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المستودعات الرقمية ودورها في توفير 

الموارد التعليمية المفتوحة بتراخيص المشاع 

اإلبداعي حالة خاصة )المستودع الرقمي 

 بالجامعة االسمرية اإلسالمية(
عطية محمود البحباح

1
أسامة  ،*أسماء فرج البحباح،  مفتاح سالم الفتني ،مروة مفتاح بن نجي ،

  محمد بن سعيد

 كلية تقنية المعلومات، الجامعة االسمرية اإلسالمية. قسم علوم الحاسوب،
1

 a.albhbah@asmarya.edu.ly, *meftah_salem@asmarya.edu.ly  

 ملخص البحث

ظهرت هذه حيت المعلومات الرقمية على شبكة االنترنت،  تقنياتتعد المستودعات الرقمية من أحدث 

في إطار مبادرات الوصول الحر للمعلومات، ومن أشهر أنواعها "المستودعات الرقمية  المستودعات

المؤسسية" التي عادة تتبع جامعة أو هيئة علمية أو بحثية وتقوم بإتاحة االنتاج الفكري للعاملين بالمؤسسة 

لمؤسسية تعد من أهم اناً، والجدير بالذكر أن المستودعات الرقمية اجالعلمية في شكل رقمي على االنترنت م

 معايير تقييم المؤسسات العلمية والبحثية.

الخارجية المفتوحة واالنتاج الفكري الصادر عن الجامعة  للمواردإلى إتاحة المحتوى العلمي  البحتيسعى هذا 

تصميم وتطوير مستودع رقمي خاص بالجامعة االسمرية االسالمية متاح األسمرية االسالمية وذلك من خالل 

الخاصة بالجامعة وكذلك المصادر  الموارد التعليميةالموقع االلكتروني للجامعة حيث يحتوي على  على

العلمية الخارجية سواء كانت مفتوحة أو مغلقة محليا واقليميا وعالميا وبمختلف اللغات المطلوبة ولجميع 

 التخصصات.

 لرقمية، تراخيص المشاع اإلبداعي.الموارد التعليمية المفتوحة، المستودعات ا الكلمات االفتتاحية:

 مقدمة. 1

 مقدمة 1.1

بظاللها  اإلنسان، وألقتثورة تقنية هائلة شملت جميع نواحي حياة  ةالسنوات األخير العالم في شهد

تطوير  ذلك نتيجة واالقتصادية وكانالصحية والصناعية والتجارية التعليمية والقطاعات كافة  على

تطبيقات االنترنت إلتاحة المعلومات وتبادل األفكار والخبرات بين الباحثين ، لالستفادة منها في 

بحوثهم العلمية  ومن هذا المنطلق ظهرت الحاجة لوجود مواقع تفيد المجتمع العلمي بأسره وتوفر 

اول المعلومات والعمل الموارد المطلوبة. في الوقت الذي يتزايد فيه االتجاه العالمي نحو حرية تد

على توفير آليات الوصول إليها بسهولة ويسر، نجد العالم العربي يسير بخطوات بطيئة الفي سبل 
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توفير مثل هذه اآلليات فحسب ولكن في تحقيق اإلفادة مما هو متاح بالفعل على المستوى العالمي 

[1]. 

 مشكلة البحث 2.1   

ة كبيرة تواجه العديد من الباحثين بصفة عامة سواء الطلبة أو العلمية مشكل المواردتعد مشكلة إيجاد 

أعضاء هيئة التدريس وغيرهم ،وتستهلك الكثير من الوقت والجهد في حالة البحث اليدوي العادي في 

المكتبات التقليدية ، وكذلك عند البحث في شبكة االنترنت فأحيانا تظهر نتائج للباحث ليس لها عالقة 

الباحث بمواقع لدي  لعدم توفر الخبرة والمعرفةادر ألن البحث يتم بشكل عام، بما يريده من مص

لمجالت علمية توفر له المصادر المطلوبة  حيث تتمثل مشكلة البحث في قلة توفر المكتبات 

والمصادر التعليمية بأنواعها سواء المفتوحة أو المغلقة لمختلف التخصصات وبمختلف اللغات سواء 

المؤسسات التعليمية الليبية مما ينتج عنها العديد من المشاكل علمية أو غير ذلك بكانت أوراق 

والصعوبات التي تواجه الباحث في الحصول على المصدر المطلوب ،أما بالنسبة للمشاكل التي 

في  بالجامعة األسمرية اإلسالمية المصادر الخاصة عدم توفر تتعلق بمصادر الجامعة فتتمثل في

الباحثين سواء كانت كتب أو أوراق علمية أو  ما ينتج صعوبة في الوصول إليها من قبلشكل رقمي م

 .لتعرف عليها واالستفادة منهالتمكين الطلبة من ا خرجتمشاريع 

 أهداف البحث 3.1

في تصميم وتطوير مستودع رقمي خاص بالجامعة االسمرية االسالمية متاح على  البحثيتمثل هذا 

الخاصة بالجامعة وكذلك المصادر  الموارد التعليميةللجامعة حيث يحتوي على الموقع االلكتروني 

العلمية الخارجية سواء كانت مفتوحة أو مغلقة محليا واقليميا وعالميا وبمختلف اللغات المطلوبة 

 ولجميع التخصصات.

  يهدف هذا المشروع إلى اتاحة كافة المصادر التعليمية المفتوحة من مجالت وكتب

أخرى محليا واقليميا وعالميا وباللغتين العربية واالنجليزية وذلك لتغطية النقص  ومصادر

اإلسالمية الحاد في المصادر العلمية من كتب ودوريات لجميع مكونات الجامعة األسمرية 

 وجميع المؤسسات العلمية الليبية بكل الطوائف المعنية بالبحث العلمي والنشر.

 ن والتنسيق بين المؤسسات المحلية والدولية في مجال خدمات إقامة وتطوير وتعزيز التعاو

 المعلومات الرقمية.
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 .رفع المستوى العلمي للجامعة واالرتقاء به من خالل محتويات المستودع الرقمي 

  تسهم في جذب  والخاصة بحيثأداة دعاية وتسويق للجامعات والمؤسسات الحكومية

 ية.أعضاء وطالب جدد ومصادر تمويل ومنح خارج

 والقابلة للتلف وإتاحتها للباحثين النادرة وماتلالمع مصادر ىلع المحافظة. 

 المستودعات الرقمية.ب لمعلومات عن طريق النشر الرقميترسيخ ثقافة الوصول الحر ل 

 الجامعة وضبطها وسهولة الوصول إليها. بطلبة الخاصة حصر أبحاث التخرج 

 الجامعة أو ب خاصة مصادر كانتر كماً كبيراً من البيانات والمعلومات للباحثين سواًء يوفت

 .سواء كانت المفتوحة أو المغلقة من خالل المصادر الخارجية

 مستودعات الرقميةال .2

الرصيد المعرفي للباحثين ُكلٌّ في مجاله، حيث  مستودعات الرقمية والمصادر التعليمة المفتوحةتعد ال

إحدى المصادر التي يلجأ إليها الباحث العلمي من أجل االستعانة بها في كتابة البحث العلمي، كما تعد 

من  . وتعتبرة أو تطبيقية وفي كافة التخصصاتنظريورئيسياً ألي دراسة علمية  تعتبر منطلقاً هاماً 

وظهرت هذه المستودعات في إطار مبادرات  االنترنت،المعلومات الرقمية على شبكة  تقنياتأحدث 

وهناك العديد من الدراسات واالبحاث العالمية والمحلية التي تناولت  للمعلومات،الوصول الحر 

 لى العالم التطبيقي.إتحويل المستودعات الرقمية من العالم النظري 

 مستودعات الرقمية العالميةال 1.2

ملية والتي تناولت موضوع المستودعات الرقمية من جانبيها العلمية والع الدراساتهناك العديد من 

 : ومن بين هذه الدراسات النظري والعلمي،

 واإلدارة البناء استراتيجيات :الرقمية المستودعات حول 2015 ) الجواد، عبد زينهم سامح(دراسة 

 المستودعات وتطوير لبناء العام التخطيط كيفية إلى الباحث تعرض حيث[2] والتنفيذ والحفظ

 برامج اختيار ومعايير مواصفات المحتوى، إدارة سياسات ووضع التخطيط العام من بداية الرقمية،

 والميتاداتا الرقمية الكيانات حفظ وكذلك المستودعات، التقني وتسويق التجهيز الرقمية، المستودعات

 المستودع تقييم يةكيف اً خيرأو الموثوق، المستودع الرقمي ومسؤوليات وخصائص المستخدمة،

  .الرقمي
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 تعليمي مستودع عن تطوير (Christos & Panagiotis Stathis , 2016) كما تحدث الباحثان

المنهجية واألدوات  صورت تم قبرص، حيث المفتوحة الجامعة دراسة حالة منوهي  أكاديمي،

مفتوحة المصدر. يستضيف هذا برامج المستخدمة لبناء مستودع أكاديمي مؤسسي باستخدام 

المستودع مجموعات عديدة يتم توفيرها للطالب وأعضاء هيئة التدريس والجمهور. يتم استخدام 

محتوى المستودع أيًضا ألغراض تعليمية خالل العام الدراسي داخل منصة التعليم اإللكتروني 

على تحديث هذا  ثاند الباحتتركز جهوو إليها،الوصول المباشر  منالطالب  يتمكن حيث بالجامعة،

.[3] المستودع وتحسين تجربة المستخدم
 

الوصول المفتوح والمستودعات التي تتناول  (C. VELMURUGAN, 2014) دراسة

تهدف الرقمية، حيث المؤسسية مع إشارة خاصة إلى برنامج المستودع المؤسسي المجاني للمكتبات 

وتم فيها مناقشة  المؤسسي.ا وأهمية المستودع هذه الدراسة إلى استكشاف أهداف وفوائد ومزاي

المحفوظات الرقمية بشكل مكثف منذ والمستودعات المؤسسية والمكتبات الرقمية   المفتوح،المصدر 

توصلت الدراسة إلى أن مستودع و . بموجب شروط الترخيص مفتوح المصدر.2000عام 

لطويل. ويجب مراجعة المستودعات المؤسسات هو مورد دراسي لنجاحها واستدامتها على المدى ا

المؤسسية بشكل منتظم والحصول على تعليقات المستخدمين من أجل معرفة آرائهم. ويجب ربط 

المستودعات بالمواقع اإللكترونية الخاصة بالمؤسسات. إذا كانت المستودعات المؤسسية متوفرة في 

إذا كان المستودع المؤسسي يوفر و العالم،اإلنترنت والتي يمكن الوصول إليها في جميع أنحاء 

فسيكون  االستخدام،منشورات بحثية جيدة وعناصر بيانات وصفية محددة جيًدا وواجهة بحث سهلة 

 .[4]ذلك عصريًا بين الباحثين في جميع أنحاء العالم

الضوء  سلطت التي( Wasiwasi J. Mgonzo & Zaipuna O. Yonah، 2014)دراسة 

ودراسة  حيث تهدف إلى استنباط وسلوكه. المستخدمين احتياجات تحديدوعلى المستودعات الرقمية 

احتياجات المستخدمين ومتطلباتهم نحو إنشاء مستودع مؤسسي على شبكة اإلنترنت للتواصل 

العلمي. تم استخدام االستبيانات لجمع البيانات التي تعكس سلوك استخدام الويب والمتطلبات التقنية 

ألساسية. تُظهر نتائج التحليل أن هناك استخداًما كبيًرا لإلنترنت كمصدر والقانونية والمالية ا

الوصول إلى مواقع مؤسساتهم بانتظام. على الرغم من من المستخدمين  نيمكوتللمعلومات العلمية 

فإن المتطلبات القانونية للنشر تضمن إنتاجية بحثية عالية.  الموارد،عدم وجود نظام مناسب إلدارة 

حصاءات المستخرجة من ملفات سجل الويب وسلوك استخدام الويب من منظور كشفت اإل
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المستخدمين عن معلومات مفيدة تم من خاللها تطوير نموذج لمواصفات المتطلبات لنظام المستودع 

 .[5]المقترح

 مستودع تطوير ( بعنوانMurugathas, K , 2014 &  Balasooriya, H)دراسة وأيضا 

الهدف الرئيسي من هذه الورقة هو حيت كان  جافنا جامعة الطب كليةب المكتبة في الخبرات: مؤسسي

تشجيع الجامعات األخرى في و للتغلب على التحديات مناقشة تطوير مستودع مؤسسي واقتراحات

حيث تمثلت ، د على فوائد المستودع المؤسسيتطوير المستودعات المؤسسية من خالل التأكي

كزت عليها هذه الورقة في صياغة سياسة الجمع ومراجعة سياسة حقوق التحديات الرئيسية التي ر

وتوصلت إلى نتيجة أن نجاح  الطبع والنشر وإقناع أعضاء هيئة التدريس بإيداع منشوراتهم.

يفهم حول المستودع المؤسسي يعتمد على استعداد المؤلفين إليداع عملهم. حيث يحتاج الناس إلى تثق

 . [6]ويجب أن يكون الحفاظ عليها هدفًا استراتيجيًا مؤسسيًا ،أهمية المستودع المؤسسي

بعنوان تصميم  ((Wasiwasi J. Mgonzo & Zaipuna O. Yonah , 2014 دراسةوكذلك 

استخدم حيث  وتطوير مستودع رقمي على شبكة اإلنترنت لالتصال العلمي: حالة من تنزانيا،

تم استخدامه والذي  ،رقمينظام مستودع المفتوح المصدر لتطوير  DSpaceبرنامج المؤلفون 

 األفريقي كمنصة لجمع مخرجات البحوث العلمية وحفظها ومشاركتها في معهد نيلسون مانديال

 من اختبارات التحقق  اليها الوصولكدراسة حالة. تبين من خالل النتائج التي تم للعلوم والتكنولوجيا 

للتطبيق للتحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المعلومات صحة النظام إلى أن النظام يعد حالً قابالً ل

العلمية ومشاركتها في المؤسسة. وأوضحت الدراسة أن المستودعات المؤسسية هي بنى تحتية بحثية 

أساسية للجامعات القائمة على األبحاث. يحتوي المستودع المؤسسي ذي البعد الصحيح على إمكانية 

 .[7]ة المؤسسة من خالل مخرجاتها العلميةزيادة تأثير البحث وتعزيز رؤي

شيف رقمي عبارة عن أر وهوالمستودع الرقمي لجامعة كارولينا في الواليات المتحدة وأيضاً 

نتجها أعضاء جامعة نورث كارولينا. الهدف الرئيسي من مجلس اإلنماء للمواد التعليمية التي ي

ويمكن  لعلمي لجامعة األمم المتحدة آمناً واإلعمار هو الحفاظ على اإلخراج في هذا المستودع ا

 .[8] الوصول إليه عند الحاجة
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 مستودعات الرقمية االقليميةال 2.2 

بعض ومجاراتا إلى النسخة العالمية والتطور العالمي، شهد المجال اإلقليمي في الدول العربية 

المجاالت العلمية  التي تعنى بدراسة وتطوير وتوظيف المستودعات الرقمية في شتىالتطورات 

  :بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة، ومن هذه الدراسات

   ,2018)عبدهللاسلوى عبد هللا إبراهيم، فضل عبد الرحيم   (دراسة

تهدف إلى تحديد استخدام  دراسة تحليلية طالب جامعة شندي للمستودع الرقمياستخدام  بعنوان

دي ، من خالل الوصول إلى المعلومات والصعوبات في المكتبة الرقمية من قبل طالب جامعة شن

الطرق الوصفية والتحليلية لتحديد تلك المتطلبات.  استخدم حيت تمم مستودع الجامعة الرقمي.استخدا

المعلومات وال يجدون مشكلة  تودع الرقمي للحصولالمس طالب جامعة شندي استخدامأهم النتائج 

 .[9]كبيرة في استخدام المستودع الرقمي

 المستودع بناء في المفتوحة المصدر البرامج دور( بعنوان Deka , Dipen، 2006)دراسة  

ودور برمجيات المصدر المفتوح في بناء  أهمية المستودع المؤسسي توضحوالتي المؤسسي 

مستودعات المؤسسات  أن نشرإلى هذه الدراسة  وتوصلت المستودع المؤسسي ألي مؤسسة.

مؤسسي المستودع اليتعين معرفة حزم البرمجيات الخاصة ببناء  دوى، كماجالخاصة هو حل ذو 

 .[10] جيات مفتوحة المصدر في هذا الصددودور البرم

 الكيانات حولبدراسة  2013) خميس،  محمد عطية أسامة(ومن الناحية التطبيقية فقد قام الباحث 

 المستودعات مفهوم الباحث تناول [11] نترنتاإل شبكة على الرقمية المستودعاتب الرقمية

 طرق الباحث تناولو .الرقمية المستودعات وبرمجيات إدارة الرقمي، اإليداع الرقمية، والكيانات

 لبناء مقترح تصور الباحث وضع حيث الرقمية، بالمستودعات الكيانات الرقمية واسترجاع تنظيم

 علم لقسم الرقمي مستودعال بناء في لتجربته تطرق الباحث وبعدها مؤسساتي، رقمي مستودع

 :الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم المنوفية، ومن بجامعة اآلداب كليةب توالمعلوما المكتبات

 بة بناء المستودع الرقمي المؤسسينجاح تجر. 

 التدريبية.ودع الرقمي لالحتياجات البحثية وتلبية المست 

  والتعليم وإنجاز البحوث والدراسات االعتماد على المستودع الرقمي في التدريب

 والدورات التدريبية.
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 مستودع الرقميسهولة التصفح للكيانات الرقمية داخل ال. 

 ائج المسترجعةدقة النت. 

بعنوان األرشيف االلكتروني للرسائل  ( 2017)منى عبدالكريم عبدالوهاب بالل، دراسة وكذلك 

رجاع بيانات الرسائل الجامعية ألرشفة وإدارة واستالجامعية لمكتبة جامعة النيلين، هدفت الدراسة 

في تحليل النظام، وتقنية  UMLالمكتبة بصورة الكترونية، حيث استخدمت لغة النمذجة الموحدة ب

ADF وOracle Database  في تنفيذ النظام المقترح،  تم التوصل إلى نظام يسهل إدارة العمليات

 .[12]سهولة ويسربكل البيانات  حفظ واسترجاع األرشفة و

في المستودع الرقمي  متمثلة وهناك دراسة أخرى تتمحور حول المستودعات الرقمية االقليمية،

(، فإنه 2018طرابلس ) الدولي لجامعة التصنيف السنوي للجنة كما جاء في التقرير لجامعة طرابلس

، وبناء DSpace الحر فاعلالنت الرقمية ببرنامج المستودعات تحميلهاو البيانات قاعدة قد تم إنشاء

 أيقونة الجامعة يضم موقع اصبح حيث لجامعة طرابلس الرقمي المستودع ذلك، فقد تم بناء على

 .[13] سابقاً  الموجودة العلمي البحث أيقونة بجانب لالطالع ومتاحة الرقمي المستودع

 قطر امعةلج العلمية واألعمال البحث وضوح زيادة الرقمي لجامعة قطر إلى المستودع كما يهدف

 للوصول دائمة بوابة وتوفير المؤسسي، العلمي التحصيل وتسهيل والعالمي، المحلي المستوى على

 التعليمية، والمواد البحثية، والمواد التدريس، هيئة أعضاء منشوراتالجامعة من  موارد إلى

 العلمية، والرسائل الصلة، ذات والبيانات والتقارير الكتبو والفيديو، الصوت ومخرجات والصور،

  [14] .والمؤتمرات

 ,Juan Carlos Sandi Delgado ) وبناء على ما تقدم فقد خلصت الدراسة التي قام بها

2017  &Mainor Alberto Cruz Alvarado ) المستودعات المؤسسية التي تناول فيها و

هو مقارنة مستودعين دراسة ه الالهدف من هذ، كوستاريكاالرقمية: تحليل مقارن بين األرجنتين 

رقميين دوليين إليجاد التقارب واالختالف فيما يتعلق بإدارة وتشغيل البيانات والمعلومات 

أوضحت ، وحيث تنتمي المستودعات التي تمت دراستها إلى خدمة نشر اإلبداع الفكري والمحتوى،

ت التعليم العالي بسبب مؤسسابالدراسة أن المستودعات المؤسسية الرقمية أصبحت أداة أساسية 

تمثل المستودعات الرقمية أداة  لذلكالحجم الكبير للمعلومات والحاجة الملحة لجعلها مرئية للعامة. 

 أطروحات،سواء كانت  ؛البحوث األكاديمية والعلمية لتسهيل العالي،تأثير في مؤسسات التعليم 
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حيث تم جمع المعلومات من خالل استبيانات مطبقة على األشخاص  ،مشاريعأو  ،مقاالت أكاديمية

مثل  اإللكترونية،المسؤولين عن إدارة كل من المستودعات والمراجعة الببليوغرافية للوثائق 

المؤتمرات والمجالت الدولية وغيرها. تم تنفيذ التحليل وفقًا لهذه المعايير بالمقاالت المنشورة 

وقد  أخرى،من بين أمور  الحفظ، الرؤية، التطبيع، البيني،التشغيل  د،المواروالخصائص: تمثيل 

 مبتكًرا لـمؤسسات التعليم العاليتوصلت  إلى أن المستودعات المؤسسية الرقمية أصبحت اتجاهًا 

  [15] استخدام المعلومات وإدارتها زيعزلت هايستخدمون حيت

-A. O. Adewumi & N. A. Ikhu، 2010)وأيضا أخلصت الدراسة التي قام بها 

Omoregbe ) تقنيات ، المعمارية الهندسة ، الميزات :المؤسسية تحدث فيها عن المستودعاتحيت 

أوروبا هي القارة الرائدة من حيث التبني الفعال للمكتبات الرقمية والتنفيذ، وقد أفاد بأن  التصميم

حقق أداًء سيئًا في هذا لم تإفريقيا وبما أن قارة  وخاصة المستودعات المؤسسية. -واستخدامها 

 المستودعاتهناك حاجة إلى زيادة الوعي وتوجيه الجهود نحو جعل  المجال، فقد أوصى إلى أن

 ،ة االنتشار مثل الهواتف المحمولةفي متناول األفارقة بسهولة من خالل قنوات واسع المؤسسية

 .[16]المستودع المؤسسي وتصميم وتنفيذ تقنيات

 مصادر التعليمية المفتوحةال. 3

 فهيومخرجاته،  التعليمية المفتوحة أهمية كبيرة تجعلها قادرة على تطوير نوعية التعليم صادرللم

وتعمل على نشر المعرفة على نطاق  التعليمي،متوفرة وسهلة االستخدام وقابلة للتكيف وفقا للسياق 

ة مفيدة للتعليم والتعلم والبحث العلمي مصادر ومواد تعليمي واسع، بحيث يمكن تعريفها على أنها

حسب ويمكن تكييفها وإعادة توزيعها واستخدامها  للجميع،مرخصة ومفتوحة ومجانية ومتاحة 

 تراخيص استخدامها.

 مصادر التعليمية العالميةال 1.3

هناك العديد من الدراسات التي تناقش المصادر التعليمية المفتوحة نظرا لحداثة وأهمية هذا 

 الموضوع، ومن بين هذه الدراسات:

 تحدث فيها عن الممارسات (Nelson Piedra & Edmundo Tovar،  2009) قام بها دراسة

هي رد فعل مباشر لتخصيص و االجتماعية البرامج على القائمة والموارد المفتوحة التعليمية

يتم  الدراسة،في هذه البشرية، ية إنها تحفز تبادلها مع العالم بأسره بهدف زيادة القدرة الفكر المعرفة؛
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الموارد التعليمية تعزيز  باإلكوادور( (Technical Particular de Lojaجامعة التزام  وصف

وأوضحت  من خالل استخدام البرامج االجتماعية. واقتصاد المعرفةالمجتمع  عليالمفتوحة وتأثيرها 

والمواد التعليمية فقط من خالل مستودعات  النتائج أنه يجب أال تقدم المؤسسات التعليمية التصاميم

ولكن يجب عليها فتح وتبادل الخبرات والعمليات والحاالت والدروس المستفادة  المفتوح،الوصول 

وتقديم اقتراحات حول كيفية تحسين الممارسات التعليمية
 
[17]. 

 الحاسب علوم في المفتوحة الرقمية تحدث فيها عن المستودعات ( (Bhat, 2009  وكذلك دراسة

 رقمية مستودعات تسع تقييم إلى الدراسة هدفت حيث دراسة تقييمية ، المعلومات وتكنولوجيا

 المستودعات إدارة عن للمسؤولين هوجه إلكتروني استبيان على الباحث الحر، واعتمد للوصول

 المحتوى، إدارة سياسات المعلومات، مصادر العامة، المعلومات :قاطعلى الن واشتمل الرقمية

 أغلب أن إلى الدراسة وتوصلت الراجعة، التغذية الخدمات، وإدارة الحقوق، الحفظ سياسات

 البرامج أكثر هو Eprints برنامج أن كما التدريس، أعضاء هيئة من بناءها تم المستودعات

 بالحفظ الخاصة السياسات إعداد على ضرورة الدراسة وأوصت المستودعات، إنشاء في استخداما

 .[18] المعلومات لمصادر الكامل النص وإتاحة المحتويات إدارةو

 المفتوحة المؤسسية المستودعات بناء( بعنوان (Ifeanyi J Ezema , 2011دراسة وأيضا 

النيجيري حيث تعد هذه الدراسة جامعة بين المستودعات  العلمي للنشر العالمية الرؤية إلى للوصول

عات الغرض من هذه الدراسة هو استكشاف إمكانيات المستودالرقمية والمصادر التعليمية المفتوحة، 

 حيت، في تعزيز الرؤية العالمية وتأثير النشر العلمي النيجيري المؤسسية ذات الوصول المفتوح

يجيريا ويقدم اقتراحات عملية من شأنها أن تعالج التحديات مشكلة الوصول المفتوح في نيبحث 

من بين النتائج التي توصل لها الباحث ، والمتمثلة في جعل المنشورات العلمية النيجيرية متاحة دوليا

مفتوح لمواجهة التحديات اعتقاده أنه بفضل اإلرادة السياسية ، لدى نيجيريا كل ما يلزم لتطوير نظام 

وإمداد  ،والتمويل الكافي المناسبة،عات النيجيرية. المطلوب لتحقيق ذلك هو التوعية الجامبالوصول 

تخلص الورقة إلى أن  واالتصاالت.وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  بانتظام،الطاقة 

 يريةالوصول المفتوح هو الوسيلة األكثر جدوى لضمان الرؤية العالمية وتأثير المنح الدراسية النيج

[19]. 

قام بها  دراسةوكذلك دراسة أخرى تجمع بين المستودعات الرقمية والمصادر التعليمية المفتوحة، 

(2011  ،Radovan Vrana)  بعنوان المستودعات الرقمية ومستقبل الحفظ واستخدام المعرفة
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المستودعات الرقمية وأهميتها ،حيث أشارت إلى أن العلماء تهدف هذه الدراسة إلى توضيح ، العلمية

ن هم. وأوضح الباحث أيعابحاجة إلى موارد حديثة من المعلومات الرقمية التي من شأنها دعم مس

المستودع الرقمي عبارة عن أرشيف وأن  المعلومات،مصادر  المستودع الرقمي هو أحد هذه انواع

ث وطالب اؤه بواسطة أعضاء هيئة التدريس وموظفي البحرقمي مؤسسي للمنتج الفكري تم إنش

الوصول إليه داخل المؤسسة وخارجها. توصلت الدراسة إلى أن  المؤسسة ويمكن للمستخدم

 . [20] ر الوصول للمصادر بأيسر الطرقالمستودعات الرقمية المفتوحة توف

بعنوان  Wasiwasi J. Mgonzo , Zaipuna O. Yonah )،  2014) دراسة أخرى قام بها

قدم الباحثان في هذه الورقة نظرة عامة على خصائص  مراجعة للنشر مفتوح المصدر في تنزانيا

طريقتان شائعتان  مستودعات الوصول المفتوح كمفهوم نشر عالمي. حيث أفاد الباحثان أن هناك

وحة. من المستودعات المؤسسية المفتو الت الوصول المفتوح اأي من خالل مج ،للوصول المفتوح

أكثر إنتاجية  هامما يجعل البحوث،يؤدي الوصول المفتوح إلى زيادة فرص الوصول إلى  المبدأ،حيث 

 5ين أنه من ب المحددة،وتكشف النتائج المستخلصة من فحص مستودعات الوصول المفتوح  وفعالية،

٪  40عني أن وهذا يف مستودعات الويب قائمة تصنيبفقط  2مستودعات مؤسسية تنزانية تم إدراج 

منشوراتهم على شبكة بمرئية وتدمج الممارسات الجيدة فقط من المستودعات المحددة في تنزانيا 

 .[21] اإلنترنت

 & Gema Santos-Hermosa & Núria Ferran-Ferrer ،2017)دراسة ذلك وك

Ernest Abadalاالستخدام إلعادة تقييم: المفتوحة التعليمية المصادر مستودعات (  بعنوان 

نظرة عامة على الوضع الحالي لمستودعات الموارد التعليمية  الدراسةتقدم هذه التعليمية.  والجوانب

تحليل سلسلة من المؤشرات التعليمية  حيت تمالعالي على المستوى الدولي. المفتوحة في التعليم 

دام الموارد التعليمية المفتوحة إعادة استختوضيح و لتعليم،لتلبية االحتياجات المحددة  انيةكاملتحديد 

تشكيل أساس للمناقشة بين الجامعات المسؤولة عن هذه و. الهدف من الدراسة هو تقييم ةفرلمتوا

في التعليم العالي  المفتوحة التعليمية المصادر مستودعاتأن معظم وأوضحت النتائج  ودعات.المست

هي مؤسسات تم إنشاؤها بشكل رئيسي من قبل الجامعات والهيئات الحكومية ومصممة بشكل 

بدالً من الهجينة التي تحتوي أيًضا على محتوى بحثي. بالنظر إلى أن  التعليمية،حصري للموارد 

والمشاريع والمؤسسات  العام،إنتاج الموارد التعليمية المفتوحة ال يزال يرتبط بشكل أساسي بالتمويل 

  [22] ويل المؤسسيفمن المنطقي أن إنتاج الموارد التعليمية المفتوحة ال مكان له خارج التم الدولية،
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 االقليميةمصادر التعليمية ال 2.3

المصادر التعليمية  تناولتأيضا من خالل البحث تم إيجاد العديد من الدراسات اإلقليمية التي 

 المفتوحة، ومن بين هذه الدراسات:

دارة المستودعات الرقمية بالمكتبات إبناء و والتي تتمثل في 2016) منال خليفة الرشيد، (دراسة

 –النيلين  –رطوم دراسة حالة المستودع الرقمي لمكتبات جامعات )الخرطوم  الجامعية بوالية الخ

الهدف من الدراسة هو دراسة طرق وأساليب إنشاء وإدارة المستودعات الرقمية في  السودان(، 

مكتبات جامعات الخرطوم والنيالن والسودان من خالل تحديد المستودع الرقمي وإنشاؤه وإمكانية 

اختتمت  .ة ودراسة األسباب الكامنة وراء تنفيذ المشروعات الرقمية في الخرطوموصوله إلى اإلدار

 الدراسة بعدد من النتائج مثل اعتماد المكتبات المختبرة على أنظمة مفتوحة المصدر واختيار

(DSPACE)  في إنشاء وإدارة المستودعات الرقمية. تهتم المكتبات المختبرة بالمخزن الرقمي

الوصول وتلبية متطلبات المستفيدين باإلضافة إلى تحسين الخدمة عن طريق جعل تحسين إمكانية ب

 .[23]سهلت المنالمصادر المعلومات الرقمية 

تناولت التعليم المفتوح ودعم االبتكار  (2019)محمد رحال زمراني ،ل وأيضا هناك دراسة

م المفتوح يهذه الدراسة إلى البحث عن مدى إسهام تطبيقات التعل تهدفالتعليمية، حيث  المؤسساتب

ى الفكر اإلبداعي ، من خالل رصد التجارب العربية في نشر ثقافة االبتكار وتدريب المتعلمين عل

والدولية الناجحة في االرتقاء بمستوى التعليم عبر المصادر التربوية المفتوحة، ومن أجل ضمان 

مؤسسات التعليمية بالتعميم هذه التجارب قدم الباحث خطة عمل لتبني التعليم المفتوح في مؤسسات 

توصل لها الباحث أن اعتماد المنصات التعليمية المفتوحة سيوفر والجامعية، ومن أهم النتائج التي 

العديد من المكتسبات للمؤسسات التعليمية والجامعية، وسيكون له األثر في تحسين مردودية الطالب 

وتزويدهم بمهارات االبتكار واالبداع لمواجهة مستقبل أكثر تغييرا وتحوال، لكن تبقى عملية االدماج 

تعداد المؤسسات التعليمية والجامعية لهذا التحدي، ومدى قدرتها على إيقاظ الرغبة مرتبطة بمدى اس

لدى هيئة التدريس لدعم وتبني المنصات التعليمية المفتوحة، ثم تطوير مهارتهم في تصميم 

المقررات أو الموارد التعليمية المفتوحة لتنشيط حركة اإلنتاج واإلبداع داخل المؤسسات، لتتحقق 

 . [24] الطالبلدى دة االستفا

من خالل االطالع على الدراسات السابقة واألنظمة الشبيهة تبين لنا وجود نقاط مشتركة بينها وبين 

النظام المقترح وأن النظام المقترح يختلف عن األنظمة الشبيهة التي تم االطالع عليها، حيث أن 
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تضمين المصادر التعليمية المفتوحة ل ميم وتطوير المستودع الرقميالنظام المقترح يقوم على تص

 . محلياً وإقليمياً ودولياً 

 تراخيص المشاع اإلبداعي. 4

منظمة غير  هي  (Creative Commons) : المشاع اإلبداعي مؤسسة

في الواليات المتحدة األمريكية، تهدف إلى  سان فرانسيسكو مقرها مدينة ربحية

توسيع مجال األعمال اإلبداعية المتاحة والبناء عليها على نحو يتوافق مع 

تعرف  للملكية الفكرية أصدرت المنظمة عدة رخصية. قوانين الملكية الفكر متطلبات

. المصنفات والبحوث مجانا لترخيص والتي تستخدم رخص المشاع االبداعي، باسم

هذه الرخص المؤلفين من توضيح الحقوق التي احتفظوا بها ألنفسهم على ُتمكن 

المصنف موضوع الترخيص، والحقوق التي يتنازلون عنها لصالح اآلخرين، وذلك 

بعبارات بسيطة ورموز، كما تسهل بنية الرخصة المفصلية على المؤلف تحديد 

هي إحدى مشروعات  ياويكيبيد الحقوق التي يحتفظ بها والتي يتنازل عنها. موسوعة

 .[25]رخص المشاع اإلبداعي  الويب التشاركية المرخصة بإحدى

 عناصر الرخصة االختيارية 1.4

إلى عمله زيادةً على الحقوق والواجبات التي  "اختياري ًا" يمكن للمنتِج إضافةَ عناصر رخٍص أخرى

تم ذكرها والموجودة في جميع رخِص المشاع اإلبداعي، حيث تمكِّن هذه العناصر المختارة أصحاب 

د للمستخدمين طريقة التصرف  العمل من تحديد مختلف الحقوق وااللتزامات التي تحدِّ

أن يدمجوا بين عناصر رخٍص مختلفٍة وأن يستثنوا  ويستطيع المنتجون بسهولٍة وسرعةٍ  بعملهم.

لوا إلى الرخصة التي يريدونها والتي تصف كيفية استخدام أعمالهم وتتمثل  أخرى حتى يتوصَّ

 :[26] العناصر االساسيٍَّة لرخص المشاع اإلبداعي في الرموز التالية 

  (BY) نسب العمل لصاحبه -
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التي نشر بها، وهذا إجباريٌّ في جميع رخص المشاع نسُب العمل لصاحبه وذكر نوع الرخصة 

  .اإلبداعي

  (NC) ير تجاريغ -

أيَّ استخداٍم للعمل يجب أن يكون ألغراٍض غير تجاريٍَّة، على سبيل المثال يُسمح بمشاركة عمٍل ما 

 ألغراٍض تعليمية أو مشاركة فيديو الحتفاٍل شعبٍي، ولكن ال يسمح باستخدام ذلك العمل من أجل

 .اإلعالن أو تحصيل منفعٍة ما

 (ND) بال اشتقاق -

وفي حال الرغبة بالقيام  .استخدام العمل فقط كما هو عليه، فال يسمح بتعديل العمل أو اجتزائه مطلقًا

بذلك كاقتباس جزٍء منه أو قصِّ صورٍة ما أو تعديل جزٍء من النصِّ أو استخدام مقطِع أغنيٍة في فلٍم 

 .ليك آنذاك الحصول على إذٍن من صاحب العملإلخ فيتوجب ع... ما

 (SA) المشاركة بالمثل -

أيِّ عمٍل جديٍد يُشتقُّ من عمٍل ما خاضٍع لهذه المادة يُنشر بنفس رخصة العمل األصلي الذي اشتقَّ 

نسب العمل " فإذا قمت مثاًل بدمج عمٍل ما والتعديل عليه وكان العمل األصلي خاضًعا لرخصة .منه

نسب العمل لصاحبه " فيجب نشر العمل الجديد بنفس الرخصة  BY-SA المشاركة بالمثللصاحبه و

 BY-SA والمشاركة بالمثل

 األساسيَّة للمشاع اإلبداعيالستة الرخص  2.4

  : [26]العناصر االربعة السابقة ُجمعت ونظمت للحصول على ستِّ رخٍص أساسيٍَّة وهي 

 .تجاري وغير التجاريال لالستخدام   (BY) العمل لصاحبه نسب-1 

منح ، (نشر أو عرض العمل عالنيةً أو مشاركته) إعادة التوزيع، التعديل واالقتباس، النسخ ترخص:

 .الرخصة لآلخرين
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 .التجاريغير  ستخداملإل  (BY-NC) غير تجاري-العمل لصاحبه نسب-2

العمل عالنيةً أو مشاركته، منح  نشر أو عرض) إعادة التوزيع، التعديل واالقتباس، النسخ :ترخص

 .الرخصة لآلخرين

تجاري ال االستخدام (BY-SA) المشاركة بالمثل-العمل لصاحبه نسب-3

 .تجاريالوغير 

منح ، (نشر أو عرض العمل عالنيةً أو مشاركته) إعادة التوزيع، التعديل واالقتباس، النسخ :ترخص

 .الرخصة لآلخرين بنفس رخصة العمل األصلي

تجاري وغير ال ستخداملإل (BY-ND) بال اشتقاق-العمل لصاحبه نسب-4

 .تجاريال

منح ، (نشر أو عرض العمل عالنيةً أو مشاركته) إعادة التوزيع، التعديل واالقتباس، النسخ :ترخص 

 .الرخصة لآلخرين

 (BY-NC SA) المشاركة بالمثل-غير تجاري-العمل لصاحبه نسب-5

 .تجاري فقطالغير  ستخداملإل

منح ، (نشر أو عرض العمل عالنيةً أو مشاركته) إعادة التوزيع، التعديل واالقتباس، النسخ :ترخص

 .الرخصة لآلخرين بنفس رخصة العمل األصلي

 (BY-NC ND)        بال اشتقاق-غير تجاري-العمل لصاحبه نسب-6

  غير تجاري ستخداملإل 

منح ، (نشر أو عرض العمل عالنيةً أو مشاركته) إعادة التوزيع، التعديل واالقتباس، ترخص: النسخ 

 .الرخصة لآلخرين
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 . الجانب العملي5

يعد هذا البحث هو مشروع إنشاء المستودع الرقمي للجامعة األسمرية اإلسالمية بناء على تضمين 

 يوضح نتائج ومناقشة تصميم وتنفيذ الجزءفهدا  ،وعالمياالمفتوحة محليا وإقليميا المصادر التعليمية 

مستودع الجامعة الرقمي متضمنا للمصادر التعليمية المفتوحة لجميع التخصصات وبعدة لغات 

 والواجهات التي تنضم وتربط بين المستخدم والنظام، حيث يمكن تقسيمها كالتالي:

 المستودع الرقمي بالجامعة 1.5 

موضح بالشكل  يحتوي المستودع الرقمي على واجهة رئيسية تضم مجموعة من المحتويات كما هو

( وهي: قائمة التنقل موجودة في الجزء العلوي من الصفحة حيث تحتوي على مجموعة من 5)

الروابط الخاصة بالصفحات األخرى التي يستطيع المستخدم االنتقال إليها، ومن أهم محتويات هذه 

 القائمة هي مصادر الجامعة والمصادر التعليمية المفتوحة.

 

 الواجهة الرئيسية للمستودع الرقمي للجامعة األسمرية( يوضح 5) الشكل

( فعندما يتم وضع المؤشر على مصادر الجامعة يتم الحصول على قائمة 6وكما هو موضح بالشكل )

منسدلة تحتوي على )الكتب واألوراق العلمية ومشاريع التخرج والندوات العلمية والمؤتمرات 

 العلمية والمقاالت العلمية(. 
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 ( يوضح شكل القائمة المنسدلة لمصادر الجامعة األسمرية6) الشكل

وعندما يتم وضع المؤشر على المصادر التعليمية المفتوحة يتم الحصول على قائمة منسدلة تحتوي 

(، وأيضا من ضمن محتويات هذه الصفحة 7على )التخصصات واللغة( كما هو موضح بالشكل )

التي يقدمها مع إرفاق فيديو توضيحي لمفهوم المستودع هي نبذة حول المستودع الرقمي والخدمات 

 الرقمي وأهميته وحساب االحصائيات لبعض البيانات الخاصة بالموقع.

 

 ( يوضح شكل القائمة المنسدلة للمصادر التعليمية المفتوحة بالجامعة األسمرية7) الشكل
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 المصادر التعليمية المفتوحة 2.5 

المفتوحة والبحث عنها بالمستودع الرقمي الخاص بالجامعة إلى ويتم تصنيف المصادر التعليمية 

( يوضح 8، والشكل )مصادر تعليمية مفتوحة بناء على لغة المصدر والتخصص العلمي لكل مصدر

 Physicalالعلوم الفيزيائية والهندسة )المصادر التعليمية المفتوحة باللغة اإلنجليزية للتخصص 

Sciences and Engineering.) 

 

 تصنيف المصادر التعليمية المفتوحة بناء على لغة المصدر والتخصص العلمييوضح ( 8) الشكل

  مصادر تعليمية مفتوحة حسب اللغة 3.5 

هناك العديد من لغات العالم المختلفة والتي تعتبر بوابات لثقافات الشعوب المتنوعة وعلومها وبما أن 

مية وكذلك اللغة اإلنجليزية والفرنسية هما إحدى اللغات اللغة العربية هي لغة الدولة الليبية الرس

العالمية األولى فقد تم اعتماد هذه اللغات مبدئيا كأداة تنظيم وبحث عن المصادر التعليمية المفتوحة 

 (.9بالمستودع الرقمي للجامعة االسمرية كما هو موضح بالشكل )
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 المفتوحة حسب اللغة العربية واالنجليزية والفرنسية.( يوضح شكل تنظيم المصادر التعليمية 9الشكل)

ففي حال اختيار اللغة اإلنجليزية كشرط للحصول على المصادر التعليمية المفتوحة، ففي هذه الحالة 

تظهر لنا شاشة أخرى بها قائمة التخصصات العلمية المتوفرة باللغة اإلنجليزية كما هو موضح 

 (.10بالشكل )
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 التخصصات العلمية المتوفرة بناء على اللغة المختارة اللغة )االنجليزية(( يوضح 10الشكل)

( تظهر لنا شاشة بها قائمة التخصصات العلمية المتوفرة باللغة 11أيضا وكما هو موضح بالشكل )

 العربية في حال اختيار اللغة العربية كشرط للحصول على المصادر التعليمية المفتوحة.

 

 خصصات العلمية المتوفرة بناء على اللغة المختارة اللغة )العربية(( يوضح الت11الشكل)

    مصادر تعليمية مفتوحة حسب التخصص 4.5

كما هو ميسر للباحث األكاديمي بالجامعة االسمرية اإلسالمية البحث عن المصادر التعليمية مفتوحة 

ة حسب التخصص المطلوب المصدر بناء على لغة المصدر، فالبحث عن المصادر التعليمية المفتوح
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(، علوم الحياة Physical Sciences and Engineeringكتخصص العلوم الفيزيائية والهندسة )

(Life Sciences( العلوم الصحية ،)Health Sciences( العلوم االجتماعية واإلنسانية ،)Social 

Sciences and Humanitiesية الرقمي كما هو ( هو أيضا ميزة ميسرة بمستودع الجامعة االسمر

 (. 12موضح بالشكل )

 

 ( يوضح انوع المصادر التعليمية المفتوحة حسب التخصصات العلمية. 12الشكل )

 معةلجاابالمصادر التعليمية  5.5 

جامعة هي أحد محتويات المستودع الرقمي للجامعة االسمرية اإلسالمية، والتي بالالمصادر التعليمية 

الجامعة من كتب واوراق بحثية ومشاريع التخرج. وكما هو موضح بالشكل تحتوي على منتوجات 

( فعندما يتم وضع المؤشر على مصادر الجامعة يتم الحصول على قائمة منسدلة تحتوي على 13)

 (. الخاصة بالجامعة األسمرية اإلسالمية)الكتب واألوراق العلمية ومشاريع التخرج 
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 نسدلة لمصادر الجامعة األسمرية( يوضح شكل القائمة الم13الشكل)

كما يمكن الوصول إلى مصادر الجامعة عن طريق البحث، ومثال على ذلك البحث عن الكتب والتي  

يستطيع المستخدم الوصول للكتاب الذي يريده من خالل البحث بأكثر من فئة )عنوان الكتاب، اسم 

بحث بها وتعبئة نموذج البحث بناء على الفئة المؤلف، تاريخ النشر(، عليه أن يختار الفئة التي يريد ال

( نتائج عملية 14المختارة ويستطيع تحميل الكتاب واالحتفاظ به لالستفادة منه ويوضح الشكل )

 البحث بواسطة عنوان الكتاب كالتالي:

 

 ( يوضح نتيجة البحث عن كتاب بواسطة العنوان14)رقم  الشكل
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لمشاهدة تفاصيل  يظهر زرين )زر لتحميل الكتـاب وزروضع المؤشر على عنوان الكتاب فعندما 

 الكتاب(.

وأيضا من ضمن المصادر الخاصة بالجامعة هي األوراق العلمية فيستطيع المستخدم الوصول إليها 

كما ذكرنا سابقا، ويمكن للمستخدم الحصول على الورقة التي يريدها من خالل البحث بأكثر من فئة 

باحث، تاريخ النشر( ما عليه إال اختيار الفئة التي يريدها وتعبئة النموذج عن طريق )العنوان، اسم ال

( 15بناء على اختيار فئة البحث ويمكن للمستخدم تحميل الورقة واالحتفاظ بها ويوضح الشكل )

 نتائج عملية البحث عن ورقة علمية بواسطة اسم الباحث:

 

 .اسم الباحث ( يوضح نتيجة البحث عن ورقة علمية بواسطة15الشكل)
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 :التي تم اختيارهــا علميةالورقة ال تفاصيل( 16ويوضح الشكل )

 

 تفاصيل ورقة علمية( يوضح 16الشكل)

وهناك مصادر أخرى خاصة بالجامعة هي مشاريع التخرج الخاصة بكليات الجامعة األسمرية 

البحث بأكثر من فئة اإلسالمية حيث يستطيع المستخدم الوصول إلى البحث الذي يريده عن طريق 

يتبقى على المستخدم اختيار فئة البحث وتعبئة نموذج البحث بناء على الفئة المختارة مع امكانية 

( نتيجة البحث عن مشروع التخرج بواسطة 17تحميل المشروع واالحتفاظ به ويوضح الشكل )

 العنوان:
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 ( يوضح نتيجة البحث عن مشروع تخرج بواسطة العنوان17الشكل)

ختاما لما تقدم فإن نتائج هذا البحث اثبتت أن المستودع الرقمي بالجامعة االسمرية اإلسالمية بما و

يحوى من مصادر الجامعة والمصادر التعليمية العالمية المفتوحة لجميع التخصصات وبعدة لغات 

يمية الليبية وبكل ما به من تصميم وسهولة في االستخدام هو الحل الجدري لما تعانيه المؤسسة التعل

من نقص للمصادر التعليمية ولجميع التخصصات وخصوصا العالمية منها وبعدة لغات، والذي 

سوف يساهم بالسير قدما بالعملية التعليمية على الصعيدين المحلي والعالمي ويقدم للبحاث 

جميع األكاديميين كل ما يحتاجونه من مصادر تعليمية مجمعة ومنظمة في مستودع رقمي مفتوح لل

 ولجميع التخصصات وبعدة لغات.  

 الخاتمة  .6

الذي تناول تصميم  المتواضع بتوفيق من هللا تم انهاء هذا العملالصالحات، الحمد هلل الذي تتم بنعمته 

التعليمية المفتوحة  المواردعلى تضمين  اإلسالمية بناءوتطوير المستودع الرقمي للجامعة األسمرية 

 بالجامعة،بحيث يتم من خالل هذا الموقع توفير المصادر التعليمية الخاصة  وعالميا،قليميا إمحليا و

الذي عامة، التعليمية المفتوحة بناء على تخصصات محددة لجميع الباحثين بصفة  المواردوتوفير 

 يحقق األهداف التالية:
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دمات التي يقدمها تصميم واجهة رئيسية تمكن المستخدمين من التعرف على المستودع الرقمي والخ

 وإمكانية الوصول إلى عدة صفحات والتي تتمثل في:

  الوصول للمصادر الخاصة بالجامعة األسمرية اإلسالمية سواء كتب أو أوراق علمية أو

 بحوث تخرج وغيرها من المصادر.

 .الوصول للمصادر التعليمية المفتوحة بناء على تخصصات محددة وبعدة لغات 

  إدارة المستودع لتقديم رأي معين أو استفسار حول الموقع.إمكانية التواصل مع 
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