
 الملخص
واسترجاعها في المستودعات الرقمية على    ابناؤها واقتناؤها وتنظيمه: الكيانات الرقمية

 نحو تصور مقترح: اإلنترنت  شبكة  
 إعداد 

 أسامة محمد عطية خميس
 جامعة املنوفية -كلية اآلداب -قسم املكتبات واملعلومات يفاعد املدرس املس

 هاألستاذة الدكتور  إشراف
 جوبحسناء محمود مح

 جامعة املنوفية –كلية اآلداب للدراسات العليا والبحوث  أستاذ ورئيس قسم املكتبات واملعلومات، ووكيل

 -:تهدف الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة منها

 بالكيانات الرقمية، وأهميتها، وأنواعها، وأشكالها التعريف. 
  يداعبطرق بناء و التعريف من المستودعات الرقمية  رقميةوتنظيم واسترجاع الكيانات ال ا 

 .اإلنترنت على شبكة 

  ببرامج إدارة الكيانات الرقميةالتعريف. 

  على دور المستودعات الرقمية في حفظ واسترجاع الكيانات الرقميةالتعرف. 

  يداع، وتنظيملبناء، و تقديم تصور مقترح من المستودعات  ، واسترجاع الكيانات الرقميةا 
 .ترنت اإلنعلى شبكة الرقمية 

 على مراحل بناء وتجريب المستودع الرقمي المؤسسي لقسم المكتبات والمعلومات  التعرف
 .بكلية اآلداب جامعة المنوفية

 -:ترجع أهمية الدراسة إلى أهمية الموضوع ذاته من حيثو  

 دراسات في هذا الموضوع على المستوى العربيال ندرة. 

 ية المعلومات الحديثةكون الكيانات الرقمية وعاء معلومات من أوع. 

 تعدد استخدام الكيانات الرقمية في المؤسسات التعليمية والبحثية واإلدارية. 

 تطىوير البىرامج المسىتخدمة اًء رقميًا إذ يمكن تطويرها علىى وفىق كون الكيانات الرقمية وع
 .في بنائها واستخدامها

  المسىىىتودعات الىىىذم تمثلىىى   المهىىىمارتبىىىاط الكيانىىىات الرقميىىىة بالمسىىىتودعات الرقميىىىة، والىىىدور
 .إلفادة المستفيدين في التعليم واتخاذ القرارات الرقمية المؤسسية



  يىىداع وتنظىىيم واسىىترجاع الكيانىىات الرقميىىة تسىىعى الدراسىىة إلىىى تقىىديم تصىىور مقتىىرح لبنىىاء وا 
تجريىىب هىىذا التصىىور  وكىىذل ، اإلنترنىىت فىىي المسىىتودعات الرقميىىة المؤسسىىة علىىى شىىبكة 

 .لقسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب جامعة المنوفيةببناء مستودع رقمي 

 منهج الدراسة

حيى  تنتمىي هىذه  ،لطبيعة هذه الدراسة فإن المنهج المتبع فيها وليىد الدراسىة المحققىة نظراً   
 ،لوصني االمننهج لذا فإن الدراسة تعتمد على  ،ةالدراسة إلى نوعية البحو  االستكشافية والوصفي

فىي المقارنىة  المننهج المقنارن، باإلضىافة إلىى اسىتخدام يس المستخدم فىي الدراسىةوهو المنهج الرئ
وتجريب في بناء  المنهج التجريب االعتماد على  وكذل  ،بين بعض برامج إدارة الكيانات الرقمية

 .اإلنترنت مؤسسي لقسم المكتبات والمعلومات على شبكة المستودع الرقمي ال

 فصول الدراسة 

 . وقائمة المراجع والمالحق ،فصولثمانية و  ،مقدمة :تنقسم الدراسة إلى
المفىىىىىاهيم : اإلنترنىىىىىت الكيانىىىىىات الرقميىىىىىة فىىىىىي المسىىىىىتودعات الرقميىىىىىة علىىىىىى شىىىىىبكة : الفصىىىىىىل ا ول

 والتعريفات
 مستودعات الكيانات الرقمية التعليمية وبرامج إدارتها: الثانيالفصىل 

 ا سس والمبادئ واإلجراءات والخطوات: رقميةبناء الكيانات ال: الفصىل الثال 
 اإلنترنت إيداع الكيانات الرقمية في المستودعات الرقمية على شبكة : الرابعالفصىل 
 اإلنترنت  شبكة على الرقمية المستودعات في الرقمية الكيانات تنظيم: الخامس الفصل

الكيانىىىىىات الرقميىىىىىة مىىىىىن خىىىىىدمات المعلومىىىىىات الرقميىىىىىة ودورهىىىىىا فىىىىىي اسىىىىىترجاع  : الفصىىىىىل السىىىىىادس
 اإلنترنت المستودعات الرقمية على شبكة 

تصىىور مقتىرح لبنىاء وتنظىىيم واسىترجاع الكيانىات الرقميىىة مىن المسىتودعات الرقميىىة : الفصىل السىابع
 اإلنترنت على شبكة 

كليىىة فىىي المسىىتودع الرقمىىي المؤسسىىي لقسىىم المكتبىىات والمعلومىىات بنىىاء وتجريىىب : الفصىىل الثىىامن
 عة المنوفيةاآلداب جام

  -:منها ،تشكلت من خالل الدراسة مجموعة من النتائج المهمةقد و   

o تعدد أنواع وأشكال الكيانات الرقمية. 



o  التىىىرقيم الىىىدولي التىىىرقيم الىىىدولي الموحىىىد للكتىىىب و بمنزلىىىة معىىىرف الكيىىىان الرقمىىىي يعىىىد
 .الموحد للدوريات

o  قميةالمستودعات الرقمية تعد من أهم أماكن تخزين الكيانات الر. 

o  ضعف التواجد العربي على خريطة الوصول الحر للمعلومات، ممثاًل ذل  في عدم
 .تواجد مستودعات رقمية عربية تليق بأمتنا العربية

o  يعىىىىد برنىىىىامجDspace   شىىىىهر بىىىىرامج إدارة المسىىىىتودعات الرقميىىىىة أمىىىىن أفضىىىىل و
 .اإلنترنت المؤسسية على شبكة 

o كيانىىىىات الصىىىىور الرقميىىىىة، وكيانىىىىات أشىىىىكال للكيانىىىىات الرقميىىىىة، وهىىىىى  ةأربعىىىى ديوجىىىى
 .النصوص الرقمية، وكيانات الفيديو الرقمي، وكيانات الصوت الرقمي

o اإليداع الرقمي شكل جديد من أشكال اإليداع. 
o تعتمد معظم المستودعات على خطة ميتاداتا دبلن كور. 

o  اإلنترنت تعدد خدمات مستودعات الكيانات الرقمية على شبكة. 

o  يىداعر المقترح لبناء يمكن تطبيق التصو وتنظىيم واسىترجاع الكيانىات الرقميىة مىن  وا 
 .اإلنترنت المستودعات الرقمية على شبكة 

o  يعىىىىد المسىىىىتودع الرقمىىىىي المؤسسىىىىي لقسىىىىم المكتبىىىىات والمعلومىىىىات فىىىىي كليىىىىة اآلداب
 .جامعة المنوفية أول مستودع رقمي عربي في المجال

o م المكتبىات والمعلومىات فىي كليىة نجاح تجربة بناء المستودع الرقمي المؤسسي لقس
 .اآلداب جامعة المنوفية


