
  1 ماستر
 تكنولوجيا وهندسة المعلومات 

 النشر اإللكتروني و الدوريات اإللكترونية

نادية مولودي -ونزار .أ  



 النشر
L’EDITION  

 



L’édition a évolué grâce 
aux procédures et 

techniques d’impression 

L’apparition du support livre  

a contribué au développement  

de ce secteur: 

المجال هذا ظهور الكتاب ساعد في تطور   

Par l’industrialisation 

 التصنيع

Par l’émergence de nouvelles 

technologies.  

 ظهور التكنولوجيات الحديثة

INTRODUCTION 



Les nouvelles 

technologies ont 

ouverts de 

« nouvelles 

perspectives »  
جيددةأفاق   

Elles ont influé sur 

l’ensemble des 

différentes étapes de 

l’édition.  
 

Accès à Internet et 
conception de sites 

Web 

Modification des 

comportements des 

éditeurs  

se faire connaître et 
faire connaître leur 

production. 



        EDITION النشر

 

REPRODUCTION ET DIFFUSION  

(D'UNE ŒUVRE INTELLECTUELLE OU ARTISTIQUE)  

PAR UN ÉDITEUR. 

Maison, société d'édition 
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 ( فني أو فكري عمل) ونشر استنساخ

 .ناشرال قبل نم
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        EDITION النشر

 

• ENSEMBLE DES EXEMPLAIRES D'UN OUVRAGE PUBLIÉ ; 

SÉRIE DES EXEMPLAIRES ÉDITÉS EN UNE FOIS. 

La nouvelle édition d'un livre. 
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 .  مجموعة من النسخ  لكتاب منشور

 سلسلة من النسخ نشرت أو تم تحريرها 

 في وقت واحد
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        EDITION النشر

 

 MÉTIER, ACTIVITÉ D'ÉDITEUR             مهنة، نشاط         

 

 .ACTION D'ÉDITER (UN TEXTE QU'ON PRÉSENTE, ANNOTE, ETC.)                 فعل    

                               

  .OPÉRATION CONSISTANT À ÉDITER DES DONNÉES                   عملية  

 

 

1 

2 

3 
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  التكنولوجيةالتحوالت 

 ممارسات ادخال خالل من المعرفة على والحفاظ التخزين مجال في هاما دورا الصينيين لعب

 القنب ألياف خالل من تطويره تم وقد .م 100 في الورق عجينة اخترع من أول كانوا .بدائية

 .التوت أو والكتان

 

  

 النقش فن تقنية وهي (xylogtaphie) للكسيلوغرافيا .م 900 و م 300 بين ما اختراع تم

 هذا .(le presse) الضاغطة كاآللة متطورة بمعدات إال بها القيام يمكن ال والتي الخشب على

 ،(le pochoir)  المرسام تقنية خالل من .المجال لهذا  الصينيين اهتمام عن فكرة يعطينا

 la) الحروف كتابة أخيرا، و .م1300 في )la sérigraphie) السريغرافيا اخترعوا

typographie) أو الطين من مصنوعة متنقلة لحروف باستخدامهم ذلك و أولية طباعة عملية 

  .عشر الحادي القرن إلى ذلك كان و الخشب



  التحوالت التكنولوجية

 

 تطورت حيث 1450 بعد إال الكتاب صناعة عن الحديث يمكننا ال للخبراء، وفقا•

 ،)ORFÈVRE( الصياغة حرف من متمكن وكان .غوتنبرغ قبل من الطباعة

 .(المذاب الرصاص) المعادن من حروف واستخدام ابتكار من مكنته الذي الشيء

 .والنقوش النصوص وتشكيل الحروف هذه استخدام بإعادة العملية هذه سمحت

  .B42 :  خط 42ل المقدس الكتاب هو مطبوع كتاب أول

 



  التحوالت التكنولوجية
   .بعد فيما أخرى اختراعات طورت وقد•

 ، 1796 في (SENEFELDER) سينيفيلدير الويس قبل من الحجرية الطباعة اخترعت•

   .مدهون وجسد الماء نفور على  االكتشاف هذا يعتمد كان

 االختراعات أكثر مع الكتب الصناعة في الكبرى التحوالت عصر هو 19 القرن إن•

   ...(LA LINOTYPE)  واللينوتيب ، البخارية المحركات ،(LA ROTATIVE) مثل

 LE) الضاغطة اآللةاإلنتاج، عملية في أسرع 1830 في LA ROTATIVE))ظهور•

• PRESSE) أصبحت  الطباعة فإن لذا و دائرية أصبحت مسطحة اآلن حتى كانت التي 

   .باستمرارية الورق لفائف تستعمل بدورها



  التحوالت التكنولوجية

 ميكانيكية اآلالت  -

 

 إن .والمونوتيب اللينوتيب نظم أدخلت بحيث 1886 من إبتداءا  الميكانيكية اآلالت انشئت

    .تكوينه خالل عمل لكل جديدة حروف تذويب و الخطوط بتكوين سمحت االبتكارات هذه

            

 نظام مكننة ذلك أتاح وقد .البخاري المحرك دخول مع مكانة اإلنتاج تصنيع أخذ وقد

   ( (LA PRESSE À BRASالضاغطة اآللة يد نظام استبدال طريق عن الطباعة

 .أكبر منتوج إلى أدى الذي الشيء ميكانيكي، بخاري بنظام

 



  التحوالت التكنولوجية

 (PHOTOCOMPOSITIONS)التصوير أو التنضيد  – •

 لتصنيع تدريجيا الرصاص استبدال تم وقد .عشر التاسع القرن نهاية نحو األولى التنضيد عمليات ظهرت

 بتخزين قاموا .فرنسيين مهندسين قبل من األولى الحروف تنضيد اخترع . (OFFSET) أوفست طباعة

   .يردائ قرص على صفوف عدة في مرتبة سلبية صور شكل في الحروف

 وضع يتم .كهربائية مفاتيح لوحة خالل من الحروف (LE PHOTOCOMPOSITEUR) العامل يلتقط

  .اصطرابية طريقةب فيلم على عرضه يتم ثم فوتوغرافي، حامل على ضوئية بآلية الحروف

                 (PHOTON) فوتون – (LUMITYPE) ليمتيب هي العالم في المعروفة النظم ."امض" يسمى ما وهذا

 .(COMPUGRAPHIC) وقرافيكبكم و

 



  التحوالت التكنولوجية

 الكمبيوتر والشبكة : ظهور اإلعالم اآللي  -

 في التفكير و السابقة القرون ابتكارات بتحسين الوضع استمر العشرين، القرن خالل•

 ..النشر عمليات مختلف تسهل التي أخرى طرق

 وخبرة جهد ثمرة هو االختراع هذا .اقلهوون الكمبيوتر هو االبتكارات أحدث بين من•

 الترانزستور اختراع وبفضل لكن حاسبة، وآلة العداد في البداية نقطة وكانت .طويلة

 .والشخصية المهنية اليومية الحياة في كبيرة أهمية ذات  أداة أصبح الميكروبرسيسور

 تخزين قدرة زيادة خالل من ذلك و قوي معلوماتي حامل الكمبيوتر جهاز أصبح وقد•

   .األداة هذه خالل من تعمل التي النواقل و المستخدمة اللغات تطوير المعلومات،

 



  التحوالت التكنولوجية

 الكمبيوتر والشبكة : ظهور اإلعالم اآللي  -

أجهزة رقمية محمولة تمكن بالتوصل باإلنترنت هي :   PDA: الشخصي الرقمي المساعد 

 . لقراءة البريد اإللكتروني أو القيام بالبحث

 

يمكن أن يحتوي على العديد من المنشورات والتي يمكن :  E- BOOK:اإللكترونيالكتاب 

 .  تحميلها من اإلنترنت



 النشر ( وظائف)تأثير االنترنت على سلسلة  

 المرحلة الثالثة

ة دضمان النشر وتوزيع األرص•
 الوثائقية

استخدام جميع الشبكات •
 والبرمجيات 

•La diffusion et la distribution 

 المرحلة الثانية

 ظهور العديد من الحرف•

   التمويل الالزم إكتساب•
 والمعدات

 الصيغ و االختيارات التقنية •

 المرحلة األولى

اختيار الميادين،  العثور على •
المؤلفين والبحث على صيغ 

 النشر

استعمال اإلنترنت والبريد •
 اإللكتروني 



النشر ( وظائف)تأثير االنترنت على سلسلة    

 المرحلة الخامسة

 نشر الوثائق االلكترونية والكتاب اإللكتروني •

أو  -من طرف الناشر وعمال األنشر •
 مؤلف في موقعه وتحقيق التمويل الذاتيال

 المرحلة الرابعة

العملية ) وسائل متعددة للترويج بمقتنياته•
   (التسويقية

وإنشاء     الترويج مع شبكة اإلنترنت •
 مواقع الويب



 النشر االلكتروني
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    DÉFINITION التعاريف  
 

 والمعلومات المكتبات الموسوعي لمصطلحاتالمعجم •

 

  الكلمات تجهيز وسائل إحدى على مقاله يسجل أن المقال كاتب فيها يستطيع مرحلة

( WORD-PROCESSING)  

 

 اإللكترونية الصورة تلك في متاحا   بجعله بالتالي يقوم الذي اإللكترونية، المجلة محرر إلى ببثه يقوم ثم

 أحد طلب إذا مطبوعة منها صور عمل يمكن وإنما تنشر ال المقالة وهذه مجلته، في للمشتركين

 .ذلك المشتركين
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  DÉFINITION التعاريف  

 

 والمعلومات المكتبات المعجم لمصطلحات•

 

 النشر وبرامج الحواسيب تستخدم جديدة تقنيات بواسطة الورقية التقليدية المعلومات نشر

 .ونشرها وتوزيعها المعلومات طباعة في االلكترونية

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/82129/posts


 DÉFINITION  التعاريف

 
ÉDITION ÉLECTRONIQUE 

 

• Édition électronique [production du livre] − édition réalisée avec des 

supports électroniques (micro-ordinateur, périphériques 

d'acquisition de textes et d'images,...) Et informatiques (logiciels de 

traitement de textes et d'images,...) Et imprimée sur un support 

papier et/ou un support numérique différenciés par des options 

spécifiques (ex.: Support numérique: liens hypertextes, signets, table 

des matières interactive). 



 DÉFINITION  التعاريف

 
ÉDITION ÉLECTRONIQUE 

• Le dictionnaire le petit Larousse introduit dans sa définition le terme 

«publication»: «édition électronique.  

a. Publication assistée par ordinateur.  

b. Domaine de l'édition relatif aux publications sur des supports 

électroniques».  

 

Or, on sait qu'il y a une certaine différence entre «édition» et «publication». 

 



  DÉFINITION التعاريف     

• ÉDITION  

[En parlant d’une œuvre écrite]. 

Reproduction, publication et diffusion 

commerciale par un éditeur, d’une œuvre 

sous forme d’un objet imprimé. Ce terme 

peut également désigner ce qui est édité 

ou encore l’activité de l’éditeur qui prépare 

le texte d’une œuvre en vue de sa 

publication.  

• PUBLICATION  

Action de rendre public, de faire connaître 

quelque chose à tous : résultat de cette 

action ; ou encore : action de publier, de 

faire éditer, de faire paraître un écrit, un 

périodique, un ouvrage, résultat de cette 

action. En 1910, jules renard écrivait :  

«les éditeurs accomplissent 

généreusement leur devoir, monsieur ! ce 

ne sont pas des bandits. – Ce sont des 

hommes charmants ; mais, s’ils éditent, à 

parler vrai, ils ne publient pas : publier, 

c’est rendre public !». 

 



Editeur 
Livres, 

revues, 

Journaux 

Procédés  

Informatiques 

Publication  assistée par 

ordinateur:  PAO 

Edition 

électronique 



1984 
 شركة ابل

APPLE 

ادوبشركة   

ADOBE شركة دوس 

DOS 
 الماكنتوش

 Entreprise informatique 

éditant des logiciels 

graphiques dont InDesign, 

Acrobat, Photoshop, 

Illustrator et Flash. La 

société a également édité 

des logiciels de montage 

vidéo (Adobe Premiere Pro 

et After Effects) et audio 

(Adobe Audition). 

Système d'exploitation 

de type DOS 

développé par 

Microsoft pour l'IBM 

PC 

Entreprise multinationale 

américaine qui conçoit et 

commercialise des 

produits électroniques 

grand public, des 

ordinateurs personnels et 

des logiciels 

informatiques 



  DÉFINITIONS      التعاريف

 :ميالنشر االلكتروني األكادي .

 اختصاصيون كتبه ما ويعني

 اختصاصيين إلى توجيهه وتم

 إلكترونية أوعية على آخرين

 يتم التي الملفات خاصة

 .اإلنترنت عبر تداولها

 

 

 :االلكتروني النشر تعريف

 البحثية األوراق إنشاء عمليات إما يعني

 بشكل وغيرها والدوريات والكتب

 عمليات أو مباشرة، رقمي

 خاصة) التقليدية األوعية تحويل

 يمكن رقمية أوعية إلى (الورقية

  واألقراص الشبكات عبر متابعتها

 الضوئية



 دوافع و مسببات النشر اإللكتروني

 االرتفاع الهائل في كلفة اليد العاملة في دور النشر التقليدية

 ارتفاع سعر الورق والمداد

والوسائل االلكترونية األخرى التي يمكن  ظهور بنوك المعلومات
 اعتمادها بدائل للكتب والمجالت الورقية



 دوافع و مسببات النشر اإللكتروني

 ضخامة حجم المجلدات والمطبوعات الوقية

 كثرة اإلنتاج الفكريفي  مذهلةالسرعة ال

 في البحوث اإلنتاج الفكريمن  البحث عن أسهل الطرق لالستفادة



 النشر التقليــدي النشر اإللكتروني 

إمكانية تجميع الوثيقة بأشكال متعددة صووتية  . 1

 .نصيه  وصورية

وهذذذذا مذذذا يصذذذعب عملذذذه فذذذي الوثذذذائق التقليديذذذة . 1

 ويطول عمله وهو مستحيل في الشكل الصوتي 

إمكانيووة اإلنتوواس السووريع والعووالي لكووم كبيوور موو  .2

 .الوثائق اإللكترونية

وعلى العكس في الوثائق التقليدية، حيث تحتذاج . 2

 .إلى وقت طويل

تضووول الوثيقوووة اعصووولية علووو  جودتهوووا ومووو  . 3

 الممك  أ  تضيف تحسي  وتعديل عليها  

عذذذدم القذذذدرة علذذذى اإلضذذذافة والحذذذذف ألن هذذذذا . 3

 . سوف يشوه مظهرها

إمكانيووووة التعووووديل والتجديوووود وإعووووادة اسووووت دام .4

البيانوووات   يووود يطوووري مشوووكلة فوووي درجوووة الثقوووة 

 . والضبط 

عدم القدرة على استخدام البيانات والتعديل فيهذا . 4

،يعطذذى الوثيقذذة ثقذذة تامذذة وضذذبط ، حيذذث تضذذمن 

 .سالمتها من العبث 

إمكانيووة التوعيووع السووريع للوثيقووة بشووكل سووريع . 5

 وفي أي مكا  

صعوبة نشر الوثيقة بسذبب اإلجذراءات الطويلذة . 5

 .التي تمر بها، وهذا قد يكون ميزة وعيب

صعوبة تحديد وتطبيق الحقوق الفكرية وتطبيق .6

 القواني  اإليداعية 

وهنذذا علذذى العكذذس حيذذث تضذذمن الحقذذوق كامذذل . 6

 (5).من ناحية اإليداع وضمان حقوق المؤلف 



 معايا النشر االلكتروني 

 تكلفه النشر ن فاضإ

 تضائل تكلفه الت عي  والشح 

 عدم الحاجه لموععي 

 بالنسبة للناشري : أوال



 معايا النشر االلكتروني 

 راإلنتشا

 ةطرق تسويق مبتكر

 ةستمراريإلا

 بالنسبة للناشري : أوال



 معايا النشر االلكتروني 

 ةصدرات الجديدإلسرعه إعداد ا

 عل  البيئة ةالمحافظ

 سهولة التعديل والتنقيح

 بالنسبة للناشري : أوال



 معايا النشر االلكتروني 

 سهولة البحث 

  وجود إمكانية الطباعة

 ةالوسائط المتعدد ست دامإ

 التعرف عل  معان  الكلمات والمصطلحات ةمكانيإ

 بالنسبة للمست دمي : ثانيا



 معايا النشر االلكتروني 

 سهولة است دام المحتوى اإللكتروني في التعليم والتدريب

 المكان توفير الحيع 

 الذات النشر 

 التفاعلية

 بالنسبة للمست دمي : ثانيا



 معايا النشر االلكتروني 
 

 الشيوع واالنتشار

 

 العالمية والكونية

 القابلية للتحويل

 بالنسبة للمست دمي : ثانيا



 عيوب النشر االلكترونى
 

جوووودة الحوووروف المقوووروشة علووو  الشاشوووة ال تعوووادل جوووودة الحوووروف •

 المطبوعة

 

فوي مجوال االتصواالت  INFRASTRUCTURE الحاجة إل  وجود بنية تحتية•

 واعجهعة والبرمجيات لتوفير الكتب المنشورة إلكترونيا  

 

 .DRMتكاليف أنظمة الحماية ال اصة بإدارة الحقوق الريمية •

 
•.



 عيوب النشر االلكترونى
 

 الكتب عل  للحصول البرامج بعض است دام تعلم إل  الحاجة•

 .الكتب هذه ولقراشة اإللكترونية
 

للكتوب اإللكترونيوة بشوكل عوام  Standards عدم وجود مقاييس موحدة•

 .بشكل  اص Book Readers وعجهعة
•. 





 

 أهداف النشر اإللكتروني 

 

قددد ا الشددبكات علددى نقددت المل ددات فلقددد نانددت تنفيددر فددي هددد  وا ددد هددو 

 تدى ددد ت  هددا  النشدر اإللكتروندي  النيية لخدمة األغدرا  العسدكر ة

تتعدى إلى المؤسسات األناد مية و الجمعيات العلمية وغيرها دمدا فدي كلد  

 : األفراد و صبفت  هدافه تترنز في النها ة في

    
   



   . تسريع عمليات البحث العلمي في ظل السباق التكنولوجي -1

توفير النشر التجاري األكاديمي  -2  

 وضع اإلنتاج الفكري لبعض الدول على شكل أوعية إلكترونية  -3

تعميق فرص التجارة اإللكترونية  -4  

 أهداف النشر اإللكتروني 



 وسائط النشر االلكترونى

 :االقراص المدمجة   -1•

 :المدونات -2•

 .والفيلتكستالخط المباشر وعاملة خدمات الفيديو تكس قواعد المعلومات على  -1•

التقليدية التكنولوجيات التي تعتمد على الحاسبات اآللية في الصناعة الطباعية  -2•

ونظم النشر  فضالً عن التكنولوجيات التي تتكامل مع بعضها لتطوير النشر التعاوني

 .فوق المكتب

، والمطبوعات المليزرةخدمات قواعد البيانات ذات النص الكامل والمكتبات  -3•

  CD-ROM اإللكترونية التي تستخدم األقراص المكتنزة
 



 مراحل النشر االلكتروني
 

 التاليفمرحلة 

  ىوايتناشالمحتو

1 

  ِ المحتوى إ تيار   

  ِ المؤلف إ تيار   



 مراحل النشر االلكتروني
 

 مرحلة النتاس

 اوالتصنيع

 الوثيقة اواعداد
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 نس ة  المؤلف 



 مراحل النشر االلكتروني
 

مرحلة التوعيع والتسويق 

  و عملية البث و النشر 
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 الدو  ات اإللكترونية

 هناك 

الذذذذدوريات اإللكترونيذذذذة المدفوعذذذذة  و يكذذذذون ذلذذذذك عذذذذن طريذذذذق  -1

 اإلشتراك 

الذذذذدوريات اإللكترونيذذذذة المجانيذذذذة عذذذذن طريذذذذق الوصذذذذول الحذذذذر  -2

 للدوريات



 الوصول الفر

 تعاريف

 العلمية المؤلفات إلى "( open access " حتى أو "الحر الوصول" أو) المفتوح الوصول

 .النشر حقوق احترام مع مجاًنا رقمي شكل في البحثية المقاالت لنشر طريقة هو

L’accès ouvert )ou aussi « libre accès », ou encore « open access »( à la littérature scientifique est un 

mode de diffusion des articles de recherche sous forme numérique, gratuite et dans le respect du 

droit d’auteur. 

Il existe voiex 

 هناك مسرا 

 



LA VOIE VERTE 

 

 

  

 

Appelée aussi « green open access » est la voie de l’auto-archivage 
ou dépôt par l’auteur dans une archive ouverte. 

 

 المؤلف قبل من اإليداع أو الذاتية األرشفة طريقة هو  « green open access » أيضا يسمى
 .مفتوحال رشيفاأل في

 

اع ضرأو المسار الطريق   
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ARCHIVE OUVERTE 
 اعرشيف المفتوي 

 

 Est un réservoir où sont déposées des publications issues de la recherche scientifique et de 

l’enseignement dont l’accès est libre et gratuit. Elle peut être institutionnelle (ex. OATAO de 

l’ université de toulouse), régionale (ex. Openaire pour l’europe), nationale (HAL pour la france) 

ou disciplinaire (ex. Arxiv en physique, repec en economie). 

 

 OATAO مثل) مؤسسية تكون أن يمكن .مجاًنا متاحة وهي ، والتعليم العلمي البحث من الناتج للمنشورات مستودع هو

 ARXIV مثل) تأديبية أو (لفرنسا  HAL) مثل وطنية أو (ألوروبا OPENAIRE مثل) إقليمية أو (تولوز جامعة من

 ..... (االقتصاد في  REPEC ، الفيزياء في

 

http://oatao.univ-toulouse.fr/
http://oatao.univ-toulouse.fr/
http://oatao.univ-toulouse.fr/
http://oatao.univ-toulouse.fr/
http://oatao.univ-toulouse.fr/
https://www.openaire.eu/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://arxiv.org/
http://arxiv.org/




الوصول الفر مياد   ن  مكن الولوج ل  
OÙ TROUVER DES RESSOURCES EN OA 

MOTEURS DE RECHERCHES 

• BIELEFELD ACADEMIC SEARCH 

ENGINE (BASE) : 

Moteur de recherche spécialisé sur les 

publications académiques en libre accès 

(archives ouvertes, thèses en ligne, 

ouvrages, revues). 

• CONNECTING REPOSITORIES (CORE) :  

Permet de rechercher dans les archives 

ouvertes qui ont été moissonnées 

 

 محركات البحث

• OAISTER (créé en 2009 par l’université du 

michigan avec le soutien de oclc), oaister 

est un moteur qui permet de rechercher 

simultanément dans plus de 30 millions de 

ressources en libre accès. 

• 1FINDR : Recense des articles publiés en 

libre accès or, hybride ou vert, du monde 

entier, résultant du moissonnage de milliers 

de sites et de dépôts d’organismes. 
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http://www.base-search.net/about/en/
http://www.base-search.net/about/en/
http://www.base-search.net/about/en/
http://www.base-search.net/about/en/
http://www.base-search.net/about/en/
http://www.base-search.net/about/en/
http://www.base-search.net/about/en/
http://www.base-search.net/about/en/
http://www.base-search.net/about/en/
http://core.ac.uk/
http://core.ac.uk/
http://core.ac.uk/
http://core.ac.uk/
http://oaister.worldcat.org/
https://1findr.1science.com/home
https://1findr.1science.com/home


الوصول الفر  مياد   ن  مكن الولوج  ل  
OÙ TROUVER DES RESSOURCES EN OA 

TROUVER DES REVUES  

• DIRECTORY OF OPEN ACCESS 

JOURNALS (DOAJ): Plateforme 

internationale de revues scientifiques en 

libre accès. 

• PERSÉE : Portail d’archives de revues 

francophones (annales, bibliothèque de 

l’ecole des chartes, l’homme, revue de 

l’art, revue française de science 

politique…). 

 الولوس للدوريات

• REVUES.ORG (OPENEDITION) : Plateforme 

de revues en libre accès dans les domaines 

des sciences humaines et Sociales 

 

• SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY 

ONLINE (SCIELO) : Plateforme de revues 

scientifiques latino-américaines en libre accès. 
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https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
http://www.persee.fr/
http://www.revues.org/
http://www.revues.org/
http://www.revues.org/
http://www.scielo.br/
http://www.scielo.br/
http://www.scielo.br/
http://www.scielo.br/
http://www.scielo.br/
http://www.scielo.br/
http://www.scielo.br/
http://www.scielo.br/


الوصول الفر  مياد   ن  مكن الولوج  ل  
OÙ TROUVER DES RESSOURCES EN OA 

TROUVER DES LIVRES 

 

• DIRECTORY OF OPEN ACCESS BOOK (DOAB) :  

Plateforme de livres en libre accès. S’inscrit dans la continuité de directory of open access 

journals (DOAJ) 

 

• OPEN EDITION BOOKS (OPENEDITION):  

Plateforme de livres en libre accès dans les domaines des sciences humaines et sociales. 

 الولوس للكتب 

3 

http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/
http://books.openedition.org/
http://books.openedition.org/
http://books.openedition.org/
http://books.openedition.org/
http://books.openedition.org/


الوصول الفر  مياد   ن  مكن الولوج  ل  
OÙ TROUVER DES RESSOURCES EN OA   

 

LES RÉPERTOIRES 

 

• REGISTRY OF OPEN ACCESS REPOSITORIES (ROAR) : Recense les plateformes 

d’archives ouvertes, classées par type et par pays. 

 

• DIRECTORY OF OPEN ACCESS REPOSITORIES – OPENDOAR : Recense les 

plateformes d’archives ouvertes, classées par type, par sujet, par pays et par langue. 

 الفهارس
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http://www.doabooks.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/index.html
http://www.opendoar.org/index.html
http://www.opendoar.org/index.html
http://www.opendoar.org/index.html
http://www.opendoar.org/index.html
http://www.opendoar.org/index.html
http://www.opendoar.org/index.html
http://www.opendoar.org/index.html
http://www.opendoar.org/index.html
http://www.opendoar.org/index.html
http://www.opendoar.org/index.html
http://www.opendoar.org/index.html
http://www.opendoar.org/index.html


LA VOIE DOREE 

 

 

  

 

La voie dorée ou « gold open access » 
concerne des revues ou ouvrages 
nativement en open access, dès leur 
publication 

 المفتوح الوصول أو الذهبي المسار يتعلق
 يمكن التي الكتب أو بالدوريات الذهبي

 بداية منذ األصل في إليها الحر الوصول
 نشرها

 

ذهبيطريق المسار أو الال  
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LA VOIE DOREE 
ذهبيطريق المسار أو الال  

 
 
 

• Plusieurs solutions s’offrent à un éditeur ou à une revue qui souhaite s’engager dans une 

transition vers la diffusion en accès libre. Les modèles économiques actuellement en œuvre 

pour garantir des rentrées financières permettant de couvrir les coûts d’édition sont variés et 

de nouvelles expérimentations sont en cours. De manière générale, le modèle économique de 

la voie dorée est le financement en amont qui peut revêtir diverses formes : 

 

 المستخدمة االقتصادية النماذج .المفتوح الوصول توزيع إلى االنتقال في الشروع في ترغب مجلة أو لمحرر الحلول من العديد تتوفر•

 االقتصادي النموذج ، عام بشكل .جارية الجديدة والتجارب متنوعة النشر تكاليف تغطية من تمكن التي المالية العوائد لضمان حالًيا

 :مختلفة أشكااًل  يتخذ أن يمكن الذي األولي التمويل هو الذهبي للمسار
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• Le modèle auteur-payeur (ex. PLoS) 

 ( PLoS مثل)فع ادالنموذج المؤلف  ••

2 

•  La subvention  

 اإلعانة•

• Le Freemium (ex. OpenEdition)   

 الوصول إلى المستند مجاني ولكن يتم تسويق خدمات إضافية •

• La souscription  

 االشتراك•

 

 

• Le financement participatif 

 التمويل الجماعي•

https://www.plos.org/
http://www.openedition.org/


EXEMPLES DE PÉRIODIQUES ÉLECTRONIQUES 
 PAYANTES ET ACCESS LIBRE (OA) 

















POUR TOUTES INFORMATIONS 
VOUS POUVEZ ME CONTACTER SUR CET 

EMAIL 

 

nadia.mouloudi@gmail.com 


