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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 

وصل اللهم وسلم وبارك علي سيدنا  

 محمد معلم الناس الخير

َذا َوَما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَي َلْوَلا َٰوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا ِلَه

 َأْن َهَداَنا اللَُّه

43سورة األعراف   



  -:التواجد العربي من حيث 

تأسيس المستودعات /إنشاء
 الموضوعية

االنتاج الفكري فى المستودعات 
 الموضوعية الدولية 

المتطوعون من إخصائي المكتبات فى 
 المستودعات الرقمية الدولية



 مفهوم المستودعات الرقمية المفتوحة

Digital Repository 

 

 

 

 

عبارة عن قاعدة بيانات متاحة   

” استقطاب“تقوم بعلى الويب 

أنواع متعددة من اإلنتاج الفكري 

العلمي للباحثين، وبمختلف  

أشكال المواد الرقمية، فى  

موضوع ما أو لمؤسسة ما 

دون  ”لحفظها وتنظيمها وبثها 

قيود مادية، وبحد أدنى من  

.القيود القانونية  “ للباحثين  
 



  البدايات

 

 

 

 

طلقت العديد من المستودعات الرقمية المفتوحة مع بداية  وقد ان

صدور المبادرات واإلعنانات التي تدعم وتساند حركة الوصول  

، ومن أهم وأشهر  2003-2002للمعلومات ما بين عامي الحر 

المؤسسية فى مجال المكتبات / المستودعات الموضوعية

-:والمعلومات التي أسست فى تلك الفترة  



تبلغ عدد المستودعات الرقمية  

بشكل عام فى مجال المكتبات  

مستودع ،   125والمعلومات 

%4.8وهو ما يمثل نسبة   



مستودع وها ما  15عدد المستودعات الموضوعية 

بالنسبة للمستودعات فى مجال  % 12يمثل بالنسبة 

 المكتبات والمعلومات

من إجمالي عدد المستودعات  % 5ونسبة 

 الموضوعية كلها



1.6%  



 

 

 

 

 

هو مستودع   

فى مجال  ( إيطالي)دولي

المكتبات والمعلومات تم  

يدعم  2003تاسيسه عام 

لغة، يقبل جميع   22

أشكال مصادر المعلومات  

المنشورة وغير  

المنشورة من المقاالت  

والكتب وأعمال  

المؤتمرات وغيرها من  

مصاد المعلومات،  

محرر من  53يتطوع بها 

دول   10دولة منهم  30

 عربية 

1880
0 
items

  



















 37)عدد المشاركات من المؤلفين عرب سواء تأليف فردي أو مشارك  

من عدد المصادر التي يضمها  %  0,1وهو ما يمثل نسبة ، (مصدر

 المستودع ،  منهم مصدرين باللغة العربية 





عربي في مجال مباردة عربية بتأسيس مستودع موضوعي إطناق  •

( أعلم)المكتبات والمعلومات من قبل الجهات المعنية كاإلتحاد العربي 

 .والجمعيات المهنية، والبوابة العربية للمكتبات والمعلومات

 

بالمستودعات التمثيل العربي لإلنتاج الفكري في جميع المجاالت العلمية •

من قبل الباحثين وأعضاء هيئة تدريس، من خنال الموضوعية  الدولية

توعيتهم من قبل إخصائي المكتبات بآليات اإليداع ومزاياه بالمستودعات 

 .الرقمية

 

فى إتاحة وتنظيم مصادر الوصول الحر بالمستودعات المشاركة العربية  •

من خنال تطوع إخصائي المكتبات والمعلومات من الموضوعية الدولية  

 .جميع الدول العربية




