
 الوصول الحر للمعلومات

 لمد تكنولوجٌا السنة الثالثة 
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 الوصول الحر
 

 

 Contentهحتوى •

 Accessيتن الوصول إليه •

 Openتصورج حرج •
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 (1)ما هو المحتـــوى ؟ 

 
  

ْٕ انًعهٕياث انًحتٕاة في  le contenuانًحتٕٖ •
 .يصادس انُشش

جًيع األفكاس ٔانًٕضٕعاث ٔانحقائق ٔانتعبيشاث ْٕ •
 .انًحتٕاة في كتاٍب يا أٔ غيشِ يٍ األعًال انًُشٕسة

انًادة انشئيست نهعًم أٔ انخطاب انًكتٕب  ْٕ•
discourse ٔٔرنك في يقابم شكم ْزا انعًم أ ،

  .أسهٕبّ
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 (2)ما هو المحتـــوى ؟ 
 
 le contenu du انعُكبٕتيتانشبكت بانُسبت نًحتٕٖ •

Web  ، قع اانًٕعهيّ  شتًمتبعض إنٗ أَّ يا انفيشيش
صٕس َٔصٕص ٔيهفاث يٕسيقيت أٔ  يٍ  :االنكتشَٔيت

  .انعُاصشيٍ ٔغيشْا ٔيهفاث فيذيٕ 

أشكال بيذ أٌ ْزا انتعشيف، كًا ْٕ ٔاضح، يشكض عهٗ •
عهٗ انشبكت أكثش يٍ إشاستّ إنٗ  انٕثائق اإلنكتشَٔيت

  .َفسّ طبيعت انًحتٕٖ
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 ؟ Accessيا ْٕ انٕصٕل 

 

على   l’utilisateur finalهو قدرة المستفٌد النهائً •

الوصول إلى المعلومات التً ٌرٌدها وٌحتاجها بسرعة 

 .وسهولة

  :وذلك عن طرٌق•

  األدوات–

 األسالٌب–

 .المعلوماتالتً ٌمكن عن طرٌقها إتاحة  
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 Open Contentيا ْٕ انًحتٕٖ انحـش ؟ 
 

/  مقاالت/ كتب)اإلبداعٌة أي نوع من األعمال الفكرٌة أو •
 (إلخ / ...جامعٌةرسائل / تقارٌر

ا فً أي شكل من أشكال  ةالمنشور• ًٌ النشر رقم
   (إلخ / ...مرئٌةملفات / ملفات صوتٌة/صور/نصوص)

/  العنكبوتٌةعلى الشبكة / إلٌه متاح ألي شخص للوصول •
 .قٌوددون أٌة 
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 Open Access (1)يا ْٕ انٕصٕل انحـش ؟ 

 ٔصٕل 

   Gratuitيجاَي نهًعهٕياث                         •

  Directeيباشش                             •

 Permanentدائى                                •

 Texte intégralنهُصٕص انكايهت                 •

  Données Brutes انخاؤأحياَا نهبياَاث                

 On-Lineعهٗ انخط انًباشش                 •

 Tout le  Publicانًستفيذيٍ                 كافتن•
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 Open Access (2)يا ْٕ انٕصٕل انحـش ؟ 

 :ٔبزنك ، يًكٍ نٓؤالء انًستفيذيٍ

 Readاالطالع عهٗ تهك انًعهٕياث                  •

                                  Downloadٔتحًيهٓا •

 Copyَٔسخٓا                                            •

                                  Distributeٔتٕصيعٓا •

 Printٔطباعتٓا                                          •

ٔاالطالع ٔانعًم أحياَا يع انبياَاث األصهيت                               •
Work with the original data                   
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 (1........... )فلسفــة الوصول الحر 

 التعاون والمشاركة فً •

 المعلومات، وحرٌة تبادلها بٌن 

 جمٌع أطراف دورة المعلومات

 المؤلفون

 الناشرون

 الموزعون

 المستفٌدون
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http://www.cquest.utoronto.ca/zoo/bio150y/oif/journals/journal-cycle.html


 (2........... )فلسفــة الوصول الحر 

 

 إن مجتمعات المعرفة لن تؤدي رسالتها " 

ما لم تؤسس فعلٌا قاعدة ألخالقٌات التعاون، 

   "وتتحول إلى مجتمعات لتقاسم المعرفة

 

 (الٌونسكو)
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 الدعم الدولً 
 للوصـــــول الحـــــر

•USA 

•UK 

•Canada 

•Australia 

•New Zealand 

•Japan 

•Brazil 

•India 
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 مؤسسات الدعم المالً لحركة الوصول الحر

 مؤسسات دولٌـــة•

 مؤسسات وطنٌــة•
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http://humaninfo.org/home_flash.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=29008&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unido.org/
http://www.undp.org/
http://www.fao.org/
http://www.peri.org/
http://www.nisc.com/Frame/NISC_products-f.htm
http://www.cornell.edu/
http://www.harvard.edu/
http://www.wellcome.ac.uk/
http://www.inasp.info/
http://www.soros.org/


 لماذا نشأ الوصول الحـر ؟

 Scholarly Communication Crisis أزمة االتصال العلمً•
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http://www.cquest.utoronto.ca/zoo/bio150y/oif/journals/journal-cycle.html


 Scholarly researchالبحث العلمً 

 لمــاذا ؟؟؟•

ألنه المحتوى األساس الذي ٌصب مباشرة فً دفع عجلة التنمٌة، •

 ومن ثم رفع معدالت النمو االقتصادي للمجتمعات النامٌة

وهو المنظور الذي نرى أنه غائب إلى حد ما عن مشروعات إثراء )

 (المحتوى الرقمً العربً

وألن الباحثٌن هم أكثر فئات المستفٌدٌن إنتاًجا للمعلومات وإفادة من •

 المعلومات

ونقصد هنا البحث العلمً فً أي تخصص من تخصصات المعرفة •
 .البشرٌة
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 (التقسٌم الموضوعً)مصــادر المعلومات 

الطب، الهندسة، الزراعة، 

الفٌزٌاء، الكٌمٌاء، علوم البٌئة، 

  إلخ... تقنٌات المعلومات، 

  العلوم الطبٌعٌة والتقنٌة

االقتصاد، اإلدارة، علم االجتماع، 

  إلخ... علم النفس، 

  العلوم االجتماعٌة

  اإلنسانٌات والفنون  إلخ... األدب، الفلسفة، التارٌخ، 
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 (التقسٌم الشكلً)مصــادر المعلومات 

 النصوص•

 الصور الثابتة•

 الملفات الصوتٌة•

 الملفات المرئٌة المتحركة•

 قواعد البٌانات•

 إلخ... •
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 (التقسٌم الوظٌفً)مصادر المعلومات 
 
 وهو المعٌار األساس فً تصنٌف المحتوى•
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الدورٌات 

بحوث /المتخصصة

الرسائل / المؤتمرات

  إلخ/ ... الجامعٌة

شًء ) أكثرها ابتكارا

ٌُسبق إٌه من قبل  (لم 

  مصادر أولٌة

الصحف / الكتب

المجالت /اإلخبارٌة

  إلخ/ ... العامة

  مصادر ثانوٌة  تنبنً على األولٌة

: المصادر المرجعٌة

كتب /المعاجم/الموسوعات

  إلخ/ ... الحقائق

تنبنً على كل من 

  األولٌة والثانوٌة

مصادر من الدرجة 

  الثالثة



 Primaryمصــادر المعلومات األولٌـة 

 :المصادر األولٌة هً أهم مصادر المعلومات على اإلطالق* •

الناتجة عن )تنشر المعلومات المبتكرة  -•

 (إلخ/ ... مراكز البحوث/المعامل/الباحثٌن

 .وهً المعلومات التً تنشر ألول مرة على الناس•

وهً المعلومات التً تشكل الصرح الحقٌقً للنشاط العلمً •
 .فً المجتمع
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ما الذي ٌتم إتاحته من مصادر معلومات عبر الوصول 
 الحر

Ask what is not available 

• Finding tools (catalogs, I&A databases, directories) 
• Primary documents 
•  Books  
•        Journal articles 
•           Conference papers 
•               Government reports 
•                   Technical Manuals 
•                       Theses and dissertations 
•                           Statistics, censuses, surveys 
•                                Maps, photos, drawings 
•                                      Audio and video recordings 
• Encyclopedias, dictionaries, atlases, almanacs, reviews  
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 تجلٌات الوصول الحر ومصادره

 Digital Repositoriesالوستودعاخ الرقويح •

 Open Access Journalsدورياخ الوصول الحر •

 Open Booksالكتة الحرج •

 Open Coursewareالوصادر التعليويح الحرج •

 Open dataالثياناخ الحرج •

 Open Accessقواعد الثياناخ ذاخ الوصول الحر •
Databases 

 إلخ... •
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 نماذج من مشروعات الكتب ذات الوصول الحر
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http://www.archive.org/details/millionbooks
http://www.hicss.hawaii.edu/diglib.htm
http://www.nap.edu/
http://shop.ebrary.com/


 نماذج من المصادر المرجعٌة
 Reference Collections   
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http://encarta.msn.com/
http://dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=A
http://www.bartleby.com/
http://www.infoplease.com/


 (للبحث العلمً)مصادر الوصول الحر 

 

 الدورٌات المتخصصة•

 األرشفة الذاتٌة•

23 



 Open Accessالنشر فً دورٌات الوصول الحر 
Journals 

هً تلك الدورٌات التً تتٌح مقاالتها بصورة مجانٌة على اإلنترنت، •
 Subscribedوتتمتع بنفس سمات الدورٌات العلمٌة التقلٌدٌة 

Journals 

•  Directory ofعادة ما ٌتم إدراجها بدلٌل دورٌات الوصول الحر 
Open Access Journals (DOAJ) حتى –، الذي ٌشتمل    

• 12,522 Journals 
•9,614 searchable at Article level 
•129 Countries 
•3,724,604 Articles 

 
 Gold Roadبالطرٌق الذهبً هو ما ٌسمى وهذا 
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 (1)نماذج من دورٌات الوصول الحر 

 فً تخصص المكتبات والمعلومات•
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http://elj.warwick.ac.uk/jilt/
http://www.ariadne.ac.uk/
http://www.press.umich.edu/jep/
http://www.dlib.org/dlib/october01/10contents.html
http://www.firstmonday.org/search.html
http://informationr.net/ir/


 (2)نماذج من دورٌات الوصول الحر 

 PLoSمجموعة دورٌات المكتبة العامة فً النشاط العلمً •
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 Self-archivingاألرشفة الذاتٌة 

هو أن ٌقوم الباحث بنشر عمله العلمً بصورة إلكترونٌة •

 :بالوسائل التالٌة

 على موقعه الشخصً–

  على موقع المؤسسة التً ٌعمل بها–

  Digital Repositoryفً مستودع رقمً –

 Green Roadما ٌسمى بالطرٌق األخضر  وهذا•
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 Digital Repositories (1)المستودعات الرقمٌة 

  

هً أكثر أسالٌب األرشفة الذاتٌة معٌارٌة ومنهجٌة: 
 

 Contentألنها تدار وفقا ألحد نظم إدارة المحتوى –
Management System  

  interchange dataتدعم تطبٌقات تبادل المعلومات –

عادة ما ٌتم إدراجها بأحد أدلة المستودعات، مثل دلٌل –

 The Directory of Open Accessمستودعات الوصول الحر 
Repositories 
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 Digital Repositories (2)المستودعات الرقمٌة 

 
 

 تتاح المستودعات كذلك لعموم المستفٌدٌن دون أٌة عوائق أو قٌود•

تشتمل على كثٌر من أنماط اإلنتاج الفكري وعلى رأسها مقاالت •

-preالدورٌات العلمٌة، سواء كانت تلك المقاالت طبعات مبدئٌة 
prints  أو مستالتpost-prints  من المقاالت المحكمة والمنشورة

 بالفعل ببعض الدورٌات التقلٌدٌة

الكتب، التقارٌر، الرسائل الجامعٌة، ملفات : من األنماط األخرى•

 .إلخ... الباوربوٌنت، 
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 Digital Repositories (3)المستودعات الرقمٌة 

  

• Institutional repositories  (Univ of Southampton)  

• Topical (subject) repositories  - (DLIST, eLIS) 

• Personal repositories (Eugene Garfield) 

• Publishers’ and digital facilitators’ collections 

• Out of copyright collections (Live Windows Books) 

• Selective open access (Google Books) 
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 (الهند)نماذج من المستودعات الرقمٌة 

 

 

 

31 

Jacso 

http://eprints.iisc.ernet.in/
http://www.insa.ac.in/html/home.asp
http://openmed.nic.in/
http://www.medknow.com/
http://www.medindia.net/
http://www.ias.ac.in/
http://patinfo.nic.in/
http://www.j-gate.informindia.co.in/


 نماذج من مستودعات الرسائل الجامعٌة
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http://etd.caltech.edu/ETD-db/ETD-browse/browse?first_letter=all
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582
http://scholar.lib.vt.edu/theses/


 المجتمع العربً

 :الجزائر

 بنٌة قوٌة فً االتصاالت وتقنٌات المعلومات•

 زٌادة فً عدد الحاسبات•

 زٌادة فً عدد المستفٌدٌن من اإلنترنت•

  :إذن

 (اللهم إال بٌن منطقة وأخرى) حقٌقٌةلٌست هناك فجوة رقمٌة 
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 فجوة معرفٌــة: المجتمع العربً

 .بصفة عامة المحتوى الورقًضعف فً •

 / ...(كتب/ دورٌات: عدد المؤلفات) الكمضعف فً •

 الكٌفضعف فً •

 الترجمةضعف على مستوى •

 

 القراءةضعف فً •

 Information useاإلفادة من المعلومات ضعف فً •
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 (1)المحتوى العربً على اإلنترنت 

 القريح اإللكترونيح في أتوظثي -الوراق •

http://www.alwaraq.net/ 

 هكتثح األسكندريح - ذاكرج هصر الوعاصرج •

http://modernegypt.bibalex.org/collections/home/default.aspx 

هركس توثيق التراث الحضاري والطثيعي، هكتثح  -ذاكرج العالن العرتي •
 األسكندريح، وزارج االتصاالخ وتكنولوجيا الوعلوهاخ

http://www.memoryarabworld.net/ 

شعثح تكنولوجيا ( هنظوح األهن الوتحدج للتنويح لدول غرب آسيا)األسكوا •
 (ICTD) الوعلوهاخ واالتصاالخ

 http://www.escwa.un.org/ 

 تاريخ العلوم عند الوسلوين•

 جاهعح الولك عثدهللا للعلوم والتقنيح، هكتثح الكونجرش األهريكي
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http://www.alwaraq.net/
http://www.alwaraq.net/
http://modernegypt.bibalex.org/collections/home/default.aspx
http://modernegypt.bibalex.org/collections/home/default.aspx
http://www.memoryarabworld.net/
http://www.memoryarabworld.net/
http://www.escwa.un.org/arabic/
http://www.escwa.un.org/arabic/


 (2)المحتوى العربً على اإلنترنت 

 هصادر هرجعيـــح
 المعرفة•

http://www.marefa.org/  

 (اإلصدارة العربٌة)الوٌكٌبٌدٌا •

http://ar.wikipedia.org/ 

 علماء العرب•

www.alnoor.info/Scientists/ 

 قاعدة بٌانات معجم باسم•

 الشامً/ معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات •
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http://www.marefa.org/
http://www.marefa.org/
http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
http://www.alnoor.info/Scientists/
http://www.alnoor.info/Scientists/


 (3)المحتوى العربً على اإلنترنت 

 هشروعاخ رقويح في الجاهعاخ

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن•

 وبها المستودع الرقمً المعٌاري الوحٌد فً العالم العربً                

http://eprints.kfupm.edu.sa/ 

 جامعة الملك سعود•

 جامعة أم القرى•

 (مصر)المكتبة الرقمٌة بوزارة التعلٌم العالً •
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http://eprints.kfupm.edu.sa/
http://eprints.kfupm.edu.sa/


 (5)المحتوى العربً على اإلنترنت 

 هواقع إسالهيــــح

 (كتب ذات نصوص كاملة)المكتبة الوقفٌة •

 موقع صٌد الفوائـد•

 ...(الشٌخ ابن باز، الشٌخ صالح المنجد، )مواقع الفتاوى •

38 



 (6)المحتوى العربً على اإلنترنت 

 هواقــع أخـرى

 مواقع الوزارات واألجهزة الحكومٌة•

 عشرات من الصحف اإلخبارٌة•

 ...(الجزٌرة، العربٌة، )عشرات من المواقع اإلخبارٌة •

 Popular magazinesعشرات من المجالت العامة •

 Blogsآالف من المدونات •

 آالف من المنتدٌات•
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