات القديمة ، ولبعض  صفحاتال

  

من خالل ؛ الخط المباشر االلكترونية العلمية  على  خدماتال وعن نشر          

توجد خدمات الفهارس    فهي  غير  متوفرة  تماما ، حيث  ال،الموقع 

بصورة عامة تطبيقات تقنية النشر ،وخدمات قواعد البيانات ، والبليوغرافياتوالبي

 في  خصوص  المعلومات  الجزائريةااللكتروني  في  موقع المكتبة الوطنية 

 ، األرصدة والعلمية  منعدمة ،النعدام قواعد البيانات ، وفهارس  كاديميةاأل

  .ليوغرافية الوطنية ، والنصوص  الكاملة للكتب  والمنشورات بوالبي
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  أمن المعلومات:المحور الثالث 

 

    العلمي والتقنياإلعالم مركز البحث في  موقع واب فيأمن المعلومات :أوال 

عن ،من المعلوماتأالعلمي  والتقني تقنيات  اإلعالمبحث في يطبق مركز ال       

المركز لواحدة من بوابات ، Sécurité Informatique    رابط النص المتشعبطريق 

  .dz. هو االنترنتعلى شبكة رابطها موقعها  موقعه االلكتروني ، التي على

http://www.wikayanet  وتتمثل هذه التطبيقات فيما يلي،:  

  

   المبكر عن ظهور فيروسات جديدةاإلنذارـ  1

يتم تحديد حيث  عن ظهور الفيروسات بمجرد ظهورها، المبكر اإلنذار يتم       

 وما،انتشارهارق ،وخصائصها وصنفها،وطالتاريخ الدقيق للظهور،مع تحديد هويتها

  :أنظر الشكل الموالي . تؤثر به على الحواسيب والبرامج والبرمجيات أنيمكنها 

  
   المبكر  عن ظهور الفيروسات اإلنذاريبين: 33الشكل رقم 

  

http://www.wikayanet
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  : عنها ،هي  مبكرااإلنذار عن الفيروسات التي  تم األمثلةومن        

W32.Gaut.A- 1 2008نوفمبر  07اريخ مركز بتال عن ظهوره باإلنذارتم ؛. 

Zhelatin.LJ-  22007 أكتوبر  31 مركز بتاريخال عن ظهوره باإلنذارتم   ؛. 

Trojan.Peacomm.C - 3 أوت  22 مركز بتاريخال عن ظهوره باإلنذارتم ؛ 

2007.  

 :الشكل التالي  يظهر ذلك، من خالل        و

 
  عنها  امبكر نذاراإل تفاصيل  عن الفيروسات التي تم يبين: 34الشكل رقم 

  

  

  

  

                                                
1 - W32.Gaut.A est un ver qui se propage via des périphériques partagés, locaux, et amovibles. Comme il 
peut se propager via certaines applications de messagerie instantanée. 
2 - Zhelatin.LJ est une variante de la famille des vers Storm Worm. Comme tous ses frères, Il se présente 

sous forme d’un message sans fichier joint.  
3 - Trojan.Peacomm.C est un cheval de Troie qui se propage par courrier électronique. 
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  ـ ملفات الوقاية ناث 2

 المواكبة؛يتم تقديم مجموعة من الملفات؛wikayanet عن طريق البوابة       

 من خاللها المزيد من ياالنترنت، تعط و واإلعالم اآلليلمجريات عالم المعلومات 

 ،واالنترنت األطفال :وكأمثلة عنها لومات الحديثة حول  موضوع معين،المع

  ...ةاإلجرامية االفتراضي

 

  من الفيروساتاألمنـ  3 

 ملفا كامال ، من خالل هذه البوابةceristكما يعرض أيضا مركز               

  في العالم ،ونسبة نموها  الشهري،ودورة حياتها، الفيروسات،وإحصائيات حول

ف  الرئيسية،وطرق نشاطها ،وتقنيات  الوقاية منها من طرأنواعهاومختلف 

 المتخصصة في اآللي اإلعالمالمستفيدين ،كما يتيح الربط المباشر مع مؤسسات 

    :وهي مبينة في الجدول التاليصناعة البرامج المضادة للفيروسات،

  

  

  سات المتخصصة في صناعة البرامج المضادة للفيرواآللي اإلعالم مؤسسات يبين: 46رقم جدول ال

  

  

 

 مضادات الفيروسات روابط النصوص المتشعبة

http://www.kaspersky.com/ Kaspersky 

http://www.nai.com/ Mac Afee 

http://www.pandasoftware.com/ Panda 

http://www.sophos.com/ Sophos 

http://www.symantec.com/ Symantec 

http://www.tegam.fr/ Tegam 

http://www.trend.com/ Trend Micro 

http://www.kaspersky.com/
http://www.nai.com/
http://www.pandasoftware.com/
http://www.sophos.com/
http://www.symantec.com/
http://www.tegam.fr/
http://www.trend.com/
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   من الفيروسات واألمن في  عالم الوقاية اآللي اإلعالمـ رأي الخبراء في  4

من من األو؛الحديثة المتعلقة  بعالم الوقايةوللمزيد من المعلومات            

خبراء أوروبيين في ؛من تجارب و آراء  يستفيد المركزاحثين؛بالنسبة للبالفيروسات 

 ت عن استفسارات حول مواضيع راهنة،هذهإجاباهذا المجال ، بما يقدمونه من 

، لتعميمها   wikayanet يتم عرضها للمستفيدين  والمتصفحين لموقع اإلجابات

  :واالستفادة العمومية منها ،ومن هؤالء الخبراء 

  

Hervé Schauer     Solange Ghernaouti - Helie Jean-Yves ORIOT       

    CERIST في موقع واب مركز اآللي عالماإلخبراء  يبين :  47 رقمجدولال

  

  الفيروسات من األمنـ مقاالت حول  5

متوفرة في  ، اآللي واإلعالم ؛ المعلوماتحول أمن؛مقاالت علمية  وهي          

حيث تعرض  تبويبا زمنيا  بالسنوات وبالشهر، ،مكشفة ومبوبةwikayanet بوابة

 المناسبة ، وبعد ذلك يتم اختيار  وتسترجع عن طريق البحث  بالسنة،على الخط

  .المقال المطلوب 
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  واألمنـ وثائق إلكترونية في مختلف موضوعات الوقاية  6

  

        م مركز يدعCERIST مستعملي موقع wikayanet ، بمجموعة من الوثائق

،انظر ،والوقاية منها،في عالم الفيروسات الموضوعات الراهنةهمأااللكترونية حول 

  :الي الشكل الت

 

 
 

 الشكل رقم35 : يبين وثائق االلكترونية حول أهم موضوعات أمن المعلومات 
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  في مجال الوقاية واألمنأجنبيةـ روابط نصوص متشعبة مع مواقع واب  7 

ر في مجال الوقاية ثمستفيدين الذين يفضلون التوغل أكوبالنسبة لل             

كز روابط لمواقع عالمية  في هذا رم ال الفيروسات ، يتيحأخطار من واألمن

  : نظر الشكل التالي أالمجال،

  

 
   في مجال الوقاية واألمنأجنبيةمواقع واب روابط  يبين: 36الشكل رقم 

  

  يل اآلاإلعالم ـ معجم مصطلحات 8

 اإلعالم تخصصات العلمية في المصطلحات وضبط؛المجال اللغويوفي        

لشرح المفردات فرنسي،كترونيا فرنسي ـ لإ المركز معجما يعرضاآللي،

   .الموالينظر الشكل أالجديدة،
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  اآللياإلعالم  خصص في ت فرنسيروني فرنسي ـ تلكإ معجم يبين : 37الشكل رقم

  

  أمن المعلومات في موقع واب المكتبة الوطنية الجزائرية : ثانيا

يرتكز   والكتبة الوطنية، للماإلداري يهتم موقع المكتبة الوطنية بالتعريف            

م أي يقد حيث ال المعلومات،فتقنياتها  غير مطبقة،بأمنعلى اهتمامات متعلقة  

  .ا  المجال معلومات في  هذ
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  ة المتشعبوص االفتراضية والنص : الرابع المحور

  

   CERIST  موقع واب في االفتراضية والنصوص المتشعبة :أوال 

 CERIST  لمركز البحث ـ هيكلة الموقع االلكتروني1

 روابط وكل ، CERIST لمركز االلكتروني الرئيسيةتتمثل هيكلة الموقع            

حسب صفحة ،في المستوى األول ،وروابط المواقع الثانوية ؛النصوص المتشعبة 

    :المواليين الشكل والجدول  في،والممثلة االستقبال الرئيسية

  

 
CERIST الشكل رقم 38: يبين صفحة االستقبال الرئيسية في موقع واب مركز  
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  المستوى األولروابط   المستوى األول

  CERISTمركز 

  

  

  

  ـ لمحة تاريخية 

  ـ  المهام

  ـ التنظيم

  ـ التمثيل الجهوي للمركز

  أقسام البحث

  

  1 ( DRSI)قسم البحث والتطوير في علم المعلومات

  2  ( DTSI)النظرية وهندسة نظم اإلعالم اآللي قسم 

  3 ( DSISM) قسم النظم اآللية ونظم الميلتيمديا   

  ( DR)4 قسم الشبكات  
  دائرة االعالم العلمي والتقني    الدوائر

  ـ مجالت  المصادر على الخط

  ـ اعمال المؤتمرات

  ـ قواعد البيانات الوطنية

  ـ تكوين  ـ مكتبة  خدمات

  ـ بث المعلوامة العلمية والتقنية

  مدياـ سمعي بصري وميلتي

  ـ مركز الحاسب االلي 

  ـ دليل الباحثين  معلومات  البحث

  ـ المنشورات العلمية للمركز

  ـ ملتقيات داخلية

  بريد المركز  البريد الداخلي 

   علمية  للمركزأعمال  المنشورات العلمية للمركز

   شبكة البحث  الجزائريةبوابة ـ   بوابات المركز

    البرمجيات الحرة بوابةـ اآللي اإلعالم بوابة امن ـ

   بوابة الجزائر ـWissal بوابة ـ

 روابط أخرى

  

  

  ـ التظاهرات العلمية

  ـ مؤسسات علمية

  RISTـ مجلة المعلومات العلمية والتقنية 

    CERISTلمركز االلكتروني موقع لل  العام هيكلاليبين :48الجدول رقم 

                                                

1 - DRSI : Division Recherche et développement en Sciences de l’Information 

2 - DTISI : Division Théorie et Ingénierie des Systèmes Informatiques 

3 - DSISM : Division Systèmes d’Information et Systèmes Multimédia 

4 - DR : Division Réseaux   
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      CERIST مركزموقع واب  في ـ البوابات 2

مجموعة من  االنترنت على شبكة  CERIST  موقع واب مركزيعرض       

  :البوابات ، مرفقة بعناوين ربطها  على الشبكة ،وهي  مبينة في  الجدول الموالي  

  

البوابات  في موقع واب مركز   رابط موقع البوابة

CERIST 

http://www.arn.dz  كاديميةمجالت شبكة البحث  األـ  

http://www.wikayanet.dz اآللي اإلعالم بوابة امن ـ   

http://freesoft.cerist .dz بوابة  البرمجيات الحرةـ   

http://www.wissal.dz بوابة ـ Wissal  

http://www.eldjazair.dz بوابة الجزائرـ  
      CERIST مركز في موقع واب البواباتيبين :49الجدول رقم 

  

 ARN كاديميةشبكة البحث  األ  بوابةـ1ـ2

 CERISTمن طرف  مركز ؛ARN كاديميةشبكة البحث  األ إنشاء تم             

في  خدمة قطاع التعليم ،جل  تشكيل بنية  تحتية تكنولوجيةمن أ،بداية التسعينياتمع 

ف يهد،وطني ودولي، الشبكة  عبارة عن ترابط شبكيهذهووالبحث  العلمي ، العالي

تسمح عن طريق  كما وفعالية البنية التحتية المتوفرة ، ؛ تطوير التقنيات إلى

من تحقيق  االحتياجات ،CERIST الخدمات والمنتجات  المطورة من  طرف مركز

  . المتخصصة وشبكة اإلعالم،لتحتية من حيث البنية ا،

  

  ARN كاديميةشبكة البحث  األأهداف أ ـ  

  .صاالت ـ تطوير البنى التحتية لالت

  .وبناء بنية تحتية تكنولوجية وبرمجية ؛ كل البنى التحتية الوثائقية إدماجـ 

  .ـ تطوير البنية التكنولوجية للتعليم عن بعد 

http://www.arn.dz
http://www.wikayanet.dz
http://freesoft.cerist
http://www.wissal.dz
http://www.eldjazair.dz
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  ARN البحث األكاديميةشبكة ومكونات ب ـ 

  ،ات الخاصية  العلميةذكل المؤسسات  لتجمع هي  كاديميةاألشبكة البحث           

شكيل  شبكة  وطنية قطاعية للبحث  ،ومرتبطة بشبكات البحث  لت،والتكنولوجية 

  مؤسسة  علمية وطنية ،هي80 من أكثرتجمع ه الشبكة الوطنية ذ وحاليا ه،األجنبية

  :بصفة عامة 

  ـ الجامعات 

  ـ المعاهد 

  .ـ المدراس العليا 

  .ـ مراكز البحث  الوطنية 

  .لعلمية خارج قطاع التعليم العاليـ المؤسسات ا

  

  ARN البحث األكاديميةشبكة  خدماتج ـ  

  :وتتمثل خدماتها  في  النقاط التالية         

  .ـ ربط المؤسسات العلمية  بشبكة البحث   

  .ه المؤسسات  العلمية ذ  بين  هافيم؛ـ ربط  النشر العلمي  

  .GEANT للبحث األوروبيةـ الربط مع الشبكة 

  المستوى الدولي عن طريق شبكة الوطني نحوـ خدمة االتصال من المستوى 

GEANT  االنترنت و شبكة.   

  .ARN  المحلي  من خالل  بوابة  واإلعالم االتصال ـ خدمات 

  . www.arn.dz :على رابط الموقع  كاديميةشبكة البحث  األ بوابة إتاحةـ 

ا  في  المؤسسات العلمية وتنصيب  نظمه،ـ توفير خدمات شبكات المعلومات 

  .المرتبط 

   .CERISTـ توفير خدمة الربط  بقواعد البيانات  المتوفرة في  مركز 

  

http://www.arn.dz
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   اآللي اإلعالم بوابة أمن ـ2ـ2

 http://www.wikayanet.dz ه البوابة من خالل رابط الموقعذهتهتم             

 ن أخطار الفيروسات   ماآللي اإلعالممن أ  كما  سبق توضيحه بتقديم  خصوصيات،

 المكبر اراإلنذ ؛ا  المجال خاصةذ وتقديم المواضيع الراهنة  في  هفي  المؤسسات ،

  األخطارحول  الوقاية من ،يروسات ،كما  تقدم ملفات علمية فعن ظهور  ال

ه البوابة توفر  استشارات ذوه  ،واالنترنت اآللي اإلعالمعن استخدام ،المترتبة 

من المعلومات يتم نشرها عبر  البوابة لكل  المستفيدين أ مجال  علمية لخبراء  في 

جد متخصص وحديث ،ومعجم علمي  ،ووثائق  علمية ،تدعمهم  بمقالت ،كما 

من أرائدة  في  مجال  ،طي  فرصة الربط بمؤسسات  دولية  ـلك تعذ،وكما  ك

    .اآللي اإلعالم

  بوابة  البرمجيات الحرة  بوابةيضاأفيه ،  بتين البوااتين   هإلى  وباإلضافة       

مركز لعديد من مواقع الواب المرتبطة ب اطوهي  بوابة ترب؛ Wissal وبوابة،

CERIST التي تربط مختلف المواقع الوطنية  ، بوابة الجزائر إلى ، باإلضافة

   .المتعلقة  بالجزائر محليا

  

   في موقع واب المكتبة الوطنية الجزائرية ة المتشعبوصـ  االفتراضية والنص ثانيا

 للمكتبة الوطنية الجزائريةـ هيكلة الموقع االلكتروني  1

   تعرضه فيما،للمكتبة الوطنية الجزائريةالموقع االلكتروني  تتمثل هيكلة        

  :نظر الشكل أ الرئيسية ،  صفحة االستقبال 

  

http://www.wikayanet.dz
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 الشكل رقم 39: يبين صفحة االستقبال  الرئيسية لموقع واب المكتبة الوطنية الجزائرية

 

 

 ؛ HTMLواب   فهي  كلها صفحات،األول افي مستواههيكلة اله هذوعن          

توجد  أي  ال، و ال مع بوابات؛أخرىتوجد أي روابط مع مواقع واب   وال،بسيطة

ي نظر الجدول  التالأ .مستويات أخرىلبات  تشع :  
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   الوطنية المكتبةـ تاريخ ومهام   المكتبة الوطنية
  يةـ مصالح المكتبة الوطن

  حقات المكتبة الوطنية ملـ
  ـ منشورات المكتبة
  ـ معلومات عامة

  ـ المخطوطات والكتب النادرة  التراث  الوطني
  ـ الرصيد  المغاربي 
  ـ الجناح االمازيغي 

  راثـ حفظ الت
   القانونييداعاإلـ   خدمات الناشرين

  ـ الترقيم الدولي  الموحد
  ـ البيبليوغرافيا الوطنية

  في طور االنجاز  المكتبة الرقمية

  ـ المكتبة المتنقلة   المكتبة المتنقلة
  ـ  البرنامج السنوي 

  ـ خدمات للباحثين  خدمات القراء
  ـ المطالعة العامة

  األطفالـ مكتبة 
  ـ التنشيط الثقافي   التعاون

  نـ التكوي
  ـ  التبادل  والهدايا
 ـ التعاون الدولي 

   األدبيـ المقهى   النشاطات
  ـ المقهى الفلسفي 

  ـ المقهى المسرحي 
  ـ الصورة والصوت 

  ـ معرض  فني 
  ـ ورشات األطفال 

   البرنامج الثقافي ـ  األجندة
   المعارض ـ
   الملتقيات ـ

   أقالم جزائريةـ  أقالم
   قلم اليوم ـ

  ئرية  نصوص جزاـ  نصوص
  نص اليوم ـ

   كتب  جزائرية ـ  كتب
  ـ كتاب  اليوم 

  

  يبين الهيكلة الرئيسية لموقع واب  المكتبة الوطنية الجزائرية:50الجدول  رقم 
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   والتسيير االلكتروني للوثائقالبرمجيات التوثقية: المحور الخامس 

  

  CERIST  مركزع واب  موقفي البرمجيات التوثقية والتسيير االلكتروني للوثائق :أوال 

  SYNGEBـ نظام 1 

 مركز البحث في عندما قرر؛ترجع البداية األولى لظهور هذا النظام           

 ألتمتة المكتبات اأن يحاول وضع برنامج، CERISTاإلعالم العلمي والتقني 

 صدرت أول طبعة لهذا 1996ففي عام . ومراكز التوثيق على المستوى الوطني

 ،SYSTEME NORMALISE DE GESTION DE BIBLIOTHEQUE    النظام تحت اسم

نه كانت أ إالّ؛المكتبات ومراكز التوثيق طبق في أتمتة بعض . DOSيشتعل بنظام 

 DOSفيه بعض النقائص والميزات التي ترجع أساسا الختيار نظام التشغيل 

ام ـظر هذا النـإلى التفكير في تغييCERIST وقد دفع مركز. ا ماـدود نوعـالمح

و نظام السنجاب . Windowsيم طبعة جديدة تشتغل تحت نظام ـث تم تصمـ،حي

ها ،ويسمح بإنشاء هو نظام متكامل ،وأداة لتسيير المكتبات بمختلف أنواعا وأحجام

ليوغرافية  للكتب رسائل جامعية ، دوريات،مقاالت الدوريات يبقواعد معطيات ب

كما هو نظام . د على الخط المباشروغيرها ، كخطوة أولى إلنشاء فهرس آلي موح

 95/98 قابل للتطوير والتغـيير،مزدوج اللغة عربـي و فرنسي، ويعمل وفق 

Windows ،  بسبب استخدامه لتركيبة  للنظامأعطيت صفة التقييس UNIMARC 

  ISBD.1ك مواصفة لذية ،و كالعالم

  

  ـ البرمجيات الحرة 2

على  ة ـمتاح متخصصة وهي  بوابة ؛ رةـة البرمجيات الحـح بوابـتسم          

إتاحة البرمجيات الحرة  المتنوعة ب dz http://freesoft.cerist.عـرابط الموق

وتكيفها  حسب  خصائصها ، عمال على  تطوير  الطرق   ، لمختلف المؤسسات

                                                
   مركز اإلعالم العلمي والتقني.SYNGEBدلیل  نظام ـ  1

http://freesoft.cerist
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سسات ، سواء  على  نظام في  تطبيقات  نظم البرمجيات في  المؤ،العلمية  

   .LINUX أو  Windows التشغيل

  

  استمارة البرمجيات الحرةـ  3

 CERISTيقدمها مركز  أسئلة متنوعة تتعلق بالبرمجيات، وهي استمارة        

لتحديد نوعية البرمجيات،من هذا النوع من ن،للتحاور مع المستفيديعبر موقعه،

من جهة ؛جل  تحديد حاجياتهم بدقةأومن هة،ج وتقييمها منه البرمجيات تطبيقات هذ

    .أخرى

 

  ع واب  المكتبة الوطنيةفي موق والتسيير االلكتروني للوثائق البرمجيات التوثيقية  ـثانيا

والتسيير يعتمد موقع المكتبة الوطنية  تطبيقات تقنيات البرمجيات التوثيقية        ال

على معتمد ،  وتقني  مكتبيل  فنييوجد عم   الباألحرى أوااللكتروني  للوثائق،

 ا  ما االلكتروني،وهذقعومتاحة على المو،ونيلبرمجيات والتسيير االلكترتقنيات ا

،خاصة وما تشهده المكتبات المباشر كان السبب  في  عدم وجود خدمات على الخط 

 ىعمال على  تلبية  حد أقصا،ه التقنيات وغيرهوطنية  في  العالم  من تطبيق  لهذال

  .ن حاجيات  الباحثين والمستفيدينم
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   اللسانيات هندسة التوثيق و:المحور السادس 

  

  CERIST مركز  موقع واب فيهندسة التوثيق و اللسانيات  :أوال 

 منتجات في  ؛ات هندسة التوثيق  واللسانيات يمكن حصر  تطبيقات تقني           

  :يفيما يل وهي  CERISTومنجزات مشاريع فرق  بحث  أقسام مركز 

  قسم البحث  والتطوير في علم المعلوماتـ 1

التي تم تحقيقها في مجال ؛والتكنولوجية  إن التطورات العلمية        

 االجتماعيةأثرت في كل من األنظمة  قد،الجة،نشر،تخزين وحفظ المعلوماتمعجمع،

 ساهم ظهور االنترنتد ،ولقوالنماذج الخاصة بتمثيلها التقنية ، وفي بنية المعطياتو

و في نفس الوقت أدى إلى فتح آفاق جديدة، خاصة لما يتعلق ؛االتجاهفي دعم هذا 

تنظيم و تسيير األنظمة الوثائقية و هندسة منتجات و خدمات  بنماذج

طوير تو البحث النظري والتجريبي،في محددة القسم أبحاث مهام ف وعليه .المعلومات

   .واليقظة،المصادقة على المقاييسالمسارات، التحكم فيالطرق،

خمسة فرق بحث، بمزج إشكاليات حالية ،وعن طريق القسم هذا ح ـيسم          

في اإلعالم اآللي و والمعلومات، ومستحدثة، فهو يظم باحثين في علم المكتبات

األهداف العلمية و التكنولوجية و ذلك لتحقيق .وكذلك في االقتصاد والحقوق،

  :لتالية  ااالقتصاديةو

 . ترقية نشاط البحث في مجال علوم المعلوماتـ 

 .  في ظل شبكة االنترنتواالتصالتحديث نظرية اإلعالم ـ  

أنظمة  المساهمة في تحقيق معرفة أفضل لنماذج إدماج شبكة االنترنت فيـ  
  .التوثيق

وقانون   في ميادين االقتصاد االجتماع،ترقية مواضيع بحث جديدة خاصةـ 
 .ماإلعال
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وتطويرها، وكذا  المصادقة على المقاييس المتعلقة بعلوم وتكنولوجيات المعلوماتـ 
  ترقية 

 . أعلى مستوى ن أنظمة المعلومات علىتقني

 .تطوير الحلول الوثائقية المكيفة منهجيا وتقنياـ 

 . المعلومات يقظة تكنولوجية في علوم وتقنياتـ 

 . عصرنة أنظمة المعلومات والتوثيقـ 

  . العلمية والتقنية الوطنية من بداية األبحاث إلى نهايتها تقويم المنشوراتـ 

  

  في علم المعلوماتالبحث والتطوير قسم  بحث  مشاريعوفرق ومحاور        

     :موضحة في الجداول التالية؛

 الجدول رقم 51: يبين فرقة الهندسة الوثائقية في قسم البحث والتطوير في علم المعلومات

  

  

   الهندسة الوثائقيةرقةف

  

اسم 

  الفرقة

  المشاريع  المواضيع  المحاور   الميدان 

ـ 1

الهندسة 

  الوثائقية

هندسة النظم 

المكتبية 

  والوثائقية

ـ تقنين النظم 1

المكتبية و 

  الوثائقية

ـ تكنولوجيا 2

المعلومات 

واالتصال و 

و  النظم المكتبية

  الوثائقية

 ـ المصطلحات، اللغات1

  التوثيقية 

 .القوائم اإلستناديةو 

 تألية المكتبات و مراكز ـ 2

األنترنت و النظم  التوثيق

  المكتبية

 التسيير اإللكتروني و الوثائقية

للوثائق و أنماط وهندسيات 

  المكتبات اإلفتراضية

   مشاريع بحث تطويرـ

تألية الوحدات التوثيقية  ـ

  ،الوسائل والتقنيات

 المكتبة الوطنية ـ

  االفتراضية

  الرقمية الداخلية تبة المكـ
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 الجدول رقم52 : يبين فرقة شبكات و خزانات المعلومات في قسم البحث والتطوير في علم المعلومات

  

  

   في علم المعلوماتالبحث والتطويرقسم  في  فرقة نماذج تقييم المعلوماتيبين: 53ول رقم الجد

   شبكات و خزانات المعلوماتفرقة

 شبكات ـ2

و خزانات 

   المعلومات

البرامج 

الوطنية 

للمعلومات 

و طرق 

  المعلومات

ـ الخزانات 1

الوطنية 

  للمعلومات

  

  

  

  

  ـ السياسات 2

و البرامج 

القطاعية لإلعالم 

  و التوثيق

 ـ المراقبة البيبليوغرافية1

 نيةوقواعد البيانات الوط

الشبكات المعلوماتية و 

 الوصول إلى المنشورات

الوطنيةإشتراكية الموارد 

  المعلوماتية و الوثائقية

  األرشيف المفتوح

 تخطيط و إعداد أنظمة 2

 قطاعية لإلعالم و التوثيق

دراسات مقارنة حول 

   الوطنيةاإلستراتيجية

 نظام وطني للمعلومات ـ

  الوثائقية الجامعية

  الفهرس الجزائريـ

  لألطروحات

 الفهرس الجزائري ـ

  للدوريات

ـ قاعدة بيانات البحوث 

  الجارية 

ـ المركز الوطني للرقم 

  الدولي  الموحد للدوريات 

ـ المستخلصات العلمية 

  الجزائرية 

ـ قاعدة بيانات 

ALGERIANA  

  فرقة نماذج تقييم المعلومات

  المشاريع  المواضيع  المحاور   الميدان   اسم الفرقة

ـ نماذج 3

تقييم 

  المعلومات 

  تقييم 

و تسيير 

المعلومات 

و النظم 

المكتبية 

  والتوثيقية

ـ تسيير 1

المعلومات و 

النظم المكتبية و 

  التوثيقية

ـ قياس و تقييم 2

المعلومات والنظم 

  التوثيقية

  ـ تسيير النظم المكتبية 1

و التقييم النوعية،  التوثيقية و

 اليقظة و  وفي نظم التوثيق

  .االقتصاديالذكاء 

   .تقنيات قياس المعلوماتـ 2

  

دراسة  : مشروع
  بعضاستعمالإمكانيات 
قنيات البحث عن ت

المعطيات لمساندة تحليل 
 المعلومات البييليوغرافية

  تقييم المكتبات : مشروع
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 الجدول رقم 54: يبين فرقة علم االجتماع و االقتصاد و قانون تكنولوجيات المعلومات و االتصال في قسم البحث والتطوير في علم المعلومات

 

 

 
  

  

  االتصال و قانون تكنولوجيات المعلومات و االقتصاد و االجتماع علم فرقة

  

  المشاريع  المواضيع  المحاور   الميدان   اسم الفرقة

علم ـ 4

   االجتماع

  االقتصادو 

 و قانون 

تكنولوجيات 

  ات المعلوم

  االتصالو 

  تقييم

 و تسيير 

المعلومات 

و النظم 

المكتبية 

  والتوثيقية

قانون ـ 1

تكنولوجيات 

المعلومات و 

   االتصال

    و مجتمع المعلومات

 اقتصادـ 2

  المعلومات

ـ الجوانب 3

 االجتماعية

لتكنولوجيات 

  اإلتصال  المعلومات و

  و مجتمع المعلومات

 ملكية إستراتيجيةـ 4

المعلومات على 

  لمستوى الفرديا

  و الجماعي 

 ـ النظم القانونية لحماية1

  البيانات، النظم الحاسوبية 

  و المعامالت اإللكترونية

 نظم حماية اإلنتاج الفكري

 في المحيط الرقمي

   عن بعد االتصاالتقانون 

  و مجتمع المعلومات

 االقتصادي التأثير ـ 2

  لتكنولوجيات المعلومات 

  على المنظماتاالتصالو 

  ناعة المعلومات ص

  المعلومات  و تكنولوجيات

  .االتصالو 

ـ نماذج و تطبيقات 3

  العلمي اإلتصال

  ـ المهارات المعلوماتية 4

استراتيجيات البحث عن  و

  .المعلومات

 مشاريع بحث تطوير
الملكية الفكرية في مشروع 

   المعلوماتاقتصادميدان 

 اقتصادتطوير نظام مشروع 
المطبق على  المعلومات
مركز البحث في اإلعالم 

 العلمي و التقني

دخول الجزائر مشروع 
 إشكاليةو  مجتمع المعلومات

لظاهرة لالقياس اإلحصائي   

 
القانون الدولي : مشروع

: الختبار مجتمع المعلومات 
  .الناميةاألثر على الدول 
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 الجدول رقم55 : يبين فرقة النشر اإللكتروني في قسم البحث والتطوير في علم المعلومات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   النشر اإللكترونيفرقة

  

  المشاريع  المواضيع  المحاور   الميدان   اسم الفرقة

النشر ـ 5

  اإللكتروني

هندسة 

النظم 

المكتبية 

و 

  الوثائقية

النشر ـ 1

  اإللكتروني

  

ـ تكنولوجيات 2

اإلعالم و 

اإلتصال و النظم 

   الوثائقيالمكتبية و

ـ تقنين النظم 3

المكتبية و 

 الوثائقية

إنتاج المحتويات ـ 1

  الرقمية

 الكتابة اإللكترونية,القراءة 

 حفظ المحتويات الرقمية

ـ التسيير االلكتروني 2

   للوثائق 

  

  

ـ تراكيب و هياكل 3

  المعطيات

 بوابة المجالت العلمية : مشروع

  اإللكترونية الجزائرية

 عارف حوصلة الم : مشروع

مساهمة في  : مشروع

للمعلومات  التكنولوجيات الحديثة

 على نظرية اعتماداو اإلتصال 

  أطروحة دكتوراه- المخطاطات

بوابة المجالت العلمية  : مشروع

   اإللكترونية الجزائرية
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  اآلليةنظم وهندسة النظرية القسم ـ  2

 تقنيات هندسة التوثيق وهندسة ؛يطبق أيضا قسم النظرية وهندسة النظم اآللية       

يهدف من خالل  مشاريعه  تطوير شبكة وطنية لإلعالم العلمي  اللسانيات ، حيث 

 :   في  إطار برنامج بحث  في المحاور التالية؛والتقني

  :اعي  وهندسة البرمجيات  االصطنالذكاءـ  أ 

 ، للغة الطبيعية،وطرق البحث عن المعلومات ،التكشيفاآلليةوفيه المعالجة        

  . ،تنقية المعلومات االنترنتالمالحة على شبكة 

  :ـ أمن ونوعية الخدمات  ب 

 موظفا دائما 52ا القسم ذ ويعمل  في  ه، والوقاية والتشفيراآلمن نظم وفيه   

  :لتالية ،حسب الرتب ا

  العدد  الرتبة  

  02  مساعد بحث 

  08  مكلف بالبحث 

  11  ملحق بالبحث 

  31  مهندس 

  

 الجدول رقم 56:يبين توزيع  الموظفين الدائمين  في قسم النظرية وهندسة النظم اآللية حسب رتبهم

  

   : متمثلة  في ا  القسمذ وفرق بحث  ه      

  .ن قواعد البيانات  بصفة عامة وتهتم بميدا: واعد البيانات قـ فرقة أ 

  .  للمعلومات اآللية  االصطناعي  والمعالجة الذكاءـ فرقة ب 

   .الملتيميدياـ فرقة النظم ووثائق  ج 

  .وماتو حماية المعل؛اآللي اإلعالممن نظم أوتهتم ب:اآللي اإلعالممن أـ فرقة د 
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  لوطنية الجزائرية   في موقع واب المكتبة اهندسة التوثيق و اللسانيات  ـ ثانيا 

  اآللي اإلعالمقية تقنيات  تقنيات متالزمة مع بو اللسانيات؛هندسة التوثيق تشكل      

للنشاطات   ،اآلليللعمل    التقنيات متكاملة فيما  بينها،وهي  تثمين  هالتوثيقي،فهذ

  ،من خاللتطبيق له ا كله ما ال،وهذفي  مصالح المكتبة  الوطنيةالفنية والتقنية 

  على الخط اآلليلفهرس تطبيقات ل   ال على سبيل المثال،أيالموقع االلكتروني

   . على الموقعلككذغير المتاحة المباشر،مع تعميم ذلك على  البيبليوغرافية الوطنية،
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   والروابط  :المحور السابع

  

 التقني  العلمي واإلعالم في موقع واب  مركز البحث في الروابط:أوال 

بتطبيق واسع ، العلمي  والتقني اإلعالميتميز موقع واب  مركز البحث  في          

  : التالية األشكالمحتويات ما تبينه ومنها ودوليا ،حليا ملتقنية  الروابط ، 

  روابط الصفحة االستقبال الرئيسيةأ ـ 

  
CERISTالشكل رقم 40: يبين روابط الصفحة االستقبال الرئيسية لموقع واب مركز 

 

 
CERISTالشكل رقم 41:  يبين روابط التعريف بمركز 
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CERISTالشكل رقم42 : يبين روابط أقسام بحث مركز 

 

 
CERISTالشكل رقم 43: يبين روابط دائرة التجهيز بموقع واب مركز 
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CERISTالشكل رقم44 : يبين روابط المصادر على الخط  بموقع واب مركز 

  

  
CERISTالشكل رقم 45: يبين روابط معلومات الباحثين بموقع واب مركز 
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  ب ـ روابط  المكتبة الرقمية

  
 الشكل رقم 46: يبين روابط  المكتبة الرقمية

 

  والتقني مي ل العاإلعالمروابط دائرة ج ـ 

  
 الشكل رقم47 : يبين روابط دائرة اإلعالم العلمي والتقني
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  RIBU جامعيةالشبكة الجهوية للمكتبات ال  روابط د ـ

 الجامعيةلمكتبات لهي شبكة ؛RIBU 1الشبكة الجهوية للمكتبات الجامعية           

 البرنامج طارإيإنشاءها  في ،تم ؛في الجزائر الوسط لمؤسسات التعليم العالي  لجهة 

 3، أوربيتينجامعتين مع بالتعاون  Tempus MEDA III، 2  لدعم التعليم العالي األوربي

  :  الموالي  أنظر الشكل

  
RIBU الشكل رقم 48: يبين صفحة استقبال الشبكة الجهوية للمكتبات  

  

   :هي في  هذه الشبكة األعضاء  الجزائرية مؤسسات التعليم العالي و      

  .جامعة العلوم التقنية  هواري  بومدين ـ 

  .دحلب  ـ البليدة  ـ جامعة ساعد 

  .لعاصمة ة ـ الجزائر  اـ جامعة بن يوسف  بن  خد

                                                
1 - RÉSEAU RÉGIONAL INTER BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES- http://www.ribu-dz.org/tempus-dz  
2 - Tempus : Trans-European Mobility for University Studies- http://www.etf.eu.int/ tempus.nsf 
3 -Université Libre de Bruxelles  , Université d’ Aix Marseille I 

http://www.ribu-dz.org/tempus-dz
http://www.etf.eu.int/
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  .ـ جامعة  عبد الرحمن ميرة ـ بجاية

  . تيزي  وزوــ جامعة مولود معمري 

  .ـ جامعة الصديق  بن يحي ـ جيجل 

   .ـ بومرداس ـ جامعة محمد بوقارة

  .لعلمي  والتقني اـ مركز البحث في  اإلعالم 

  .ـ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 

  .ـ المدرسة الوطنية لإلدارة
  

ك لمكتبات  الفهرس  المشترإنشاءهو ؛ه الشبكةذوالهدف  الرئيسي  من ه           

 ه الجامعاتذ هتم اعتماد مكتبات ،بعد ما2005جانفي في، فيهأ،وقد بدجامعات الوسط

من انجاز ، SYNGEBهو برمجي و،برمجي  مشترك وموحد في  تسيير ها تطبيق 

 .لجهوية للمكتبات الجامعيةلشبكة اا  الشريك التقني  في  مشروع،CERIST  مركز

ن القائمين ،وتكوين المؤطرياآللي اإلعالمتنصيب تجهيز يتعلق  بعملية التزويد،وفيما 

 علوم  فيأو ،سواء في علوم المكتبات،على تسيير المكتبات الجامعية  المعنية 

 إلىجل الوصول  أمن  و الجزائريون ،األوربيونفيتكفل بهم الشركاء  ، اإلدارة

 يحصر أكثر من مليون الذي األخيرا ذه.هدف  وضع الفهرس  المشتركقيق  تح

 ه الشبكة الجهوية للمكتباتقامت هذوقد . مكتبات10مرجع،وهو ما يمثل  رصيد 

  :وقد كانت كالتالي ،بعدة  أيام دراسية لمناقشة مواضيع راهنة،الجامعية

  الجامعة  التاريخ  عنوان األيام الدراسية

  جامعة بومرداس  2005 جوان 14  عية  الجامالمكتباتشبكات 

  جامعة جيجل   2006جوان  21  تكوين المكتبيين 

  جامعة تيزي وزو  2006جوان  27    على شبكة االنترنتمكتبتي 

RIBU الجدول  رقم57 : يبين  األيام الدراسية المقامة من طرف  الشبكة الجهوية للمكتبات  
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  لوطنية الجزائرية  ـ الروابط في موقع واب  المكتبة اثانيا

   موقع المكتبة الوطنية الجزائرية،         يوجد مستوى واحد فقط من الروابط   في

،ال وال توجد روابط خارجيةتظهره صفحة االستقبال،وما تم توضيحه سابقا،وهو ما 

الموقع يجمع مجموعة من ا ،فهذمع مواقع واب،وال مع بوابات،والمع أي شبكة

فيه تطبيقات تقنيات فلو كانت .ترتبط بصفحة استقبال واحدة،صفحات واب  بسيطة  

 ،خرىأ وأخرى وجود مستويات إلى؛لك،لما دفع ذ  التوثيقي كما  يجباآللي اإلعالم

تاحة فرصة وإ واسع،لصفحات الواب ومواقعها،مي سلّعطاء  بناء تشابكي إبدافع 

  .المية ومع مواقع هيئات رسمية ع،جنبيةأمع بوابات ،ربط الموقع العام
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 د البياناتـقواع :المحور األول  

  

   مي والتقني ل العاإلعالممركز البحث في  في موقع واب بيانات ال قواعد  :أوال

ة عد للمستفيدين الباحثين  على الخط المباشر CERISTيتيح مركز البحث         

ة يوقواعد بيانات دول قواعد بيانات وطنية من إنتاجه،يوهأنواع  من قواعد البيانات،

لى حاجيات المستفيدين  لإلجابة ع، المركزيتم استخدامها من طرفبها،شترك م

تصالهم بالمركز وفق مراحل محددة واعد أن يتم تحديد مالمحهم البحثية،بوالباحثين،

  اسب اآللي لحرة، التي  يتيحها مركز الح إلى قاعدة بيانات البرمجيات اباإلضافة،

Centre de Calcul.   

  بيانات الوطنيةواعد الــ ق 1

لوغرافية  بيببيانات خدمات قواعد  للمستفيدين CERIST يقدم مركز البحث        

كتاب،دورية،مقال،مؤسسة ( من حيث نوع الوعاء وهي متنوعة،وطنية على الخط 

،ومن حيث ) كل تخصصات العلوم والتكنولوجيافي(ومن حيث التخصصات ،)توثيقية

 بطاقة فهرسة(بيبليوغرافي يم ال،ومن حيث التنظ)، إنجليزيةعربية، فرنسية(اللغة

،كما أيضا من )بطاقة هوية المؤسسات التوثيقية   ،تحليليشاري إمستخلص وصفية،

 اآللي الراجع كما يقدم المركز فرصا للبحث.وظهورها األول؛ث  سنوات إنتاجها حي

الكلمات و  شبكة االنترنت بالعنوان،المؤلفمن خالل موقعه علىعلى الخط المباشر،

 : التاليالجدول مبينة في تلك قواعد البيانات،والمفتاحية
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  التسمية األصلية  قواعد  البيانات الوطنية  الرقم

01 ASA  ALGERIAN SCIENTIFIC ABSTRACT 

02  ALGERIANA  ALGERIANA  

03  ISSN  INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER  

04  REPBIB  REPERTOIRE DES BIBLIOTHEQUES  

05 FNT  FONDS NATIONAL DES THESES 

06  BIBNAT  BIBNAT  

07  ANIS  ANIS  

08  CAP  CATALOGUE ALGERIEN DES PERIODIQUES  

09  CAT  CATALOGUE ALGERIEN DES THESES  

10  BDRC  BASE DE DONNEES DES PROJETS DE RECHERCHE EN COURS  

  

  المتاحة على الخط CERISTمركز البحثيبين قواعد البيانات الوطنية ل :3الجدول رقم

  

   ):ALGERIAN SCIENTIFIC ABSTRACTS) ASAقاعدة البيانات  ـ  1ـ1

  

سنة أول ،2001 سنة CERISTأنتجها مركز هي قاعدة بيانات وطنية،       

لتخصصات،ومتعددة متعددة ا بيبليوغرافية تحليلية،بياناتوهي قاعدة ، استخدام

،لكل طنيلمنشورات العلمية الجزائرية على المستوى الوتحصر وتشير إلى االلغات،

 تسجيلة بيبليوغرافية،متاحة 2600ى حصر وقد وصلت إل،أشكل وسائط المعلومات

 شبكة لموقع مركز البحث علىمن خالل روابط النصوص على الخط المباشر،

نوان ـالل  نافدة بحث ،عن طريق  العـ فيها من خيـ اآللحثـ،ويتم الباالنترنت

  فمثال البحث البيبليوغرافي  بالكلمة المفتاحية. المؤلف و بالكلمات المفتاحية و

INTERNET طي  إجابة في شكل قائمة ألفبائية،بعناوين المنشورات يع

 :يأنظر الشكل الموال .أسماء المؤلفين،وفي تخصصات عدة،مرفقة بالعلمية
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  ASA في قاعدة البيانات INTERNET للمنشورات بالكلمة المفتاحية  الراجعاآللي البحث  نتيجةيبين قائمة : 2الشكل رقم

  

القائمة لخيارات المقدمة في باالطالع على ا بعد ذلك،يقوم الباحث و           

باستخدام سب بحثه،ه حويختار العناوين المناسبة لفبائية المتحصل عليها سابقا،لاأل

، يحصل  طلوب،مباشرة بعد ذلكبالضغط على العنوان الم، المناسب اآللياالختيار

على التسجيلة البيبليوغرافية المطلوبة للعنوان المحدد، حيث تكون على نافدة فرعية 

 .UNIMARACمواصفة بو أ ISBDمواصفة  بوأ FORMAT PUBLICبخيارات المواصفة 

  : الموالية الثالث أنظر األشكال
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 FORMAT PUBLIC بالمواصفة ASAعدة البيانات يبين عرض تسجيلة المنشور المحدد في قا : 3الشكل رقم

 

لتسجيلة البيبليوغرافية   بيانات  اFORMAT PUBLICتعرض مواصفة          

ي الموحد عنوان المكتبة،الرقم الدوللغة المنشور ،عنوان المنشور،المؤلفين،:التالية

 ال يكون أي أنهللسلسلة،أسلوب اإلتاحة ، ثم المستخلص،الذي يكون باللغة الفرنسية،

ويكون تحليلي إشاري،وغير  مرفق بالكلمات ،بالضرورة  بنفس لغة المنشور العلمي

 . FORMAT PUBLICوفيما يلي عرض المستخلص بالمواصفة المفتاحية،
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  FORMAT PUBLICالمنشور المحدد  بالمواصفة   يبين عرض مستخلص تسجيلة :4الشكل رقم

  

  
  ISBDنشور المحدد بمواصفةيبين عرض تسجيلة الم:  5 الشكل رقم
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 بعرض بطاقة ،ليوغرافيةببيانات التسجيلة البي ISBD        تعرض مواصفة 

واالسترجاع بحث لتحدد بعد ذلك طريقة الالفهرسة الوصفية  للمنشور العلمي،

  . الراجع اآلليفي نفس نافدة البحث ،شاريثم عرض المستخلص التحليلي اإل،اآلليين

  

  :ALGERIANAت ـ قاعدة البيانا 2ـ1

 عن كل أشكال انات تقوم بإحصاء وحصر واإلعالن  وهي قاعدة بي         

غرافية،متعددة بيبليوفي الخارج،وهي قاعدة بيانات الوثائق،المنتجة حول الجزائر،

بالربط مع النصوص المترابطة التخصصات واللغات،متاحة على الخط المباشر،

وحاليا تحصر أكثر من ،أول استخدام،سنة 1991مند سنة ،ceristلموقع مركز 

 : ةالتالي   األربعأنظر األشكال. مرجع 16166

  

  
  

  ALGERIANA في قاعدة  ALGÉRIEيبين قائمة البحث الراجع للمنشورات بالكلمة المفتاحية: 6الشكل رقم 
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  ALGERIANA  في قاعدة FORMAT PUBLICيبين عرض  تسجيلة   المنشور المحدد  بالمواصفة : 7الشكل رقم 

  

  
  ALGERIANA في قاعدة  ISBDيبين عرض تسجيلة   المنشور المحدد  بمواصفة : 8الشكل رقم
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  ALGERIANA في قاعدة  UNIMARACيبين عرض تسجيلة   المنشور المحدد  بمواصفة  : 9 الشكل رقم

  

   ):INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) ISSN ـ قاعدة البيانات 3 ـ1

والسالسل  ،لمنشورات الدوريات  ، حصرية  إشارية بياناتوهي قاعدة            

َ أول استخداموقد كانت سنة في الجزائر،   دورية1885وتضم حاليا ،1999 لها

  : الموالية األربع أنظر األشكال،وطنية
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  ISSN   ت بيانافي قاعدةRISTبالعنوان   ألسماء الدورياتيبين قائمة البحث الراجع : 10الشكل رقم

  

  
  ISSN  بيانات في قاعدةFORMAT PUBLIC بالمواصفة  RIST الدورية المختارة يبين تسجيلة  : 11الشكل رقم
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  ISSN  بيانات في قاعدةISBD بمواصفةRISTبالعنوان   ألسماء الدورياتيبين قائمة البحث الراجع: 12الشكل رقم 

  

  
  

  ISSN  بيانات في قاعدةUNIMARACبمواصفة  RIST بالكلمة اء الدوريات ألسميبين قائمة البحث الراجع :13الشكل رقم
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   ):REPERTOIRE DES BIBLIOTHEQUES) REPBIB   ـ قاعدة البيانات 4ـ 1

حصاء اإليقوم ب،وهو دليل على الخط المباشروهو قاعدة فهرس المكتبات،           

مرجعا  ر هذه القاعدةت الجزائرية،وتعتبومراكز المعلوما،واإلعالن عن المكتبات

الدليل  على وحاليا يشتمل هذا ت مصادر المعلومات  في الجزائر،حقيقيا لمؤسسا

  . توثيقية  مؤسسة491

  

   ):FONDS NATIONAL DES THESES) FNT قاعدة البيانات  ـ5 ـ1

بهدف إنشاء رصيد إشارية عن رسائل البحث األكاديمي، بياناتوهي قاعدة          

  .  cerist على مستوى مركز وطني للرسائل 

  

  :BIBNAT قاعدة البيانات  ـ6 ـ1

ون مع محددة من طرف المركز،بالتعا،وصفية، بيبليوغرافية بياناتوهي قاعدة       

  .المكتبة الوطنية الجزائرية

  

  :ANISـ قاعدة البيانات 7ـ 1

نيات ،تحصر الوثائق المتعلقة  بالعلوم والتق إشارية بياناتوهي قاعدة         

  .1965ـ 1950مابين فترة ،النووية

  

   ):CATALOGUE ALGERIEN DES PERIODIQUES) CAPـ قاعدة البيانات  8ـ 1

لف في  مخت للدوريات المسجلة،إشارية، وهي قاعدة بيانات حصرية          

  :نظر األشكال األربع الموالية أ.المؤسسات التوثيقية الجزائرية
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  CAP  بياناتفي قاعدةRISTبالعنوان   ألسماء الدوريات البحث الراجعيبين قائمة: 14الشكل رقم

  

  
  

  FORMAT PUBLIC بالمواصفة  CAP  بياناتفي قاعدةRIST الدورية المختارة يبين تسجيلة  : 15الشكل رقم
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  ISBDبمواصفة CAP  بياناتفي قاعدةRIST الدورية المختارة يبين تسجيلة : 16الشكل رقم

  

  
  

  UNIMARAC بمواصفة  CAP  بياناتفي قاعدةRIST الدورية المختارة يبين تسجيلة : 71الشكل رقم
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   ):CATALOGUE ALGERIEN DES THESES) CATـ قاعدة 9ـ 1

لمكتبات المودعة في ا؛األكاديميةوهي قاعدة بيانات حصرية إشارية للرسائل        

  :أنظر األشكال األربع التالية .ومراكز البحث  عبر الوطن

  
  

  CAT بياناتفي قاعدةINFORMATION بالكلمة المفتاحية  ألسماء الرسائليبين قائمة البحث الراجع : 18الشكل رقم

  

  
  

  FORMAT PUBLIC بالمواصفة  CAT بيانات في قاعدةالرسالة المختارة يبين تسجيلة  : 19الشكل رقم
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  ISBD بمواصفة CATت بيانا في قاعدةالرسالة المختارة يبين تسجيلة : 20الشكل رقم 

  

  
  UNIMARAC بمواصفة  CAT بيانات في قاعدةالرسالة المختارة يبين تسجيلة : 21الشكل رقم 
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   ):BASE DE DONNEES DES PROJETS DE RECHERCHE EN COURS) BDRC ـ قاعدة البيانات 10ـ 1

 ور االنجاز علىالتي في طد بيانات إشارية عن كل المشاريع، وهي قاع         

 مشروعا في طور االنجاز،على المستوى 24324  حاليا وتحصيالمستوى الوطني،

 و البحث بين ،والتعاونعالقات االتصالوتهدف هذه القاعدة إلى توسيع .الوطني

ذه المشاريع  على المستوى لهالمجموعات المختلفة،لفرق البحث األكاديمي،

ملة إلبداء اآلراء  كاومن جهة أخرى ،إتاحة الفرصة الالوطني،هذا من جهة،

 على ؛التي  هي  في  طور  االنجازن أجال التثمين الفعلي  للمشاريع،موالتقييم،

  . مستوى التراب  الوطني 

  

  ـ قواعد البيانات الدولية2

ي تقدمها المكتبة  الخدمات التأهمتشكل قواعد البيانات الدولية خدمة من        

 بنشر ت رابط  النص المتشعب المتعلق ، كما  هي خدمة ضمن خدماالرقمية للمركز

، عد الدولية للبيانات ذات طبيعة علمية تقنية ، كون هذه القواالمعلومة العلمية والتقنية

   :ويتم توضيحها في الجدول التالي
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  قواعد البيانات الدولية  الرقم  قواعد البيانات الدولية  الرقم

01 ADONIS  16  IEE-IEEE  

02  AGRECOLA  17  INIS  

03  AGRIS  18  LISA  

04  ANALYTICAL ABSTRACT   19  MEDLINE  

05 BIOTECHNOLOGIE 

ABSTRACTS 

20  NTIS  

06  BN-OPALE  21  OCLC COMPUTER   LIBRARY   

07  CANCER CD  22  OCLCE- LIBRARY  

08  CD-THESE  23  OCLC  LIBRARY  

09  CD-UNESCO  24  PERTOL&GAZ  

10  COMPUTER-SPECS  25  SERLINE  

11  ELECRE  26  SIGLE  

12  ERIC  27  SOCIOFILE  

13  FRANCIS  28  SPORT DISCUS  

14  GEO-ARCHIVES  29  Ulrich’s International Periodicals 

Directory  

15  GEOREF  30  WORD ACADEMIC DATABASE  

  

  عبر موقع الواب  CERISTيبين قواعد البيانات الدولية المتاحة على الخط المباشر من طرف مركز البحث:4الجدول رقم 

  

   :ADONIS ـ قاعدة بيانات1ـ2

 680تحصر ،ي قاعدة بيانات بالنصوص الكاملة هADONISقاعدة                

وتغطي ،ت هذه المجالتاكما أيضا مزودة بقاعدة مرجعية لمحتويعنوانا لمجلة طبية،

   .1994 حتى 1992فترة مابين 
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   : AGRECOLA ـ قاعدة بيانات2ـ2

 المنتج
National Agricultural Library 

األمريكيةالواليات المتحدة   

 الفالحة والميادين الالحقة،االقتصاد الزراعي ، النباتات الطبية مواضيع التغطية

1984مند  سنوات التغطية  

تطور السنويمعدل ال    مرجع100000 

  مرجع3300000 الحجم الكلي

 فصلية التحديث
  AGRECOLA يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات :5الجدول رقم

  

  : AGRISـ قاعدة بيانات 3ـ2

 المنتج
Agris Co-Ordinating Center, Food and Agriculture Organization 

(FAO) 

  الميادين الالحقةإلى باإلضافة والفالحة التغذية قطاع  البحث والتطوير في مواضيع التغطية

1975مند  سنوات التغطية  

 000 30 مرجع معدل التطور السنوي

  000 000 2 مرجع الحجم الكلي

 فصلية التحديث

  AGRIS يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:6الجدول رقم

  

  : ANALYTICAL ABSTRACT ـ قاعدة بيانات4ـ2

 المنتج
Royal Society of Chemistry  

 بريطانيا العظمى

.الكيمياء التحليلية، الصناعة ،العلوم والتكنولوجيا، الطاقة مواضيع التغطية  

 مند 1980 سنوات التغطية

معدل التطور 

 السنوي
  000 15 مرجع

  000 200 مرجع الحجم الكلي

 فصلية التحديث

  ANALYTICAL ABSTRACT ناتيبين الوصف الفكري لقاعدة بيا:7الجدول رقم 
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  : BIOTECHNOLOGIE ABSTRACTSـ قاعدة بيانات 5ـ2

 .DERWENT Publications, Ltd المنتج

نولوجيا ،الهندسة الوراثية ،هندسة البيوكيمياء كالبيوت مواضيع التغطية  

 مند 1982 سنوات التغطية

  000 12مرجع معدل التطور السنوي

 000 150مرجع  الحجم الكلي

 فصلية  التحديث

  BIOTECHNOLOGIE ABSTRACTS يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:8الجدول رقم 

  

   : BN-OPALE ـ قاعدة بيانات 6ـ2

 ؛المراجع البيبليوغرافية الكاملة تحصر وهي بيبليوغرافية وطنية فرنسية،    

   .1970والمنشورة والمودوعة قانونيا منذ  والموحدة 

  

   : CANCER CDت ـ قاعدة بيانا7ـ2

 المنتج
Elsevier Science B.V., US National Library of Medecine 

األمريكيةالواليات المتحدة   

  ،التجريبية والبحث األساسيةعلم السرطان العيادي  والتجريبي ،العلوم  مواضيع التغطية

 مند 1984 سنوات التغطية

  000 77 مرجع معدل التطور السنوي

  000 780 مرجع الحجم الكلي

 فصلية التحديث

  CANCER CD يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:9الجدول رقم 

  

  : CD-THESEـ قاعدة بيانات  8ـ2

 المنتج
Sociological Abstracts Son Diegon 

  األمريكيةالواليات المتحدة 

  المناقشة في فرنسا الدكتوراهفهرس رسائل  مواضيع التغطية

1972مند  سنوات التغطية  

 THESE- CDيبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:10الجدول رقم 
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  :CD-UNESCOـ قاعدة بيانات  9ـ 2

-CDقواعد بيانات 

UNESCO  

  المحتوى

UNESBIB    اليونسكومنشورات  

IBEDOCSL   اآلدابيات المتخصصة  في  علوم التربية  

ICOMMOS  ريةاألثليوغرافية في المتاحف والمواقع مراجع بيب  

DARE   قاعدة لهيئات ومراكز بحث 

ENERGY   المتخصص في الطاقة المتجددة اإلعالمقاعدة لمعاهد بحث ومصالح .  

UNESDATA   اليونسكوفهرس قواعد بيانات  

  

  UNESCO- CDيبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:11الجدول رقم

  

    :COMPUTER-SPECS ـ قاعدة بيانات 10ـ 2

 GML Corporation المنتج

  . منتج1500 من أكثرعتاد اإلعالم اآللي  واآللي  المسوق عبر العالم من طرف  مواضيع التغطية

 فصلية  التحديث

  

  SPECS- COMPUTERيبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:12الجدول رقم 

  

  :ELECRE ـ قاعدة بيانات11ـ 2

  Editions du Cercle de la Librairie  المنتج 

 عنوان منشور في السوق العالمي للكتاب ، 3000000أكثر من تحصر   الحجم

هذه القاعدة تستخدم أثناء .  دار طبع 12000والمنشورمن طرف اكثر من 

  .عملية اختيار وتزويد  الكتب 

  

  ELECRE يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:13الجدول رقم 
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  : ERICـ قاعدة بيانات 12ـ 2

 US Department of Education المنتج

التربيةعلوم  مواضيع التغطية  

  منذ 1966 سنوات التغطية

 التطور  معدل

 السنوي
  000 31  مرجع  

 000 775مرجع  الحجم الكلي

 سداسية التحديث

  

  ERIC يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:14الجدول رقم 

  

  :FRANCIS  قاعدة بياناتـ13ـ 2

 المنتج
NIST 

 فرنسا

مواضيع 

تغطيةال  
 علم النفس ،التعليم ،الهندسة المعمارية ،التاريخ ، الفنون

سنوات 

 التغطية
 منذ 1984

 فصلية التحديث

  

  FRANCI الوصف الفكري لقاعدة بياناتيبين :15الجدول رقم 

  :GEO-ARCHIVESـ قاعدة بيانات  14 ـ 2

 المنتج
National Information Services Corporation 

األمريكيةة الواليات المتحد  

 جيوهيدرولوجيا مواضيع التغطية

  منذ 1974 سنوات التغطية

 فصلية التحديث

  

  ARCHIVES- GEOالفكري لقاعدة بياناتيبين الوصف :16الجدول رقم 
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  :GEOREFبيانات ـ قاعدة  15 ـ 2

 المنتج
American Geological Institut 

األمريكيةالواليات المتحدة   

جيوفيزيا ،الجيولوجيا البنيوية،الجيولوجيا االقتصادية ،الباليونثولوجيا، ال مواضيع التغطية  

  مند 1985 سنوات التغطية

 000 70مرجع  معدل التطور السنوي

  000 910 1مرجع  الحجم الكلي

 نصف شهرية التحديث

  

  GEOREF بياناتيبين الوصف الفكري لقاعدة :17الجدول رقم 

  

  :IEE-IEEEـ قاعدة بيانات   16ـ 2

 المنتج
Institution of Electrical Engineers IEE 

األمريكيةالواليات المتحدة   

...،الرياضيات اإللكترونيكعلوم الهندسة ،الفيزياء ،هندسة  مواضيع التغطية  

  منذ 1987 سنوات التغطية

 000 300  مرجع   معدل التطور السنوي

  000 750 4  مرجع الحجم الكلي

ريةشه التحديث  

  

  IEEE- IEEيبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:18الجدول رقم 

  

  : INISـ قاعدة بيانات 17 ـ2

 المنتج
Agence Internationale de l'Energie Atomique 

 النمسا

  التطبيقات النووية مواضيع التغطية

  منذ 1970 سنوات التغطية

مرجع      معدل التطور السنوي  94 000 

  000 200 1  مرجع الحجم الكلي

 فصلية التحديث

  INIS يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:19الجدول رقم 
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  : LISA ـ قاعدة بيانات18ـ2

 المنتج
Bowker Saur, Ltd.; Library Association Publishing 

 بريطانيا العظمى

...لبحث  ،التخزين وااألتمتة واالتصال ،علوم المكتبات ،اإلعالمعلم  مواضيع التغطية  

  منذ de 1969 سنوات التغطية

  000 13 مرجع  معدل التطور السنوي

  000 13مرجع  الحجم الكلي

 نصف شهرية التحديث

 LISA اعدة بياناتيبين الوصف الفكري لق:20الجدول رقم 

 

  : MEDLINEـ قاعدة بيانات 19 ـ2

 المنتج
National Library of Medicine 

ريكيةاألمالواليات المتحدة   

...الطب ،الهندسة الحيوية ،البيولوجبا ،علم الصيدلة ،الطب البيطري  مواضيع التغطية   

  منذ 1966 سنوات التغطية

مرجع      معدل التطور السنوي 380 000  

  8.400.000  مرجع الحجم الكلي

 شهرية التحديث

  MEDLINE بياناتيبين الوصف الفكري لقاعدة :21الجدول رقم 

  

  : NTISـ قاعدة بيانات 20 ـ2

 المنتج
National Technical Information Service 

األمريكيةالواليات المتحدة   

...تكنولوجيا الفضاء ،الفالحة ، االتصال البيوتقنولوجيا ، مواضيع التغطية  

 منذ 1983 سنوات التغطية

مرجع   معدل التطور السنوي 70 000  

  000 700مرجع  الحجم الكلي

تحديثال  فصلية 

  NTIS لقاعدة بياناتيبين الوصف الفكري :22الجدول رقم 
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   : OCLC COMPUTER   LIBRARY ـ قاعدة بيانات 21 ـ2 

 المنتج
O.C.L.C 

األمريكيةالواليات المتحدة   

... ،االتصال ،الفن اآللي اإلعالم مواضيع التغطية  

  منذ 1980 سنوات التغطية

  000 23 مرجع  معدل التطور السنوي

  500 384مرجع  الحجم الكلي

 سنوية التحديث

  OCLC COMPUTER   LIBRARY يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:23الجدول رقم 

  

  : OCLCE- LIBRARYـ قاعدة بيانات  22ـ 2

 المنتج
O.C.L.C 

األمريكيةالواليات المتحدة   

 علوم التربية مواضيع التغطية

 منذ 1980 سنوات التغطية

  000 24مرجع  معدل التطور السنوي

  000 612مرجع  الحجم الكلي

 سنوية التحديث

  LIBRARY- OCLCE يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:24الجدول رقم 

  

  : OCLC  LIBRARYـ قاعدة بيانات 23 ـ2

 المنتج
O.C.L.C 

األمريكيةالواليات المتحدة   

....البيئة ، التلوث  مواضيع التغطية  

وات التغطيةسن   منذ 1980 

معدل التطور 

 السنوي
 000 25  مرجع

  500 670مرجع  الحجم الكلي

 سنوية التحديث

  OCLC  LIBRARY يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:25الجدول رقم 
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  : PERTOL&GAZ ـ قاعدة بيانات24 ـ2

  

  GAZ& PERTOLياناتيبين الوصف الفكري لقاعدة ب:26الجدول رقم 

 

   : SERLINE ـ قاعدة بيانات25 ـ2

 المنتج
National Library of Medicine 

األمريكيةالواليات المتحدة   

  العلوم الطبية والشبه طبية  مواضيع التغطية

 منذ 1966 سنوات التغطية

مرجع   معدل التطور السنوي 380 000  

 337 880  مرجع الحجم الكلي

  SERLINEيبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:27الجدول رقم 

 

  : SIGLEـ قاعدة بيانات  26 ـ 2

 European Association for Grey Literature Exploitation المنتج

 مواضيع التغطية
 واإلنسانيةالعلوم التطبيقية ،التكنولوجيا ،االقتصاد ،العلوم االجتماعية 

...،علم الصيدلة ،الصناعة   

طيةسنوات التغ   منذ 1980 

  000 40  مرجع معدل التطور السنوي

  000 364   مرجع الحجم الكلي

 سداسية التحديث

  

  SIGLE يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:28الجدول رقم 

 المنتج

l'Institut Français du Pétrole 

 l'Association des Techniques des ـ  Gaz de France (GDF) ـ 

Industries du Gaz 
 فرنسا 

 مواضيع التغطية
 ،علم واإلنسانيةالعلوم التطبيقية ،التكنولوجيا ،االقتصاد ،العلوم االجتماعية 

...الصيدلة ،الصناعة   

  000 185 مرجع   الحجم الكلي

 سداسية التحديث
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  : SOCIOFILEـ قاعدة بيانات 27 ـ2

 المنتج
Sociological Abstracts Son Diegon 

األمريكيةالواليات المتحدة   

لتغطيةمواضيع ا  
علم االجتماع ،االنتروبولوجيا،التربية ،العلوم السياسية ،علم النفس االجتماعي 

 ،االقتصاد 

 منذ 1974 سنوات التغطية

معدل التطور 

 السنوي
 000 15  مرجع

 000 386  مرجع  الحجم الكلي

 فصلية التحديث

  SOCIOFILE يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:29الجدول رقم 

  

  :SPORT DISCUSـ قاعدة بيانات 28ـ2 

  SPORT DISCUS يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:30الجدول رقم 

  

Ulrich’s International Periodicals Directory 29 بيانات  قاعدة  ـ ـ 2   
 R.R Bowker/Elsevier المنتج

  ية متعددة التخصص  السالسل الدولفهرس منشورات مواضيع التغطية

  منذ 1979 سنوات التغطية

 باآلالف   معدل التطور السنوي

 215.000  مرجع الحجم الكلي

 فصلية التحديث

Ulrich’s International Periodicals Directory  يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:31الجدول رقم 

   

جالمنت  Sport Information Ressource Centre 

 مواضيع التغطية

 ،علم النفس ،علم االجتماع ،البيوحركي ، اإلداريةالنشاطات الرياضية ،القواعد 

 التدريبات ، تاريخ الرياضة ،التنصيب والتجهيزات ، الطب   التربية الفيزيائية ،

...البيداغوجيا الرياضية   الرياضي ،  

 منذ 1980 سنوات التغطية

 سداسية التحديث



 
  تحلیل معاییر التقییم : الفصل  السادس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 187 - 

:WORD ACADEMIC DATABASE   ـ قاعدة بيانات 30ـ 2 

 AIU/UNESCO المنتج

 فهرس الجامعات ، النظم والشهادات العليا مواضيع التغطية

  منذ 1980 سنوات التغطية

  دولة في العالم 179في  مفهرسة   هيئة12000 الحجم الكلي

  WORD ACADEMIC DATABASE يبين الوصف الفكري لقاعدة بيانات:32الجدول رقم 

  

  Base de données pour les logiciels libre  ـ قاعدة بيانات البرمجيات الحرة 3

 بإتاحة ؛ العلمي والتقنياإلعالم        يقوم مركز الحسابات لمركز البحث في 

لى  عBase de données pour les logiciels libreقاعدة بيانات للبرمجيات الحرة  

،وهي طاعاتفي العديد من التخصصات والق،http:// freesoft.cerist.dz وقعط المراب

،حيث يقدم االستخدامات الممكنة،وكيفيات التنصيب أحد أهم منتجاته في المركز 

كما يعرض .والطبعات الحديثة فيها واالستغالل،ومميزات هذه البرمجيات الحرة،

 منتجاته إلىإضافة  البرمجيات في العالم ككل،هذهأيضا المعلومات الشاملة حول 

 : وهياألخرى

  .ـ برمجيات الفوترة

  .ـ برمجيات لتسيير البريد

  .ceristـ قاعدة تسيير المنشورات العلمية لباحثي  مركز

  .بروتوكوالت نقل الملفات،شبكة العنكبوتيةـ خوادم البريد االلكتروني،

  

   في موقع واب المكتبة الوطنية الجزائريةبيانات القواعد  : ثانيا

 ،المكتبة الوطنيةنات في موقع واب قواعد البياتقنية  أما بالنسبة لتطبيقات           

فهارس  كذلك ؛ال تواجد ،وحتى قوائم البيبليوغرافية الوطنية والفال تواجد لها تماما

وخدمات  ،وهذا  ما يترتب  عنه عدم وجود خدمات قواعد المعلوماتلتطبيقاتها،

 ىاألخرافية الوطنية و ومختلف الفهارس ،وبقية الخدمات الخط المباشر  للبيبليوغر

  .المرتبطة بتطبيقات تقنية قواعد البيانات 
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   و النشر اإللكترونيمنةالرق :المحور الثاني 

  

  cerist مركز  موقع واب في  و النشر اإللكترونيمنةالرق :أوال 

 في موقع واب  ؛تتمثل تطبيقات تقنيات الرقمنة والنشر االلكتروني        

   : يلي  ي  ماـ فceristمركز

  

  ةالرقمن  ـ 1  

ني  تقنية الترقيم  في عدة  العلمي  والتقاإلعالمطبق  مركز البحث في            

  وتخزين وفي رقمنة، وتخزينها في رقمنة نصوص  تشريعية يها عل اعتمد، حاالت

 الصور عامال هذهحيث تعتبر فرة في الموقع  وروابطه،الصور التوضيحية  المتو

موقع المستعمل  فكرة لحيث تقدم الموقع،علىمسهال  لطلب البحث  عن المعلومات 

كما طبقت هذه .ميةللمجالت الع الخارجي لغالف ال،ومن بين هذه الصور صفحات 

 النسخ بتصوير المقاالت،  WEBREVIEWالتقنية أيضا  في رقمنة مقاالت مجالت 

  PDF. 1وتخزينها على صيغةالمطبوعة ،

  

      :قانونيةالنصوص الـ رقمنة 1 ـ 1

  منذ بمركز البحثهذه النصوص هي  النصوص التشريعية المتعلقة          

من أصل  ، PDF بصيغة ، وهي  متاحة على الموقع وقرارات من مراسيم تأسيسه 

في رابط  ،مصدر النسخة الورقية باللغة الفرنسية  للجريدة الرسمية الجزائرية 

عبرها  تطور التي،ية التاريخللمحة ؛في  صفحة االستقبال الرئيسية، شعبتالنص  الم

  :أنظر الشكل  الموالي .هذا  المركزل التشريع  

                                                
1 Ư Le Portable Document Format (PDF) est un langage de description de pages créé par 
Adobe Systems. La spécificité du PDF est de préserver la mise en forme (polices 
d'écritures, images, objets graphiques…) telle qu'elle a été définie par son auteur, et ce 
quelles que soient l'application et la plate-forme utilisées pour lire ledit 
fichier.http :fr .wikipedia /wiki / 



 
  تحلیل معاییر التقییم : الفصل  السادس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 189 - 

  
    cerist في صفحة استقبال موقع واب  مركز روابط النصوص القانونية يبين : 22الشكل رقم

  

ونصوصها ، موضح في الجدول التالي ومواضيعهاو مرجع هذه النصوص          

     ) :2( رقم في الملحقموضحة المطبوعة الكاملة 

  القرارات

  موضوع القرار   الجريدة الرسمية يالقرار فمرجع 

 العلمي  اإلعالمالتنظيم الداخلي لمركز البحث  في    2006 سبتمبر 02 الموافق  لـ 1427 شعبان 09

  والتقني 

  المراسيم

  موضوع المرسوم  مرجع المرسوم في الجريدة الرسمية

   العلمي  والتقني اإلعالمأسيس مركز البحث  في  ت   1985 مارس 16 المؤرخ في 56ـ85رقم 

 العلمي  والتقني اإلعالمإلحاق مركز البحث  في    1986 أفريل 08 المؤرخ في 73ـ 86رقم 

  بالمحافظة السامية للبحث 

 1424 شوا ل 07 المؤرخ في  454ـ 03رقم 

  2003 ديسمبر 01الموافق لـ

 56ـ85مرسوم معدل ومتمم  للمرسوم رقم 

 المتعلق بـتأسيس 1985 مارس 16رخ في المؤ

   العلمي  والتقنياإلعالممركز البحث  في  

    cerist الواردة في صفحة استقبال موقع واب  مركز النصوص القانونية يبين : 33الجدول رقم
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  :لمجالت العلمية الغالف الخارجي لصفحاتـ رقمنة 2ـ 1

 عبر العلمية المنشورة المجالت يعفي جم التقنية البحث هذهيعتمد مركز            

كة البحث على الخط المباشر أو مجالت  شبسواء في المجالت العلمية ،موقعه

لها غلفة األ حيث يقوم برقمنة ،WEBREVIEWمجالت   أو  كذلك  كاديمية،األ

    : الموالي جدول ال،أنظر 

  مجلة الدراسات والنقد االجتماعي

REVUE D’ETUDES ET DE 

CRITIQUE SOCIALE  

  نظرية الجبر والعدد

ALGEBRA AND NUMBER 

THEORY  

  المجلة الرياضية للمغرب

MAGHREB MATHEMATICAL 

REVIEW  

  
    

  للكيمياءجريدة الشركة الجزائرية 

JOURNAL OF THE 

ALGERIAN CHEMICAL 

SOCIETY  

  المعلومات العلمية  والتقنيةمجلة 

REVUE D’INFORMATION 

SCIENTIFIQUE ET 

TECHNIQUE 

  مجلة المكتبات والمعلومات 

MADJALET ELMAKTABAT WA 

ELMAALOUMAT 

    
  

  كاديميةشبكة البحث األل رقمنة صفحات الغالف الخارجي للمجالت العلمية يبين : 34 رقملجدول ا
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  :ـ رقمنة النصوص الكاملة لمقاالت المجالت العلمية 3ـ 1

وهي ، مجلة المكتبات  والمعلوماتيوضح  الشكل التالي مقاال مرقمنا من            

تصدر عن مخبر بحث والمعلومات،ية تهتم بشؤون المكتبات  سنومجلة محكمة نصف

  المكتبات  والمعلومات،علم  بقسم،تكنولوجيا المعلومات ودورها في التنمية الوطنية 

  :أنظر الشكل الموالي .جامعة منتوري  بقسنطينة

 
   CERISTواب مركز  في موقع  مقاال رقميا بالنص  الكامليبين  : 23الشكل  رقم

  

    :ceristالمكتبة الرقمية لمركز رصيد ـ  4ـ 1

  : التالية األرصدة منcerist مركزمكتبة ل  الكلي رصيد يتكون          

 

  ـ رصيد المراجعأ

حيث تخصصه، الجزائر في األغنى فييعتبر من هذا الرصيد الوثائقي              

لمكتبات ا اآللي وعلم اإلعالم في موضوعات مرجع 4700 من أكثريتكون من 

  .في المركز حاجيات البحث والتطويرمتاحة لتلبية واالتصال، المعلومات وتكنولوجيا
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  ـ رصيد الدورياتب  

 مجلة دولية على الشكل الورقي ،من 120تحتوي هذه المكتبة  كذلك على         

 االشتراك فيها  بصورة  جارية، كما أيضا فيه رصيد من الدوريات 70بينها 

   .ددة التخصصاتالجزائرية متع

  

  لألطروحاتـ الرصيد الوطني ج 

 التعليم العالي والبحث  العلمي ذاكرة واستغالل النخبة العلمية إتاحةمن اجل         

 الرسائل المناقشة إليداعتقوم مكتبة المركز بلعب  دور مركز   العلميةلألطروحات

  .حث  العلمي ؤسسات قطاع التعليم العالي والبفي  جميع م

  

   داخل المركز والمذكرات المناقشة األطروحاتـ رصيد  د

،تتيح المكتبة عددا معتبرا CERIST  العلمية في مركزاألعماليطار ترقية إفي       

  . وثيقة 421 والمنشورات الداخلية للمركز والتي  تتجاوز والمذكراتمن الرسائل 

  

  ـ رصيد المحاضرات الدوليةه 

 بالنسبة للبحث غني جدالدولية مصدرا للمعلومات  المحاضرات ايشكل رصيد       

كلها متاحة  محاضرة دولية،120،ويتكون من اآللي اإلعالم في ميدانوالتطوير 

  . للمستفيدين من المركز

  

  ـ رصيد المقاالت العلميةو

لمجالت والنصية ل؛ هذا الرصيد يشكل أساس قاعدة البيانات  المرجعية       

  . مقاال علميا37000 يجمع أكثر من وحاليا  هدا الرصيد،المتوفرة بمكتبة المركز
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  ـ الرصيد السمعي  البصري ز 

 السمعي  اإلنتاج هما بناء وترقية ؛ا الرصيد لتحقيق هدفينذسس هأ ت          

 ترقية الفيلم العلمي ، باعتباره عامال إلى باإلضافةعلى مستوى المركز ،؛البصري  

 فيلما علميا 515وحاليا هذا الرصيد يتكون من رفة،المع إلىمن عوامل الوصول 

  .ة بيوجد رصيد ميكروفيلمي بالمكت؛ي الرصيد السمعي  البصرإلى وباإلضافة.

  

  النشر االلكتروني تقنية  ـ 2

 التوثيقي المطبقة في اآللي اإلعالم تقنيات أكثر؛تشكل تقنية النشر االلكتروني        

،عبر مختلف روابط النصوص المتشعبة للمواقع لمركزيم خدمات المكتبة الرقمية لتقد

وفي كل طرق البحث عن المعلومات العلمية ،ومصالحه ألقسامهااللكترونية 

    .على مختلف أنواع مصادرها االلكترونية نية،والتق

  

  ـ قواعد البيانات1ـ2

في  محور قواعد المعلومات  العديد ،سبق  سردهما ك؛CERIST  يتيح مركز       

ت نامنها قواعد بيا؛الدول  الغربيةللكثير من ،نات الوطنية والدوليةا قواعد البيمن

    .األمريكية،وخاصة عدد كبير منها للواليات المتحدة ا يولبريطانو النمسا  لفرنسا

  

  ـ المجالت االلكترونية 2ـ2

من المجالت ؛ رئيسيةأنواعثالث   CERISTالكترونيا مركز يتيح        

  :يوه؛لكترونيةاال

  .ـ المجالت االلكترونية  على الخط المباشرأ 

  WEBREVIEWـ مجالت ب 

  ARN 1 كاديميةمجالت شبكة البحث  األـ ج 

  
                                                

1 - ARN :ACADEMIC  RESEARCH   NETWORK 
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  على الخط المباشر ـ المجالت االلكترونية 1ـ2ـ2  

 بعضها من ، مجلة الكترونية على الخط المباشر65موعها توجد جفي م          

  .والبقية دولية ، وطنية الكترونية مجالت آلخرا، والبعض   CERIST  مركزإنتاج

و كاملة ، اأعدادهبالنص  الكامل  لمقاالت ؛ومتاحة على الخط المباشر ه المجالت ذه

أنظر و. كل  التخصصات  العلمية والتقنيةوهي  على العموم متنوعة فيبالملخصات،

  :و األشكال الموالية  الجدول
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44  International journal on artificial intelligence tools  0218-2130  
45  Journal of intelligent information systems  0925-9902  
46  Journal on special topics in mobile networks and applications  1383-469X  
47  Machine vision and applications  0932-8092  
48  Operating systems review  0163-5980  
49  Pattern analysis and applications  1433-7541  
50  Pattern recognition and image analysis  1054-6618  
51  Performance evaluation  0166-5316  
52  Performance evaluation review  0163-5999  
53  Réseaux – Communication – Technologie - Société  0751-7971  
54  Revue d'intelligence artificielle  0992-499X  
55  Revue de l'information scientifique et technique  1111-0015  
56  SIGIR forum  0163-5840  
57  SIGKDD explorations  1931-0145  
58  SIGMOD record  0163-5808  
59  Software engineering notes  0163-5948  
60  The Visual computer : international journal of computer graphics  0178-2789  
61  The Visual computer : international journal of computer graphics  0178-2789  
62  TSI : Technique et science informatiques  0752-4072  
63  Wireless communications & mobile computing  1530-8669  
64  Wireless networks  1022-0038  
65  Wireless personal communications : an international journal  0929-6212  

  CERIST  مركزوابالخط في  موقع كترونية على  اإلتمجالال  يبين:35الجدول  رقم 
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  CERISTمركزواب موقع   كشاف البحث األلفبائي لمجالت الخط المباشر فييبين : 24الشكل رقم

 
احة لفبائي ، متأااللكترونية معدة في  شكل  كشاف  المجالت قائمةإن             

خدمة من  مية للمركز،فهي تشكل ة الرقباستقبال  المكتعلى  رابط  في صفحة 

ي  ذة المطلوبة  حسب  هذا الكشاف  الجاع المجلمات المكتبة الرقمية  ،ويتم استرخد

كل  لاألعدادوبعد ذلك يمكن تصفح كل يعتير أداة البحث عن المجالت االلكترونية،

  : الفرنسية  BBF عن مجلة انموذجيلي  وفما.السنوات بالنص الكامل  للمقال

 
 لكترونيةمجالت اإلال في B نتيجة اإلجابة عن البحث بحرف يبين: 25الشكل رقم 
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ئي للمجالت اصفحة الكشاف االلكتروني االلفبعلى ، Bباختيار حرفو         

 ،ا  الحرفذبه يبدأ عنوانها المجالت  التي  يتم الحصول  على كل  ،ةاإللكتروني

  .  BBFوعندها  يتم اختيار مجلة

 
  على الخط المباشر BBF ة المجلة االلكترونييبين : 26الشكل رقم

 

ول  أمند ، والسنوات ، المجلةذه لهداألعداكل  يتم الحصول  على ها ،بعد            

 . المقال و تحديد السنة ،العدد ،مع إمكانيةخر  عدد ،آ  إلىعدد 

 
  BBF مقاال رقميا لمجلةيبين: 27الشكل رقم 
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الشكل  على المقال كامال والمقال يسترجعبعد تحديد السنة والعدد  و        

ية التحميل الفوري مع قابل،PDF،أو على صيغة  العادي  ،سواء مصورااللكتروني

عنوانها،ناشرها : التعريف بهذه المجالت حسبأيضاكما يتم .له بصورة سهلة

 المجلة،الناشر   صدور،دوريةأولتصدر فيها،سنة  العلمي،لغتها،الدولة التي

  :الفرنسية   BBF مجلةنموذجيلي  ماوفي .التجاري،رقم السلسلة و تخصص المجلة

BBF الجدول رقم 36:يبين الوصف الفكري لمجلة 

  

  WEBREVIEW ـ مجالت 2ـ2ـ2

وهي ، WEBREVIEWالمركز عبر موقعه  مجالت أيضا،كما يتيح           

سسات الجامعية ؤصدارها محليا من طرف المإيتم لكترونية  وطنية ،إمجالت 

عها سترجا،ويتم اWEBREVIEW،متاحة عبر رابط صنافهاأبمختلف الجزائرية،

 ذلك عرض ليتم بعدبطريقة مباشرة من خالل عنوانها على صفحة االستقبال، 

 والتحميل الكامل  ؛وطرق  االسترجاع، والمستخلصات  ؛واألعداد،محتويات السنوات

  : نظر الشكل  الموالي  أ.للمقاالت 

 

 Bulletin des bibliothèques de France عنوان المجلة 

 .Direction des bibliothèques et de la lecture publique de France المنتج العلمي 

1978متوفرة بمكتبة المركز ابتدءا من أعداد سنة  على الشكل الورقي   

 فرنسية اللغة 

 فرنسا الدولة 

 ثالث مرات في السنة  فترة الصدور 

 .Direction des bibliothèques et de la lecture publique de France الناشر 

 2006-0006 رد م د

 المكتبات  الموضوع 
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CERIST في موقع واب مركز WEBREVIEW الشكل رقم28 : يبين روابط  مجالت  

 

 والمؤسسات الجامعية عناوينهاهي مبينة حسب ، webreview ومجالت            

   :التالي جدول نظر الأ .ريات ورقمها الدولي  الموحد للدو،الجزائرية المنتجة  لها
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ISSN اسم المجلة الناشر العلمي 

1112ـ2838  UNIVERSITE MENTOURI CONSTANTINE Al Bahith Al-Ijtimai 
0020- 2460 Institut pasteur d’ALGERIE Archives de l’Institut Pasteur 

d’Algérie 
1111- 1143 Institut  de langue et de littérature arabes- UNIVERSITE  

D’ALGER 
Al_Lu gha Wal_Adab 

 l’Institut National Agronomique El-Harrach Annales de l’Institut National 
Agronomique El-Harrach 
(Alger) 

1112-3745 l’Institut National de cartographie et de télédétection Bulletin des Sciences 
Géographiques 

1112- 3516 l’Institut National de recherche en éducation Cahier de l’INRE 
1112-3338 UNIVERSITE Mohamed khider  Biskra Courrier du Savoir 
1112-3737 Laboratoire d’Eco développement des espaces /unité de 

recherche de L’INRAA deSidi bel Abbés 
Ecosystems 

1111-4916 Engineering environment consult Edil.InF-Eau 
 UNIVERSITE MENTOURI CONSTANTINE El Maktabat Wa El 

Maâloumat 
1111-4932 UNIVERSITE D E BADJI MOKHTAR -ANNABA El-Tawassol 
1111-3561 L’ECOLE NATINALE D’ADMINISTRATION IDARA 
1111-2050  Insaniyat 
1112-4962 LA société Algérienne de Neurochirurgie Journal de Neurochirurgie 
1112-5209 Electronics department ,Oum El-Bouaghi university Journal of Electrical Systems 
1111-4797 UNIVERSITE D’ALGER Journal of the Algerian 

Chemical Society 
1012-3818 INSTITUT NATIONAL DE COMMERCE La Revue des Sciences 

Commerciales 
1112-3680 UNIVERSITE Mohamed khider  Biskra LARHYSS Journal 
1112-3834 Ecole nationale supérieure de l’hydraulique Le Journal de l’Eau et de 

l’Environnement 
1012-0009 Centre de recherche en économie appliquée  pour  

développement 
Les Cahiers du CREAD 

1112-4083 Haut conseil islamique Les Études Islamiques 
 Centre national d’études  historiques Lybica 
1111-1992 Institut national de recherche agronomique Recherche Agronomique 
0035-0699 UNIVERSITE  D’ALGER Revue Algérienne des 

Sciences Juridiques, 
Économiques et Politiques 

1111-5815 Institut national du travail Revue Algérienne du Travail 
1112-2242 Centre de développement des énergies renouvelable Revue des Énergies 

Renouvelables 
1111-0015 Centre de recherche en information scientifique et technique RIST 
1111-5041 UNIVERSITE MENTOURI CONSTANTINE Science et Technologie 
1111-505X UNIVERSITE MENTOURI CONSTANTINE Sciences Humaines 
1111-5149 UNIVERSITE DE BETNA Social & Human Sciences 

Review 
1111-4924 UNIVERSITE D E BADJI MOKHTAR -ANNABA Synthèse 
1111-0902 Centre de développement des technologies  avancées Technologies Avancées  

  CERIST واب مركز في موقع  WEBREVIEW مجالت يبين : 37الجدول رقم
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  ARN كاديميةمجالت شبكة البحث  األـ 3ـ2ـ2

قام العالي،نولوجية لقطاع التعليم ك تأرضيةعمال على توفير              

البحث  شبكة ،وهي مجالتARN شبكة التسعينيات بوضع مند  CERISTمركز

 التابعة لقطاع التعليم مؤسسات الجامعيةة العديد من ودلك بمساهم،األكاديمية

عبر موقع   مجموعة من المجالت االلكترونيةكذلكهذه شبكة البحث تتيح .العالي

أنظر الجدول . بمستخلصاتها ومسبوقة  المركز،بحيث يتم عرض أعدادها كاملة

  :يالتال

  

REVUE D’ETUDES ET DE CRITIQUE SOCIALE د االجتماعي مجلة الدراسات والنق ـ  

ALGEBRA AND NUMBER THEORY ـ نظرية الجبر والعدد 

COLLECTION SCIENCES EXACTES PHYSUQUE مجموعة العلوم الدقيقة والفيزيائية ـ  

   MEGHREB MATHEMATICAL REVIEW   المجلة الرياضية للمغرب ـ

JOURNAL OF THE ALGERIAN CHEMICAL SOCIETY يمياءللكـ جريدة الشركة الجزائرية   

  REVUE D’INFORMATION SCIENTIFIQUE لة المعلومات العلمية  والتقنية ـ مج

TECHNIQUE  

  البحث األكاديميةشبكة االلكترونية   المجالتيبين : 38الجدول  رقم 

 

  مركز الرات ومقاالت ومداخالت  ـ منشو3ـ2

  : الرئيسية التالية وهي األقسام إلى األخيرةهذه  تنقسم           

  .قسم نظم المعلومات ونظم الملتيميديامنشورات ومداخالت ـ 

  .ـ مقاالت مداخالت خدمات المكتبة الرقمية 

 .الفيروساتأخطار من و الوقاية  مقاالت األمن ـ
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 ،cerist المقدمة داخل  مركز المداخالت وأعمالوالمقاالت ؛كل المنشورات  إن    

 ضمن خدمات المكتبة الرقمية،يمكن وقعه على م ؛هي متاحة في الشكل االلكتروني

أو بعنوان ،ة بعنوان المداخلأوما عن طريق السنة ؛إاسترجاعها بالنص الكامل

  : نظر الشكل الموالي أ،المقال

 
ceristالشكل رقم29 :يبين نتيجة البحث  االلفبائي في منشورات ومقاالت ومداخالت مركز 

 

  ـ تقارير البحوث العلمية المنجزة 4ـ 2

 البحوث إتاحة تقارير، االلكتروني أيضا تقنية النشرتطبيقات بين من             

ويتم استرجاعها عن الرقمية، خدمات المكتبة مع بقية؛ في المركزالعلمية المنجزة 

 :الشكل التالينظر أ البحث بسنة إنجاز التقرير،طريق 



 
  تحلیل معاییر التقییم : الفصل  السادس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 203 - 

 
  سترجاع خيارات المقاالت والمداخالت في عملية االيبين : 30الشكل رقم

  

  ـ الكتب وفصول الكتب  5ـ2

حة على الشكل متامن الكتب ال؛المكتبة الرقمية على رصيد معتبر تتوفر             

أو ،،أو العنوان خدماتها بالبحث  بسنة النشر يمكن استرجاعا من خالل،االلكتروني

  :تالي لا ،أنظر الشكلبعنوان الفصل

 
  كتب وفصول الكتب  نافذة البحث عن اليبين : 31الشكل رقم
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توجد مظاهر أخرى لتطبيقات النشر االلكتروني ، ذلك إلى وباإلضافة            

  : ، وهي  ceristفي  موقع مركز ؛

  .ـ المحاضرات العلمية

  .الملتقيات والتظاهرات العلميةـ 

   . على الخط المباشراألطروحاتـ 

  .ـ أدلة الباحثين في المركز

  .امعية الجزائريةـ مواقع واب المؤسسات الج

  . ـ الفهارس على الخط المباشر

  

   في موقع واب المكتبة الوطنية الجزائرية و النشر اإللكترونيمنة الرق:ثانيا 

  ـ الرقمنة1

  :موقع واب  المكتبة الوطنية فيما يلي تمثل تطبيقات تقنية الرقمنة في  ت       

  .انوني  للمكتبة الوطنية الجزائرية القباإليداعرقمنة األوامر و المراسيم المتعلقة  ـ 

  .صور فوتوغرافية مرقمنة متعلقة بالمقر القديم والجديد للمكتبة الوطنيةـ 

مصالح المقر الجديد للمكتبة نشاطات  صور فوتوغرافية مرقمنة متعلقة ببعضـ 

   .الوطنية

  .رقمنة األغلفة الخارجية لمنشورات الكتب والمجالتـ 

  .ب مطبوعة قديمةرقمنة  بعض صفحات  كتـ 

  .رقمنة  بعض صفحات  المخطوطات ـ 

  

   القانوني  باإليداعو المراسيم المتعلقة  األوامر  ـ رقمنة 1ـ 1

و المنشورة عبر موقع واب  المكتبة ؛تتمثل النصوص القانونية المرقمنة             

  :الوطنية  فيما يبينه الشكل  و الجدول  التاليين 
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   رابط  نص اإليداع القانوني للمكتبة الوطنية الجزائرية نيبي: 32الشكل رقم 
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 جمادى 24  المؤرخ في 226 ـ 99رقم  

 أكتوبر 04 الموافق 1420الثانية عام 

1999  

 رقم األمر أحكاممحدد لكيفيات تطبيق بعض  

 الموافق 1417 صفر 16 المؤرخ في 16ـ96

  1996 جويلية 02

  لمكتبة الوطنية الجزائريةالخاص باإليداع القانوني ة ل نصوص قانونييبين:39الجدول رقم 
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   ـ صور فوتوغرافية مرقمنة متعلقة بالمقر القديم والجديد للمكتبة الوطنية 2ـ1

  القديم للمكتبةربالقصبة المققصر الداي مصطفى    الجزائرية القديمة و الجديدةةصور للمكتبة الوطني

    
  

  د للمكتبة الوطنيةلمقر القديم والجديصور فوتوغرافية رقمية ل يبين :  40 الجدول رقم

  

  لمكتبة الوطنية  ـ صور فوتوغرافية رقمية متعلقة ببعض مصالح ونشاطات ا3ـ1

 مارس 25 الثالثاء .مع الكاتبة نفيسة لحرش لقاء: صورة
2008  

  مصلحة  حفظ الوثائق
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  بالمكتبة الوطنية عرض أطفال  التكوين في المكتبة الوطنية

    
صورة من الصالون الدولي الثالث لكتاب الطفل والناشئة 

  2008ان  جو12 إلى 04الجزائرمن
 2100 مكتبة متنقلة من نوع رونو ماستر بكمية استيعاب

  كتاب

   
 1970-1963المتنقلة تحت شعار المطالعة الشعبية فترة  لتجربة األولى للمكتباتا
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  بالمكفوفين جناح خاص  المطالعة العامة

  
  

  بمصلحة المخطوطاتقاعة   إحدى مصالح المكتبة الوطنية

  
  

  

 مساحة السمعي البصري للباحثين
  

  مساحة لألطفال
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المعرض التشيكي في " التشيكي -األدب الجزائري "معرض 
  إطار تثمين التبادل الثقافي بين البلدين

  ورشة الراوي الصغير

    
صورة من ملتقى دولي لتكريم فكر المستشرق الفرنسي الكبير 

  جاك بارك"
  بيالتحديث في الوطن العر االجتهاد ورهانات :ملتقى دولي

    
 من إخراج سمير عبد اهللا و جوزي -ء الحدودأدبا-فيلم وثائقي

ريناس عرض ألول مرة بالجزائر و يتناول جانب من القضية 

  الفلسطينية

تنظم المكتبة الوطنية  في إطار نشاطات الركن األمريكي، 
الجزائرية بالتعاون مع السفارة األمريكية بالجزائر عرض 

  فيلم
All the President’s Men (Les Hommes du 

Président  

    
  صور فوتوغرافية رقمية متعلقة ببعض مصالح ونشاطات المكتبة الوطنيةيبين :  41 الجدول رقم
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  رقمنة األغلفة الخارجية لمنشورات الكتب والمجالت  ـ 4ـ1

 / 1962 – 1956تاريخ مفاوضات السرية  : الجزائر في إفيان

رضا مالك ـ منشورات الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار، 

  6691-768-66-3: ردمك  . ص495 ، 2004

 :العقيد عميروش

األستاذ جودي عتومي، / المسيرة الطويلة ألسد الصومام

2004  

    

منشورات الوكالة : موسوعة الفن التشكيلي عاشور شرفي

-64-9: ردمك . ص249 ، 2004الوطنية للنشر واإلشهار، 

756-9961  

ق باعزيز بن عمر ، طبع على نفقة الصندو : الجزائر الثائرة

الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها ـ وزارة الثقافة ـ 

  9961-0783-0253-5ردمك .ص293، 2003
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منشورات : سارة ميلز ـ ترجمة يوسف بغول: الخـطــاب 

  2004. جامعة منتوري  الترجمة في األدب واللسانيات ـ

: مصطفى شريف وجان سور جاك بارك شرق غرب

 155، 2004 الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار، منشورات

  9947-21-092-8ردمك  .ص

    
دار القصبة للنشر ، : بلحسن بعلي : الناجي من خط موريس

  99961-64-469-7: ردمك  . ص334 ، 1994

الوطنية الجزائرية تنظم      بمناسبة فصل الصيف، المكتبة
ازةتيب خرجات المكتبة المتنقلة نحو شواطئ  وبومرداس 

2005 أوت 10وذلك ابتدءا من   

  
  

منشورات الوكالة الوطنية : لصالح موهوبي :الــعــائــد

-21-075-8ردمك  . ص255 ، 2004للنشر واإلشهار، 

9947  

  للدكتور عبد اهللا حمادي األندلس بين الحلم والحقيقة ـ
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  الببليوغرافيا الجزائرية ردمك دليل

    
  الكتاب  من مجلة2العدد   مجلة الثقافة من 8العدد 

  
  

  يبين صور أغلفة خارجية رقمية لمنشورات الكتب والمجالت في  موقع واب  المكتبة الوطنية:   42 مالجدول رق
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  رقمنة  بعض صفحات  كتب مطبوعة قديمة ـ 5ـ1

مجلدات تحتوي بالتفصيل على العادات و  مكون من ثالث , 2003و أعيد طبعه عام  , 1873 طباعته إلى عام  كتاب تعود

   االمازيغيمعالتقاليد للمجت

  
  

كتاب طبع عام  :  األسر والحرية للسيد إمانويل داروندا العالقة بين
 ، وهو من أقدم الكتب الموجود بالرصيد المغاربى بالفرنسية، 1662

   . في الجزائر العاصمة وهو يروى أحداث حول العبد إمانويل داروندا

  

  يبين بعض صفحات رقمية لكتب مطبوعة قديمة في  موقع واب  المكتبة الوطنية :  43 الجدول رقم
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  ـ رقمنة  بعض صفحات  مخطوطات  قديمة6ـ1

خط , مجموع أمازيعي بلهجة الشلحــة 615,مخطوط رقم 
 . مم158×213 سطــرا، 19 ورقة، 173مغربــي ، 

  

 من 117-98 من القران الكريم يبدأ من اآلية جزء
  .من سورة النور 14-1 سورة المؤمنون إلى اآلية

الخط كوفي على جلد .  ه4 أو   3 مابين  تاريخ النسخ
 125:المقاس  س6المسطرة . 9عدد األوراق . الغزال

  .مم185×

    
  مخطوطات  قديمةل   رقميةيبين  بعض صفحات :44 الجدول رقم

  

  )عائشة حدادمعرض  الفنانة ( تشكيلية ـ رقمنة صور فوتوغرافية أللواح فنية و7ـ1
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  صور فوتوغرافية رقمية أللواح فنية و تشكيلية:  45 الجدول رقم
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 اب المكتبة الوطنيةفي موقع وـ النشر االلكتروني  ثانيا 

 ؛فيما يتعلق بتطبيقات النشر االلكتروني  في  موقع المكتبة الوطنية            

في  التعريف  بالمكتبة فمظاهره تتجلى  في  النصوص  االلكترونية  المقدمة  

لك حسب الهيكل  العام لموقعها  االلكتروني  ، وهي  الوطنية،تاريخها،مصالحها  ،وذ

 مختصرة  عن المكتبة ،كما  إعالميةبارة عن نصوص  الكترونية  بصورة  عامة ع

 16 المؤرخ في 16ـ96 رقم األمر PDFيعرض  الموقع االلكتروني  على صيغة 

 القانوني الصادر  في باإليداعالمتعلق ، 1996 جويلية 02 الموافق 1417صفر 

 تنفيذيالرسوم ـوالم1996ية ،ـ جويل03خ ـ بتاري41دد ـة عـالجريدة الرسمي

 أكتوبر 04 الموافق 1420 جمادى الثانية عام 24  المؤرخ في 226 ـ 99رقم  

 16 المؤرخ في 16ـ96 رقم األمر أحكام، المحدد لكيفيات تطبيق بعض   1999

  هما  فقط  الوثيقتين األخيرينين  ، وهذ1996 جويلية 02 الموافق 1417صفر 

   . المباشر هماتحميلبلية ، مع قاالموجودتين بالنص  الكامل  رقميتينال

  

لكن ،ا  رقميالك الموقع االلكتروني  للمكتبة الوطنية نشر ويعرض  كذ         

ولبعض  صفحات ، بعض الكتب  والمنشوراتأغلفةوصور للصور الفوتوغرافية،

  . المخطوطات المتوفرة في المكتبة مطبوعات القديمة ، ولبعض  صفحاتال

  

من خالل ؛ الخط المباشر االلكترونية العلمية  على  خدماتال وعن نشر          

توجد خدمات الفهارس    فهي  غير  متوفرة  تماما ، حيث  ال،الموقع 

بصورة عامة تطبيقات تقنية النشر ،وخدمات قواعد البيانات ، والبليوغرافياتوالبي

 في  خصوص  المعلومات  الجزائريةااللكتروني  في  موقع المكتبة الوطنية 

 ، األرصدة والعلمية  منعدمة ،النعدام قواعد البيانات ، وفهارس  كاديميةاأل

  .ليوغرافية الوطنية ، والنصوص  الكاملة للكتب  والمنشورات بوالبي
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  أمن المعلومات:المحور الثالث 

 

    العلمي والتقنياإلعالم مركز البحث في  موقع واب فيأمن المعلومات :أوال 

عن ،من المعلوماتأالعلمي  والتقني تقنيات  اإلعالمبحث في يطبق مركز ال       

المركز لواحدة من بوابات ، Sécurité Informatique    رابط النص المتشعبطريق 

  .dz. هو االنترنتعلى شبكة رابطها موقعها  موقعه االلكتروني ، التي على

http://www.wikayanet  وتتمثل هذه التطبيقات فيما يلي،:  

  

   المبكر عن ظهور فيروسات جديدةاإلنذارـ  1

يتم تحديد حيث  عن ظهور الفيروسات بمجرد ظهورها، المبكر اإلنذار يتم       

 وما،انتشارهارق ،وخصائصها وصنفها،وطالتاريخ الدقيق للظهور،مع تحديد هويتها

  :أنظر الشكل الموالي . تؤثر به على الحواسيب والبرامج والبرمجيات أنيمكنها 

  
   المبكر  عن ظهور الفيروسات اإلنذاريبين: 33الشكل رقم 

  

http://www.wikayanet
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  : عنها ،هي  مبكرااإلنذار عن الفيروسات التي  تم األمثلةومن        

W32.Gaut.A- 1 2008نوفمبر  07اريخ مركز بتال عن ظهوره باإلنذارتم ؛. 

Zhelatin.LJ-  22007 أكتوبر  31 مركز بتاريخال عن ظهوره باإلنذارتم   ؛. 

Trojan.Peacomm.C - 3 أوت  22 مركز بتاريخال عن ظهوره باإلنذارتم ؛ 

2007.  

 :الشكل التالي  يظهر ذلك، من خالل        و

 
  عنها  امبكر نذاراإل تفاصيل  عن الفيروسات التي تم يبين: 34الشكل رقم 

  

  

  

  

                                                
1 - W32.Gaut.A est un ver qui se propage via des périphériques partagés, locaux, et amovibles. Comme il 
peut se propager via certaines applications de messagerie instantanée. 
2 - Zhelatin.LJ est une variante de la famille des vers Storm Worm. Comme tous ses frères, Il se présente 

sous forme d’un message sans fichier joint.  
3 - Trojan.Peacomm.C est un cheval de Troie qui se propage par courrier électronique. 
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  ـ ملفات الوقاية ناث 2

 المواكبة؛يتم تقديم مجموعة من الملفات؛wikayanet عن طريق البوابة       

 من خاللها المزيد من ياالنترنت، تعط و واإلعالم اآلليلمجريات عالم المعلومات 

 ،واالنترنت األطفال :وكأمثلة عنها لومات الحديثة حول  موضوع معين،المع

  ...ةاإلجرامية االفتراضي

 

  من الفيروساتاألمنـ  3 

 ملفا كامال ، من خالل هذه البوابةceristكما يعرض أيضا مركز               

  في العالم ،ونسبة نموها  الشهري،ودورة حياتها، الفيروسات،وإحصائيات حول

ف  الرئيسية،وطرق نشاطها ،وتقنيات  الوقاية منها من طرأنواعهاومختلف 

 المتخصصة في اآللي اإلعالمالمستفيدين ،كما يتيح الربط المباشر مع مؤسسات 

    :وهي مبينة في الجدول التاليصناعة البرامج المضادة للفيروسات،

  

  

  سات المتخصصة في صناعة البرامج المضادة للفيرواآللي اإلعالم مؤسسات يبين: 46رقم جدول ال

  

  

 

 مضادات الفيروسات روابط النصوص المتشعبة

http://www.kaspersky.com/ Kaspersky 

http://www.nai.com/ Mac Afee 

http://www.pandasoftware.com/ Panda 

http://www.sophos.com/ Sophos 

http://www.symantec.com/ Symantec 

http://www.tegam.fr/ Tegam 

http://www.trend.com/ Trend Micro 

http://www.kaspersky.com/
http://www.nai.com/
http://www.pandasoftware.com/
http://www.sophos.com/
http://www.symantec.com/
http://www.tegam.fr/
http://www.trend.com/
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   من الفيروسات واألمن في  عالم الوقاية اآللي اإلعالمـ رأي الخبراء في  4

من من األو؛الحديثة المتعلقة  بعالم الوقايةوللمزيد من المعلومات            

خبراء أوروبيين في ؛من تجارب و آراء  يستفيد المركزاحثين؛بالنسبة للبالفيروسات 

 ت عن استفسارات حول مواضيع راهنة،هذهإجاباهذا المجال ، بما يقدمونه من 

، لتعميمها   wikayanet يتم عرضها للمستفيدين  والمتصفحين لموقع اإلجابات

  :واالستفادة العمومية منها ،ومن هؤالء الخبراء 

  

Hervé Schauer     Solange Ghernaouti - Helie Jean-Yves ORIOT       

    CERIST في موقع واب مركز اآللي عالماإلخبراء  يبين :  47 رقمجدولال

  

  الفيروسات من األمنـ مقاالت حول  5

متوفرة في  ، اآللي واإلعالم ؛ المعلوماتحول أمن؛مقاالت علمية  وهي          

حيث تعرض  تبويبا زمنيا  بالسنوات وبالشهر، ،مكشفة ومبوبةwikayanet بوابة

 المناسبة ، وبعد ذلك يتم اختيار  وتسترجع عن طريق البحث  بالسنة،على الخط

  .المقال المطلوب 
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  واألمنـ وثائق إلكترونية في مختلف موضوعات الوقاية  6

  

        م مركز يدعCERIST مستعملي موقع wikayanet ، بمجموعة من الوثائق

،انظر ،والوقاية منها،في عالم الفيروسات الموضوعات الراهنةهمأااللكترونية حول 

  :الي الشكل الت

 

 
 

 الشكل رقم35 : يبين وثائق االلكترونية حول أهم موضوعات أمن المعلومات 
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  في مجال الوقاية واألمنأجنبيةـ روابط نصوص متشعبة مع مواقع واب  7 

ر في مجال الوقاية ثمستفيدين الذين يفضلون التوغل أكوبالنسبة لل             

كز روابط لمواقع عالمية  في هذا رم ال الفيروسات ، يتيحأخطار من واألمن

  : نظر الشكل التالي أالمجال،

  

 
   في مجال الوقاية واألمنأجنبيةمواقع واب روابط  يبين: 36الشكل رقم 

  

  يل اآلاإلعالم ـ معجم مصطلحات 8

 اإلعالم تخصصات العلمية في المصطلحات وضبط؛المجال اللغويوفي        

لشرح المفردات فرنسي،كترونيا فرنسي ـ لإ المركز معجما يعرضاآللي،

   .الموالينظر الشكل أالجديدة،
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  اآللياإلعالم  خصص في ت فرنسيروني فرنسي ـ تلكإ معجم يبين : 37الشكل رقم

  

  أمن المعلومات في موقع واب المكتبة الوطنية الجزائرية : ثانيا

يرتكز   والكتبة الوطنية، للماإلداري يهتم موقع المكتبة الوطنية بالتعريف            

م أي يقد حيث ال المعلومات،فتقنياتها  غير مطبقة،بأمنعلى اهتمامات متعلقة  

  .ا  المجال معلومات في  هذ
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  ة المتشعبوص االفتراضية والنص : الرابع المحور

  

   CERIST  موقع واب في االفتراضية والنصوص المتشعبة :أوال 

 CERIST  لمركز البحث ـ هيكلة الموقع االلكتروني1

 روابط وكل ، CERIST لمركز االلكتروني الرئيسيةتتمثل هيكلة الموقع            

حسب صفحة ،في المستوى األول ،وروابط المواقع الثانوية ؛النصوص المتشعبة 

    :المواليين الشكل والجدول  في،والممثلة االستقبال الرئيسية

  

 
CERIST الشكل رقم 38: يبين صفحة االستقبال الرئيسية في موقع واب مركز  
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  المستوى األولروابط   المستوى األول

  CERISTمركز 

  

  

  

  ـ لمحة تاريخية 

  ـ  المهام

  ـ التنظيم

  ـ التمثيل الجهوي للمركز

  أقسام البحث

  

  1 ( DRSI)قسم البحث والتطوير في علم المعلومات

  2  ( DTSI)النظرية وهندسة نظم اإلعالم اآللي قسم 

  3 ( DSISM) قسم النظم اآللية ونظم الميلتيمديا   

  ( DR)4 قسم الشبكات  
  دائرة االعالم العلمي والتقني    الدوائر

  ـ مجالت  المصادر على الخط

  ـ اعمال المؤتمرات

  ـ قواعد البيانات الوطنية

  ـ تكوين  ـ مكتبة  خدمات

  ـ بث المعلوامة العلمية والتقنية

  مدياـ سمعي بصري وميلتي

  ـ مركز الحاسب االلي 

  ـ دليل الباحثين  معلومات  البحث

  ـ المنشورات العلمية للمركز

  ـ ملتقيات داخلية

  بريد المركز  البريد الداخلي 

   علمية  للمركزأعمال  المنشورات العلمية للمركز

   شبكة البحث  الجزائريةبوابة ـ   بوابات المركز

    البرمجيات الحرة بوابةـ اآللي اإلعالم بوابة امن ـ

   بوابة الجزائر ـWissal بوابة ـ

 روابط أخرى

  

  

  ـ التظاهرات العلمية

  ـ مؤسسات علمية

  RISTـ مجلة المعلومات العلمية والتقنية 

    CERISTلمركز االلكتروني موقع لل  العام هيكلاليبين :48الجدول رقم 

                                                

1 - DRSI : Division Recherche et développement en Sciences de l’Information 

2 - DTISI : Division Théorie et Ingénierie des Systèmes Informatiques 

3 - DSISM : Division Systèmes d’Information et Systèmes Multimédia 

4 - DR : Division Réseaux   
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      CERIST مركزموقع واب  في ـ البوابات 2

مجموعة من  االنترنت على شبكة  CERIST  موقع واب مركزيعرض       

  :البوابات ، مرفقة بعناوين ربطها  على الشبكة ،وهي  مبينة في  الجدول الموالي  

  

البوابات  في موقع واب مركز   رابط موقع البوابة

CERIST 

http://www.arn.dz  كاديميةمجالت شبكة البحث  األـ  

http://www.wikayanet.dz اآللي اإلعالم بوابة امن ـ   

http://freesoft.cerist .dz بوابة  البرمجيات الحرةـ   

http://www.wissal.dz بوابة ـ Wissal  

http://www.eldjazair.dz بوابة الجزائرـ  
      CERIST مركز في موقع واب البواباتيبين :49الجدول رقم 

  

 ARN كاديميةشبكة البحث  األ  بوابةـ1ـ2

 CERISTمن طرف  مركز ؛ARN كاديميةشبكة البحث  األ إنشاء تم             

في  خدمة قطاع التعليم ،جل  تشكيل بنية  تحتية تكنولوجيةمن أ،بداية التسعينياتمع 

ف يهد،وطني ودولي، الشبكة  عبارة عن ترابط شبكيهذهووالبحث  العلمي ، العالي

تسمح عن طريق  كما وفعالية البنية التحتية المتوفرة ، ؛ تطوير التقنيات إلى

من تحقيق  االحتياجات ،CERIST الخدمات والمنتجات  المطورة من  طرف مركز

  . المتخصصة وشبكة اإلعالم،لتحتية من حيث البنية ا،

  

  ARN كاديميةشبكة البحث  األأهداف أ ـ  

  .صاالت ـ تطوير البنى التحتية لالت

  .وبناء بنية تحتية تكنولوجية وبرمجية ؛ كل البنى التحتية الوثائقية إدماجـ 

  .ـ تطوير البنية التكنولوجية للتعليم عن بعد 

http://www.arn.dz
http://www.wikayanet.dz
http://freesoft.cerist
http://www.wissal.dz
http://www.eldjazair.dz
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  ARN البحث األكاديميةشبكة ومكونات ب ـ 

  ،ات الخاصية  العلميةذكل المؤسسات  لتجمع هي  كاديميةاألشبكة البحث           

شكيل  شبكة  وطنية قطاعية للبحث  ،ومرتبطة بشبكات البحث  لت،والتكنولوجية 

  مؤسسة  علمية وطنية ،هي80 من أكثرتجمع ه الشبكة الوطنية ذ وحاليا ه،األجنبية

  :بصفة عامة 

  ـ الجامعات 

  ـ المعاهد 

  .ـ المدراس العليا 

  .ـ مراكز البحث  الوطنية 

  .لعلمية خارج قطاع التعليم العاليـ المؤسسات ا

  

  ARN البحث األكاديميةشبكة  خدماتج ـ  

  :وتتمثل خدماتها  في  النقاط التالية         

  .ـ ربط المؤسسات العلمية  بشبكة البحث   

  .ه المؤسسات  العلمية ذ  بين  هافيم؛ـ ربط  النشر العلمي  

  .GEANT للبحث األوروبيةـ الربط مع الشبكة 

  المستوى الدولي عن طريق شبكة الوطني نحوـ خدمة االتصال من المستوى 

GEANT  االنترنت و شبكة.   

  .ARN  المحلي  من خالل  بوابة  واإلعالم االتصال ـ خدمات 

  . www.arn.dz :على رابط الموقع  كاديميةشبكة البحث  األ بوابة إتاحةـ 

ا  في  المؤسسات العلمية وتنصيب  نظمه،ـ توفير خدمات شبكات المعلومات 

  .المرتبط 

   .CERISTـ توفير خدمة الربط  بقواعد البيانات  المتوفرة في  مركز 

  

http://www.arn.dz
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   اآللي اإلعالم بوابة أمن ـ2ـ2

 http://www.wikayanet.dz ه البوابة من خالل رابط الموقعذهتهتم             

 ن أخطار الفيروسات   ماآللي اإلعالممن أ  كما  سبق توضيحه بتقديم  خصوصيات،

 المكبر اراإلنذ ؛ا  المجال خاصةذ وتقديم المواضيع الراهنة  في  هفي  المؤسسات ،

  األخطارحول  الوقاية من ،يروسات ،كما  تقدم ملفات علمية فعن ظهور  ال

ه البوابة توفر  استشارات ذوه  ،واالنترنت اآللي اإلعالمعن استخدام ،المترتبة 

من المعلومات يتم نشرها عبر  البوابة لكل  المستفيدين أ مجال  علمية لخبراء  في 

جد متخصص وحديث ،ومعجم علمي  ،ووثائق  علمية ،تدعمهم  بمقالت ،كما 

من أرائدة  في  مجال  ،طي  فرصة الربط بمؤسسات  دولية  ـلك تعذ،وكما  ك

    .اآللي اإلعالم

  بوابة  البرمجيات الحرة  بوابةيضاأفيه ،  بتين البوااتين   هإلى  وباإلضافة       

مركز لعديد من مواقع الواب المرتبطة ب اطوهي  بوابة ترب؛ Wissal وبوابة،

CERIST التي تربط مختلف المواقع الوطنية  ، بوابة الجزائر إلى ، باإلضافة

   .المتعلقة  بالجزائر محليا

  

   في موقع واب المكتبة الوطنية الجزائرية ة المتشعبوصـ  االفتراضية والنص ثانيا

 للمكتبة الوطنية الجزائريةـ هيكلة الموقع االلكتروني  1

   تعرضه فيما،للمكتبة الوطنية الجزائريةالموقع االلكتروني  تتمثل هيكلة        

  :نظر الشكل أ الرئيسية ،  صفحة االستقبال 

  

http://www.wikayanet.dz
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 الشكل رقم 39: يبين صفحة االستقبال  الرئيسية لموقع واب المكتبة الوطنية الجزائرية

 

 

 ؛ HTMLواب   فهي  كلها صفحات،األول افي مستواههيكلة اله هذوعن          

توجد  أي  ال، و ال مع بوابات؛أخرىتوجد أي روابط مع مواقع واب   وال،بسيطة

ي نظر الجدول  التالأ .مستويات أخرىلبات  تشع :  

  

  

  

  

  

  



 
  تحلیل معاییر التقییم : الفصل  السادس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 231 - 

   الوطنية المكتبةـ تاريخ ومهام   المكتبة الوطنية
  يةـ مصالح المكتبة الوطن

  حقات المكتبة الوطنية ملـ
  ـ منشورات المكتبة
  ـ معلومات عامة

  ـ المخطوطات والكتب النادرة  التراث  الوطني
  ـ الرصيد  المغاربي 
  ـ الجناح االمازيغي 

  راثـ حفظ الت
   القانونييداعاإلـ   خدمات الناشرين

  ـ الترقيم الدولي  الموحد
  ـ البيبليوغرافيا الوطنية

  في طور االنجاز  المكتبة الرقمية

  ـ المكتبة المتنقلة   المكتبة المتنقلة
  ـ  البرنامج السنوي 

  ـ خدمات للباحثين  خدمات القراء
  ـ المطالعة العامة

  األطفالـ مكتبة 
  ـ التنشيط الثقافي   التعاون

  نـ التكوي
  ـ  التبادل  والهدايا
 ـ التعاون الدولي 

   األدبيـ المقهى   النشاطات
  ـ المقهى الفلسفي 

  ـ المقهى المسرحي 
  ـ الصورة والصوت 

  ـ معرض  فني 
  ـ ورشات األطفال 

   البرنامج الثقافي ـ  األجندة
   المعارض ـ
   الملتقيات ـ

   أقالم جزائريةـ  أقالم
   قلم اليوم ـ

  ئرية  نصوص جزاـ  نصوص
  نص اليوم ـ

   كتب  جزائرية ـ  كتب
  ـ كتاب  اليوم 

  

  يبين الهيكلة الرئيسية لموقع واب  المكتبة الوطنية الجزائرية:50الجدول  رقم 
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   والتسيير االلكتروني للوثائقالبرمجيات التوثقية: المحور الخامس 

  

  CERIST  مركزع واب  موقفي البرمجيات التوثقية والتسيير االلكتروني للوثائق :أوال 

  SYNGEBـ نظام 1 

 مركز البحث في عندما قرر؛ترجع البداية األولى لظهور هذا النظام           

 ألتمتة المكتبات اأن يحاول وضع برنامج، CERISTاإلعالم العلمي والتقني 

 صدرت أول طبعة لهذا 1996ففي عام . ومراكز التوثيق على المستوى الوطني

 ،SYSTEME NORMALISE DE GESTION DE BIBLIOTHEQUE    النظام تحت اسم

نه كانت أ إالّ؛المكتبات ومراكز التوثيق طبق في أتمتة بعض . DOSيشتعل بنظام 

 DOSفيه بعض النقائص والميزات التي ترجع أساسا الختيار نظام التشغيل 

ام ـظر هذا النـإلى التفكير في تغييCERIST وقد دفع مركز. ا ماـدود نوعـالمح

و نظام السنجاب . Windowsيم طبعة جديدة تشتغل تحت نظام ـث تم تصمـ،حي

ها ،ويسمح بإنشاء هو نظام متكامل ،وأداة لتسيير المكتبات بمختلف أنواعا وأحجام

ليوغرافية  للكتب رسائل جامعية ، دوريات،مقاالت الدوريات يبقواعد معطيات ب

كما هو نظام . د على الخط المباشروغيرها ، كخطوة أولى إلنشاء فهرس آلي موح

 95/98 قابل للتطوير والتغـيير،مزدوج اللغة عربـي و فرنسي، ويعمل وفق 

Windows ،  بسبب استخدامه لتركيبة  للنظامأعطيت صفة التقييس UNIMARC 

  ISBD.1ك مواصفة لذية ،و كالعالم

  

  ـ البرمجيات الحرة 2

على  ة ـمتاح متخصصة وهي  بوابة ؛ رةـة البرمجيات الحـح بوابـتسم          

إتاحة البرمجيات الحرة  المتنوعة ب dz http://freesoft.cerist.عـرابط الموق

وتكيفها  حسب  خصائصها ، عمال على  تطوير  الطرق   ، لمختلف المؤسسات

                                                
   مركز اإلعالم العلمي والتقني.SYNGEBدلیل  نظام ـ  1

http://freesoft.cerist
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سسات ، سواء  على  نظام في  تطبيقات  نظم البرمجيات في  المؤ،العلمية  

   .LINUX أو  Windows التشغيل

  

  استمارة البرمجيات الحرةـ  3

 CERISTيقدمها مركز  أسئلة متنوعة تتعلق بالبرمجيات، وهي استمارة        

لتحديد نوعية البرمجيات،من هذا النوع من ن،للتحاور مع المستفيديعبر موقعه،

من جهة ؛جل  تحديد حاجياتهم بدقةأومن هة،ج وتقييمها منه البرمجيات تطبيقات هذ

    .أخرى

 

  ع واب  المكتبة الوطنيةفي موق والتسيير االلكتروني للوثائق البرمجيات التوثيقية  ـثانيا

والتسيير يعتمد موقع المكتبة الوطنية  تطبيقات تقنيات البرمجيات التوثيقية        ال

على معتمد ،  وتقني  مكتبيل  فنييوجد عم   الباألحرى أوااللكتروني  للوثائق،

 ا  ما االلكتروني،وهذقعومتاحة على المو،ونيلبرمجيات والتسيير االلكترتقنيات ا

،خاصة وما تشهده المكتبات المباشر كان السبب  في  عدم وجود خدمات على الخط 

 ىعمال على  تلبية  حد أقصا،ه التقنيات وغيرهوطنية  في  العالم  من تطبيق  لهذال

  .ن حاجيات  الباحثين والمستفيدينم
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   اللسانيات هندسة التوثيق و:المحور السادس 

  

  CERIST مركز  موقع واب فيهندسة التوثيق و اللسانيات  :أوال 

 منتجات في  ؛ات هندسة التوثيق  واللسانيات يمكن حصر  تطبيقات تقني           

  :يفيما يل وهي  CERISTومنجزات مشاريع فرق  بحث  أقسام مركز 

  قسم البحث  والتطوير في علم المعلوماتـ 1

التي تم تحقيقها في مجال ؛والتكنولوجية  إن التطورات العلمية        

 االجتماعيةأثرت في كل من األنظمة  قد،الجة،نشر،تخزين وحفظ المعلوماتمعجمع،

 ساهم ظهور االنترنتد ،ولقوالنماذج الخاصة بتمثيلها التقنية ، وفي بنية المعطياتو

و في نفس الوقت أدى إلى فتح آفاق جديدة، خاصة لما يتعلق ؛االتجاهفي دعم هذا 

تنظيم و تسيير األنظمة الوثائقية و هندسة منتجات و خدمات  بنماذج

طوير تو البحث النظري والتجريبي،في محددة القسم أبحاث مهام ف وعليه .المعلومات

   .واليقظة،المصادقة على المقاييسالمسارات، التحكم فيالطرق،

خمسة فرق بحث، بمزج إشكاليات حالية ،وعن طريق القسم هذا ح ـيسم          

في اإلعالم اآللي و والمعلومات، ومستحدثة، فهو يظم باحثين في علم المكتبات

األهداف العلمية و التكنولوجية و ذلك لتحقيق .وكذلك في االقتصاد والحقوق،

  :لتالية  ااالقتصاديةو

 . ترقية نشاط البحث في مجال علوم المعلوماتـ 

 .  في ظل شبكة االنترنتواالتصالتحديث نظرية اإلعالم ـ  

أنظمة  المساهمة في تحقيق معرفة أفضل لنماذج إدماج شبكة االنترنت فيـ  
  .التوثيق

وقانون   في ميادين االقتصاد االجتماع،ترقية مواضيع بحث جديدة خاصةـ 
 .ماإلعال
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وتطويرها، وكذا  المصادقة على المقاييس المتعلقة بعلوم وتكنولوجيات المعلوماتـ 
  ترقية 

 . أعلى مستوى ن أنظمة المعلومات علىتقني

 .تطوير الحلول الوثائقية المكيفة منهجيا وتقنياـ 

 . المعلومات يقظة تكنولوجية في علوم وتقنياتـ 

 . عصرنة أنظمة المعلومات والتوثيقـ 

  . العلمية والتقنية الوطنية من بداية األبحاث إلى نهايتها تقويم المنشوراتـ 

  

  في علم المعلوماتالبحث والتطوير قسم  بحث  مشاريعوفرق ومحاور        

     :موضحة في الجداول التالية؛

 الجدول رقم 51: يبين فرقة الهندسة الوثائقية في قسم البحث والتطوير في علم المعلومات

  

  

   الهندسة الوثائقيةرقةف

  

اسم 

  الفرقة

  المشاريع  المواضيع  المحاور   الميدان 

ـ 1

الهندسة 

  الوثائقية

هندسة النظم 

المكتبية 

  والوثائقية

ـ تقنين النظم 1

المكتبية و 

  الوثائقية

ـ تكنولوجيا 2

المعلومات 

واالتصال و 

و  النظم المكتبية

  الوثائقية

 ـ المصطلحات، اللغات1

  التوثيقية 

 .القوائم اإلستناديةو 

 تألية المكتبات و مراكز ـ 2

األنترنت و النظم  التوثيق

  المكتبية

 التسيير اإللكتروني و الوثائقية

للوثائق و أنماط وهندسيات 

  المكتبات اإلفتراضية

   مشاريع بحث تطويرـ

تألية الوحدات التوثيقية  ـ

  ،الوسائل والتقنيات

 المكتبة الوطنية ـ

  االفتراضية

  الرقمية الداخلية تبة المكـ
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 الجدول رقم52 : يبين فرقة شبكات و خزانات المعلومات في قسم البحث والتطوير في علم المعلومات

  

  

   في علم المعلوماتالبحث والتطويرقسم  في  فرقة نماذج تقييم المعلوماتيبين: 53ول رقم الجد

   شبكات و خزانات المعلوماتفرقة

 شبكات ـ2

و خزانات 

   المعلومات

البرامج 

الوطنية 

للمعلومات 

و طرق 

  المعلومات

ـ الخزانات 1

الوطنية 

  للمعلومات

  

  

  

  

  ـ السياسات 2

و البرامج 

القطاعية لإلعالم 

  و التوثيق

 ـ المراقبة البيبليوغرافية1

 نيةوقواعد البيانات الوط

الشبكات المعلوماتية و 

 الوصول إلى المنشورات

الوطنيةإشتراكية الموارد 

  المعلوماتية و الوثائقية

  األرشيف المفتوح

 تخطيط و إعداد أنظمة 2

 قطاعية لإلعالم و التوثيق

دراسات مقارنة حول 

   الوطنيةاإلستراتيجية

 نظام وطني للمعلومات ـ

  الوثائقية الجامعية

  الفهرس الجزائريـ

  لألطروحات

 الفهرس الجزائري ـ

  للدوريات

ـ قاعدة بيانات البحوث 

  الجارية 

ـ المركز الوطني للرقم 

  الدولي  الموحد للدوريات 

ـ المستخلصات العلمية 

  الجزائرية 

ـ قاعدة بيانات 

ALGERIANA  

  فرقة نماذج تقييم المعلومات

  المشاريع  المواضيع  المحاور   الميدان   اسم الفرقة

ـ نماذج 3

تقييم 

  المعلومات 

  تقييم 

و تسيير 

المعلومات 

و النظم 

المكتبية 

  والتوثيقية

ـ تسيير 1

المعلومات و 

النظم المكتبية و 

  التوثيقية

ـ قياس و تقييم 2

المعلومات والنظم 

  التوثيقية

  ـ تسيير النظم المكتبية 1

و التقييم النوعية،  التوثيقية و

 اليقظة و  وفي نظم التوثيق

  .االقتصاديالذكاء 

   .تقنيات قياس المعلوماتـ 2

  

دراسة  : مشروع
  بعضاستعمالإمكانيات 
قنيات البحث عن ت

المعطيات لمساندة تحليل 
 المعلومات البييليوغرافية

  تقييم المكتبات : مشروع
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 الجدول رقم 54: يبين فرقة علم االجتماع و االقتصاد و قانون تكنولوجيات المعلومات و االتصال في قسم البحث والتطوير في علم المعلومات

 

 

 
  

  

  االتصال و قانون تكنولوجيات المعلومات و االقتصاد و االجتماع علم فرقة

  

  المشاريع  المواضيع  المحاور   الميدان   اسم الفرقة

علم ـ 4

   االجتماع

  االقتصادو 

 و قانون 

تكنولوجيات 

  ات المعلوم

  االتصالو 

  تقييم

 و تسيير 

المعلومات 

و النظم 

المكتبية 

  والتوثيقية

قانون ـ 1

تكنولوجيات 

المعلومات و 

   االتصال

    و مجتمع المعلومات

 اقتصادـ 2

  المعلومات

ـ الجوانب 3

 االجتماعية

لتكنولوجيات 

  اإلتصال  المعلومات و

  و مجتمع المعلومات

 ملكية إستراتيجيةـ 4

المعلومات على 

  لمستوى الفرديا

  و الجماعي 

 ـ النظم القانونية لحماية1

  البيانات، النظم الحاسوبية 

  و المعامالت اإللكترونية

 نظم حماية اإلنتاج الفكري

 في المحيط الرقمي

   عن بعد االتصاالتقانون 

  و مجتمع المعلومات

 االقتصادي التأثير ـ 2

  لتكنولوجيات المعلومات 

  على المنظماتاالتصالو 

  ناعة المعلومات ص

  المعلومات  و تكنولوجيات

  .االتصالو 

ـ نماذج و تطبيقات 3

  العلمي اإلتصال

  ـ المهارات المعلوماتية 4

استراتيجيات البحث عن  و

  .المعلومات

 مشاريع بحث تطوير
الملكية الفكرية في مشروع 

   المعلوماتاقتصادميدان 

 اقتصادتطوير نظام مشروع 
المطبق على  المعلومات
مركز البحث في اإلعالم 

 العلمي و التقني

دخول الجزائر مشروع 
 إشكاليةو  مجتمع المعلومات

لظاهرة لالقياس اإلحصائي   

 
القانون الدولي : مشروع

: الختبار مجتمع المعلومات 
  .الناميةاألثر على الدول 
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 الجدول رقم55 : يبين فرقة النشر اإللكتروني في قسم البحث والتطوير في علم المعلومات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   النشر اإللكترونيفرقة

  

  المشاريع  المواضيع  المحاور   الميدان   اسم الفرقة

النشر ـ 5

  اإللكتروني

هندسة 

النظم 

المكتبية 

و 

  الوثائقية

النشر ـ 1

  اإللكتروني

  

ـ تكنولوجيات 2

اإلعالم و 

اإلتصال و النظم 

   الوثائقيالمكتبية و

ـ تقنين النظم 3

المكتبية و 

 الوثائقية

إنتاج المحتويات ـ 1

  الرقمية

 الكتابة اإللكترونية,القراءة 

 حفظ المحتويات الرقمية

ـ التسيير االلكتروني 2

   للوثائق 

  

  

ـ تراكيب و هياكل 3

  المعطيات

 بوابة المجالت العلمية : مشروع

  اإللكترونية الجزائرية

 عارف حوصلة الم : مشروع

مساهمة في  : مشروع

للمعلومات  التكنولوجيات الحديثة

 على نظرية اعتماداو اإلتصال 

  أطروحة دكتوراه- المخطاطات

بوابة المجالت العلمية  : مشروع

   اإللكترونية الجزائرية
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  اآلليةنظم وهندسة النظرية القسم ـ  2

 تقنيات هندسة التوثيق وهندسة ؛يطبق أيضا قسم النظرية وهندسة النظم اآللية       

يهدف من خالل  مشاريعه  تطوير شبكة وطنية لإلعالم العلمي  اللسانيات ، حيث 

 :   في  إطار برنامج بحث  في المحاور التالية؛والتقني

  :اعي  وهندسة البرمجيات  االصطنالذكاءـ  أ 

 ، للغة الطبيعية،وطرق البحث عن المعلومات ،التكشيفاآلليةوفيه المعالجة        

  . ،تنقية المعلومات االنترنتالمالحة على شبكة 

  :ـ أمن ونوعية الخدمات  ب 

 موظفا دائما 52ا القسم ذ ويعمل  في  ه، والوقاية والتشفيراآلمن نظم وفيه   

  :لتالية ،حسب الرتب ا

  العدد  الرتبة  

  02  مساعد بحث 

  08  مكلف بالبحث 

  11  ملحق بالبحث 

  31  مهندس 

  

 الجدول رقم 56:يبين توزيع  الموظفين الدائمين  في قسم النظرية وهندسة النظم اآللية حسب رتبهم

  

   : متمثلة  في ا  القسمذ وفرق بحث  ه      

  .ن قواعد البيانات  بصفة عامة وتهتم بميدا: واعد البيانات قـ فرقة أ 

  .  للمعلومات اآللية  االصطناعي  والمعالجة الذكاءـ فرقة ب 

   .الملتيميدياـ فرقة النظم ووثائق  ج 

  .وماتو حماية المعل؛اآللي اإلعالممن نظم أوتهتم ب:اآللي اإلعالممن أـ فرقة د 
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  لوطنية الجزائرية   في موقع واب المكتبة اهندسة التوثيق و اللسانيات  ـ ثانيا 

  اآللي اإلعالمقية تقنيات  تقنيات متالزمة مع بو اللسانيات؛هندسة التوثيق تشكل      

للنشاطات   ،اآلليللعمل    التقنيات متكاملة فيما  بينها،وهي  تثمين  هالتوثيقي،فهذ

  ،من خاللتطبيق له ا كله ما ال،وهذفي  مصالح المكتبة  الوطنيةالفنية والتقنية 

  على الخط اآلليلفهرس تطبيقات ل   ال على سبيل المثال،أيالموقع االلكتروني

   . على الموقعلككذغير المتاحة المباشر،مع تعميم ذلك على  البيبليوغرافية الوطنية،
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   والروابط  :المحور السابع

  

 التقني  العلمي واإلعالم في موقع واب  مركز البحث في الروابط:أوال 

بتطبيق واسع ، العلمي  والتقني اإلعالميتميز موقع واب  مركز البحث  في          

  : التالية األشكالمحتويات ما تبينه ومنها ودوليا ،حليا ملتقنية  الروابط ، 

  روابط الصفحة االستقبال الرئيسيةأ ـ 

  
CERISTالشكل رقم 40: يبين روابط الصفحة االستقبال الرئيسية لموقع واب مركز 

 

 
CERISTالشكل رقم 41:  يبين روابط التعريف بمركز 
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CERISTالشكل رقم42 : يبين روابط أقسام بحث مركز 

 

 
CERISTالشكل رقم 43: يبين روابط دائرة التجهيز بموقع واب مركز 
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CERISTالشكل رقم44 : يبين روابط المصادر على الخط  بموقع واب مركز 

  

  
CERISTالشكل رقم 45: يبين روابط معلومات الباحثين بموقع واب مركز 
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  ب ـ روابط  المكتبة الرقمية

  
 الشكل رقم 46: يبين روابط  المكتبة الرقمية

 

  والتقني مي ل العاإلعالمروابط دائرة ج ـ 

  
 الشكل رقم47 : يبين روابط دائرة اإلعالم العلمي والتقني
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  RIBU جامعيةالشبكة الجهوية للمكتبات ال  روابط د ـ

 الجامعيةلمكتبات لهي شبكة ؛RIBU 1الشبكة الجهوية للمكتبات الجامعية           

 البرنامج طارإيإنشاءها  في ،تم ؛في الجزائر الوسط لمؤسسات التعليم العالي  لجهة 

 3، أوربيتينجامعتين مع بالتعاون  Tempus MEDA III، 2  لدعم التعليم العالي األوربي

  :  الموالي  أنظر الشكل

  
RIBU الشكل رقم 48: يبين صفحة استقبال الشبكة الجهوية للمكتبات  

  

   :هي في  هذه الشبكة األعضاء  الجزائرية مؤسسات التعليم العالي و      

  .جامعة العلوم التقنية  هواري  بومدين ـ 

  .دحلب  ـ البليدة  ـ جامعة ساعد 

  .لعاصمة ة ـ الجزائر  اـ جامعة بن يوسف  بن  خد

                                                
1 - RÉSEAU RÉGIONAL INTER BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES- http://www.ribu-dz.org/tempus-dz  
2 - Tempus : Trans-European Mobility for University Studies- http://www.etf.eu.int/ tempus.nsf 
3 -Université Libre de Bruxelles  , Université d’ Aix Marseille I 

http://www.ribu-dz.org/tempus-dz
http://www.etf.eu.int/
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  .ـ جامعة  عبد الرحمن ميرة ـ بجاية

  . تيزي  وزوــ جامعة مولود معمري 

  .ـ جامعة الصديق  بن يحي ـ جيجل 

   .ـ بومرداس ـ جامعة محمد بوقارة

  .لعلمي  والتقني اـ مركز البحث في  اإلعالم 

  .ـ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 

  .ـ المدرسة الوطنية لإلدارة
  

ك لمكتبات  الفهرس  المشترإنشاءهو ؛ه الشبكةذوالهدف  الرئيسي  من ه           

 ه الجامعاتذ هتم اعتماد مكتبات ،بعد ما2005جانفي في، فيهأ،وقد بدجامعات الوسط

من انجاز ، SYNGEBهو برمجي و،برمجي  مشترك وموحد في  تسيير ها تطبيق 

 .لجهوية للمكتبات الجامعيةلشبكة اا  الشريك التقني  في  مشروع،CERIST  مركز

ن القائمين ،وتكوين المؤطرياآللي اإلعالمتنصيب تجهيز يتعلق  بعملية التزويد،وفيما 

 علوم  فيأو ،سواء في علوم المكتبات،على تسيير المكتبات الجامعية  المعنية 

 إلىجل الوصول  أمن  و الجزائريون ،األوربيونفيتكفل بهم الشركاء  ، اإلدارة

 يحصر أكثر من مليون الذي األخيرا ذه.هدف  وضع الفهرس  المشتركقيق  تح

 ه الشبكة الجهوية للمكتباتقامت هذوقد . مكتبات10مرجع،وهو ما يمثل  رصيد 

  :وقد كانت كالتالي ،بعدة  أيام دراسية لمناقشة مواضيع راهنة،الجامعية

  الجامعة  التاريخ  عنوان األيام الدراسية

  جامعة بومرداس  2005 جوان 14  عية  الجامالمكتباتشبكات 

  جامعة جيجل   2006جوان  21  تكوين المكتبيين 

  جامعة تيزي وزو  2006جوان  27    على شبكة االنترنتمكتبتي 

RIBU الجدول  رقم57 : يبين  األيام الدراسية المقامة من طرف  الشبكة الجهوية للمكتبات  
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  لوطنية الجزائرية  ـ الروابط في موقع واب  المكتبة اثانيا

   موقع المكتبة الوطنية الجزائرية،         يوجد مستوى واحد فقط من الروابط   في

،ال وال توجد روابط خارجيةتظهره صفحة االستقبال،وما تم توضيحه سابقا،وهو ما 

الموقع يجمع مجموعة من ا ،فهذمع مواقع واب،وال مع بوابات،والمع أي شبكة

فيه تطبيقات تقنيات فلو كانت .ترتبط بصفحة استقبال واحدة،صفحات واب  بسيطة  

 ،خرىأ وأخرى وجود مستويات إلى؛لك،لما دفع ذ  التوثيقي كما  يجباآللي اإلعالم

تاحة فرصة وإ واسع،لصفحات الواب ومواقعها،مي سلّعطاء  بناء تشابكي إبدافع 

  .المية ومع مواقع هيئات رسمية ع،جنبيةأمع بوابات ،ربط الموقع العام
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    للدراسةـ النتائج العامة 1

  

  CERIST مركز موقع واب النتائج العامة للدراسة المتعلقة ب :أوال 

   قواعد البيانات  :األولالمحور ـ  1

 30أكثر من ،و  قاعدة بيانات وطنية11على الخط المباشر  يتيح مركز البحث  ـ

خاصة  ( والتخصصات،)إنجليزيةعربية،فرنسية،(قاعدة بيانات  دولية ،متعددة اللغات

، فهرسة وصفية (،مختلفة التنظيم البيبليوغرافي )في تخصصات العلوم  والتكنولوجيا

،لمختلف  أوعية الوثائق   )ترتيب  ألفبائي ،مستخلصات إشارية تحليلية

 الكلمات المفتاحية أنواع بمختلف استرجاعها،يتم  )...مقالكتاب،دورية،(والمعلومات

ومنها ،منها  ما هو بيبليوغرافي فقط،)...، السنة ،المؤلفنوانبالع(النظامية الممكنة

لبيانات الوطنية  على وجه ة لقواعد ابسبيبليوغرافي  وبالنص كامل،فالن ما هو

 البيبليوغرافية بخيارات المواصفة ت على التسجياليتم الحصول ؛الخصوص

FORMAT PUBLIC مواصفة  بوأISBDمواصفة بو  أUNIMARAC، حيث

لغة ب البيبليوغرافية  ت بيانات  التسجيالFORMAT PUBLICاصفة موتعرض 

 مستخلص مع ة،الرقم الدولي الموحد للسلسلة،، عنوان المكتب،المؤلفهعنوانالمنشور،

 ت بيانات التسجيالISBD تعرض مواصفة كما.تحليلي إشاري باللغة الفرنسية

طريقة مع تحديد ،ميلعل بطاقة الفهرسة الوصفية  للمنشور اتقديم ليوغرافية ببالبي

ذه تقديم كما يمكن له.شاري إمستخلص تحليلي مرفقة بالبحث  واالسترجاع،

   .UNIMARACة  بمواصفة التسجيالت البيبليوغرافي

  
  جدا،من الناحية  ضخما تشكل  أرصدة  قواعد البيانات  الوطنية رصيدا ـ

ث مركزا  حقيقيا من مركز البح،هذا ما يجعل   واسعةطية موضوعيةو تغالكمية،وذ

  األكاديميفتقريبا يحصر كل النشر العلمي  حثين والمستفيدين  بصورة عامة،للبا

ف المؤسسات الجامعية  ورسائل  لمختل؛ أطروحاتوالمادة الرمادية من الرسمي،
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 10؛ألرصدة شبكيبتجميع  RIBUهم عن طريق  مشروع اكما  يس.الجزائرية 

  .أرصدة  مكتبته الرقمية ،إضافة إلى مؤسسات جامعية جزائرية

من  في  قواعد البيانات الدولية، دولي مكثفاشتراك CERIST  لمركز البحثـ

تغطي   ،)الواليات المتحدة األمريكية (ومن  أمريكا  )بريطانيا العظمىفرنسا،النمسا،(أوروبا 

  .صات العلمية المعمقة جداكافة التخص

إتاحته ؛CERISTيانا ت مركز البحث والبارزة في  قواعد ب؛ ومن النقاط األساسيةـ

 Base de données pour les logicielsقاعدة بيانات البرمجيات الحرة  ل

libreترقية تطبيقات تقنيات  البرمجيات  في مختلف  في  يساهم ؛،فعن طريقها

  .  اصة بتشبيكها  مع شبكة االنترنت  خ،القطاعات الحيوية  في  الوطن

  

   و النشر اإللكترونيمنةرق ال :يالمحور الثانـ  2

 09   القرار رقم ريعيةتشالصوص  النفي رقمنة  تطبيقات تقنيات الرقمنة تكمن  ـ 

التنظيم الداخلي لمركز ب  المتعلق 2006 سبتمبر 02 الموافق  لـ 1427شعبان 

 16 المؤرخ في 56ـ85رقم ،المرسوم رقم  العلمي  والتقنياإلعالمالبحث  في  

 المرسومو،تأسيس مركز البحث  في  اإلعالم العلمي  والتقنيق بالمتعل 1985مارس 

إلحاق مركز البحث  في    المتعلق  بـ1986 أفريل 08 المؤرخ في 73ـ 86رقم 

 المؤرخ 454ـ 03سوم رقمرمال،و العلمي  والتقني بالمحافظة السامية للبحثاإلعالم

م  للمرسوم رقم معدل ومتمال 2003 ديسمبر 01 الموافق لـ1424 شوا ل 07في  

  المتوفرة في الموقع  الصور التوضيحيةو،1985 مارس 16 المؤرخ في 56ـ85

أيضا  في كما طبقت . للمجالت العلميةة الخارجياألغلفةصور صفحات  ووروابطه،

  شبكة البحث   مجلة و مجالت32وعددها  WEBREVIEWرقمنة مقاالت مجالت 

على قديمها وت،األعدادكامل لكل بالنص  اللك وذ،06وعددها ARN كاديميةاأل

باإلضافة إلى األرصدة الرقمية المتاحة من قبل المكتبة الرقمية   ، PDFصيغة

رصيد ،لألطروحات رصيد الدوريات الرصيد الوطني ،رصيد المراجع( للمركز
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رصيد ،رصيد المحاضرات الدولية، والمذكرات المناقشة داخل المركزاألطروحات

  .)يد السمعي  البصري الرص،المقاالت العلمية

فتكمن  في نشر قواعد البيانات الوطنية والدولية  ،  النشر االلكتروني أما تطبيقاتـ

المجالت  إلى باإلضافةلية المتاحة على الخط المباشر،،والمجالت الوطنية والدو

مجلة ( ARN كاديمية     مجالت شبكة البحث  األو ،WEBREVIEW االلكترونية

مجموعة العلوم الدقيقة ،نظرية الجبر والعدد، االجتماعيالدراسات والنقد

مجلة  ، جريدة الشركة الجزائرية للكيمياء،المجلة الرياضية للمغرب،والفيزيائية

تقارير ،مركزال منشورات ومقاالت ومداخالت ،و)المعلومات العلمية  والتقنية

ت الملتقيات والتظاهرا،الكتب وفصول الكتب،البحوث العلمية المنجزة

مواقع واب ،أدلة الباحثين في المركز، على الخط المباشراألطروحات،العلمية

  . الفهارس على الخط المباشر،المؤسسات الجامعية الجزائرية

  

  أمن المعلومات: المحور الثالثـ  3

 البحث  في  اإلعالم زـمن المعلومات  في مركأتتمثل تطبيقات تقنية          

رابط   على  Sécurité Informatiqueةـدمه بوابـيما  تقف؛CERIST العلمي والتقني 

  :من  الخدمات التالية   dz   http://www.wikayanet. وقعالم

 ملفاتوتقديم   اهاإلنذار المبكر عن ظهورو ؛الفيروساتأخطار  من األمنخدمة  ـ

  .علمية 

   . من الفيروساتواألمن في  عالم الوقاية ؛اآللي اإلعالم رأي الخبراء في  خدمةـ

     .في مختلف موضوعات الوقاية واألمن؛ وثائق إلكترونيةومقاالت خدمة  ـ

. في مجال الوقاية واألمنأجنبيةمع مواقع واب ؛ نصوص متشعبة روابطخدمة ـ  

  .لحات اإلعالم اآلليمعجم مصطخدمة  ـ

  

  

  

http://www.wikayanet
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   االفتراضية والنصوص المتشعبة: المحور الرابعـ 4

  صاالفتراضية والنصو تطبيقات تقنية أنيتضح ؛ا  المحور من خالل هذ       

 وعمودية أفقية مستويات ذات CERISTركز  مالمتشعبة في  موقع واب 

 أبسط إلىستقبال  تقدمه روابط صفحة اال بتداءا من ماإمحليا ودوليا ،،ةواسع

ات وصفحات حيث يربط هدا الموقع من خاللها جملة من المواقع والبوابمستوى،

عن أي  نقطة ؛ كبيرة  في  البحث المرنرصا  يعطي  فماواب  من عدة مستويات،

  كل  منجزات ومشاريع أقسام بحث  المركز في كما يقدم و،ممكنة في  أي  مستوى

 بوابة شبكة البحث  (و مواقع خمسة  بواباتمواقع فرعية  مستقلة مترابطة،

بوابة ،Wissal بوابة،بوابة  البرمجيات الحرة،اآللي اإلعالمبوابة امن ،الجزائرية

خاصة وانه ،ومتشعب  جدا،ا يجعل  موقع المركز موقعا  ضخما ،هدا  م)الجزائر

  . في  الجزائر،بمختلف  أنماطهايربط جميع مواقع واب المؤسسات الجامعية 

  

   البرمجيات التوثيقية  والتسيير االلكتروني للوثائق:المحور الخامس ـ  5

البرمجيات التوثيقية  والتسيير االلكتروني  في  مجال تطبيقات تقنيات    إنـ

 ابرنامج قام بصناعة وتطوير CERIST مركز أنوكما  هو معروف   ،للوثائق

 ، على المستوى الوطنيومات  والمعلالمكتبات ومراكز التوثيقتسيير ألتمتة  مقننا؛

 ، SYNGEB SYSTEME NORMALISE DE GESTION DE BIBLIOTHEQUE نظام هوو

ا النظام البرمجي في  مشروع  الشبكة الجهوية للمكتبات الجامعية وقد اعتمد  هذ

 ،وهو مشروع نموذجي يخدم كثيرا قطاع البحث  RIBUللناحية الوسطى من البالد

بيانات المركز ا النظام  اعتمد في  إنشاء قواعد  أيضا هذ،كماالعلمي  في  الجزائر

العديد من  تعمل ،وحاليا ي  أتمتة وتسيير  مكتبته الرقميةوفوفهارسه على الخط ،

ا  النظام يطار هذعلى تطوير العمل  التشابكي في  إ؛المكتبات الجامعية الجزائرية 

  .البرمجي  
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 لخدمة القطاع االقتصادي  ،متاحةمركز بوابة خاصة للبرمجيات الحرة  للـ 

  أو Windows نظام التشغيل،يمكن تشغيلها بللبالد،بمختلف أنواع مؤسساته

LINUX أسئلة عن حاجيات استمارة،والجدير  بالذكر  أيضا وجود 

       .ا  النوع  من البرمجيات الحرة ؛وأرائهم  في  تطبيقاتهم لهذلمستفيدينا

  

   لتوثيق و اللسانيات هندسة ا :سالمحور السادـ  6

هي  ؛ CERISTفي مركز تطبيقات تقنيات هندسة التوثيق  واللسانيات  إن      

ومركز  الموزعة على مختلف  أقسام بحثه،ومشاريعه  في  كل  منجزاته،األساس

 بعد ما يتم   ،االنترنتويثمنا ويتيحها  عل شبكة ؛  يبلورها الذي اآلليالحاسب 

 نإ.،و حسب  كل  مشروعكل قسم بحث   بمختلفها حسب تنظيم ومعالجة البيانات

ق ـهندسة التوثيق  ـيطبتي لـال  الحقيقـ المجهي ؛ع ـه المشاري هذبحث فرق 

قسم البحث  والتطوير في علم  ، حيث  وعلى  سبيل المثال ، يطبق  اللسانيات و

كتبية هندسة النظم الممنها ،ا النوع من الهندسات؛جملة كبيرة من هذالمعلومات

ات ـتقييم و تسيير المعلوم،البرامج الوطنية للمعلومات و طرق المعلومات،والوثائقية

قسم النظرية وهندسة يطبق  كذلك كما .النشر اإللكتروني،و النظم المكتبية والتوثيقية

تشفير أمن ،و تقنية وهندسة البرمجياتالذكاء االصطناعي تقنيات ؛ النظم اآللية

واعد قفرقة :ا  المجال  هي مجموعة من فرق  بحث في هذوالذي  فيهالمعلومات،

فرقة النظم ووثائق  ،عي  والمعالجة اآللية  للمعلومات  االصطناالذكاءفرقة ،البيانات

   .اآللي  اإلعالممن أفرقة ،الملتيميديا

  

   الروابط:السابع  المحورـ  7

  أن ىإل؛بقاقع  واب  المركز التي  تم التطرق لها  ساتعكس هيكلة مو       

ن هيكلة موقع وأله الهيكلة، تماما  بهذمرتبطةتطبيقات تقنية  الروابط  هي  تطبيقات 

ه فان هذ،وطنية ودولية،أفقية وعموديةواب  المركز مبنية  بناءا ت بمستويات 

روابط الصفحة االستقبال :ومن األمثلة نجد. تقنياتها  واسعة التطبيقالروابط 
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  العلمي والتقنياإلعالمروابط دائرة ،روابط  المكتبة الرقميةروابط بوابات،،الرئيسية

  .(RIBU ) الشبكة الجهوية للمكتبات الجامعية ،
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المكتبة الوطنية الجزائرية موقع واب النتائج العامة للدراسة  المتعلقة ب: ثانيا 

   اوتحليله

  :ما يلي ،في   وتتمثل هذه النتائج العامة  

  

   . في موقع واب المكتبة الوطنية الجزائريةبيانات ال قواعد تطبق تقنية   الـ 1

ر رقمنة األواملة في متمث؛ة بسيطة ـر  في رقمنـتنحص نةـمالرقات ـ تطبيقـ 2

لفة الخارجية ـاألغ،وور فوتوغرافية صو،ونيباإليداع القانو المراسيم المتعلقة 

ب مطبوعة قديمة،و بعض كت،و بعض صفحات لمنشورات الكتب والمجالت

ا  كله  ليس كافيا في  تطبيقات  الرقمنة في  المكتبات وهذت  المخطوطات،صفحا

  . الوطنية 

تنحصر  في ،النشر االلكتروني في موقع واب المكتبة الوطنيةقنية   تطبيقات تـ3

  للبيليوغرافية إلكترونيا،حيث ليس فيه نشرا   وليست علمية قانونيةنصوص  

  .وال للفهارس  الوطنية  

متعلقة  بأمن في موقع واب المكتبة الوطنية الجزائرية ال تطبق تقنيات ـ  4

    .المعلومات 

بمستوى  ط جدا،و بسيللمكتبة الوطنية الجزائريةهيكلة الموقع االلكتروني  ـ  5

ي ـص  الجانب العلمـأي ينق، يغلب  عليها  الجانب  األدبيوعناصر  هيكلهواحد،

 .األكاديمي و 

والتسيير ،قات تقنيات البرمجيات التوثيقيةال يعتمد موقع المكتبة الوطنية  تطبيـ  6

  .االلكتروني  للوثائق

ة التوثيق ـهندسات ـتقنيللمكتبة الوطنية ي  ـع االلكترونـ الموقبقـال يط ـ  7

  .و اللسانيات 

  .زائرية يوجد مستوى واحد فقط من الروابط   في موقع المكتبة الوطنية الج   ـ 8
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  ـ النتائج العامة للدراسة في  ضوء الفرضيات  2

فرضيات  ،فيما  يلي  الجدولين   الفي ضوءالنتائج العامة ،لتوضيح أكثر        

  :التاليين 

  

 :CERISTالمطبقة في موقع واب   الحصيلة التقييمية لتقنيات اإلعالم اآللي  التوثيقي ـ  أ

  CERIST قع واب  مركزالحصيلة التقييمية المتعلقة  بمو

 اإلعالم المستوى الكمي للتقنيات  المعايير التقييم

  اآللي  التوثيقي

 المستوى النوعي للتقنيات

  اإلعالم اآللي  التوثيقي

      مطبقة

  عال  مقبول  ضعيف

غير 

  مطبقة

  عال  مقبول  ضعيف

  X       X      ـ قواعد البيانات1

 و النشر منةـ  الرق2

  اإللكتروني

    X        X  

  X        X      أمن المعلوماتـ 3

ـ االفتراضية والنصوص 4

  المتشعبة

    X        X  

  ـ  البرمجيات التوثيقية5

  والتسيير االلكتروني للوثائق

    X        X  

  ـ  هندسة التوثيق6

   و اللسانيات

    X        X  

  X        X      ـ الروابط7

 
 CERIST موقع واب  مركزالمطبقة في   التوثيقي  لتقنيات اإلعالم اآللي  الحصيلة التقييميةنييب :58الجدول  رقم 
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  :المكتبة الوطنيةالمطبقة في موقع واب  لتقييمية لتقنيات اإلعالم اآللي التوثيقيالحصيلة اـ ب 

 

  الحصيلة التقييمية المتعلقة  بموقع واب المكتبة الوطنية  الجزائرية  

آللي  المستوى الكمي للتقنيات اإلعالم ا  المعايير التقييم

  التوثيقي

المستوى النوعي للتقنيات 

  اإلعالم

   اآللي  التوثيقي

    عال  مقبول  ضعيف  مطبقة 

  عال  مقبول  ضعيف

غير 

        مطبقة

  منعدم  X        ـ قواعد البيانات1

 و النشر منةـ  الرق2

  اإللكتروني

X        X      

  منعدم  X        أمن المعلوماتـ 3

ـ االفتراضية والنصوص 4

  المتشعبة

X        X      

  ـ  البرمجيات التوثيقية 5

والتسيير االلكتروني 

  للوثائق

      X  منعدم  

 ـ  هندسة التوثيق6

   و اللسانيات

      X  منعدم  

      X        X  ـ الروابط7

  

  

  المطبقة في موقع واب  المكتبة الوطنية يبين الحصيلة التقييمية لتقنيات اإلعالم اآللي  التوثيقي :59الجدول  رقم  
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  :مناقشة الفرضياتـ  ج 

  

  :الفرضية األولىـ 1

لحصيلة التقييمية لتقنيات اإلعالم ،والمتعلق با 58من  خالل  الجدول  رقم        

 ،المطبقة في موقع واب مركز البحث  في  اإلعالم العلمي والتقني   اآللي  التوثيقي 

الم اآللي تقنيات اإلع  أي أن أن الفرضية الجزئية األولى محققة،يمكن القول  

واسعة ،CERISTمركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني واب موقع  في التوثيقي

اإلعالم كل تقنيات ،وذلك بصفة عامة على وعا وكما التطبيق،وعالية المستوى ن

وهي المطبقة في  هذه الدراسة ،التقييم نة في محاور معايير المبي،التوثيقي اآللي

والنصوص ،االفتراضية أمن المعلومات ،نشر اإللكتروني و المنةالرق،قواعد البيانات:

ق ـدسة التوثيـهن،والتسيير االلكتروني للوثائق،البرمجـيات التوثيقيـة بةـالمتشع

   .الروابط ،وأخيرا و اللسانيات

  

  :الفرضية الثانية  ـ 2

لحصيلة التقييمية لتقنيات اإلعالم والمتعلق با،59 من  خالل  الجدول  رقم       

 يمكن القول  أن ،المطبقة في موقع واب المكتبة الوطنية الجزائرية  لي  التوثيقي اآل

 في تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقي الفرضية الجزئية الثانية غير  محققة ،أي أن 

  :تتراوح بين إنعدام التطبيق في  حالة  لمكتبة الوطنية الجزائريةالموقع االلكتروني ل

 ، البرمجيات التوثيقية والتسيير االلكتروني للوثائق،المعلومات أمن  ،قواعد البيانات

 و النشر منة الرق:وضعف مستوى التطبيق  في  حالة .هندسة التوثيق و اللسانيات

   . الروابطو، االفتراضية والنصوص المتشعبة،اإللكتروني
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يعتبر موقعا يشتمل على والتقني مركز البحث في اإلعالم العلمي    إن موقع واب 

األهمية ، وهو وسط يعكس نوعيةالكمية والمن الناحية التوثيقي اآللي  اإلعالمتقنيات 

مستوى  ها هذا النوع من مراكز البحث إلدماج التكنولوجيات الحديثة على يوليالتي 

 في    المستقبلية للمركزاآلفاقالمتطور نحو  التصور ألصناف الباحثين،وعنخدماتها 

حاجة  إلى لمكتبة  الوطنية  الجزائرية  في وأن موقع واب  ا.التحسين و التطوير

،على الصعيدين الكمي والنوعي،لمواكبة إدراج تلك التقنيات بالصفة المطلوبة

مجموعة ديم  تقإلى خلصت ،وعليه فإن هذه الدراسة في ختامها.حاجيات المستفيدين

و معايير تقييم تقنيات اإلعالم اآللي  موزعة حسب كل من موقع واب،المقترحات،من 

  :هي  كالتالي  ،والتوثيقي

 

  المتعلقة  بموقع واب  مركز اإلعالم العلمي والتقني ـ أهم  المقترحات / أ

  :ـ قواعد البيانات 1

هذا  الموقع ،فإنها غير  بالرغم من وجود تطبيقات عالية لقواعد البيانات  في أ ـ

؛وفي  عدة مستويات ،فبهذه ،أي أنها منتشرة بعدة روابط مبوبة تحت باب واحد فيه

،وجهة أخرى  رابط النص المتشعب لطا للباحثين عنها  من جهةالهيكلة تسبب  خ

BASE DE DONNEE مرات،مرة في  صفحة االستقبال، موجود  أكثر من ثالث 

، بدون أن  في  خدمات  مركز الحاسب  اآلليوأخرى  ومرة في  المكتبة الرقمية،

ن العمل  على جعل ولكت،فصحيح أن ذلك ليس بالضرورة،تعطي نفس  المعلوما

 ،إلى  نفس  المعلومات يوصل BASE DE DONNEEرابط النص المتشعب 

  .يكون أفضل بالنسبة للمستفيدين 

  

بعد،أي أنها  في  توجد بعض قواعد بيانات معلن عنها،لكن  ليست متاحة ب ـ 

؛يحرم كثلة كبيرة من نهائياطور  اإلعداد،وعليه التأخر الطويل  في إتمامها  

  .ومعلن عنه؛مادام إعدادها  مخطط له؛من هذه القواعد،ينالباحث
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 قواعد البيانات الدولية كلها غربية،فما المانع في االرتباط مع قواعد معلومات  ج ـ

بترول  والنفط والطاقة،فالمشرق  العربي  يتوفر عربية، خاصة مثال،في  مجال  ال

على  مراكز لهذه التخصصات،فمثال في  المملكة العربية  السعودية،لها  قواعد 

  .بيانات في  هذه الموضوعات 

  

 : و النشر اإللكتروني منة ـ الرق2

توجد بعض  المجالت االلكترونية  لها  أعداد قديمة، حين البحث  عن مقاالتها  ـ  أ

النص  الكامل،تقدم استثناءا الملخص  فقط ، وعلى  سبيل المثال األعداد األولى ب

 ،وهنا  تجدر اإلشارة إلى رقمنة كل  المقاالت الناقصة ؛ لكل  األعداد  RISTلمجلة 

 ؛والتي  تعتبر من  RISTفي  المجالت االلكترونية الوطنية،إذا علمنا مثال أن مجلة 

الفرنسية، لكن كل  مقاالت هذه المجلة  BBF مجلةحيث  سنة أول  نشر أحدث  من

   .1956األخيرة  موجودة بالنص  الكامل على الخط المباشر؛ مند أول  عدد لسنة 

  

 تطوير النشر االلكتروني  للمعلومات السمعية البصرية ، وإتاحة منتجات ب ـ

ية ، مصلحة السمعي  البصري على موقع الواب  ؛وتقديم مثال الزيارات االفتراض

مثل ما  معمول به على سبيل  المثال ؛ في  موقع واب المكتبة الوطنية التونسية ، 

التي  يعرف بها موقعها  على  شبكة االنترنت ،بمجموعة من مقاطع الفيديو 

 من باب إسقاط موقع المكتبة وهنا ليس، ...  بكل  مصالحها  ،وخدماتها ؛المتعلقة

  السمعي البصري في ما يمكن أن تقدمه مصلحة  لتوضيح؛ نالتونسية، ولكالوطنية 

  . CERISTمركز

  

  : ـ أمن المعلومات 3

 في  مجال الخبراء؛في ميدان اآلمن من أخطار الفيروسات؛اقترح إدراج خبراء  أ ـ

  .  سواء  ينشطون في  الداخل ، أو في الخارج ،جزائريين
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  : ـ االفتراضية والنصوص المتشعبة 4

 إعادة النظر في  الهيكلة العامة للموقع ،سواء  في صفحة االستقبال الرئيسية  ، أ ـ

  .أو في صفحات االستقبال  الثانوية والفرعية 

  

في السابق القريب كان الموقع يقدم معلوماته بخيارين عربي، وفرنسي  ،لكن ب ـ 

   ، الفرنسية فقطفجأة أصبح يقدم بصفحة استقبال  جديدة ؛تحيل إلى  المعلومات باللغة

وعليه  تجدر . ما مصير الباحث أحادي  اللغة إن كان يبحث باللغة العربية ،وهنا 

اإلشارة إلى إدراج تعدد اللغات  في  عملية البحث ، على األقل باللغة العربية ، 

  .الفرنسية ، االنجليزية كما كان 

  

  : ـ البرمجيات التوثيقية والتسيير االلكتروني للوثائق 5

 ال يتيح الموقع فيما  يتعلق  ببرمجي  السنجاب  سوى معلومات نظرية ،  ـأ

تعريفية وتاريخية ،لكن ال توجد فرصة لتحميله ،طبعا الستخدامات أكاديمية  علمية  

وتكوينية ، مادام حقوقه محفوظة للمركز ، وال يمكن تجاهل  ذلك من طرف الجهات 

  .  الرسمية التي  ترغب  في  استخدامه 

  

  : ـ هندسة التوثيق و اللسانيات 6

 اقتراح إتاحة برامج للترجمة االلكترونية للمعلومات ، وإنشاء  أدوات بحث  أ ـ

مكنزية على مستوى موقع الواب ،ألن هذا  األمر بإمكان هذا المركز ، باعتباره 

  .مؤسسة متوفرة على كل  الشروط األولية؛ لمثل هذه المشاريع

  

تاحة على موقع الواب؛ مرتبة ترتيبا أبجديا ؛في  اللغة  كل  الكشافات المب ـ

، وهنا تجاهل للعمل اللّساني باللغة العربية، وقد تم اإلشارة  ... A –B–Cاألجنبية

  .إلى هذه النقطة سابقا
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  : ـ الروابط 7

التجسيد الفعلي على موقع الواب ألهداف  الشبكة الجهوية لمكتبات المؤسسات أ ـ 

  .الجامعية للوسط 

  

  اب المكتبة الوطنية  الجزائرية  هم  المقترحات  المتعلقة  بموقع وـ أ/ب 

  

  : ـ قواعد البيانات1

 التفكير الحالي ؛ في التطبيق المستقبلي القريب لتقنيات قواعد البيانات أ ـ

  .خاصة البيبليوغرافية الوطنية ،والفهارس  األخرى  البيبليوغرافية،

  

  :تروني  و النشر اإللكمنة ـ الرق2

 تقديم نشرا الكترونيا  لكل األعمال العلمية  والنشاطات الفكرية؛ التي  تقوم بها  ـأ 

  . مصالحها

  

  : ـ أمن المعلومات 3

  .إتاحة بوابة في  هذا  الموضوع ،وتكييفه مع خصوصية المكتبة الوطنية أ ـ 

  

  : ـ االفتراضية والنصوص المتشعبة 4

طوير موقع الواب  الحالي ،ألن هذا األخير  في   بناء  موقع آخر جديد ، أو تأ ـ

الحقيقة ، وحسب النتائج ،بعيد كل  البعد كن طموحات المستفيدين ،فنماذج مواقع 

  .المكتبات الوطنية العربية متوفرة 

  

  : ـ البرمجيات التوثيقية والتسيير االلكتروني للوثائق 5

للمعلومات  واالتصال؛على كل   اقتراح اإلدماج الحقيقي للتكنولوجيات الحديثة أ ـ

  .في  موقع  واب  المكتبة الوطنيةاألصعدة،  
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  : ـ هندسة التوثيق و اللسانيات 6

 اقتراح تجسيد التفاعل  الفعلي بين التكنولوجيات الحديثة للمعلومات  واالتصال، أ ـ

  .  وعلوم المكتبات والتوثيق والمعلومات  

  : ـ الروابط 7

ير  بتغيير هيكلة الموقع  برؤية علمية وعملية ؛ أثناء التفك إدراج هذه النقطة أ ـ

  .الحالي 
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RÉSUMÉ 

 
       Cette étude tente d’intervenir sur les spécificités d’application des techniques de 

l’informatique documentaire. Celles-ci étant appliquées au niveau des deux sites web 

du centre de recherche sur l’information scientifique et technique CERIST, et celui 

concernant le site web de la bibliothèque nationale algérienne, Il est question de 

procéder à une évaluation de cette application du point de vue qualitatif et quantitatif. 

Dans ce contexte, il convient d’appliquer 7 axes  de critère d’évaluation : les bases de 

données,la numérisation,l’ édition électronique,la sécurité de données ,la 

cybernétique et  hybertexet,les logiciels documentaire et la gestion électronique de 

document,l’ ingénierie documentaire et l’ ingénierie  linguistique, et  les 

interfaces .aussi,cette recherche  a-t- elle abouti  à des suggestions .et que  les 

techniques de l’informatique documentaire  appliquées dans  le site web du centre 

CERIST  lequel est  largement utilisé à haut niveau ,ce qui n’est pas évident pour 

l’autre site web du bibliothèque nationale algérienne.  

   

 

MOST CLÉ : 
 
 
Evaluation- système d’information- technique de l’informatique documentaire- site 
web – Internet - bibliothèque nationale algérienne- centre de recherche sur 
l’information scientifique et technique cerist - Algérie. 
 
 

 



 
 
ABSTRACT 
 

      The  study is an attempt to identify the characteristics of 

document computer science  ,which has already been applied  in 

two web sites of technical and scientific information center CERIST 

and national Algerian library ,to evaluate this application 

qualitatively and quantitatively through relying on seven 7 criteria 

axes for evaluation :data bases, digitalization, electronic publishing, 

security of information ,cybernitics and  hybertexets, documents 

retrieval soft and electronic records management, information 

engineering  linguistic and the interfaces .  it has been summed up 

that a series of suggestions, document computer science technique 

in the web site Centre CERIST is widely used with high level in 

quality and quantity, while the contrary in the web site of the 

Algerian national library. 
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تقنيات اإلعالم اآللي  تطبيق  محاولة لمعرفة خصائص   الميدانيةتقدم هذه  الدراسة        

مركز البحث في اإلعالم العلمي ل كل من الموقعين االلكترونيين،المطبقة في؛التوثيقي

ك وذل.نوعيا وكميا مستوى هذا التطبيقتقييم و ،لمكتبة الوطنية الجزائريةاو؛والتقني 

 ةـمنالرق،اتـقواعد البيان:هيتقييم،لل كمعايير ،اختيرت محاورسبعة تفريغ باالعتماد على

البرمجيات ،االفتراضية والنصوص المتشعبة،أمن المعلومات و يـو النشر اإللكترون

وقد أظهرت .الروابط،و هندسة التوثيق و اللسانيات،التوثيقية والتسيير االلكتروني للوثائق

مركز البحث في واب موقع  في تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقيأن    نتائجهافيهذه الدراسة 

 فيعكس تطبيقاتها ،اواسعة التطبيق ،وعالية المستوى نوعا وكم،اإلعالم العلمي والتقني 

خلصت كما .انوعا وكم ضعيفةكانت التي  لمكتبة الوطنية الجزائريةالموقع االلكتروني ل

الموقعيين االلكترونيين،كل حسب ما متعلقة  ب مجموعة من المقترحات،إلىأيضا  الدراسة

في حصيلتها التقييمية، من أجل تحسين وتطوير تطبيقات تقنيات اإلعالم اآللي  توصلت إليه

   .هماالتوثيقي في
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 الدراسة ـ التعريف بموضوع 1

أصبحت  التي الموضوعات اإلعالم اآللي التوثيقي من تقييم تقنيات إن موضوع        

خاصة في نظم المعلومات ؛لحة في مهنة المكتبات والمعلوماتتشكل ضرورة م

في معالجة ؛التكنولوجيات الحديثة على مهامها في المتطورة،والتي تعتمد أساسا

و نظم  ؛الحواسب االلكترونيةوما يرتبط في ذلك بنظم يلها،علومات وتوصالم

 شاطات المطبقةوالن؛فاالنترنت اليوم لها التأثير الكبير على مجريات المهاماالنترنت،

 ه على المعلوماتأثرت ب؛العمل جديدة في نظم المعلومات،مشكلة منهجيات في

  مع هذه التغيرات،ملتأقلحالة ا ى علدائما الذي يبحث؛المستفيد على وكذلك ،وسلوكها

 ؛السبيل الوحيد لهذه النظم توثيقيال تقنيات اإلعالم اآللي؛الذي تشكل فيه في الوقت

هذه  ،بين خدماتها وحاجياتهم؛التصالفي تحقيق عملية الربط واولهؤالء المستفيدين،

اب  المؤسسات التوثيقية،عبر تقنية مواقع الواألخيرة التي يعبر عنها  بما  تتيحه هذه

 .على شبكة االنترنت 

  

 نمط جديد من مجاالت تطبيقات مناهج وه؛إن تقييم هذه التقنيات في األساس        

 يف؛توالمعلوما،ا يتماشى وحاجيات تخصص المكتباتمبنظم المعلومات،في ؛التقييم

وتقديم أفضل ص والسلبيات،وعمال على تحسينها،بحثا عن النقائمواكبة تطوراته،

 اإلعالم اآللي التوثيقي،ف.المتاحة عالميال للتكنولوجيات،ستغالل األفضالخدمات، واال

،يعد مجاال يعود بيقاته في مجال نظمها في الحقيقةمساره  في مجال المعلومات  وتط

عكس التقييم الذي يرجع عالم اآللي في قطاع المعلومات،إلى أولى مراحل إدماج اإل

أي أن التقييم سبق ،لومات  القديمة والمعإلى أولى مراحل ظهور نظم المكتبات

يات حسب  الخصوصوذلك وتقنية، ي،وكالهما يعدان منهجااإلعالم اآللي التوثيق

مرحلة متطورة  من الفكر و تعتبر مواقع الواب العلمية والنظرية  لكل  منها،

 لعرض ما   واسعا  لتطبيقه؛ومجاالوواجهة متاحة  لكل عمل مهما كان،،اإلنساني

 ،المؤسسات التوثيقية دون استثناءفي ،ن تقنيات لإلعالم اآللي التوثيقي مهيتم اعتماد

 في الحقيقة تقييم عملي،هو التقنيات  من خالل  هذه المواقع،أي أن تقييم هذه 
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  في هو بذلك أسلوب سليموة،لمهام ونشاطات تلك المؤسسات التوثيقيوموضوعي،

 .التغيير  والتطوير

  

 تقنيات اإلعالم اآللي  المتعلقة بتقييم،هذه الدراسةما ينطبق على  هذا       

لبحث في اإلعالم العلمي  ومركز ا؛ الوطنية الجزائريةالمطبقة في المكتبة؛التوثيقي

 يكون بالضرورة أن فاليوم ليس.ل موقعيهما  على شبكة االنترنت،من خالوالتقني

فبفضل موقع ه،وال أيضا من جغرافيت ؛جنسية نظام المعلوماتنفس المستفيد من 

 وما ارتبط تسقط كل الحواجز الجغرافية؛لي  التوثيقيالواب و تقنيات اإلعالم اآل

وقد عد انفجار تطبيقاتها في العالم،وقد بدأت عمليات تقييم مواقع الواب مباشرة ب.بذلك

؛وحسب موضوعات وذلك حسب الباحثين جوانب عديدة من جوانب التقييم ؛مست 

 . والهدف منه تقييمهم؛

  

وفي مصادر هذه يم هي المعايير المعتمدة في ذلك؛يأساس عملية التقإن        

 أيضا في تصور القائم وكما النظري للظاهرة المراد تقييمها؛وفي اإلطاراألخيرة؛

ففي هذه . وما المراد تقييمه؛تجاه العالقة القائمة بين تخصصه على عملية التقييم

وهما ومهام وخدمات نظم المعلومات،، اآلليمال واإلع،التقييمالدراسة هو جمع بين 

  . العلمي والتقني في اإلعالمالجزائرية ومركز البحث المكتبة الوطنية 

  

 ـ أهمية الدراسـة 2

  :تستمد هذه الدراسة أهميتها من النقاط التالية      

في  ـ تقدم هذه الدراسة الواقع الحقيقي لتطبيقات تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقي  أ

على شبكة ؛من خالل موقعيهما االلكترونيين ،CERISTالمكتبة الوطنية ومركز 

من ؛ بما في ذلك التشخيص الصحيح لوضعية هذين النظامين للمعلوماتاالنترنت،

في األساليب المناسبة لبناء نظام وطني  وهو بذلك توجه نحو  وضع لبنةهذه الزاوية،

  .ة للمعلومات بطريقة علمية،وبمنهجية واقعي
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 ـ تحدد اإلطار الحقيقي لهذين النظامين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ب

لمقارنة مع نظم المعلومات  با؛ومستوياتهما في ذلك، ما يسمح بمعرفة مستواهما

  موقعنا بعض مؤشراتوهي بذلك دراسة تضع المجاورة الوطنية والدولية،؛األخرى

 الفجوة التي هذه،تمع المعلوماتمن الفجوة االلكترونية والرقمية ؛ في ظل مج

بسبب التقدم التكنولوجي ؛البالد المتقدمة تتسع بصورة متزايدة أصبحت بين بالدنا و

 .السريع في البالد المتقدمة

  

من خاللها  تعطى حلوال إستراتيجية اسات التقييمية نتائجا موضوعية،ـ  تقدم الدرج 

 .نمية الوطنية الشاملة في مجال الت،مسئولة على المدى القصير والبعيد،

  

من نظم ؛ ـ هذه الدراسة مطبقة على موقعين إلكترونيين لنموذجين مختلفيند

ت بمثابة قياس واقع التكنولوجيابذلك  وهيالجزائر،المعلومات، هما رائدين في 

 .الوطنية في بالدنا نظم المعلومات الحديثة في أهم

  

وفي هذه ي نظام معلومات وطني،أل  ـ يعتبر عالم اإلعالم اآللي التوثيقي رهانهـ

،نظرا للتحوالت التوثيقية بعدا تقنيا للدراسات المكتبية و؛الدراسةهذه الحالة تعطي 

 .  والتوثيقية ؛وخصوصية الظاهرة المكتبية والتغيرات الحاصلة  في طبيعة

  

 بعض معايير الجدوى ؛من حيث الدراسة معطيات اقتصاديةتقدم هذه ـ و

وصول الباحثين ،فمن الناحية النظرية.تخدام التكنولوجيات الحديثة اسفيوالفعالية؛

ولكن من الناحية ق تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقي؛بواسطة تطبي؛للمعلومات ممكنا 

ية االقتصادية في تلبية من حيث الفعال؛العملية ليست كل هذه التقنيات  متساوية 

 .حاجياتهم
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  الية الدراسة وأسئلتهاـ إشك 3

  الية الدراسةـ إشك1. 3

في كل المؤسسات التوثيقية،ال مفر ؛أصبحت تكنولوجيا المعلومات واقعا حقيقيا     

 ،تمهما اختلفت نظمها للمعلوما؛ها؛على مسار السلسلة الوثائقيةمنه في كل نشاطات

والتي من بينها المكتبات ،المؤسسات نظم المعلومات  الوطنيةفمن بين أنواع هذه 

  التكنولوجيات الحديثة برصد هذهالتي تسمح فيهما؛كز البحث واإلعالمومرا؛الوطنية

، ا المكتوبة،المسموعة و  المرئيةعلى اختالف أوعيته؛و معالجتها و توزيعها،البيانات

 .ت الالزم لتوزيعهاتقليص من الوقو ال؛ذلك بالتغلب على عائق حجم المعلومات

  

 درجة المتقدمة؛إلىيقيا في البلدان  تطورا حقكان يعرف إذاالقطاع،هذا إن       

 البلدان فيتشما؛ـمح وجوده ال يزال فاناألفراد،تشكيله لنمط جديد في حياة 

درات ـي تتوفر على قالتات؛ـالقطاعر على بعض ـ يزال يقتصيث الـحالعربية،

في هذا المجال،خاصة في الفترة  بلدنا قطع شوطا كبيراف .و إمكانيات

الحديثة  والتكنولوجيات؛د إدماج تكنولوجيا اإلعالم اآلليصعي ك علىرة،وذلـاألخي

أو حتى في باقي ،هابكل أنواع؛سواء في المكتبات ،NTICلإلعالم واالتصال

في تفعيل العمل   قصوى،وأهمية؛أدوارلما لهذه التقنيات من  ؛خرىالمؤسسات األ

 .وثائقيةالسلسلة ال عبر كامل مراحل؛في نظم المعلومات  التوثيقي  و ؛المكتبي

  

كما هو عملية ف المعلومات الوطنية؛ نظم اآللي فيإن تطبيق تقنيات اإلعالم       

 كذلك هوالتقنيات؛ هذه فإن تقييموعلى هذا األساس جدا، كذلك عملية مكلفة هومهمة؛

 ،ي الخطة الكلية لنظام المعلومات ف؛ جدواها الفعليةلمعرفةدوريا،عملية ضرورية 

كل نظام معلومات هو مبني لخدمة نوع محدد من دية،فمن الناحية االقتصا

أو غير ؛بين باقي النظم المقاربة له؛ بما يبقي على وجودهلكنالمستفيدين،

ر تقنيات اإلعالم اآللي وتعتب. وبما تمليه النصوص القانونية والتشريعات،المقاربة

اإلعالم و في مركز البحث في ؛قة في المكتبة الوطنية الجزائريةالمطب؛التوثيقي



 
  مقـــدمــة عـــامــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 5 - 
 

التي تربط بين التكنولوجيات الحديثة ؛ياتواحدة من التقن؛CERISTالعلمي والتقني

 األول يخص قطاع المكتبات والثاني يخص النظام و نظمها الرائدة ،حيث؛للمعلومات

 .قطاع  مراكز المعلومات والتوثيق

  

 كبيرا في أخد تسارعاي مجال التوثيق في هذين النظامين؛ف؛وألن هذه التقنيات      

وجب ،وفي صناعتها؛؛وفي تطورهاب موقعيهما على شبكة االنترنت حستطبيقاتها؛

 ؛ومجاالت تطبيقها ؛ومعرفة التقنيات المطبقة ؛لضروري تقييم تطبيقاتها ميدانيامن ا

من المتخصصين في اإلعالم ؛والقائمين عليها ؛ومحلها داخل السلسلة الوثائقية

عالم اآللي التوثيقي لما يحتويه من تقنيات فاإل.المكتبات والتوثيقو؛اآللي

تقييم  عملية يجعل،النظام الواحد داخل؛واتساع مجاالت استخدامهاومعقدة؛؛دقيقة

حيث يشتمل على كل تقنيات اإلعالم اآللي  طة،ـومتراب كة؛ابتطبيقاتها عملية متش

 ؛بتبويبها حيث.؛والحفظإضافة لتقنيات التوثيق،العام،و تقنيات الشبكات والمعلومات

 في ،السلسلة الوثائقيةمراحل كل مرحلة من ؛حسب مصالح وبنائها بناءا متسلسال 

تعتبر ؛CERIST  البحث في اإلعالم العلمي والتقنيأو في مركز،ةـالمكتبة الوطني

لذلك يفرض هذا . في  ذاتهوأساس  الحكم على التقييم ؛بمثابة معايير تقييم تطبيقاتها

خاصة وأن كال .كي تحقق أهدافها المسطرةوكميا،تقنيا،كيفيا؛ما النوع من الدراسة تقيي

فين في األسس النظرية هما نظامين مختل؛ CERISTومركز ؛ الوطنيةمن المكتبة

 .وفي نمط المؤسسة التوثيقية؛والتطبيقية

  

 الكبيرين نفي هذين النظامي إن عملية تقييم تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقي      

عملية جد ضرورية ،فموقعيهما ،خالل موقعيهما على شبكة االنترنت من؛للمعلومات 

فتقييم مواقع .في سوق المعلومات؛يشكالن  الواجهة العاكسة لهما مع المستفيدين

ن بل وأيضا فيما تتيحه هاتي فقط في قيمة المعلومات وغيرها،نحصرالواب ال ي

طبقها في واقعها نيات تمن تكنولوجيات وتق؛الِمؤسستين المرتبطتين بالشبكة

، الذي يعبر رة عاكسة لتلك النشاطات التقنية صو االلكترونييصبح الموقعالميداني،ل
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هذه األخيرة متاحة عبر صفحات مترابطة،؛دائما في نهايته على معلومات مختلفة

وعليه . وكذلك التقنية؛الفنية ؛  للمعلومات، بما فيها جوانبها الفكريةاالتي تعتبر وسيط

على خلفية أن ؛نيةفيه أيضا تقييم لجوانب تقإمكانية تقييم لجانب المعلومات، فكما فيه

 يتم على ، قبل كل شيءصوصه المترابطة هو عمل آلي وتقني؛موقع الواب بن

مستوى مقرات تلك المؤسسات، ذلك خاصة وأن كل ما يتم إنجازه في هذه 

 شبكة ى ثم يتاح عل،ويعد عبر صفحات مترابطة؛ أصبح يرقمن؛المؤسسات

كما  المعلومات المرقمنة على الشبكة،فعلى سبيل المثال المستفيد يستفيد من.االنترنت

 من أجلها ،المطبقة احثين والمهتمين تقييم التقنيات أيضا بإمكان الب أن يقيمها، هوله

  . على هذه الشبكة  هامن خالل مواقع

  

 ،في األخير؛طات  كل األعمال والنشا؛عصر الفضاء الحر،ألن في عصرناو       

فهو في عزلة عن ؛كل ما ال يعرض على المواقعفمآلها مواقع الواب،يكون 

ولتحقيق ذلك .ين،فيبقى محصور جدران مؤسساتهوعن المستفيدين والباحث؛العالم

  :من التساؤل الرئيسي التالي؛تنطلق هذه الدراسة

 كل من الموقعين  فيتقنيات اإلعالم اآللي التوثيقي المطبقة  خصائص تطبيق ما هي    

لمكتبة الوطنية  و اCERISTمركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني لااللكترونيين،

 ؟  اكميا ونوعيوما مستوى هذا التطبيق ،الجزائرية

  

   ـ أسئلة الدراسة2. 3

  :كما انطلقت هذه الدراسة باألسئلة الفرعية التالية     

مركز ل  الموقع االلكترونيالمطبقة في؛ي تقنيات اإلعالم اآللي التوثيق ما هي ـ1

  الموقع االلكتروني المطبقة في و؛CERISTالبحث في اإلعالم العلمي والتقني 

  ؟الجزائرية  لمكتبة الوطنيةل

في الموقعين ؛ اإلعالم اآللي التوثيقي من تقنيات؛ مستوى تطبيق كل تقنيةهو  ماـ 2

   االلكترونيين ؟
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 الموقعين غير المطبقة  في؛الم اآللي التوثيقيتقنيات اإلعع اهي أنو  ماـ 3

  االلكترونيين؟

  المطبقة في؛تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقيل؛ ما هو المستوى النوعي والكميـ 4

 لمكتبة الوطنية  الموقع االلكتروني لو في؛CERISTمركز ل الموقع االلكتروني

 ؟ الجزائرية

  

   ـ فرضيات الدراسة4

  :هما بفرضيتينة  الدراس       انطلقت

  :األولى ـ الفرضية 1. 4

مركز البحث  الموقع االلكتروني لفي  المطبقةتقنيات اإلعالم اآللي التوثيقيإن     

  . واسعة التطبيق ،وعالية المستوى نوعا وكما CERISTفي اإلعالم العلمي والتقني 

  :الثانية  ـ الفرضية2. 4

لمكتبة الوطنية الموقع االلكتروني ل في تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقيإن     

 . واسعة التطبيق ،وعالية المستوى نوعا وكماالجزائرية

  

  ـ أسباب اختيار موضوع الدراسة  5 

أسباب موضوعية :و عوامل أهمها؛يعود اختيار هذا الموضوع إلى عدة أسباب    

 : وهي فيما يلي؛وأخرى ذاتية

  :ـ  األسباب الموضوعية1. 5

 في النظام الوطني CERISTكبيرة للمكتبة الوطنية ومركز  المكانة الـ أ

  .للبالد في الخطة الشاملة ؛ المستقبلية؛ وإستراتيجياتهللمعلومات

  

لتقنيات اإلعالم اآللي ؛الحالي والمستقبلي؛واالستراتيجي؛ الدور الفعال ب ـ

 ؛المعلومات أصبحت ي تحديث وتطوير كل نظم المعلومات،حيثف،التوثيقي
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 واالزدهار،فأي جهود بناءة ؛تمثل الدعائم األساسية للتنمية،جياتها وتكنولو

  ،وتكنولوجيا الذكاء يجب أن تعتمد على تقنيات اإلعالم اآللي؛شاملة

 .والنظم الخبيرة وتكنولوجيا الشبكات ؛االصطناعي

  

تمكن من ؛فس الوقت ،وهو وسيلة ضبط ومراقبةوهدف  في ن؛ كون التقييم أداةج ـ

في أي نظام معلومات ،كما يمكن من إصدار أحكام ؛العجزع الضعف وتحديد مواق

 لتحسين فعاليته، ؛،وتسهل اختيار البدائل المالئمة بخصوص أداءه الفعلي؛موضوعية

 . وواجب على عاتق الباحثين ؛ما يجعل  التقييم حاجة حضارية

  

لتوثيقية ،  ا ويب تطوير نظم المعلومات المكتبية؛في أسال؛ ظهور اتجاهات حديثةد ـ

 ؛النشر االلكتروني واالفتراضي؛قواعد المعلومات؛البرمجيات الوثائقية مبنية على

 .،وأهمية دراسة وتقييم ذلك ...وغيرها 

  

فعصرنا هو  كون هذا الموضوع يرتبط  برهانات مستقبلية المناص منها ،هـ ـ

ما ـب؛ات الحديثة ـومن شروطه اإلدماج الفعلي للتكنولوجيعصر مجتمع المعلومات،

خاصة  الوطنية الرائدة ،في كل نظم المعلومات ،التوثيقي فيها تقنيات اإلعالم اآللي  

 .ومراكز المعلومات والتوثيق ؛كالمكتبات الوطنية 

  

كالحواسيب ونظم ، تنوع صانعي وموردي التكنولوجيات الحديثة للمعلوماتو ـ

وتبعات ذلك ،وطنيا ودوليا،...تروني،ونظم التسيير االلكالخبيرةالبرمجيات والنظم 

للتقنيات تقييما هذا ما يفرض وتنصيبها وصيانتها فيما بعد،؛قتنائهاإمن حيث تكاليف 

خدماتية  كي يكون لهذه التكنولوجيات جدوى اقتصادية و،المطبقة في نظم المعلومات

  .  حدود لها،خاصة وأن تكاليفها باهظة جدا،وحاجيات المستفيدين ال من اقتنائها
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 باإلضافة للتبعية المطلقة التي أصبحت لنظم المعلومات مع تقنيات اإلعالم ز ـ

 . اآللي التوثيقي بكل كبيرة وصغيرة فيه 

  

  ـ  األسباب الذاتية  2. 5

  : أما عن األسباب الذاتية فتتمثل فيما يلي       

   في أبحاث تخصصه ،فوجهة؛ و وجهة بحثية معينة؛ كل باحث له ميوالتأ ـ

،حيث األكثر بحثا فـيهاالوجهة هـي ؛ي  تطبيقات التكنولوجيات الحديثةالبحث ف

تكنولوجيا األقراص : هو كان موضوع مذكرتـي للتخرج لنيل شهـادة الليسانس

رسالتي لنيل شهادة الماجستيـر  وكان موضوع ،المضغوطة وتطبيقاتها في المكتبات

 واألقراص المضغوطة INTERNETت استخدام األساتذة الباحثين لشبكة االنترن:هو

CD-ROM و هو تكنولوجيا المعلومات  البحثي ؛،وهذه الدراسة لها نفس اإلطار . 

  

  لها عالقة بمواضيع جديدة؛ توثيقية؛وبحوث مكتبية و؛ محاولة القيام بدراسات ب ـ

بحثا والحديثة ،في ظل تأثير  التكنولوجيات ا، تعبر عن الواقع الراهن له،ومعاصرة

 . مستقبل أفضل عن

  

وميدان موضوعا خالصـا للبحث فيه،؛بر موضوع اإلعالم اآللي التوثيقي يعتج ـ

 . في نظم المعلومات  العمليةتطبيقاته على مفاهيمه، اسة،بدافع التعرفع للدرواس

  

 في المكتبة الوطنية المكتبات؛ والمتمثل إجراء دراسة تخص جزءا من قطاع د ـ

 المتمثل في  قطاع مراكز المعلومات والتوثيق؛ وءا عن تخص جزالجزائرية، وكذلك

مجال  نظامين رائدين في ، وهماCERISTمركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني 

 .المعلومات
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داخل التكنولوجيات الحديثة ؛ المكانة الكبيرة لتقنيات اإلعالم اآللي التوثيقيهـ ـ

فهو ؛  بهالتوثيقية المكتبية وللمعلومات ، واتساع مظاهر تأثر نظم المعلومات 

 .مستقبلها وآفاقها 

  

  ـ  أهداف الدراسة 6

  :هي فيما يلي؛ لتحقيق مجموعة من األهداف؛ف هذه الدراسةتهدو    

مركز ل الموقع االلكتروني المطبقة في؛ تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقي معرفة ـ1

لمكتبة الموقع االلكتروني ل المطبقة في و؛CERISTالبحث في اإلعالم العلمي والتقني 

  .زائرية  الج الوطنية

في ؛ اإلعالم اآللي التوثيقي  من تقنيات؛ التعرف على مستوى تطبيقات كل تقنيةـ 2

   .الموقعين االلكترونيين

وقعين  المتقنيات اإلعالم اآللي التوثيقي غير المطبقة  فيع ا تحديد أنوـ 3

  .االلكترونيين

تقنيات اإلعالم اآللي ل النوعي والكمي ستوىالم معرفة  الوصول إلىـ 4

  الموقع االلكتروني و في؛CERISTمركز ل   الموقع االلكترونيالمطبقة في؛التوثيقي

 .لمكتبة الوطنيةل

 

  ـ المنهج المستخدم في الدراسة 7

 Content( هو منهج تحليل المحتوى،اعتمدت هذه الدراسة على منهج رئيسي    

Analysis(،ومركز البحث ؛يل موقعي واب المكتبة الوطنيةطبق  في تحلCERIST 

عن والدالة   المتاحة عبرهما،،وذلك لهدف تقييم تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقي

في النشاطات ؛ يطبقها هذين النظامين للمعلوماتالتي؛العمليات الفعلية 

هو ،لواببمواقع ا التقييم المتعلقفي مجال ؛فاعتماد منهج تحليل المحتوى .العادية

 بالمقارنة بالمناهج ومناسب هج األكثر صالحية ألنه موضوعي،واقعي،المن
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نظري؛ الستخراج تفرض بحثا وتحليال في األدبيات والتراث الفهذه الدراسة .األخرى

كما اعتمدت  كذلك  .تطبق إجرائيا في عملية تقييم الموقعينوعملية،معايير؛علمية؛

باالعتماد على مراجع علمية ؛صولهم النظري بفلوثائقي في بناء القسالمنهج اعلى 

 .وغيرها،مواقع واب؛مجالت ب؛؛من كت

  ـ الدراسات السابقة 8

  1رضا محمد النجار ـ دراسة الدكتور 1. 8

في علم ؛2005سنة؛ شهادة الدكتوراهكانت قد قدمت في إطار نيل؛وهي دراسة     

تحت حث رضا محمد النجار،بقسم المكتبات بجامعة المنوفية،من طرف البا ؛المكتبات

كما قد  .دراسة تقييمية:  مصادر المعلومات المرجعية المتاحة على اإلنترنت عنوان

وقد هدفت هذه  ،cybrarians.infoفي مجلةشرها في مقال على شبكة االنترنت،تم ن

 بالمعايير ؛منها  تكوين قائمة مراجعةاسة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة،الدر

والمقارنة بين نترنت، المتاحة على اإل؛ مصادر المعلومات المرجعيةالمقترحة لتقييم

صفى ي ذلك المنهج الو متبعة ف،الرقمية ييم المصادر المرجعية المطبوعة ومعايير تق

أن ولقد انطلقت من فرضية .خدم في الدراسةج الرئيس المستوهو المنهالتحليلي،

 تصلح كأساس لتقييم مصادر معايير تقييم مصادر المعلومات المرجعية المطبوعة

 أن ؛ حاول الباحثوفي هذه الدراسة.ت المرجعية المتاحة على اإلنترنتالمعلوما

وبخاصة ر المعلومات الرقمية، تقييم مصاد؛فييلقى الضوء على المعايير المستخدمة

ل عرض بعض من خال، المتاحة على اإلنترنت؛مصادر المعلومات المرجعية

التي يمكن ؛إلى الوصول إلى أنسب المعايير؛ يهدف من ذلك وكان الباحث.الدراسات 

وقد تحقق . تقييم مصادر المعلومات المرجعية؛المتاحة على اإلنترنت؛فياستخدامها

والتي يرى ؛ذلك إلى حد كبير باستعراض قائمة مراجعة بالمعايير المقترحة

وليس من ؛اتتطبق من جانب أخصائيي المكتبات والمعلوم؛الباحث؛أنها قائمة منهجية

وذلك ألن الهدف ،ومبرمجي الحاسب اآللي،با تصميم صفحات الو؛فيجانب الخبراء

                                                
 :قسم المكتبات :دكتوراهأطروحة . ةتقییمیدراسة : مصادر المعلومات المرجعیة المتاحة على اإلنترنت .النجار درضا، محم - 1

  . 2005:المنوفیة
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ى هو تقييم مصادر المعلومات المرجعية المتاحة عل؛األساس من هذه المعايير

  :من أربع فئات رئيسة هير المقترحة المعاييو قد تكونت  قائمة .اإلنترنت

، تاريخ اإلصدار، التكلفة،نوع المتصفح :يةوتشمل المعايير اآلت المالمح الفنيةـ  أ

  . لغة المصدر المرجعي ،(URL)العنوان الرسمي ،نوع المصدر المرجعي

 المحتوى وتشمل المعايير ب ـ تحليل

العالقة ،التنظيم،الموضوعية،الدقة، المسئولية،التحديث،التغطية،المتلقي، الغرض:اآلتية

  .باألعمال األخرى

  .الفيديوالسمعيات، :عددة وتشمل المعايير اآلتية مالمح الوسائط المتج ـ 

  .والدعم الخلفية المعلوماتية،يالوضوح البصر،البحث:وتشمل  واجهة المستفيدد ـ 

  ر ـي الباحث غانـم نذ ـ دراسة2. 8

 في علم قدمت في إطار نيل شهادة الماجستير؛هي دراسة أكاديمية؛هذه الدراسة      

تحت عنوان تقييم 2002،1في سنة ،)الجزائر(نطينة بقس؛المكتبات بجامعة  منتوري

 تاريخ بداية 1999طبقت ميدانيا مند  على االنترنت،مواقع الواب الجزائرية

 على متاحجزائري؛ موقع 100وقد حاول الباحث من خاللها تقييم .الدراسة

وهذه  2، معايير تقييم استمدها من دراسة محمود هشام عزميبتطبيقاالنترنت،

 : موزعة على محاور رئيسية هي المعايير

  .الموقع،الجمهور،التغطيةالهدف من : ـ مجال التغطية ويشتمل على   أ

 قابلية، النصيةالروابط،الناشراإلسناد،:ـ المحتوى والمعلومات ويشتمل على ب

 سهولة،الموضوعية حداثة المعلومات،المراجع،المراجعات،سهولة الفهم، المقارنة

  .المعالجة،الربط

                                                
    .2002: قسنطينة :علم المكتبات:رسالة ماجستير. تقييم مواقع الواب الجزائرية على االنترنت.ـ غانم، ندير 1

   Azmi, Hesham. Internet Information Sources: An A Proposed Criteria For Evaluations.- A Web ـ2
Journal Of Library Information Sciences . vol. 18 no. 1 . (Jon 1998). p- p . 4 -35. 
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 مع التفاعلالروابط، فعالية :علىالتصميم وأسلوب العرض ويشتمل ـ ج 

   .التنظيم،اإلعداد المتعدد،شكل الموقعالبحث،سهولة المستعملين،

درجة الوصول،برامج وتجهيزات قراءة :علىشتمل د ـ متطلبات الوصول وت

   .الموقعكلفة واستمرارية المعلومات،

التي طبقت عليها ؛قع الواب الجزائريةإلى أن موا؛        وقد خلصت هذه الدراسة

دون أن تكون مواقعا هامة ؛التي تحول، تنقصها العديد من المعايير؛عملية التقييم

 .بالنسبة لمستخدميها ؛

  

  ـ الضبط المفاهيمي اإلجرائي للمصطلحات  المستخدمة في الدراسة 9

  : تنطلق هذه الدراسة من الضبط المفاهيمي اإلجرائي التالي        

   :التقييم ـ أ 

في تحديد ،يتلخص المفهوم اإلجرائي للتقييم؛  في هذه الدراسة الميدانية        

المطبقة من طرف المكتبة ؛ لتقنيات اإلعالم اآللي التوثيقيالمستويات النوعية والكمية

،من خالل ما يتيحه تحليل المحتوى CERIST ومركز البحث ،الوطنية الجزائرية

حيث هذه التقنيات تعطي القراءات ، شبكة االنترنتعلىلموقعيهما ؛العام

قاتها  في مجال المهام  وما تطبي،لمجريات هذين النظاميين للمعلومات؛الموضوعية

ها يضبط؛هو تقييم لتلك المهام والخدمات على معايير؛هذه التقنياتفتقييم ،والخدمات

 .ومدى حكم المستفيدين عليها واقع هذه المواقع االفتراضية،

 

  : ـ تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقيب 

 عليها في التي يعتمدي كل التقنيات المادية والبرمجية؛ه؛والمقصود بها إجرائيا     

 محتوى الوثائق والمعلومات آليا،أثناء ودراسة؛في تحليل؛تطبيقات اإلعالم اآللي

على مواقع مع متطلبات قابلية إتاحتها ؛،عمال على تكييفهاممارسة المهام والخدمات

  ،أيت هي جملة محاور معايير ومؤشرات شبكة االنترنت ،فجملة هذه التقنيا

 .الذي يربط بين التقييم والتحليل والتكنولوجيا األساس األول لعملية التقييم،
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 :التطبيقاتـ  ج 

ديها  نظم التي تؤ؛ مجال المهام والنشاطات والخدماتهو؛والمقصود بها        

بالمكتبة الوطنية ومركز البحث  ؛والمحددة  في هذه الدراسةقية،المعلومات التوثي

CERISTعلى األداء  التي يقوم بها القائمون اليومية؛ التقنية  بذلك األعمال، وهي

 .و التي تتجلى من خالل  موقعيهما  على  شبكة االنترنت  النظامين، العام لهذين 

  

  

   :اليالت خطة التقسيمهذه الدراسة وقد طبقت        

  

 تقنيات  تقييمتمحور حول  وقد ، ويعالج اإلطار النظري للدراسة  :األول قسمال

مراكز المعلومات و التوثيق ، وذلك اإلعالم اآللي التوثيقي؛المطبقة في المكتبات؛ و

  :أربع فصول نظرية هي في  

  

 ؛امن حيث ظهورهوثيقي ، ـتقنيات اإلعالم اآللي الت وتمحور حول :الفصل األول 

، باإلضافة إلى اوأهم المفاهيم الجزئية المركبة له؛اتطوره و مراحل ؛او نشأة مفهومه

   .ها و أنواعاتعريفه

  

؛بنشأة   وقد عالج  موضوع المكتبات الوطنية ، مستهال في ذلك:الفصل الثاني 

المكتبات في العالم القديم ، والمكتبات األوروبية في القرون الوسطى ، ثم نشأة 

واصطالحيا ، ووظائفها ومهاما ،وتنظيمها ؛ لغويا  ؛الوطنية ، وتعريفهاالمكتبات 

 باإلضافة يات الوطنية،ها ،  و اإليداع القانوني ، و البيبليوغرافـالداخلي  ،وأقسام

   .ة العربية والغربيةإلى أشهر المكتبات الوطني

  

 ددااكز التوثيق والمعلومات، ومح  وقد تمحور حول موضوع مر:الفصل الثالث

، علم  تاريخه وتعريفه وعلومه، كعلم المعلومات؛بعض أهم المفاهيم المتعلقة بذلك
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باإلضافة .  وعملياته الفنيةالمكتبات، وأثره على علم المكتبات و األرشيف، والتوثيق،

 ومصادر وخدماتها، وتقسيماتها،إلى مراكز التوثيق والمعلومات، ومهامها 

  .طني للمعلومات مهامه، ووظائفهركز الو ثم أخيرا الم.معلوماتها

  

محددا  في ذلك تقييم مواقع واب نظم المعلومات، وقد عالج موضوع :الفصل الرابع

يسية،و أهم أنواعها الرئ واقع الواب؛ومو الشبكة العنكبوتية؛و؛نظام معلومات مفاهيم 

ه ، يالحاجة إل،اتنظم المعلوم؛وقواعده في وأهدافه ؛ثم التقييم .صفحاتها المترابطة

 باإلضافة إلى محطات التاريخية في تقييم مواقع الواب ،الوباته ، سلبياته وصع

 . و مصادرها ؛ع وابـمجموعة من نماذج معايير تقييم مواق

  

ة الوطنية المكتب الدراسة التحليلية لموقعي تمحور حول قد  و: الثاني القسم

 الثـثي  ،وذلك ف على شبكـة االنترنت CERISTز ـمركو ؛ةـالجزائري

  :فصول هي 

  

األدوات وتعلق ب؛نهجية للدراسة الميدانية إلجراءات الماوكان حو ل :الفصل الخامس

حدود الدراسة و؛وطريقة تنفيذها،وصياغة معايير التقييم  في جمع البيانات ، المنهجية

  .وعينة الدراسة ؛الزمنية ؛ اللغوية ة ؛ الموضوعي ،جغرافيةال

  

حسب حسب محاورها، وذلك ، معايير التقييم حليلت وقد عالج :السادسالفصل 

   .هبتسلسلها المقدمة 

  

مع ،سةلدراال عليها في المتحص؛لنتائج العامةاوفيه تم عرض : الفصل السابع

  . مناقشتها و ؛ في ضوء الفرضياتتحليلها،ودراستها
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 من جملةثم  حول مجموعة من المقترحات،ت تمحور، خاتمة؛ ذلك بعديلي و        

أثناء ؛وتجدر اإلشارة إلى أن الصعوبات الواردة .للدراسةالمالحق المختلفة المكملة 

؛المرتبطة باإلعالم ترجمة المصطلحات التكنولوجيةهي صعوبة  ،القيام بهذه الدراسة

فرنسية،أو باللغة باللغة ال في بعض المراجع باللغة األجنبية،سواءالواردة اآللي،

 اللّذين هما في بعض عناصر الموقعين،غييرات الواردة وكذلك مشكلة التاالنجليزية،

باإلضافة إلى مشكلة نقص المراجع العربية المباشرة  في مجال .محور هذه الدراسة

  .أدبيات  تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقي 


