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الدوريات العلمية بالدول النامية       
قيود على االعارة  

ضعيفة الفائدة والقرائية  

تحصل على عدد فليل من   
االستشهادات  

عدد قليل من المؤلفين     
واالشتراآات  دائرة االتاحة المقيدة    



الدوريات اإللكترونية المجانية

:التعريف•
دورية إلكترونية متاحة بدون أية قيود أو  
متطلبات لالشتراك، وهي في األساس  

تتاح بالكامل ألي فرد متصل بشبكة 
، دون انتظار لعائد مادي من اإلنترنت
.وراءها



أنماط االتاحة المجانية  
Open Access Journalsدوریات الوصول الحر    •
Self Archiving األرشيفات الشخصية    •
  Open repositoriesالمستودعات  المفتوحة     •

Pre-Print Servers  مسودات المقاالت   وخوادم

)HINARI, Agora(مبادرات اإلتاحة المجانية       •

الدوريات اإللكترونية المجانية



دوريات الوصول الحر   

 Budapest Open)]١[(مبادرة بودابست للوصول الحر •
Access Initiative   

إتاحة اإلنتاج الفكري مجانا على شبكة اإلنترنت، وحرية  "•
المستفيد في القراءة، والتحميل الهابط والنسخ، والطباعة، 

 بنصوص تلك المقاالت دون معوقات  Linkوالتوزيع أو الربط 
".مالية أو قانونية

he art and Open Access to Scientific and Technical Information: State of t[1]
] [cited: http://www.inist.fr/openaccess/en/definitions.phpURL:[-future trends.

June 2004]



•
:أول دورية وصول حر آانت هي

New Horizons in Adult Education, 
Fall 1987

" آسكي"أول دورية محكمة على شبكة اإلنترنت في شكل   
ASCII  وزعت بدون مقابل من خالل مضيف ،

، مع االستمرار في إصدار  BITNETمرآزي بعنوان   
النسخة المطبوعة والتي ترسل بالبريد إلى المشترآين     

الذين ليس لديهم خدمة إنترنت، وقد نشرت هذه الدورية    
 Syracuse University Kellogg"بواسطة  

Project."

نظرة تاريخية      

دوريات الوصول الحر   



:  األهداف
.أسلوب حديث للتغلب على مشكالت االتصال العلمي األآاديمي   •
المساهمة في تقليل الزيادة الهائلة في ارتفاع أسعار الدوريات •

فإن معدل الزيادة في أسعار  الدوريات قد ARLوفقًا لبيانات (
٢٠٠٢ -١٩٨٦في الفترة من % ٢٢٧وصل إلى 

إتاحة الفرصة أمام المؤلفين لنشر مقاالتهم على نطاق اوسع مما •
.يساهم في زيادة االستشهاد المرجعي

دوريات الوصول الحر   



مؤلفي المقاالت•
منح من جانب مؤسسات بحثية وأآاديمية وجمعيات علمية   •
االعالنات •
المكتبات واتحادات المكتبات•

مصادر التمويل     

دوريات الوصول الحر   



author payment 
vs. 

subscription payment

دوريات الوصول الحر   



أنواع دوريات الوصول الحر   

.وفقًا للفترة الزمنية•
 إتاحة األعداد بهدوريات الوصول الحر المؤجل ويقصد   •

السابقة بعد صدورها بعدة شهور وقد تصل إلى عام آامل مثل 
 The Journal of Biologicalدورية 

Chemistry.
 دوريات الوصول الحر اآلني ويعني إتاحة أعداد الدورية •

.بمجرد االنتهاء منها



.وفقًا للمحتوى •
أي   Partially open accessدوريات الوصول الحر الجزئي  •

، ويطلق البعض على   Ariadneإتاحة بعض المقاالت آما في دورية 
 Hybrid journalsهذا النوع من الدوريات دوريات مختلطة  

ولكنها الُ تدرج ضمن دليل دوريات الوصول الحر ، وذلك ألن اإلتاحة 
مية عادًة ما تكون للمواد اإلخبارية والعروض وغيرها من المواد األقل أه   

. بالدورية
 دوريات الوصول الحر الكلي وهي إتاحة لكل محتويات الدورية من  •

. مقاالت وأخبار وغيرها



www.doaj.org





• DLIST: Digital Library of Information 
Science and Technology

• UA School of Library & Information Science

مستودعات مقاالت علم المكتبات والمعلومات        



–E-LIS
• Research in Computing, Library and 

Information Science 
الهدف منه المساهمة في تطوير االتصال العلمي في المجال من خالل   
بناء قاعدة بيانات تتضمن المصادر في موضوعات الحاسب وعلم    
المكتبات وتكنولوجيا المعلومات، وقد بلغ عدد المقاالت المدرجة     

. مقاًال١٣٦٥بالقاعدة 

مستودعات مقاالت علم المكتبات والمعلومات        



وجهة نظر المكتبات  

تتخوف المكتبات وبخاصة الجامعية منها من تحول التمويل من     •
.المكتبة إلى إصدار دوريات وصول حر 

هل ُتدرج تلك الدوريات ضمن فهرس المكتبة أم ال وبالتحديد •
.دوريات الوصول الحر الجزئي، ودوريات الوصول المؤجل 

.مسئولية االختزان الرقمي طويل األجل •



Pre-Print Servers مسودات المقاالت خوادم

هي عبارة عن مواقع متاحة على شبكة اإلنترنت يقوم فيها •
الباحثون بعرض نتائج أبحاثهم ومشروعاتهم في مقاالت قبل أن  

يتم تحكيمها ونشرها في دوريات مطبوعة أو إلكترونية، وبدأ   
 Los في مجال الفيزياء ومن أبرزهاالخوادمظهور تلك 

Alamos National Laboratory's Online 
Pre-Print Server ١٩٩١. والذي بدأ آمشروع عام





الوضع المأمول    
وصول حر    

زیادة عدد المستفيدین  

 االستشهادات زیادة في عدد  
المرجعية  

عدد آبير من المؤلفين   دائرة الوصول   
المفتوح 



..شكرا على حسن االستماع
؟..األسئلة


