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 المممكة العربية السعودية –أستاذ مشارك بجامعة الطائف 
 أستاذ التصوير بقسم التربية الفنية  / جامعة المنيا

 الممخص العربي: 
إن مفيوم النشر ىو الخطوات الفعمية لعممية اإلخراج النيائي إلنتاج المحتوى المعموماتي باستخدام البرامج والتقنيات 

أو االلكترونية أو اإلعالمية وبما تشممو من عناصر النشر لموسيط المعموماتي ، ثم االستخدام المختمفة بالييئة المطبوعة 
 المتنوع لموسيط حسب تقنية النشر. 

ولقد تطور مفيوم النشر نتيجة لمتطور المذىل لعالم االتصاالت والحاسبات والمعمومات، وأصبح العالم قرية صغيرة. وأصبح 
شر المطبوع الورقي وأصبحا يمعبان دورا ميما في إقامة اتصال دائم بين الجامعات والمجتمع النشر االلكتروني يكمل الن

 والباحثين لتبادل المعمومات واألبحاث ، مما يدعم ويسيل تدفق المعمومات ويدعم التفاعل فيما بينيا.  
لمعوقات التي تواجو منظومة النشر وىدف البحث الى إلقاء الضوء عمى مفيوم النشر وتاريخو وتطوره وتقنياتو، وتحديد ا

 العممي بجامعة الطائف . مع تقديم بعض الحمول والمقترحات لتطوير منظومة النشر بالجامعة.
واتبع الباحثان المنيج الوصفي التحميمي فى تحميل الوضع الحالي لمنشر بالجامعة لتحديد المعوقات . وخمصت الدراسة الى  

 ا يمى :مجموعة من النتائج من اىميا م
 انشاء مركز لمنشر مع وضع تصور لمييكل التنظيمى لممركز . .1
 العمل عمى إنشاء مطبعة لمجامعة بإمكانات تكنولوجية حديثة ،مع االستقالل المالي واإلداري ليا. .2
 .إطالق موقع إلكتروني لمركز النشر يتضمن جميع المؤلفات )خاصة الكتب المترجمة( .3
 .االلتزام بالمواصفات القياسية بما يضمن ظيور ىذه األوعية في قالب متميزدعوة جيات النشر بالجامعة إلى  .4

 
SUMMARY 
The concept is the actual publication of the final output process for the production of 

informational content using various programs and techniques of printed or electronic media, 

or the Authority, and which include elements of the publication of the Broker informational 

steps, then diversified use of the mediator by Publishing Technology. 

The evolution of the concept of publishing as a result of the evolution of the amazing world of 

communications, computers and inf;2ormation, and the world has become a small village. 

Electronic publishing and became complements the printed publication and became Foliar 

play an important role in establishing a permanent connection between the university and the 

community and researchers to exchange information and research, which supports and 

facilitates the flow of information and supports interaction among them. 

The aim of the research is to shed light on the concept of publishing, its history, its 

development and its techniques, and to identify the obstacles facing the scientific publishing 
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system at Taif University. With the provision of some solutions and proposals for the 

development of the university's publishing system. 

The researchers followed the descriptive analytical approach in analyzing the current situation 

of university publication to identify obstacles. The study concluded with a number of results, 

the most important of which are the following: 

1. Establishment of a publishing center with conceptualize the organizational structure of 

the center. 

2. Work on establishing a university press office with modern technological capabilities, 

with financial and administrative independence. 

3. Launching a publishing center website that includes all works (especially translated 

books). 

4. Inviting the university publishing houses to adhere to the standard specifications 

sufficiently 

    INTRODUCTIONمقدمة:  
تنبرج الطباعااة فااي القاارن يقااارن الخبااراء عااادة ثااورة النشاار التااي تحاادثيا تكنولوجيااا اإلنترناات بااالثورة التااي أحاادثيا اختااراع جااو 

الخامس عشر. و"كل مقارنة تعرج" كما يقول المثل األلماني. فالوسايط ىاو الرساالة، وفاق العباارة المشايورة لفيمساوف اإلعاالم 
مارشاااال مااااكموىن. وبواباااات اإلنترنااات تصاااوور كياااف ييااايمن الوسااايط عماااى الرساااالة ويعياااد تشاااكيميا، لااايس الرساااالة اإلعالمياااة 

التاي تعتبار المحاروك األساساي لثاورة النشار Digital technology ة" الحضاارية العالمياة. فالتقنياة الرقمياةفحسب، بل "الرسال
الجديدة تحول جميع أنواع المعمومات سواء أكانت مرئية أو صوتية إلى الرقم الزوجي صفر وواحد. ىذا الرقم الزوجي يشكول 

كال حارف أو كمماة أو صاوت يحاول إلاى عادد مقابال مان ىاذا الارقم  .bits "وحدات المعموماات التاي يطماق عميياا اسام "بتاات
. أطمقات ىاذه التقنياة التاي تحاول جمياع أناواع المعطياات السامعية 110010000يتكون من  -مثاًل  -الزوجي. حرف الباء 

دمج التقنيااة الرقميااة والمرئيااة إلااى "بتااات" ثااورة النشاار الحاليااة. ومااع أن ىااذه الثااورة وال تاازال فااي باادايتيا، فالعااالم يشاااىد كيااف تاا
صناعات النشر واإلعالم والمعمومات واالتصاالت والترفيو. ولان تساتطيع مؤسساات النشار تجااوز الصادمة التاي تعااني منياا 
حاليااًا إال حااين تتعاماال مااع النشاار فااي جميااع أشااكالو كمعطيااات رقميااة "متعااددة الوسااائط". حتااى الصااور المتحركااة ىااي نااوع 

بتااات". وينبغااي أال يقتصاار التفكياار بالبتااات عمااى مسااتوى التقنيااين والميندسااين، باال يشاامل خاااص ماان بااث المعطيااات أو "ال
 ."مستوى الناشرين والمصممين والمؤلفين وكل ما يطمق عمييم حاليًا اسم "صانعي" أو "مورودي المحتويات

شاط في مجاال النشار يتاواله ومع ازدياد حركة البحث العممي في جامعة الطائف، بات من الضروري أن يرافق ىذه الحركة ن
مركز لمنشر ، بما يمكنو من نشر المعرفة ، بما يكشف الصورة الحقيقية لما ينتظم ىذه الجامعة من حراك فاي مجاال البحاث 
العممي؛ آخذين في االعتبار أن النشر العممي كمًّا وكيًفا وفق المقاييس العالمية ىو أحد المعايير التي تؤخذ في الحسبان في 

االعتماااد األكاااديمي ألي جامعااة، فيناااك عاادة جامعااات تاادين بشاايرتيا ومكانتيااا األكاديميااة لبرامجيااا فااي مجااال النشاار مجااال 
العممي، وتميز إصدارات مطبعتيا الجامعية.. ومن ىنا فإن الميزة األساسية لمنشر العمماي ىاي نشار اإلنتااج العمماي والفكاري 

لكترونياااة( وفاااق ىاااذه المواصااافات الدولياااة لمنشااار، بحياااث تكاااون إصااادارات لمجامعاااة بمختماااف أوعياااة المعموماااات )مطبوعاااة وا  
خراًجاا.. ور ام  عاداًدا وتحرياًرا وتوثيقًاا وا  الجامعة ودورياتيا العممية فاي مصااف الادوريات والمجاالت األكاديمياة العالمياة لغاة وا 

لى أي شا ريحة تتجاو، وىال تجاد ىاذه البحاوث ذلك يبرز السؤال حول جدوى نشر ىذه البحوث كاممة.. ومن المستفيد منيا، وا 
 العناية الكاممة من حيث النشر في جامعاتنا.. 

وماان ىنااا يجااب أن يقااوم المركااز بجممااة ماان الخطااوات تتمثاال فااي تصااميم موقااع عمااى اإلنترناات مااع اختيااار عنااوان لااو ولاايكن 
spc.kau.edu.sa دارسين والطالب وأعضاء ىيئة بحيث يتم من خاللو تقديم الخدمات العممية ألكبر عدد من الباحثين وال

التاادريس، وكافااة شاارائح المجتماااع المحمااي، واإلقميمااي والاادولي، مااان خاللااو يااتم التعريااف باإلنتااااج العممااي والفكااري لمنساااوبي 
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الجامعة من الكتاب والمجاالت العممياة، كماا يجاب أن يراعاي فاي التصاميم سايولة الحصاول عماى المعموماات المطموباة ساواء 
ب ماان اإلصاادارات الحديثااة، أو الكتااب اإللكترونيااة، أو إصاادارات النشاار المااوازي، إضااافة إلااى بيانااات عاان فيمااا يتعمااق بالكتاا

الكتااب تحاات الطبااع، كمااا يجااب ألن يتاايح الموقااع مستخمصااات الكتااب والمقاااالت المنشااورة فااي أعااداد المجااالت التااي سااوف 
لخاااص بااالمركز عمااى كافااة المطبوعااات التااي ا URLيصاادرىا المركااز ، إلااى جانااب إتاحااة خدمااة الاانص الكاماال، مااع إضااافة 

تصدر عن المركز مما يسيم في الربط بين اإلصدار الاورقي واإللكتروناي، ويشاجع عماى زياارة موقاع المركاز عماى اإلنترنات، 
 واالستفادة من الخدمات التي يقدميا. 

جامعاة الطاائف وبماا ىاو قاائم فاي لقد ولدت فكرة البحث بعد مقارنة ما ىو قائم حالياا فاي مجاال النشار بمشكمة البحث: 
مراكز النشر العالمية. وقد الحظ الباحث من خالل مراجعة طريقة النشر في الوقت الحالي من بعض األمور التي يمازم 
مراجعتيااا وتطويرىااا لكااي تساااير النشاار بالجامعااة مااا يشاايده العااالم ماان تطااور مسااتمر فااي ىااذا المجااال. وأذكاار ىنااا عمااى 

 اط:سبيل المثال بعض النق
 عدم وجود منظومة تؤلف بين عناصر البحث والنشر العممي بالجامعة . .1
 عدم وجود إستراتيجية متكاممة وواضحة ومعمنة توضح اتجاىات النشر العممي وتربط أنشطتو بشكل مباشر بالتنمية. .2
 المستيدفة. قمة مصادر المنافذ المتاحة لنشر األبحاث حين اكتماليا نتائجيا لالستفادة منيا من قبل الجيات .3

 ييدف البحث إلى تحقيق ما يمي : ىدف البحث:
 إلقاء الضوء عمى مفيوم النشر وتاريخو وتطوره وتقنياتو. .1
 تحديد المعوقات التي تواجو منظومة النشر العممي بجامعة الطائف .  .2
 تقديم بعض الحمول والمقترحات لتطوير منظومة النشر العممي. .3

 منيج البحث : 
الوصاافي التحميمااي حيااث يااتم تحمياال الوضااع الحااالي لمنشاار بالجامعااة لتحديااد المعوقااات ثاام تجميااع  يتبااع البحااث الماانيج

جراء التجارب لموصول إلى النتائج المرجوة من البحث.   البيانات وتحميميا وا 

 أوال:اإلطار النظري:
 مفيوم النشر: -1

  1][.بين الناس. المفيوم المغوي لمنشر : ىو اإلذاعة أو اإلشاعة: أي جعل الشيء معروفا
أمااا المفيااوم االصااطالحي لمنشاار:العممية التااي يااتم بمقتضاااىا توصاايل الرسااائل الفكريااة التااي يبااد عيااا المؤلااف إلااى القااراء،  

إلى أنو )ىو ذلك النشاط الذي يتضامن اختياار وتجيياز وتساويق الماواد الماراد نشارىا(،وعمى  دائرة المعارف البريطانية وتشير
أنو يشير إلى الحمقات الثالثة األساسية في عممياة النشار وىاي: التفليف،التصنيع،التساويق، الر م من إيجاز ىذا التعريف إال 

وىااي العناصاار التااي تتاارابط معااا لتكسااب النشاار معناااه وطبيعتااو، وىااى حمقااات متمياازة بااذاتيا، وال يمكاان ألي حمقااة ماان ىااذه 
بالحصااول عمااى المااادة العمميااة ماان المؤلااف الحمقااات بمفردىااا أن تساامى نشاارا. : أي أن النشاار مجموعااة ماان العمميااات تباادأ 

 .وتنتيي بإتاحة العمل لمجميور
 وفيما يمي عرض لمجموعة من تعريف النشر: 

 حرفة إعداد ونشر الكتب والمجالت واألقراص المدمجة..الخ، ثم بيعيا وجعميا متاحة لمجميور . -أ
عمى العديد من العناصار التيبو رافياة والجرافيكياة  لمحتوى معموماتي ما يحتوى  Final Layoutعممية اإلخراج النيائي -ب

 الثابتة أو المتحركة والفيديو والصوت باستخدام البرامج والتقنيات المختمفة طبقا لوسيط النشر . 

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn1
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مجموعااة العمميااات التااي يماار بيااا المحتااوى المعموماااتي ماان أول صااورتو المخطوطااة حتااى يصاال إلااى القااارئ، فيااو ذلااك  -ج
نتاجيااا وتوزيعيااا وتحماال المساائولية النشاااط الااذى يتضاا عااداد المعمومااات المااراد نشاارىا وتنظيميااا وا  من اختيااار وتحرياار وا 

 [2]المالية وجميع المسئوليات األخرى المرتبطة بعممية النشر.  
مجموعااة العممياااات التااي تاااؤدى إلاااى إخااراج المحتاااوى المعموماااتى ساااواء الكتااااب أو الصااحيفة أو الدورياااة باادءا مااان كوناااو  -د

 خططا إلى طبعو وتسويقو تجاريا . م
عممية توصيل اإلنتاج الفكري المعموماتى من المرسل إلى المستقبل وذلاك مان خاالل رساالة حامماة لممحتاوى المعمومااتى  -ه

طبقااا لنظريااة االتصااال ، فالمرساال يضاام المؤلااف والمتاارجم والمحقااق والمرجااع والمصااحح المغااوي وجااامع الاانص والرسااام 
والمنتج والمسوق والموزع ، والرسالة ىي المحتوى المعموماتى المطبوع أو اإلعالمي أو االتصالي أو  والمصمم والمبرمج

 االلكتروني،والمستقبل ىو المستخدم أو القارئ أو المشاىد أو المستمع أو المتمقي. 
بوعاة أو االلكترونياة أو :الخطاوات الفعمياة إلنتااج المحتاوى المعمومااتى بالييئاة المطPublishing Mediaوسايط النشار  -و

اإلعالميااة بمااا تشااممو ماان تاافليف وترجمااة ومراجعااة لغويااة وجمااع الاانص والتصااميم واإلخااراج الفنااي والتصاانيع والتحوياال 
والتسااااويق والتوزيااااع لموساااايط المعموماااااتى،ثم القااااراءة أو المشاااااىدة أو االسااااتماع أو كاااال ىااااذه األمااااور معااااا حسااااب تقنيااااة 

 [3]النشرالمستخدمة . 

 يخي لمنشر: مراحل التطور التار  -2
: وتم فييا التساجيل عماى الحجاارة والطاين والعظاام والجماود Manual Methodsالمرحمة قبل التقميدية بالوسائل اليدوية أ. 

 وورق البردي وما بيا من المواد الطبيعية والنباتية والحيوانية التي استخدمت تقريبا دون تغير كبير في تكوينيا . 
 .Mechanicalائل الميكانيكية المرحمة التقميدية بالوسب. 

 : الطباعة عمى الورق والخامات المرنة المسطحة والمجسمة . مثل Electromechanicalج. الوسائل االلكتروميكانيكية 
 المسموعة والمرئية عن طريق الراديو والتميفزيون والقنوات الفضائية . Modern Methodsالمرحمة الحديثة  د.

:بإنتااج المحتاوى Electronic Techniques(Digital)المتطةورة بالتقنيةات االلكترونيةلالرقميةة  ه. المرحمةة المتقدمةة أو
 المعموماتي الكترونيا. 

 أىمية النشر: -3
  [4]:في مدى إيصالو إلى من يستفيد منو ، حيث يتجمى ذلك من خالل اآلتيتكمن أىمية النشر 

شباع ر باتيم المختمفة : المعمو  .1  ماتية والثقافية واإلخبارية .تمبية احتياجات المجتمعات وا 
 توافر المحتوى المعموماتى في الوقت والمكان المناسب لمجميور. .2
 اإلسيام في التوعية وحل المشكالت التي تواجو المجتمعات من وقت آلخر . .3
 .. المساىمة الفاعمة في تطوير طرق وأساليب العمل لدى األفراد والمؤسسات من خالل اإلطالع عمى الجديد4
  .. تنشيط حركة البحث العممي5
 .. معرفة رصانة البحث العممي من خالل معرفة عدد اإلشارات إلى البحوث المنشورة في الدراسات األخرى6
 .. تنمية الوعي العممي بضرورة البحث العممي بين أفراد المجتمع عمى أوسع نطاق7
 . يق ذلك. ضمان حقوق المؤلفين في بحوثيم المنشورة ألنو عممية توث8
 .. المساعدة في تجنب تكرار أجراء البحوث نفسيا9

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
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  تتكون عناصر النشر من:عناصر النشر:  -4
ىو القوة الثقافية أو العممية التي تميز العمل المؤلف والتاي تقادم ماا ىاو جدياد ويساتحق النشار، ويقتضاى ذلاك التأليف:-4/1

 القوة الموضوعية . البحث والتقصي في مصادر كثيرة لكي يكتسب العمل المؤلف
 : تحويل النص من لغة إلى لغة أخرى . الترجمة-4/2
ىااي عمميااة تصااحيح األخطاااء المغويااة حسااب المغااة المسااتخدمة فااي كاال المحتااوى المعموماتى،وذلااك المراجعةةة المغويةةة:-4/3

 بيدف إخراجو دون أخطاء لغوية 
حجم ولون ونمط الحرف ، والبياض بين الكممات ىو جمع الحروف والكممات مع تحديد شكل و جمع النص والتنسيق:-4/4

والساااطور، والتااافثيرات والمعالجاااات الفنياااة عماااى الااانص طبقاااا لرؤياااة اإلخاااراج الفني،والتصاااميم باساااتخدام بااارامج التنسااايق 
 ومعالجة الكممات . 

يكياااة الثابتاااة أو ىاااو عمااام وفااان توزياااع عناصااار المحتاااوى المعموماتى)التيبو رافياااة والجرافالتصةةةميم أو اإلخةةةراج الفنةةةي:-4/5
 المتحركة والفيديو والصوت( طبقا لرؤية محددة وواضحة . 

ياااتم طبقاااا لممتطمباااات الفنياااة وأولياااات النشااار فاااي ظااال الحاجاااة الفعمياااة لمعاااايير الجاااودة والدراساااة التصةةةنيع والتحويةةةل: -4/6
 التسويقية الحتياجات السوق باستخدام واحدة من أو أكثر من تقنيات النشر . 

القاادرة عمااى دراسااة الحاجااة الفعميااة التااي تحكاام سااوق النشاار ، وتوضااع ليااا الخطااط التااي تضاامن ويق والتوزيةةع:التسةة -4/7
صاااادار قااااوائم  قامااااة المعااااارض وتنظاااايم الناااادوات وا  تسااااويقا جياااادا،ويتحقق التسااااويق اليااااادف والتوزيااااع المثااااالي باإلعالن،وا 

 بمنتجات ومجاالت الناشر و يرىا من وسائل الدعاية واإلعالن . 
 القراءة أو المشاىدة أو االستماع . االستخدام: -4/8

 أنواع النشر حسب التقنكية أو الييئة:  -5
 :تقنيات وأشكال النشر المطبوع -5/1
 : المحفوظة التي تحمل بيانات ومعمومات يرجع إلييا القارئ .الوثائق التاريخية -5/1/1
توصاايميا إلااى القااارئ ،فالكتاااب وساايمة دائمااة عمااى ماار  : وساايط معموماااتي يحماال معمومااات معينااة بياادفالكتةةاب -5/1/2

 العصور لتوصيل المعمومات. 
 : المحتوى المعموماتى الدوري الذى يصدر بصفة منتظمة عمى فترات زمنية محددة. Magazine المجمة -5/1/3
وال يزيااد  صاافحات فاافكثر دون صاافحة الغااالف 5: وساايط معموماااتي  ياار دوري يشااتمل عمااى  Bookletالكتيةةب  -5/1/4

 صفحة .  48عمى 
: مطباااوع دوري تصااادره منظماااة أو ىيئاااة أو شاااركة كااال عاااام مساااجال ل حاااداث Year Bookالكتةةةاب السةةةنوي -5/1/5

 واإلحصائيات.
:كاال مطبااوع يصاادر باساام واحااد بصاافة دوريااة فااي مواعيااد منتظمة،وتعااد الصااحف أكثاار Newspapers الصةةحف-5/1/6

 وسائط النشر المطبوع إنتاجا
عطااء المساتيمك الكثيار مان Packaging غميفالت-5/1/7 : عبوات التعبئة والتغميف لحماية المنتج المعبف واإلعاالن عناو وا 

 المعمومات عن المنتج.
والمطوياااات والنشااارات، وتساااتخدم بصااافة  Brochuresمثااال. اإلعالناااات التجارياااة البروشاااورات  مطبوعةةةات أخةةةرى -5/1/8

 أساسية لإلعالن والتوعية . 
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 . النشر اإلعالميتقنيات -5/2
 . Radio)المذياع(  النشر اإلعالمي اإلذاعي المسموع-5/2/1
 .  Television)التميفزيون( النشر اإلعالمي المرئي-5/2/2
 تنقسم تقنيات النشر االتصالي إلى:  تقنيات النشر االتصالي : -5/3
 . Local Area Network (LAN) تقنية االتصال السمكية -5/3/1
 : ة االتصال الالسمكيةتقني -5/3/2
 الياتف المحمول( . –)الياتف األرضيالتميفون-5/3/2/1
 .  Telegraph البرقية -5/3/2/2
 . Telex التميكس-5/3/2/3
 . Faxi Mail –FAX الناسخ الياتفي–الفاكسيميمى–5/3/2/4
 . Satelliteاألقمار الصناعية –5/3/2/5
 تقنيات وأشكال النشر االلكتروني : -5/4
 .(World Wide Web) (االنترنت) الشبكة المعموماتية الدولية-5/4/1
المحتااوى البرمجااي  -المحتااوى المااادي لمشاابكة.تتكااون ماان :  :مكونةةات الشةةبكة المعموماتيةةة الدوليةةة لاالنترنةةت  -5/4/2

 المحتوى المعموماتي. -لمشبكة.
  منيا: ىناك عدة أدوات تجعل من االنترنت أمر سيالأدوات استخدام االنترنت : 

عاداد قائماة بالممفاات المتاوفرة فاي كال موقاع   FTPالذى يعمل عمى فيرساة مواقاع حواسايب Archie)نظام ارتشى )  - وا 
 وتوجيو المستخدم إلى موضع الممف المجيول المطموب .

الخااادم أو ماازود المعمومااات لمناااطق واسااعة يساااعد فااي البحااث عاان المسااتندات والنصااوص المطموبااة  (Wais)نظااام  -
 حث نيابة عن المستخدم.ويب

 وىو نظام لوائح اختيارات يساعد عمى الحركة خالل االنترنت.  ( Gopher )نظام لوائح  -
 وىو يجمع بين األنظمة السابقة بما فييا الشبكة العنكبوتية.  ( Mosaic )نظام موازيك  -
في التفعيال واإلبحاار وىو نظام نصوص مفرطة تساعد  WWW  World Wide Webشبكة نسيج العنكبوت العالمية  -

 حول العالم بحثا عن المعمومات والمواضيع واستعراضيا واالختيار منيا والقفز من موضوع آلخر.
 خدمات االنترنت : -5/4/3
 البريد االلكتروني : كإرسال الرسائل االلكترونية واستقباليا ونقل البرامج والصور. الخ -أ

 ب في العالم.وتتيح الوصول إلى جميع الحواسي  Telnetخدمة  -ة
 نقل الممفات والصور واألصوات .  FTPخدمو  -د
 خدمة المنتديات العالمية. -ث

: ىو كل كتاب يحمال عناصار المحتاوى المعمومااتي عماى ىيئاة الكترونياة Electronic Book الكتاب االلكتروني -5/4/4
. 

يبو رافياة والجرافيكياة باساتخدام : عرض عناصر المحتاوى المعمومااتي التElectronic Paper الورق االلكتروني -5/4/5
  إشارات الكترونية.
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:تتمياز بفنياا وسايمة اتصاال ونشار دائماة يمكان تحاديثيا كال بضاع  Electronic Journal الصةحيفة االلكترونيةة -5/4/6
 دقائق

ت : أحادث وحادات إدخاال الصاور إلاى الحاساوب ويوجاد منياا أشاكال ونوعيااDigital Camera الكةاميرا الرقميةة –5/4/7
 مختمفة .

 . Electronic Display Monitor & Data Show شاشات وأجيزة العرض االلكترونية–5/4/8
 . Electronic Optical Scanner  المسح الضوئي االلكتروني –5/4/9
 : ومنيا  تقنيات التخزين االلكترونية المتنقمة -5/4/10
 يل ونقل كم من المعمومات والبيانات في وقت قياسي .: تعد إحدى تقنيات تحمFlash Memoryالذاكرة المتنقمة  -أ

،وىاى مان وساائط التساجيل والتخازين 12cm:دائرية الشكل يبما  قطرىاا Compact Disks (CDs)األقراص المدمجة  -ب
 واالسترجاع والحفظ.

مان المعموماات  : تساتخدم لتخازين كام أكبارDigital Versatile Disks (DVD )األقراص متعددة االستعمال الرقمياة -ج  
 والبيانات 

 : Virtual Realityالواقع االفتراضي –5/4/11

 :[5]وىذا التصنيف ينقسم إلى نوعيين رئيسين ىما: أشكال النشر عمى أساس ىدف النشر -6
: يعرفاااو الاابعض عماااى أنااو تجاااارة ، إذ أن الناشااار يسااتثمر أماااوال بغاارض الحصاااول عمااى الاااربح كمااان النشةةر التجةةةاري -6/1

ة مااا، فيخضااعيما لقااانون العاارض والطمااب، وظيفتااو األساسااية التااي قااام ماان أجميااا ىااي النشاار يسااتثمر أمااواال فااي تجااار 
وتكسااب عيشااو وحياتااو المينيااة مرتبطااة بااو سااواء كااان ناشاارا فقااط أو يخمااط النشاار بتجااارات أخاارى وخسااارتو المتكااررة فااي 

 .النشر تعني خروجو من السوق
والمنظمات والمؤسساات مثال الجمعياات الدولياة أو الناوادي العممياة : وىو نوع تختص بو الييئات النشر غير التجاري -6/2

أو الجامعاااات ومراكاااز البحااااوث أو البناااوك أو المكتبااااات الكبااارى، فالجامعاااات مااااثال وظيفتياااا األساسااااية التعمااايم والبحااااث 
يا مطااابع العممااي، وماان ثمااة يكااون نشاار الكتااب والاادوريات وظيفااة مساااعدة لمتعماايم والبحااث العممااي، وىناااك جامعااات لاادي

عظيمااة وباارامج نشاار قويااة مثاال جامعااة أكساافورد، وجامعااة كمبااردج وأيضااا المكتبااات الوطنيااة تقااوم بنشاار البيمو رافيااات 
 .والفيارس و يرىا

 :عناصر المحتوى المعموماتي -7
 : Text  النص ل المتن   -7/1
اوين فاي المحتاوى المعمومااتي وتساتمد النص يتضمن حروفاا وأرقاماا وعالماات تارقيم وكال ماا يكتاب مان حاروف الماتن والعنا 

أىميتيااا ماان أنيااا تحماال مضاامون الرسااالة.وىناك عاادة اعتبااارات ينبغااي مراعاتيااا عنااد اسااتخدام الحااروف التااي ىااي أداة 
 لمتعبير عن المتن والعناوين وىى كما يمي:

العناوين، مما يتطماب أن شكل الحروف : يؤثر شكل الحروف في مدى يسر القراءة بعد اتصاليا في جمع المتن و  -7/1/1
تتسااام الحاااروف بالبسااااطة فاااي التصاااميم ومراعااااة كثافاااة أو ثقااال الحاااروف، وعااادم إمالاااة الحاااروف واإلقاااالل مااان اساااتخدام 

 الحروف بالمون األبيض عمى أرضيات قائمة.

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn10
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المتمقاي، حجم الحروف: يجاب اختياار الحجام المناساب لحاروف الماتن والعنااوين والاذي ال ياؤدى إلاى إجيااد لعاين  -7/1/2
ويرتبط تحديد أحجام الحروف المناسبة لجمع الموضوعات بالر بة في إراحة عين المتمقي والقدرة في نشر اكبار محتاوى 

 معموماتي والتنويع في حجم الحرف بغرض جذب االنتباه.
وباااين البيااااض حاااول حاااروف الااانص: يشااامل البيااااض باااين الكمماااات وباااين الساااطور وباااين الفقااارات وحاااول العنااااوين  -7/1/3

األعمدة ، وبصفة عامة يؤدى ترك قدر معقاول مناساب مان البيااض فاي ىاذه المواضايع دورا كبيارا فاي وضاوح الحاروف 
 وتحقيق يسر القراءة.

لون األرضية : يؤثر لون األرضية تفثيرا مباشرا عمى سيولة وتيسير القراءة لدورىا في إبراز العناصار التيبو رافياة  -7/1/4
ولتحقيااق يساار القااراءة يجااب تحقيااق تباااين جيااد بااين لااون الحااروف واألرضااية، واسااتخدام حجاام  الموجااودة عمااى سااطحيا.

 حرف مناسب واستخدام أرضيات شبكية ناعمة.
وىدف مصممي المحتوى المعموماتى يتمثل في وضوح العناصر وجذب االنتباه وتحقيق يسر القراءة وذلاك مان خاالل الشاكل 

 مستخدمة .والحجم والمون والتفثيرات الفنية ال
:  الصورة في وسائط النشر المختمفة وجميع المجاالت أساسية وال  نى عنياا فاي عاالم الياوم ، فالصاورة ذات الصور -7/2

فوائاد كبياارة فاي تنشاايط عمميااات االنتبااه واإلدراك والتااذكر والتخياال وىاى العمميااات الميماة فااي منظومااة النشار. أمااا العااالم 
 الصورة مع عناصر المحتوى المعموماتى لمرسالة في تقنيات النشر المختمفة. الحاسم فيو طريقة تصميم وتقديم

% 30% فقاط مماا يسامعو و10في دراسات عديادة أن اإلنساان يتاذكر   Gresom Bronoولقد ذكر عالم التربية األمريكي 
 %.80مما يقرأه في حين ما يتذكره من بين ما يراه إلى 

 ف الصور المختمفة عمى النحو التالي:: ويمكن رصد وظائوظائف الصور -7/2/1
كسااااابيا  أ. خصااااائص الصااااور ماااان جانااااب المضمون:إضااااافة الكثياااار ماااان المعاااااني لبقيااااة عناصاااار المحتااااوى المعموماااااتى وا 

 المصداقية، وتقديم المعمومات في حيز صغير، وتثبيت المعمومات في ذاكرة المتمقي .
تباين المطموب من خالل تباين الصورة الظمية في األرضيات، خصائص الصورة من جانب الشكل:القدرة عمى إحداث الب. 

ضفاء لمحيوية والحركة  .ودورىا في إيجاد التوازن بين عناصر المحتوى المعموماتى، وما تقدمو من قيمة جمالية وا 
الشااااكل ويااااتم تشااااكيل الصااااور فااااي المحتااااوى المعموماااااتى عمااااى ىيئااااة األشااااكال اليندسااااية كااااالمربع والمسااااتطيل والاااادائرة و      

البيضاوي ،ويفضل المستطيل ويشيع استخدامو لكونو شكل أرجونومي تباين طولاو وعرضاو، ولكوناو أكثار توظيفاا ومارن 
 وقابل لالستخدام طوليا وعرضيا . 

: أن تكاون مناسابة لمعمار الزمناي لمساتقبل المحتاوى المعمومااتى ، ومتناسابة  خصائص الصورة الناجحة والمةؤثرة -7/2/2 
ثاارة االنتباااه ، وان ماع البيئاة ا لتااي تعارض فيياا ماان حياث العااادات والتقالياد ، ومحتوياة عمااى عنصار التشاويق والجااذب وا 

 تكون مبتكرة بعيدة عن التقميدية، وألوانيا مناسبة وجذابة.
 أنواع الصور : -7/2/3 
 رافي والتميفزياوني وتكنولوجياا الصور الظمية ) الفوتو رافية(:وقد تطور نشر الصور الظمية مع تطور فن التصاوير الفوتاو  -أ

 المعمومات واالتصاالت .
وتنقسام الصااور الظميااة تبعااا لمااا تضاامنو ماان معاااني إلااى صااور موضااوعية مسااتقمة، صااور موضااوعية، صااور شخصااية، 

 صور جمالية، صور إعالنية .
أقادم العناصاار الصاور الخطياة: وىاى الصاور التاي تشامل عماى خطاوط وتادرجات ظمياة خفيفاة، وتعاد ىاذه الصاور مان  -ب 

 الجرافيكية ، وتتمثل في الرسوم الساخرة ، الرسوم التوضيحية، الرسوم التعبيرية.
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الصوت مؤثر يؤثر عمى األذن فيسبب اإلحسااس بالسامع، وينشاف الصاوت نتيجاة اىتازاز األجساام : Soundالصوت  -7/3
 المحدثة لو، وينقطو عند توقف ىذه األجسام عن االىتزاز.

 وجود وسط مادي مثل اليواء، وتميز األذن بين األصوات عن طريق: وينتقل الصوت في
 درجة الصوت : حيث يتم التمييز بين األصوات من حيث كونيا حادة أو  ميظة. -أ

 شدة الصوت : حيث يتم التمييز بين األصوات من حيث القوة والضعف.  -ب
 نوع الصوت : فيو يختمف حسب طبيعة مصدر الصوت. -ج 

صااوت فااي المحتااوى المعموماااتى يعتباار ماان أىاام وسااائل التعبياار والتوصاايل ويمكاان لمصااوت أن يااؤدى دوره واسااتخدام ال
كحامل لممعمومات بمفرد أو باالقتران مع عناصر المحتوى المعمومااتى األخارى كماا فاي تطبيقاات الوساائط المتعاددة كإضاافة 

 د الميكروفون من وسائل وتقنيات إدخال الصوت.المؤثرات المختمفة، لشد االنتباه ويسيل الحفظ ويعزز الصورة ويع
إنتاااج الصااوت: يمكاان لمصاااوت نقاال اإلحساااس بواقعيااة الااازمن والمكااان باال والعواطااف فعناااد  مااق مفتاااح الصاااوت  -7/3/1

 لمتميفزيون ومشاىدة الصورة فقط فسوف ترى أن األفعال ليا معاني بسيطة بدون مصاحبة األصوات ليا.
الكااالم والموساايقى والمااؤثرات الصااوتية كمااا يمكاان تقساايميا إلااى واقعيااة ومجااردة فاألصااوات ويمكاان تقساايم األصااوات إلااى 

الواقعية ىي التي تعبر عما ىو واقع في الحقيقة أما األصوات المجاردة فياي التاي تسااعد فاي التافثير عماى توصايل المحتاوى 
يرية ل فااالم بياادف: تحقيااق الواقعيااة وخمااق المعموماااتى أو المعنااى المطمااوب إرسااالو لممسااتمع ومثااال ذلااك الموساايقى التصااو 

 اإلحساس بالمحتوى المعموماتى لدى المتمقي،ومالئمة درجة وطبيعة الصوت لمبيئة التي يعبر عنيا المحتوى.
ويتطمااب إنتاااج الصااوت أيضااا المساااعدة فااي نقاال المعنااى أو المفيااوم المااراد توصاايمو فتعتباار الموساايقى مااثال أداة جياادة 

 يس والمشاعر كما يمكن استخدام المؤثرات الصوتية إلضافة التفثير المطموب لمفيديو والصور.لمتعبير عن األحاس
 مراحل إنتاج وتسجيل الصوت:   - 7/3/2
مراحل ما قبل اإلنتاج : تتمثل في عممياة اإلعاداد والتجيياز قبال البادء فاي التساجيل ، حياث ياتم فاي ىاذه المرحماة تحدياد  -أ 

الاالزم لمتساجيل ، واختياار الموسايقى ، وتقادير تكمفاة العمال، واختياار نوعياة وطبيعاة األجيازة األىداف المطموبة والوقات 
 والتقنيات التي سوف يتم استخداميا وتجييز جميع المتطمبات الالزمة لعممية التسجيل.

 مرحمة التسجيل: تتمثل في عممية الحصول عمى األصوات المختمفة . -ب
 ة تجميع العناصر الصوتية التي تم تسجيميا في شكل متسمسل.مرحمة المزج: تتمثل في عممي -ج
مرحمة ما بعد اإلنتاج: إعاداد وتجيياز العناصار الصاوتية فاي شاكل وساائط قابماة لمتوزياع واالساتخدام، ويطماق عماى ىاذه  -د 

زيااع مثاال حيااث يمكاان انطالقااا منااو تجييااز وسااائط نشاار مختمفااة األنااواع لمتو   Masterالمرحمااة إعااداد الوساايط الرئيسااي 
 الشرائط أو األقراص المدمجة.

 : Videoالفيديو  - 7/4
سمساة متصاامة ماان اإلطااارات الثابتااة تتحاارك بساارعة كبياارة وكفنيااا صااورة واحاادة تتحاارك تفاصاايميا ولكاان ال يسااتوعب المشاااىد  

 تفاصيل كل أطار عمى حده.
تصاوير الحركاة الفعمياة ألحاداث حياة فاي باث مباشار ويتم استخدام كاميرا الفيديو اللتقاط سمسمة كاادرات بصاورة متتالياة لياتم 

أو التساجيل واإلذاعااة ماان خااالل التميفزيااون مااع إمكانيااة التحوياال VTRأو  يار مباشاار ماان خااالل تسااجيل ألفااالم الفيااديو 
 إلى صورة رقمية وحفظيا بواسطة جياز الحاسوب.

اثاار كبياار فااي مساااعدة المتمقااي عمااى فياام المحتااوى  وتعتباار لقطااات الفيااديو اقااوي وأكثاار تاافثيرا ماان الصااور الثابتااة لمااا ليااا ماان
 المعموماتى المصور واالحتفاظ بو في ذاكرتو وتنمية قدرتو عمى االستيعاب.
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ويتطمااب عماال عااروض الفيااديو الرقميااة تجميااع مااادة الفيااديو بواسااطة كاااميرا الفيااديو ويفضاال اسااتخدام الكاااميرا الرقميااة وأجياازة 
ديو إلى الحاسوب ، وتتمثل األجيزة المطموبة إلعادة عروض الفيديو في بطاقة إلدخال مادة الفي  Hard wareخاصة 

فيااديو يااتم تركيبيااا بجياااز الحاسااوب، ووظيفااة ىااذه البطاقااة تحوياال الفيااديو إلااى صاايغة رقميااة ، ويااتم عاارض الفيااديو فااي 
عادد التطبيقاات البرمجياة شكل إطارات متتابعة، ثم يتم ضغط ممف الفيديو لتصغير حجمو لسرعة نقمو عبر االنترنات وتت

  adobe premiereالتي يمكن استخداميا لتعديل ممفات الفيديو ومن أشير البرامج المستخدمة برنامج أدوب بريمييار 
 والذي يمزم توافر مواصفات جيدة بجياز الحاسوب لدى المتمقي حيث يتمكن من مشاىدة عروض الفيديو.

 قات المعروفة لممفات الفيديو ىي:أنواع ممفات الفيديو : من التنسي - 7/4/1
   ( AVI )وتنتيي ىذه الممفات بامتداد   Windows:وىي التنسيق األساسي لممفات الفيديو في نظام تشغيل   AVIممفات-أ

إال أنياا تتطماب (Qt) , , (mov):المتوافقاة ماع أجيازة المااكنتوش وتنتياي ىاذه الممفاات بفمتاداد(quick time)ممفاات  -ب
 لتشغيميا.  plug in مجا إضافيا تحميل برنا

  MPEG   :Motion pictures Export Groupممفات -ج
 : وىى احدث تنسيق لممفات الفيديو ، وتسمى بالفيديو المباشر.  Real videoممفات -د

د دخااول وياتم إدراج عناصار الفيااديو عماى الويااب إماا باادمجيا داخال صاافحة الوياب وفاى ىااذه الحالاة يااتم تحميمياا تمقائيااا بمجار 
المستخدم صفحة الويب، أو بإضافة رابط إلييا داخل الصفحة بحيث يصبح لدى المستخدم االختيار والتحكم في طريقاة 

 عرضيا.

 التطورات التكنولوجية في مجال النشر :  -8
الوقاود إن التطورات المتالحقة في تكنولوجيا المعمومات واالتصااالت ذات تافثير واضاح فاي شاتى المجااالت،فيي بمثاباة 

لمحضارة البشرية لمافييامن دور قوى تجاه التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية،حتى أصبح تقدم الدول يقااس بماا يتاوافر 
 لدييا من مستودع معموماتي وما تمتمكو من تكنولوجيا. 

ص التفاعاال بااين أفااراد إن التطااورات الحديثااة فااي عمااوم االتصاااالت والمعموماتيااة عباار شاابكات نقاال المعمومااات تااوفر فاار 
، وفكارة اساتخدام كااميرات فاي المحادثاة (Virtual Space )تفصال بيانيم مساافات ىائماة وتجماع بيانيم ضامن حياز واحاد  

عاادة تادوير المعموماات واالتصاال باديال عان االنتقاال  والمشاىدة عن بعد ، والمشاركة في الممفات والمعمومات والمعموماتياة وا 
 ، والتواصل عن بعد .

 أىمية التطورات التكنولوجية :  -8/1
التطاااورات التكنولوجياااة فاااي مجاااال النشااار أدت إلاااى ظياااور نماااط اتصاااال تفااااعمي باااين المرسااال والمساااتقبل وحرياااة  -8/1/1

 االختيار وتبادل األدوار االتصالية .
 إلغاء النسيج الحضاري واالجتماعي لمشعوب والمجتمعات .  -8/1/2
التقساايم بااين فقاار و نااى المعمومااات بااين األفااراد وماان ثاام خمقاات التحاادي لمقضاااء عمااى  ساااىمت فااي القضاااء عمااى -8/1/3

 التباين االجتماعي التقميدي . 
 تزايد االىتمام باقتصاديات المنتج .  -8/1/4
 ما تقدمو التكنولوجيا من اختصارات وتحفيز وتدفق األفكار عن طريق اإلبداع .  -8/1/5
أو دورات التدريب المفتوحة عمى شبكة  On Line Courseعمى مستوى العالم ما يسمى تقديم  البية الجامعات  -8/1/6

 االنترنيت . 
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 التطورات التكنولوجية في تقنيات النشر : -8/2
 تقنيات النشر المطبوع :  -8/2/1
رى فااي إلغاااء فتحاات الطباعااة الرقميااة تطبيقااات جدياادة وحديثااة لاام تكاان معروفااة ماان قباال ونافساات الطاارق الطباعيااة األخاا -أ

المراحل التشغيمية التقميدية لتجييز السطح الطباعى مما يسيل عممية التواصل في إمكانياة الطباعاة عبار االنترنات بافي 
 عدد من النسخ وبالمقاس المطموب وبجودة عالية وذلك بفقل جيد ووقت ممكن

رقمياا ساواء اساتخدام الساطح مارة واحادة أو دخمت الطباعة الرقمية في إعاداد الساطح الطبااعى لمانظم الطباعياة األخارى  -ب
 أعيد استخدامو مرة أخرى.

 المجاانيمان البرناامج   3.1أوفايس" اإلصادار رقام  : قدمت الشاركة المنتجاة لبرناامج "أوبان الجرافيك تطور في معالجة-ج 
تحااديثات جدياادة تجعمااو أفضاال فااي معالجااة ممفااات الجرافيااك . وقااد  المتخصااص فااي معالجااة النصااوص وأدخماات عميااو

أضيف لمبرنامج عدة مميزات جديدة منيا إمكانية اإل الق المؤقت لموثائق؛ وىي تفياد فاي حالاة وجاود أكثار مان شاخص 
يااك صااورة شاابو شاافافة عنااد تحريكيااا داخاال اإلصاادار وتفخااذ أشااكال الجراف.يعممااون فااي نفااس الوقاات عمااى شاابكة متصاامة

 الجديد من البرنامج. 
 : تقنيات النشر اإلعالمي -8/2/2 
تاوفير  عدد أكبر من القنوات في كل جازء مان أجازاء الطياف مان خاالل الرقمية تقوم بضغط التكنولوجيا : الراديو الرقمي  -

موجات وأخيرًا يتم فاك تماك الرماوز عناد  ذا الشكل المرمز في صورةالقنوات في صورة رقمية ثم تنقل عدد من تمك القنوات بي
 وصوليا لممستمع .

تااوفير إرساااًل صااوتي فااائق النقاااوة يماثاال نقاااوة الصااوت فااي األقااراص المدمجااة ، مااع  : ومةةن مزايةةا البةةث اإلذاعةةي الرقمةةي -
أكبر من المحطات مع توفير خيارات أكبار  تحرره من المؤثرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر عمى البث التقميدي، وبث عدد

   لممستمعين من القنوات المتخصصة.
:المحطااات أصاابحت تباث برامجيااا بواسااطة اإلنترنات ، نتيجااة أن معظاام اإلصادارات الحديثااة ماان باارامج  اإلنترنةةت راديةةو -

تحتاوي عماى بطاقاة  صابحتتحتاوى عماى قادرات ذاتياو لالساتماع لمرادياو ، كماا أن أجيازة الكمبياوتر أ (browsers) التصافح
داخمياو، وىاذه البارامج واألجيازة مصاممة اللتقااط الباث التنااظري و الباث الرقماي. لاذا فاإن االنتشاار  ( radio card )رادياو

 جياز الكمبيوتر يحل محل جياز الراديو التقميدي . الكبير لالنترنيت سوف يجعل
تتمثال فاي عادم  أحاد الصاعوبات التاي يواجيياا الرادياو :لراديةوالسةترجاع والبحةث داخةل محتةوى بةرامج ا تكنولوجيا جديدة -

يحتاوي عماى العدياد  ( index) البارامج بعاد إذاعتياا .لاذلك قامات شاركة كومبااك بإنتااج فيارس (retrieve) سايولة اساترجاع
مياااو ىاااو مااان المحتاااوى اإلذاعاااي لمبااارامج ، وياااتم تحاااديث ذلاااك الفيااارس يومياااًا. وحتاااى يقاااوم المساااتخدم باالساااتماع كااال ماااا ع

والبحث عن الموضوع الاذي   http://speechbot.research.compaq.com ، والذىاب إلى الموقعkeywordاستخدام
 يريده .

 أجيزة التميفزيون الجديدة ذات الشاشات المسطحة أصبحت مزودة بخاصية االتصال كثير منباالنترنت: تزويد التمفزيون -
 ففصابح مان الممكان تشاغيل لقطاة فياديو عبار الموقاع اإللكتروناي و القديماة .باالنترنيات كباديل عان خاصاية نصاوص الفيادي

يوتيوب" أثناء مشاىدة برناامج تميفزياوني عماى الشاشاة الرئيساية .ويتمياز الجيال الجدياد مان أجيازة التمفزيوناات المازودة بتقنياة "
سااوم الجرافيك.وتسااتعيض الشااركات المحمياة الالساامكية "دبميااو الن" بإمكانيااة عاارض النصاوص والصااور ور  شابكات االتصااال

  التحكم عن بعد. ليذه األجيزة عن برنامج المتصفح ببرامج خاصة يمكن تشغيميا عن طريق أجيزة المصنعة

http://arabcin.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1671
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: بااادأت الشاااركات تقااادم خدماااة باااث اإلرساااال التميفزياااوني الرقماااي عبااار اليواتاااف المتحركةةةة التميفزيةةةون الرقمةةةي بةةةاليواتف-
 الباارامج التميفزيونيااة.وتعتبر اليابااان أول مسااتخدم فعمااي ليااذه التقنيااة ث طفاارة فااي عااالمالمتحركة،والااذي قااد يااؤدي إلااى حاادو 

لبث البرامج والتمتع باإلرساال التميفزياوني عماى أجيازة الكمبياوتر  ، وتتيح األجيزة استخدام ىذه الخدمة "One Seg" الحديثة
 ألعاب الفيديو المتقدمة. المتحركة وأجيزة

 : تصاليتقنيات النشر اال  -8/2/3
 مقياس ىام عمى نحو خاص في سوق شبكات المنطقة المحمية الالسمكية وذلك IEEE 8.211n : أصبحWiFi تقنية  -

األخارى  WIFI كفاءتيا .وىو متوافاق ماع كافاة مقااييس الخاصة بالمستخدمين ورفع WiFi ألنو عمل عمى التوسع في قدرات
جبارية بيا.  بصفة متطمبات رئيسية  وا 

بتطااوير    (Link sys): قاماات شااركة إنتاال ماان جيااة وشااركة لينكساايزمةةاكس وايالمساامى ب  الةةواي فةةاي 2تقنيةةةك -
ل جيازة المحمولاة أن تعثار عماى   Centrino   تكنولوجياا سانترينو تكنولوجياا تسامح ألجيازة الكمبياوتر الدفترياة القائماة عماى

 تخدم عماى نحاو أتومااتيكي مان خاالل عممياة ضابطالمضابوطة، وبعاد ذلاك تقاوم بتوجياو المسا نقااط دخاول )لينكسايز(  يار
مماا جعمياا أقادر عماى منافساة شابكات اليااتف  كيماو متاًرا، 70قصيرة وبسيطة. واالستقبال مان عادة مئاات مان األمتاار حتاى 

 والكابل .  DSL  وفى نقل البيانات والصوت والفيديو بسرعة تفوق بكثيرخط المشترك الرقمي .التقميدية
 سارعة عالياة بكمفاة معقولاة ، وقامات إنتال إمكانية بنااء وصاالت سامكية ذات Wi Max ر واي ماكسولقد جعل معيا  

 في الالسمكي الجديد  LAN بإدخال أحدث الحمول األمنية لشبكات المنطقة المحمية الالسمكية
اكس واليااتف والمساح : تشمل عمى عدد من الوظاائف مان بينياا الفا(all in one) الميام أجيزة الفاكس الميزرية متعددة -

ىاذه األجيازة التاي تافتي فاي  اقتصاادية النفقاات, وتعتبار والفااكس عبار جيااز الكمبياوتر والنساخ الميازري والطباعاة الضاوئي
وأجيزة الفاكس المعتمادة عماى الاورق العاادي والتاي تتصاف بارتفااع  تصميم مسطح مدمج بدياًل مثاليًا ألجيزة الفاكس الحبرية

 ، ومنيا : نفقاتيا التشغيمية
نقطة فاي البوصاة وسارعة أداء  600( الذى يوفر نتائج طباعة ليزرية بتركيز 756جيازالفاكس )كي. أكس أف. أل. بي  -

رساال واساتقبال الفاكساات بسارعة  صفحات في الدقيقة عند طباعة 10تصل إلى  المستندات األصمية أو نساخ الفاكساات . وا 
تشاغيل عمميتاين فاي  ثاوان لمصافحة الواحادة،كما تتايح 4الثانية, وىو ما يعادل  يكيمو بت ف 33.6وفاعمية بمعدل يصل إلى 

بينماا يقاوم الجيااز بإرساال أو اساتقبال فااكس  المستخدم مثاًل تخازين مساتند ماا عماى الاذاكرة المدمجاة، نفس الوقت. ويستطيع
ساواء بغارض اإلرساال  (built-in) مياةذاكرتياا الداخ صافحة عماى 150آخر انطالقًا من ىاذه الاذاكرة .ويمكنياا تخازين حتاى 

 صفحة 340 أواستقبال الفاكسات باإلضافة إلى ذاكرة داخمية ذات قدرة استيعابية لتخزين حتى
نقطااة فااي البوصااة  600( الااذى يااوفر طباعااة ونسااخ المسااتندات بمعاادل تركيااز 542أكااس أف. أل  .جياااز الفاااكس )كااي -

صافحة  512استقبال حتى  صفحة و 340 ات قدرة استيعابية لتخزين حتىفي الدقيقة ، وذاكرة داخمية ذ صفحة 14بسرعة 
القااوائم  كيمااو باات فاي الثانيااة . وتصافح 33.6إلاى  وتخزينياا عمااى ىاذه الااذاكرة ، و بسارعة عاليااة فااي نقال الفاكسااات تصال

 اسم ورقم ىاتف. 122لتخزين حتى 
ناعية يحماال اآلن معظاام المكالمااات الياتفيااة الدوليااة : أن االتصااال عباار األقمااار الصاانظةةام البةةث عبةةر األقمةةار الصةةناعية -

ومكالمات اليواتف المحمولة باإلضافة إلى البث التمفازى والبث لشبكة االنترنات وخادمات متنوعاة كثيارة ، األقماار الصاناعية 
وق نقطااو موضااوعة فااي ماادارات حااول األرض وتسااير بساارعة دوران األرض وباالتجاااه نفسااو وبااذلك فيااي تباادو وكفنيااا ثابتااة فاا

ألف ميل من سطح األرض وينكشف لياا حاوالي نصاف ساطح األرض فاي  23معينة عمى األرض وتتواجد عمى بعد حوالي 
 آن واحد ويمكن القول نظريا أن وجود ثالث أقمار صناعية يمكن أن يغطى كافة أرجاء األرض. 
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 :  تقنيات النشر االلكتروني -8/2/4
( صغيرة الحجم وتعمل مع شاشة رقمية صغيرة يرى من خاللياا ماا ياتم 1 ساكتي سي: تحت اسم )اك كاميرا رقمية جديدة -

الصاور فاي  إلى النظر في العدسة وال تحتوي عمى عدسة لمرؤية وتتحرك الشاشة حول محورىاا اللتقااط تصويره دون الحاجة
رجاة الوضاوح فاي حالاة التصاوير بكسال وتصال د ميجاا 3جميع األوضاع ويمكن لمكاميرا التقااط الصاور الفوتو رافياة بكفااءة 

 128صاورة فاي الثانياة الواحادة وتحتاوي الكااميرا عماى ذاكارة بحجام  30التقااط  بكسال ماع إمكانياة ×480 640الفياديو إلاى 
 ويمكن توصيميا بوصمة )يو اس بي( كما يمكن توصيميا بكارت الذاكرة.  ميجا بايت

قادمت شاركات المعالجاات الصاغيرة األميركياة"انتل"برنامج جدياد قاادر :برنامج يكشف المعمومات المتناقضة عمةى االنترنةت-
األخرى عمى االنترنت. وقد  ي المواقع الكترونيةكل المعمومات في المواقع اإلليكترونية التي تتناقض مع ما يرد ف عمى تعقب

"الذي ينبو رواد االنترنت عندما تكاون فايندر ديسبيوت"فايرفوكس"برنامج"أعدت فرق األبحاث بالشركة لحساب محرك البحث 
 يتفحصونيا موضع روايات متناقضات في مواقع أخرى الوقائع الواردة في المواقع التي

أطماق االتحااد األوروباي بالتعااون ماع ائاتالف تترأساو "كوريياو :  لغةات موقع برس يوروب يقدم أفضل المقاالت في عشةر -
الكباارى وتتناااول  راءة أفضاال المقاااالت التااي تنشاارىا الصااحف العالميااةموقعااا عمااى شاابكة االنترناات يساامح بقاا "انترناساايونال

 موضوعات اوروبية وذلك في عشر لغات. 
الشبكة بحاجة إلاى  إن ماليين مستخدمي االنترنت في العالم الذين يبحثون عمى: اإلنترنت طفرة في محركات البحث عمى -

ذات أداء أعمااى ، فقاادمت جوجاال خاادمات جدياادة ، وأطمقاات ياااىو فكاارة مبتكاارة، أمااا مايكروسااوفت ففطمقاات  محركااات بحااث
 محرك بحث جديد خاص .

وسايط النشار السايل حقاًا"، " عناي حرفيااوالتاي ت"Really Simple Syndication"ىي مختصار لاا RSSأن: :RSSتقنية -
يمكن قراءتيا من خالل برامج تدعى ببرامج  XMLتعد وسيمة لنشر المحتويات في ممفات باستخدام لغة  RSS آخر، بمعنى

تقاوم المواقاع فاي أ ماب األحياان بنشار  ،حياث"News Aggregator"أو قاارئ المحتوياات"RSS Reader" قاارئ األخباار
المساتخدم الحصاول عماى المعموماة بطريقتين،األولاى بزياارة الموقاع بشاكل مباشار  فيصابح بإمكاان RSSمحتوياتياا فاي مماف 

فتصل المحتوياات لممساتخدم بشاكل  RSS ،والثانية يستخدم برنامج قاري محتوياتWeb Browserمتصفح الويب باستخدام
حياث  "RSS-Feeds ة الثانياة "تمقيمااتالمعموماات التاي تصال بالطريقا بدون استخدام المتصافح. ويطماق عماى منتظم وآلي

ممخاص بسايط عناو وراباط ينتقال إلاى الخبار األصامي عماى  إرسال ىذه التمقيمات لممشتركين عمى شكل عناوان خبار ماع سيتم
 الموقع .

: التاي تساتخدم تقنياة )ديجيتاال (Perfection Photo4870)فوتاو 4870)بيرفيكشان أجيزة المسةح الضةوئي المسةطحة - 
وبطاقاة التوصايل المتطاورة )آي.  (USB Hi.speed200) العاام ، بجاناب وحادة الناقال التسمسامي (Digital ICE) آياس(

 6وتاافتي ىااذه األجياازة مااع باارامج )ساايمفر فاسات أس. إي IEEE (FireWire1394)) فااير واياار 1394إي. إي. إي 
(Silver Fast SE6) ور وحماول نيجاا فياكاأللوان وتعديل الص ، كما توفر مجموعة من األدوات لتصحيح (NegaFixr) 

وبرنااامج آدوبااي  (Colour Restoration) إضااافة إلااى نظااام اسااتعادة األلااوان المتطااور لضاابط شاارائط األفااالم السااالبة
لتمبياة احتياجاات المتخصصاين فاي مجاال التصااوير (Adobe Photoshop Elements200) 2.0فوتوشاوب إليمناتس 

مسااح عالياة لشاارائط األفالم،ماع ساايولة ومروناة فااي االسااتخدام،وتكبير  مااة وجاودة نتااائجوالرساوم البيانيااة بمساتويات أداء متقد
ساانتيمترًا ، وبمسااح المطبوعاااات المختمفااة وشاارائط األفااالم  إلعاااادة  80×60ممميمتاارًا إلاااى حجاام  35األفااالم مقاااس  صااور

يساامح  (D Max)ي. ماااكس د 8.3طباعتيااا وتكبيرىااا وحفظيااا .كمااا تااوفر ىااذه األجياازة معاادل كثافااة بصاارية يصاال إلااى 
مكانيااة رصااد أدق التفاصاايل والحبيبااات التااي تتواجااد باسااتعادة الصااور باادون التاافثير عمااى جااودة نتااائج عمميااة المسااح ،  وا 

http://arabcin.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1698
http://arabcin.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1698
http://arabcin.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1694
http://arabcin.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1669
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أوالمظممة عمى ساطح شارائط األفاالم ، لمحصاول عماى نتاائج عالياة التركياز ومتقدماة  وبخاصة ضمن الصور شديدة اإلضاءة
المتاحة في نمط التشغيل االحترافي  (Grain Reduction) أو الوسائط الشفافة .وتسمح وظيفة األفالم الجودة سواء لشرائط

(Professional Mode) باين إظياار أو  محاددة ضامن الصاور لتكبيرىاا. وتتايح حرياة االختياار ماا بمساح منااطق صاغيرة
 دمج الحبيبات عمى سطح األفالم

البياناات التاي تزياد سارعتيا عماى  العاريض إلاى كافاة وساائل إرساالويشاير اصاطالح النطااق  «النطاق العةريض»خاصية  -
ألاف باث فاي الثانياة ، والتخماي  128تبما  السارعة القصاوى لياا  سرعة االتصاالت التاي يرماز لياا آي. إس. دي. إن. والتاي

لنطاااق عاان المودياال القااديم واالسااتمتاع باإلنترناات وحاال مشااكمة بااطء االتصاالت.وأساافرت االتصاااالت عريضااة ا عاان جياااز
الاذين يتاابعون برنامجاًا ماا سايمكنيم معرفاة  انادماج اإلنترنات ماع  ياره مان وساائل اإلعاالم مثال التمفزيون.فمشااىدو التمفزياون

مجاارد ضاغط زر عمااى جيااز الريمااوت كااونترول  المعمومااات حاول البرنااامج مان خااالل خطاوة بساايطة تتمثال فااي المزياد ماان
 ولكان االشاتراك فاي ىاذا يتطماب وجاود قنااة توجاو»التمفزياوني لام ينتاو بعاد.  لبرناامجالفورية. كال ذلاك وا والتوصل لممعمومات

النطااق : أوليماا ىاو االتصاال  وىناك نوعان من استخدامات االتصاال عاريض«.البيانات من جياز التمفزيون إلى جية البث
ط مان شابكة الباث إلاى جيااز الكمبياوتر. ترسال البياناات باتجااه واحاد فقا أحادي االتجاه ومن أمثمتو بعض قنوات الكيبل التاي

األنظمة مزدوجة االتجاه  االتجاه فيتيح الفرصة لمتفاعل الحقيقي بين المستخدم وشبكة اإلنترنت. ومن أمثمة أما النظام مزدوج
ياا )إياو. إل( و البياة اتصااالت الكيبال الحديثاة.وتتيح تكنولوج .تكنولوجيًا خط االشتراك الرقماي  يار المتماثال )إياو. دي. إس

 عالية لسرعة نقل البيانات مقارنة بخطوط الياتف النحاسية النمطية ذات السمكين.  دي. إس. إل( معدالت
مان ىااتف نقاال إلاى آخار، ولاذلك فاإن الصاور  لحال مشاكمة الحصاول عماى صاور فوتو رافياة MMS تام تصاميم خدماة -

مطمقًا إلرسال صور ميجا بيكسل عالية الجودة من ىاتف  المنخفضة الجودة ال بفس بيا ليذا الغرض،ولكنو لم يتم تصميميا
الساماح لممساتخدم بنقال  )كوجنيما سناب(بحل ىاذه المشاكمة مان خاالل البوم صور عبر اإلنترنت، وقد قام جياز محمول إلى

 صوره بدون مجيود من الياتف المحمول المجيزة بكاميرا إلى البوم الصور عمى شبكة اإلنترنت

 ونتائجيا  ثانيا : الدراسة
النشر الجامعي أحد أنواع النشر الحاديث، وقاد ظيار مواكباا لنشافة الجامعاات فاي العصار الحاديث ؛ لاذا فمان الضاروري 
التعرف عمى وظائف الجامعة ورسالتيا كتمييد لتناول مفيوم النشار الجاامعي ولتوضايح أىمياة وجاود جيااز جاامعي يضاطمع 

 بالنشر العممي. 
 تيا :وظائف الجامعة ورسال 2/1

تعد الجامعة كمؤسسة عممية قماة اليارم التعميماي وقماة البحاث العمماي فاي أياة دولاة مان الادول؛ حياث تقاوم بادور حياوي 
عاداد الكفااءات البشاارية عممياا وفكرياا وسياسايا واجتماعياا، لتزوياد المجتماع بياذه العناصاار  وفعاال فاي نشار المعرفاة والثقافاة وا 

و وازدىاااره. ولمجامعااات عمومااا ثااالث ميااام إزاء المعرفااة البشاارية تتكاماال ىااذه الوظااائف البشاارية المؤىمااة التااي تساايم فااي تقدماا
 بيدف تحقيق التنمية الشاممة لممجتمع وتتمثل في : 

  نقل المعرفة : أي التعميم والتدريس. -1
 إنتاج المعرفة : أي البحث األساسي وىو النشر في المطبوعات بالدرجة األولى . -2
  [6]ة : بمعنى تطبيق البحث عمى االحتياجات المجتمعية تشاطر المعرف -3

 ويمخص د. أحمد بدر و د. محمد فتحي عبد اليادي رسالة الجامعة فيما يمي:
عداد كفاءات بشرية متخصصة قادرة عمى تحمل مسئوليات الحياة العممية. -1  تعميم وا 
 البحث العممي وتنمية المعرفة بشتى أنواعيا.  -2

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
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نمااا تمتااد إلااى تقااديم نتااائج البحااوث التااي النشاار؛ إذ ال تقتصاار ميمااة  -3 عااداد الباااحثين، وا  الجامعااة عمااى إجااراء البحااوث وا 
تجرييااا ماان خااالل وسااائل النشاار المعروفااة؛ وتعااد مطبعااة الجامعااة وساايمة ميمااة ماان وسااائل نشاار بحااوث أعضاااء ىيئااة 

 التدريس
 القيادة الفكرية وخدمة المجتمع.  -4
  [7]ى نتاج الفكر البشري.حماية التراث اإلنساني والحفاظ عم  -5

 دينامكياة عالقاات بينياا تاربط المجتماع ، وخدماة العمماي، والبحاث التعمايم ، :ىاي رئيساية وظاائف ثاالث لياا والجامعاة
 يمثماون باعتبارىم التدريس ىيئة بفعضاء تناط مجمميا في الوظائف وىذه .اآلخر منيا كل يخدم متفاعمة وظائف منيا تجعل
  الجامعية. المسيرة في الزاوية حجر

والواقع يؤكد عماى أن العالقاة باين النشار والجامعاة عالقاة وثيقاة، وىاى عالقاة وليادة الحاجاة والضارورة؛ فالبحاث العمماي 
أحد مقومات الجامعات الحديثة، والجامعة ال يمكن أن تؤدى رسالتيا وميمتيا في التعمايم والبحاث العمماي ، وخدماة المجتماع 

ر أبحاث األساتذة لتعم الفائدة عمى المجتمع وال تكون مقصورة عماى البااحثين فقاط ، المحيط بيا، دون أن يكون ليا منفذ لنش
 يعد من أىم معايير الترقي األكاديمي . فضال عن أن النشر 

ومما سبق يتضح أن النشر يشكل عنصرا أساسيا في رسالة الجامعة ؛ فمكانة الجامعة بين الجامعات تتحادد بحساب ماا 
ديدة ومفيدة، وىاو ماا يترتاب عمياو زياادة اإلقباال عماى ىاذه الجامعاة ساواء مان الطاالب أو أعضااء تقوم بو من نشر أبحاث ج

جامعاة عماى مساتوى العالم،خموىاا مان أي جامعاة  500ىيئة التدريس،أو العمماء.ولقد أظيرت نتيجة الترتيب العالمي ألفضال
 مما يدل عمى األزمة التي يعيشيا قطاع النشر في الجامعات العربية.[8]عربية 

 :عدة أمور تتعمق بالناشر الجامعي بفنو  وىناك
 . دار نشر تتبع إحدى المؤسسات األكاديمية أو الجامعية 
 . نما تيدف إلى تحقيق أىداف الجامعة  ال تيدف إلى الربح ، وا 
 .متخصص في نشر نوعية معينة من أوعية المعمومات وىى الكتب والدوريات العممية 
  ىيئة التدريس الذين ينتمون إلى تمك المؤسسة األكاديمية.يركز بصفة خاصة عمى نشر إنتاج أعضاء 

دارات مختمفاااة؛ كالمكتباااات والمعامااال، والمطاااابع،  ولكاااي تحقاااق الجامعاااة الرساااالة المنوطاااة بياااا فإنياااا تساااتعين بااافجيزة وا 
ق األىااداف والمتاااحف...الخ، وتعتباار إدارة النشاار )مطبعااة الجامعااة( ماان أىاام األجياازة التااي تسااتعين بيااا الجامعااة عمااى تحقياا

المنوطااة بيااا ؛ لااذا تحاارص معظاام الجامعااات عمااى إنشاااء جياااز يخااتص بالنشاار يقااوم بطباعااة مختمااف احتياجااات الكمياااات 
والمعاىد العممية في الجامعة من المطبوعات، كالكتب األكاديمية، والمجالت العممياة، التقاارير السانوية، وأعماال الماؤتمرات، 

 الت المختمفة... الخ.  والرسائل الجامعية، واألدلة والسج
 أوعية النشر الجامعي  2/2

تتميز أوعية النشر الجامعي بالتنوع الشكمي وفقا الحتياجات الجامعة وتحقيق أىدافيا ، ولقد حصر د. أحماد أناور عمار 
 [9]تالي: ثمانية أنماط رئيسية يمكن ألي جامعة أن تعتمدىا كفوعية لمنشر أو أن تعتمد بعضيا، وزعت شكميا عمى النحو ال

 تقارير المتابعة . -4   الدوريات العممية المتخصصة -3البحوث األخرى   -2الرسائل العممية     -1
الكتااب الدراسااية  -8سالساال نشاارات              -7     10][الوثااائق الجاريااة لمجامعااات  -6كتااب التااراث        -5

 لمطالب 
تقاارر مااا تااراه مناساابا ويتوافااق مااع ظروفيااا وىااذه األنماااط الشااكمية ليساات ممزمااة لمجامعااة ؛ بمعنااى أن كاال جامعااة ليااا أن 

مكاناتيا واحتياجاتيا الفعمية ، فعمى الجامعة أن توفر منفذًا لمنشر األكاديمي يختص بنشر األعمال العممية والبحثية   وا 

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
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 االتجاىات الحديثة في النشر الجامعي  -2/3
 ىميا :يمكن رصد مجموعة من االتجاىات الحديثة في صناعة النشر الجامعي من أ

 ظيور النشر االلكتروني األكاديمي  -
النتائج اليامة لمعصر الرقمي وتقنياتو الجديدة، ويعتبر الركيزة الرئيسية لالتصال العممي بين   ىو أحد االلكترونيالنشر 

ادة مااا البااحثين . ويقصاد باو نشار الكتاب والاادوريات وقواعاد البياناات و يرىاا مان مصاادر المعمومااات فاي شاكل الكتروناي وعا
 .11][يكون عمى أقراص مدمجة أو عبر شبكة االنترنت سواء كان لو نظير مطبوع أم ال 

وىكذا فان النشر االلكتروني أسموب جديد في النشر أفرزتو التكنولوجياا الحديثاة، يتمثال فاي إمكانياة إنتااج ونشار وتوزياع 
 يل لمنشر المطبوع عمى الورق.المواد باستخدام وسيط إلكتروني سواء عمى أقراص مدمجة أو عبر شبكة اإلنترنت كبد

والواقااع يؤكااد أن النشاار الااورقي والنشاار االلكترونااي سااوف يتالزمااان فتاارة طويمااة ماان الاازمن بمعنااى أن النشاار االلكترونااي 
لاايس بااديال عاان النشاار الااورقي؛ فاألرقااام واإلحصاااءات العالميااة تشااير إلااى أن الكتاااب الااورقي مااازال يحااتفظ بمكانتااو باال إن 

لكترونااي قااد أدت إلااى زيااادة اإلقبااال عمااى الكتاااب وازدىاارت حركااة النشاار أكثاار فااي الاادول المتقدمااة فمبيعااات وسااائل النشاار اال
بمياون عاام  20م إلاى أكثار مان 1987بمياون عاام  12الكتب في الواليات المتحدة األمريكياة عماى سابيل المثاال ارتفعات مان 

ويمااار النشااار [12]م 1997ألاااف عناااوان عاااام  58 % وقاااام الناشااارون بطباااع أكثااار مااان6م بمعااادل نماااو سااانوي قااادره 1996
االلكتروني بمرحمتين في سبيل  التخمص من الورق وىما : المرحمة المزدوجة؛ الورقية وااللكترونياة.  ثام المرحماة االلكترونياة 

  الخالصة
وتمشااايا ماااع االتجااااه الساااابق ذكاااره فقاااد ظيااار ماااا يسااامى بالنشااار الماااوازى؛ بمعناااى ساااير خطاااوات النشااار الاااورقي والنشااار 

وقاد بادأ النشار الماوازي  13][وني في خطين متوازيين، يفضيان إلى إتاحة العمل الواحد بالشكمين معا في الوقت ذاتو االلكتر 
في أوائل الستينات، ويوجد الكثير من األوعية التي تصدر بياذه الطريقاة المزدوجاة مثال دائارة المعاارف البريطانياة، والكشااف 

والمستخمصااات الكيميائيااة  ،Engineering Indexيندسااي ، وكااذلك الحااال بالنساابة لمكشاااف الIndex Medicalالطبااي 
Chemical Abstract  . و يرىا كثير من األعمال المرجعية 

وىكااااذا فااااإن الكشااااافات والمستخمصااااات ودوائاااار المعااااارف ىااااي أول المطبوعااااات التااااي تحولاااات إلااااى الشااااكل اإللكترونااااي 
بوعاااات تكاااون متاحاااة إماااا عماااى شاااكل أقاااراص والااادوريات ساااواء كانااات صاااحفا أم مجاااالت عاماااة أم متخصصاااة.  وىاااذه المط

ممغنطة أو في بنوك المعموماات المتعاددة ومراصادىا التاي يمكان االشاتراك فيياا برساوم اشاتراك سانوية محاددة تتايح االساتفادة 
 من محتوياتيا بشكل كامل ومستمر.

 [14]ويمكن لمجامعات أن تستفيد من ىذا النوع من النشر في المجاالت اآلتية: 
أمااكن  يحتاج الطمبة والبااحثون إلاى تاوفر ىاذه الماواد تحات أيادييم أثنااء بحاثيم ميماا كانات ة: حيثنشر األبحاث العممي -1

تواجدىم ، والنشر اإللكتروني يسيل ذلك عن طريق الحصول عمى المواد من خالل موقع األساتاذ عماى شابكة االنترنات 
 PDF  إلكترونيًا عمى الموقع بصيغة يشتمل عمى أبحاثو التي كتبيا والمنشورة

الطمبة من خاالل  : حيث يمكن ألساتذة الجامعات نشر محاضراتيم إلكترونيًا ليحصل عميياوالمذكرات نشر المحاضرات -2
شابكة اإلنترنات عماى محاضارات المقاررات التاي  مواقعيم عمى اإلنترنت ، وفي ىذا السياق تحتوى العديد من المواقع في

 بتدريسيا  يقوم أساتذة الجامعات
لكتب والمراجع األكاديمية باساتخدام النشار اإللكتروناي ال يحتااج الباحاث إلاى شاراء مرجاع معاين أو تصاويره حياث نشر ا -3

يستطيع الحصول عميو إلكترونيًا. من أمثمة شركات النشر المتخصصاة فاي النشار األكااديمي والتاي اتجيات نحاو النشار 
ىاذه المجموعاة كانات تنشار   .Bedford, Freeman and Worth Publishing Group االلكتروناي مجموعاة

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
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مرافقاة لمكتااب. كماا قامات ىاذه الشاركة باالنتقاال  CD وتزود الكتاب بافقراص مضاغوطة Textbooks الكتب األكاديمية
إلى النشر اإللكتروني فراحت تنشر كتبيا عمى اإلنترنت بحيث يشاترى الطالاب الكتااب مان اإلنترنات وال يمكناو اإلطاالع 

 فع , بيذه الطريقة قممت التكاليف وتحولت طريقتيا من )اطبع ثم وزع( إلى )وزع ثم دع المشترى يطبع(عميو إال بعد الد
وىكذا فإن الواقع يؤكد عمى أن المطابع الجامعياة تتجاو نحاو النشار االلكتروناي لمكتاب ؛ ذلاك أن النساخ االلكترونياة مان 

األمريكياة مان الكتاب المطبوعاة انخفضات إلاى  الجامعاات الكتاب تاؤثر سامبا عماى مبيعاات الكتاب المطبوعاة فمبيعاات مطاابع
% كماا 10لمكتب المجمدة, فيما وصل حجم انخفاض الكتب ذات الغالف الورقي إلى نحو  2002أ سطس  % في27نحو 

  [15]م.2002 % عام12أن  مشتريات المكتبات من مطابع الجامعات فقد انحدر بفكثر من 
ولوجيااة  يساايم فااي التغمااب عمااى العديااد ماان المشاااكل التااي تاانجم عاان كمااا أن النشاار االلكترونااي   كفحااد األساااليب التكن

 الكتاب الجامعي المطبوع ، كما أنو يساير التقدم العممي في نشر المعارف، والحصول عمييا بسرعة.
وقاااد دخااال بالفعااال عاااددا ضاااخما مااان دور النشااار الجامعياااة مجاااال النشااار االلكتروناااي لماااا يحققاااو مااان مزاياااا ناااذكر منياااا: 

، تاوفير الوقات ، تقميال التكااليف، سايولة البحاث فضاال عان الحفااظ عماى البيئاة. وعماى الار م مان ذلاك فاإن النشار  التفاعمية
االلكترونااي فااي الجامعااات العربيااة يواجااو صااعوبات لعاال أىميااا : عاادم وجااود قااوانين تضاامن حمايااة حقااوق المااؤلفين ، عاادم 

شاورة عماى االنترنات ؛ لاذا فاان البااحثين يتارددون فاي تقاديم بحاوثيم اعتراف المجان األكاديمية ولجاان الترقياات باألبحااث المن
 .[16]لمنشر في الدوريات االلكترونية ويفضمون الدوريات الورقية 

 واقع النشر الجامعي عمى المستوى العالمي:       -2/4
األمريكياة  ممياار دوالر سانويا ، وتتصادر الوالياات المتحادة 20يبم  حجم صناعة النشر الجامعي في العالم ما يزيد عن 
 5.8% ماان ىااذه الصااناعة ؛ إذ يصاال حجاام مساااىمتيا إلااى 25صاناعة النشاار الجااامعي حيااث تسااتفثر وحاادىا بمااا يزيااد عاان 

ويكفااي لمداللااة عمااى أىميااة دور النشاار [17]م 2007مميااار دوالر ساانويا وفقااا إلحصاااء المجمااة األمريكيااة لمتعماايم العااالي عااام 
مميون  100دار نشر أكاديمية واحده  وىي )أكسفورد( يزيد عن  الجامعية في حركة النشر عموما أن نذكر أن حجم مبيعات

 .[18]جنيو إسترليني 
مطبعاة  99ويوجد فاي العاالم حالياًا عادد ضاخم مان المطاابع الجامعياة ، ويبما  عادد المطاابع الجامعياة فاي أمريكاا حالياا 

مريكاا. وتطاور األمار % من إجمالي الكتاب المنشاورة سانويا فاي أ10ألف كتاب سنويا بما يعادل  11جامعية، وتنشر حوالي 
حتااى أصاابح لمنشاار األكاااديمي )الجااامعي( جمعيااات واتحااادات خاصااة بااو وماان أشاايرىا " اتحاااد مطااابع الجامعااات األمريكيااة 

"AAUP" Association of American university press  م ، ويبما  عادد أعضاائو اآلن 1937والاذي أنشاف فاي عاام
 [19] أكثر من مائة عضو في أمريكا وكندا فقط .

ممكااة المتحاادة يوجااد دور نشاار جامعيااة ممحقااة بجامعاتيااا العريقااة مثاال جامعااات كااامبردج ، وىارفااارد ، وليفربااول وفااي الم
 م  وىاو اتحااد المطاابع الجامعياة 1966تفسيساو عاام  ومانشستر ، وأكسفورد و يرىا ، وتستظل ىذه الدور بإتحاد عاام لياا تام

 "AUP  " Associated university presses  فاي فرنسااا اتحاااد أيضااا تحات اساام الجمعيااة الفرنسااية لاادور كمااا أنشااف
وتضام دور النشار الجامعياة فاي فرنساا مثال   Association française des presses d'université النشار الجامعياة

 [20]ليون ، وليل ، جرينوبل و يرىا
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ة فااي العااالم ، وفيااو تواجااو المطااابع الجامعيااة العديااد ماان التحااديات ؛ يعااد القاارن الحااادي والعشاارين قاارن التغيياارات الشااامم
منياااا ماااا يتصااال بالجواناااب التكنولوجياااة والفنياااة ، والتحاااديات التنظيمياااة المتعمقاااة بالمكوناااات البشااارية والوظيفياااة ، فضاااال عااان 

ي يكماااان فااااي ماااادى قاااادرة األفااااراد التحااااديات الماليااااة المتعمقااااة بجوانااااب التموياااال والميزانيااااات الالزمااااة، إال أن التحاااادي الحقيقاااا

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
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والمؤسسات عمى استثمار التقنيات بكفااءة ، والقادرة عماى اساتيعاب التغييارات الحتمياة ، ىاذا باإلضاافة إلاى القادرة عماى خماق 
 األطر االجتماعية الالزمة لذلك التغيير.

 [17]: ويمكن تسميط الضوء عمى  أىم التحديات  التي أثرت عمى قطاع النشر الجامعي فيما يمي
ر الوساااائل التكنولوجياااة الحديثاااة كاإلنترنااات والشااابكات الداخميااة االلكترونياااة لمجامعاااات والتاااي أتاحااات إمكانياااة شاااراء ظيااو  -1

 الكتاب والمقرر الجامعي من خالل اإلنترنت  مما أثر عمى توزيع الكتاب الجامعي .
والااذي يشااكل منافسااا   Custom Textbookأساايمت التقنيااات الحديثااة فااي ظيااور مااا يساامى الكتاااب الجااامعي المتغياار -2

 قويا لمكتاب التقميدي .
تزايد وانتشار الجامعات الخاصاة واألىمياة والجامعاات االفتراضاية بجاناب الجامعاات التقميدياة الحكومياة ساوف يسايم فاي  -3

 تنشيط حركة النشر األكاديمي.
امعي في العديد من الدول النامية واألقل ظيور المقررات الجامعية الدولية سوف يؤثر عمى األسواق المحمية لمكتاب الج -4

 تقدما من العالم الغربي .
ظيور ما يسمى بنظم التعميم المفتوح ؛ حيث قامت الكثير من الجامعات العالمية بوضاع جمياع مقرراتياا الجامعياة عماى  -5

 Yaleرا جامعاة ييال اإلنترنت بشكل مجاني ، مما يؤثر عمى جوانب عديدة في قطاع النشر الجامعي ؛ فقد أعمنت ماؤخ
 األمريكية أنيا سوف تتيح ممفات الفيديو لمعظم المحاضرات مجانا عمى اإلنترنت مع نص المحاضرة بعدة لغات.

التغييارات العدياادة فااي مجااال اإلنفاااق التعميمااي األكاااديمي وظيااور القطاااع الخاااص بقااوة فااي مقاباال الشااكل التقمياادي لاادعم  -6
 التعميم العالي من خالل الدول

 معوقات النشر الجامعي في الجامعات السعودية: -2/6
بالر م من أن األبحاث العممية الساعودية حققات مقادارا ال بافس باو مان القباول والتافثير عماى المساتوى الادولي خاصاة ماا 

ي تواجاو ينشر في التخصصات العممية والصحية واليندسية. إال أن اإلشكالية تكمن فاي البحاوث الصاادرة بالمغاة العربياة والتا
معوقات في قبول النشر باألوعية العالمية وبالتالي يصعب تصنيفيا . وبصورة عاماة ازداد وتضااعف النشار العمماي بفنواعاو 

 2245م )منياا 2011بحث بنياياة  2500م إلى 2007بحثًا في  455في أي إس أي لجامعة الممك سعود مرات عدة من 
إلااى  493بحثااًا، وجامعااة الممااك فيااد ماان  862م إلااى 2007بحثااًا فااي  421ورقااة عمميااة(، وجامعااة الممااك عبااد العزيااز ماان 

بحثاًا لكال جامعاة  30، وجامعاات القصايم وطيباة وأم القارى مان الاا217بحثاًا فقاط إلاى  11بحثًا، وجامعة الطائف مان  667
 بحث. كما ىو موضح فى الشكل البياني التالي . 100إلى أكثر من 

 
 نقال عن صحيفة الجزيرة األحد 11 ربيع الثاني 1433 العدد 14402
http://www.al-jazirah.com/2012/20120304/cu1.htm 

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn4
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ومع ىذا ال يزال الرصيد التراكماي حتاى تااريخ الياوم ألبحااث الجامعاات الساعودية ضائياًل مقارناة بجامعاات دولياة رائادة؛ 
ألاااف بحاااث،  13امعاااة المماااك فياااد: ألاااف بحاااث، وج 22فالرصااايد التراكماااي فاااي أي إس أي ألبحااااث جامعاااة المماااك ساااعود: 
بحثاًا. بينماا  1760بحثاًا، وجامعاة المماك فيصال:  2690وجامعة الممك عبد العزيز: ستة آالف بحث، وجامعة الممك خالد: 

م أي  179ألف بحث، وكامبريدج  230ألف بحث، وستانفورد  320الرصيد التراكمي ألبحاث جامعة ىارفارد  ألف بحث، وا 
ألاااف بحاااث،  240ألاااف بحاااث. أماااا الجامعاااات اآلسااايوية: جامعاااة طوكياااو أكثااار مااان  153كسااافورد ألاااف بحاااث، وأ 164تاااي 

ألاف بحاث،  45ألاف بحاث، وجامعاة طياران  83ألف بحث، والجامعة الوطنياة السانغافورية:  120وجامعة سيئول الوطنية: 
 .ألف بحث 60ا أكثر من ألف بحث. ومن باب المقارنة فقط، الجامعة العبرية في القدس لديي 25وجامعة إسطنبول 

وجميااع تمااك الجامعااات الرائاادة تنااتيج التعاااون الاادولي بااين الباااحثين، الااذي يثبتااو االنتماااء الماازدوج لمباااحثين الااذي يظياار 
مردوده عمى نوعية وجودة وكثافة األبحاث والنشر العمماي المميز،نجاد أن عادد األبحااث التاي ينشارىا أعضااء ىيئاة التادريس 

ية ونسبة الباحثين الدوليين العاممين والمتعاونين في الجامعاات الساعودية مقارناة بالجامعاات الدولياة الرائادة بالجامعات السعود
 ال تزال متواضعة وضئيمة، وتستمزم العمل الجاد عمى زيادتيا وتطويرىا . وذلك نتيجة لمجموعة من المعوقات من أىميا :

ي الجامعاات مماا يضاطر صااناعة النشار العمماي فااي العدياد مان الجامعااات ال يمقاى النشار اىتماماا ماان القياادات العمياا فاا -1
 إلى التراجع .

وجااود بعااض الممارسااات السياسااية التااي تااؤثر عمااى  المؤسسااات األكاديميااة والنشاار الجااامعي ؛ منيااا تاادخل الساامطة فااي  -2
مكانية التعبير عان االخاتالف حتاى ماع ممثماي السامطة السياساية  األمور األكاديمية مما يتناقض مع الحرية األكاديمية وا 

؛ فنجد تيميشا لمكوادر البحثية التي ال تتفق وسياسية السمطة ، ونشر أبحااث  يار صاالحة لمنشار بادافع المحساوبيات ، 
ممااا يااؤثر ساامبا عمااى أنشااطة  -وخاصااة فااي العااالم العربااي  –فضااال عاان ضااعف المخصصااات الماليااة لمبحااث العممااي 

 رىا، وكذلك عمى مؤسسات البحث العممي.البحث العممي المختمفة وتطوي
تقوقااع النشاار العممااي العربااي فااي نطاااق محاادود والعجااز عاان االنتشااار الواسااع ؛ فماان النااادر أن يتاارجم بحااث عربااي إلااى  -3

 المغات األخرى .
اضااحة إساتراتيجية و   يااب المعاايير الواضاحة التااي تحادد أصاول وقواعاد التاافليف والتحكايم والنشار، وعادم وجااود سياساة -4

 لمبحث العممي.
عدم االىتمام باإلعالن والدعاية عن إصدارات النشر الجامعي ، فضال عن عدم وجود شبكة توزيع لتصريف إصادارات  -5

 دور النشر الجامعية .
 الواقع يؤكد أن نشاط دور النشر الجامعية يصطدم بمعوقات إدارية تحد من قدرتيا عمى المنافسة.-6

ت التااي لحقاات بالنشاار العممااي داخاال الجامعااات فااي الااوطن العربااي إلااى عاازوف األساااتذة عاان وقااد أدت كاال ىااذه الساامبيا
النشار فاي مطاابع الجامعاة والبحاث عان منافاذ لمنشار خاارج الجامعاات ، فضاال عان وجاود نظارة مان االحتارام واإلجاالل التااي 

إسااتراتيجية واضااحة لمبحااث  نا سياسااةينظاار ماان خالليااا الباااحثون واألكاااديميون العاارب إلااى المطبوعااات األجنبيااة. لاايس لاادي
 العممي.

 المشكالت التي تعوق النشر في المجالت المحمية :
عممية النشر في بعض المجالت قد تستغرق أكثر من عام منذ استالميا البحث, وقد ترد إحداىما بفنيا لم ترسل البحث  .1

 ثو لمتحكيم،لمتحكيم، بينما تذكر أخرى أن مشاكل إدارية لدييا تمنعيا من إرسال بح
كثيارا مان المجااالت تتطماب تواصااال ىاتفياا مااع مسائولي النشاار ماا يضاايع وقات الباحااث، إال إذا كانات لديااو واساطة بقساام  .2

 التحرير، عادا ذلك يقدح في نزاىة النشر ويقمل من مستوى المجمة
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لجامعاة، والتخصصاات أن النشر العممي يتفاوت من جامعة ألخارى فاي الساعودية نتيجاة عادة عوامال مان أىمياا: نشافة ا .3
 الموجودة فييا، وتاريخ أقساميا العممية، والمستوى العممي ألعضاء ىيئة التدريس.

 مشاكل النشر : -2/7
 :ىناك جممة من المشكالت والصعوبات والتحديات التي تواجو النشر ، وأبرز ىذه المشاكل

لباااحثين صااعوبات ميمااة ذات عالقااة بتطبيقااات : حيااث يعاااني العديااد ماان اصةةعوبات ناتجةةة عةةن التطبيقةةات التكنولوجيةةة .1
 :[17]تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، والتي تعكس سمبا عمى إنجازىم لبحوثيم العممية ونشرىا، من أىميا اآلتي

األمياااة التكنولوجياااة: حياااث يعااااني كثيااار مااان البااااحثين مسااافلة ألمياااة التكنولوجياااة، وعااادم قااادرتيم عماااى اساااتخدام الحاساااوب -أ
وذلااك لعاادم امااتالك بعضاايم لمميااارات الالزمااة فااي ىااذا المجااال، لااذلك يعتمااد ىااؤالء عمااى زمااالء لياام واإلنترناات بفعاليااة، 

 .لمقيام باسترجاع المعمومات المطموبة أو عمى أمناء المكتبات
مقاومة التغيير: إذ يزال بعض الباحثين يفضمون الطرق التقميدية في البحث عن المعمومات المطموبة، مبررين ذلك بعاد  -ب

جتيم إلااى المصااادر اإللكترونيااة لتااوافر ىااذه المعمومااات فااي المصااادر المطبوعااة، ممااا يحاارميم ماان معمومااات حديثااة حااا
 .ميمة في المجال

ضاعف معرفااة الباااحثين بقواعاد البيانااات المتاحااة:يحتاج البااحثون فااي الوقاات الحاضار إلااى قواعااد بياناات أساسااية وحديثااة -ج
ات ومعاارف متخصصاة، وجادير بالاذكر أن ىنااك آالف مان قواعاد البياناات فاي تمكنيم من متابعة ما يستجد من معموم

العالم والدول العربية، إال أن  البية البااحثين ال يعرفاون عان ىاذه القواعاد، وال بطارق اختيارىاا، أو باساتراتيجيات البحاث 
 .وفييا، أو بمحتوياتيا، مما يجعل مسفلة إنجاز بحوثيم بالمستوى المطموب أمر مشكوك في

: يالحظ عمى قوانين المطبوعات في بعض الدول، أنيا تفرض قيودا عمى التاداول والنشار ال الرقابة عمى اإلنتاج الفكري .2
 .[4]تتناسب مع العصر الذي نعيشو اآلن في ظل العولمة وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وانتشار الفضائيات

: يتساابق الناشارين لموصاول لمختماف الييئاات ث العممي.االعتماد عمى العالقات الشخصية والجيود الفردية في نشر البح3
العربية الحكومية منيا والخاصة، بغرض توزيع منشوراتيم البحثية، من خالل العالقات الشخصية، وعماى الار م أن ىاذه 
الطريقااة تعااود بمكاسااب كبياارة عمااى الناشاارين، إال أنيااا ال تحقااق مباادأ تكااافؤ الفاارص بياانيم، فسااوف يااتمخض عاان ىااذه 

 .[21]يقة خسارة بعض الناشرين الذي لم يتمكنوا من الوصول  مى ىذه األماكنالطر 
: إن كثيرا مما ينشر في الوقت الحاضر في الحقول الموضوعية المتخصصة، وبخاصة العممية منيا ىو . صعوبات لغوية4

ذه المغااات، ممااا بالمغااة اإلنجميزيااة وبمغااات أجنبيااة أخاارى، لااذا تقتصاار الفائاادة منيااا عمااى الباااحثين العاارب الااذين يتقنااون ىاا
 .[22]ينعكس سمبا عمى ىؤالء الذين ال يتقنون سوى المغة العربية في إنجاز بحوثيم واكتمال معموماتيا

: إذ لم يتم االتفاق في البمدان العربية لحاد اآلن عماى أنمااط عدم توافر معايير ثابتة ومعترف بيا لكتابة البحوث العممية .5
 .][22وطرق توثيقيااالستشياد المرجعي، وكيفية اقتباس المعمومات 

 :[23]وأيضا من الصعوبات والمشاكل التي يوجييا النشر نذكر منيا   
 أ. طول المدة الزمنية لتقييم البحوث:إذ يستغرق تقييم كثير من البحوث ونشرىا أحيانا أكثر من سنة واحدة.

 .ب. عدم موضوعية بعض المحكمين وضعف قوانين الرقابة والمحاسبة
 .ينج. تغطية المجمة العممية الواحدة لعدة مياد

 .د. ضعف خبرة القائمين عمى بعض المجالت العممية

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn29
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn30
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn32
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn33
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn34
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ه. تعااانى معظاام الجامعااات العربيااة ماان البيروقراطيااة والمشااكالت اإلداريااة والتنظيميااة فضااال عاان وجااودة فجااوة بينيااا وبااين 
لتحقياق مشاركتيا في المجتمع لعادم وجاود مركاز لمنشار يمكان مان خاللاو نشار البحاوث الجامعياة والتعرياف بياا فاي المجتماع 

 .أقصى استفادة منيا
و. عدم وجود معايير موحدة بين الجامعات إلخراج األعمال العممية، فكل جامعة تنفارد بوضاع بعاض المعاايير التاي تختماف 

 .عن  يرىا من الجامعات

 :الرؤية المستقبمية لمنظومة النشر بجامعة الطائف 
جمماة مان االجاراءات التاي يمكان أن تسااىم فاي دفاع عجماة  ر م جممة المشاكل التي تواجو النشار العمماي،إال أن ىنااك 

 :[24]النشر ر م التحديات الموجودة ومن ىذه االجراءات، ما يمي
من خاالل البحاث عان طارق أخارى لمتمويال زيادة الدعم المخصص لميزانية البحث العممي،وجعمياا عماى قماة األولوياات. .5

ع الخاص، وزيادة الموازنة المالية المعتمدة لمجامعات بما يساىم في البحث العممي، منيا: إتاحة الفرصة لمساىمة القطا
 .والبحث العممي

دعم دور النشر الجامعي والنظر إلى عممية النشر عمى أنو نشاط رئيسي من أنشطة الجامعة مما يضفي عمى الجامعة  .6
 .سمعة طيبة في الوسط األكاديمي. من خالل إنشاء مركز لمنشر 

 إمكانات تكنولوجية حديثة ،مع االستقالل المالي واإلداري ليا.العمل عمى إنشاء مطبعة لمجامعة ب .7
 .إطالق موقع إلكتروني لمركز النشر يتضمن جميع المؤلفات )خاصة الكتب المترجمة( .8
 .دعوة جيات النشر بالجامعة إلى االلتزام بالمواصفات القياسية بما يضمن ظيور ىذه األوعية في قالب متميز .9

فيمااا يخااص المشاااركة فااي المااؤتمرات وعاادم التحاارر ماان الاانظم واإلجااراءات البيروقراطيااة ة و إلغاااء التعقياادات اإلدارياا .10
 .،مما يعطى دفعة قوية لمعمل واإلنتاج أفضلتقنينيا،وتسييل ميمات االتصال العممي والتبادل المعرفي

المساااتجدات  دعاااوة جياااات النشااار بالجامعاااة إلاااى عقاااد دورات وبااارامج تدريبياااة مساااتمرة لاااربط العااااممين بياااا بفحااادث .11
 .والتقنيات في مجال النشر

دعااام كااال أناااواع النشااار الاااورقي وااللكتروناااي مااان خاااالل إتاحاااة أوعياااة المعموماااات التاااي تصااادرىا فاااي صاااورة ورقياااة  .12
 .والكترونية في الوقت نفسو

تحفيز أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام النشر االلكتروني وتطوير قدرتيم عمى النشر عبر شابكة اإلنترنات مماا  .13
ثااراء  يساايم فااي تنميااة أدائياام العممااي واألكاااديمي، والتغمااب عمااى المشاااكل التااي تاانجم عاان الكتاااب الجااامعي المطبااوع، وا 

 .المحتوى الرقمي العربي عمى شبكة اإلنترنت
اساااتخدام الوساااائل الحديثاااة فاااي اإلعاااالن عااان إصااادارات الجامعاااة، واالىتماااام بقضاااية التوزياااع، وفاااتح أساااواق جديااادة  .14

 .طبوعاتلتصريف ىذه الم
إقااارار حاااوافز ألعضااااء ىيئاااة التااادريس بالجامعاااة لمنشااار فاااي مجاااالت أي إس أي ولباااراءات االختاااراع واالكتشاااافات  .15

،وعااودة المكافاايت فااي مجااال التميااز البحثااي وجااودة النشاار ألعضاااء ىيئااة التاادريس، مااع تشااجيع حركااة التاافليف .العمميااة
  .والترجمة ، وتخصيص جوائز سنوية مناسبة ليا

ساااتراتيجية لمبحاااث واالتصاااال العممي،عماااى أن تتعااااون فيياااا كااال أجيااازة الجامعاااة ذات العالقاااة مثااال وضاااع خطاااة إ .16
 المطبعة،والمكتبات، ومراكز الحاسب . 

العماال عمااى وضااع تشااريعات لحمايااة حقااوق الممكيااة الفكريااة المتعمقااة باألوعيااة االلكترونيااة، نظاارا ألن التشاااريعات  .17
 .طى كل الجوانب المتعمقة بالتعامل مع المعمومات واألوعية االلكترونيةالخاصة بحقوق التفليف التقميدية ال تغ

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftn35
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ل تماك  .18 ضرورة توجو الجامعة نحو ربط جميع مجالت الجامعة مع ناشر دولي )مثل السيفير وسبرنجر(، حنى تتحوَّ
إس أي أكثار  المجالت من المحمية إلى العالمياة، وأدرجياا فاي قاوائم مجاالت أي إس أي، وباذلك تتاوافر أوعياة نشار أي

 لمنسوبي الجامعة.
اتفاااق الجامعااة مااع محااررين متخصصااين لمتاادقيق المغااوي والمراجعااة العمميااة ألبحاااث أعضاااء ىيئااة التاادريس لزيااادة  .19

  .فرص نشرىا في مجالت أي إس أي ذات معامل التفثير المرتفع
قميمية ومحمية.تفعيل أكبر لبرامج الشراكة والتوأمة العممية مع مؤسسات تعميمية وبحثية عالمي .20  ة وا 
أن تنتيج الجامعة سياساة التحالفاات الدولياة والبارامج التطويرياة لزياادة دعام القطااع الخااص والتعااون الادولي الاذي  .21

  .ينتج نشرًا عمميًا مميزاً 

 مركز النشر المقترح أنشاؤه:
قميرؤية المركز   ميًا وعالميا.:التطمع نحو ريادة عممية في مجال البحوث والكتب العممية محميًا وا 

:النيوض بعممية النشر العممي في الجامعة  من خالل رعاية الترجمة والتفليف ونشر اإلنتاج العممي ألعضاء رسالة المركز 
ىيئاة التادريس فاي جامعاة الطااائف مان مؤلفاات وتاراجم، ونشار األطروحااات والبحاوث العممياة لطمباة الجامعاة المتمياازين. 

 ت وورش العمل والندوات لمجيات الحكومية واألىمية فيما يخص النشر العممي.وتقديم المشورة وتنظيم الدورا

 :المركز أىداف
لمساادة أعضااء ىيئاة التادريس تفليفاًا  والمعرفاة العمام شاتى مجااالت المبتكارة فاي العممياة والكتاب . االرتقااء بنشار البحاوث1

  ية الحديثة. وترجمة ، وتطويره ، وتخزينو بقاعدة بيانات باستخدام وسائل التقن
بمااا يحقااق  . العماال عمااى جعاال المركااز مركااز تميااز عمااى مسااتوى الجامعااات السااعودية وفااق برنااامج عماال ماادروس وماانظم.2

 اليدف في أن يكون رافدًا قويًا إلنتاج المعرفة ونشرىا. 
ياا واحادة ، ورفعيااا . توحياد سياساات النشار فاي الادوريات العممياة المحكماة التااي تصادر عان الجامعاة، وربطياا بمرجعياة عم3

إلاااااااى مساااااااتوى المجاااااااالت العممياااااااة العالمياااااااة المصنفة،والمفيرساااااااة بقواعاااااااد البياناااااااات العالمياااااااة، ذات معامااااااال التااااااافثير 
  . impact factor المرتفع

دون أياة   on line. تسييل إصدار نسخة إلكترونية من النسخة الورقية من كل دورية تصدر عن الجامعة وفتحياا لمجمياع4
مفتوحااة   impact factorاريف مالية.والسااعي نحااو إصاادار مجااالت الكترونيااة ذات معاماال تاافثير مرتفااع قيااود أو مصاا

  تابعة لمجامعة يكون التقدم لمنشر فييا إلكترونيًا، لخفض التكاليف.
والمؤسساات البحثياة ذات العالقة،بتيساير تباادل  والجامعاات الطاائف باين جامعاة والفكرياة العممياة الصاالت . توطياد5

 المعمومات في مجال المنشورات العممية
. تسويق اإلنتاج العممي  مان مجاالت وكتاب التاي تصادر عان الجامعاة محميااا، وعربيااا، وعالميااا؛ والمشااركة فاي المعاارض 6

 المحمية، والعربية، والدولية بيدف تعريف رواد ىذه المعارض باإلنتاج العممي الذي تنشره الجامعة. 
رفاع كفااءتيم ماان خاالل تاوفير بيئاة بحثيااة مدعماة ومعاززة لمبااحثين ماان أعضااء ىيئاة التادريس و ياارىم . تادريب البااحثين و 7

 بعقد الندوات وورش العمل ذات الصمة بقضايا النشر العممي لمبحوث والدراسات والكتب وتوجياتو.
يجاد الحمو  والدراسة بالبحث ومشكالتو طرح قضاياه خالل من بالمجتمع الجامعة . ربط8  .ليا المناسبة لوا 
خاالل عقاد  مان والمعالجاة باالطرح القضاايا وتناولياا لمختماف ومناقشاتيا النظار لتباادل وجياات وحار أكااديمي منبار . تاوفير9

 وورش العمل وحمقات النقاش والدورات بما يحقق التنمية العممية والبشرية . المقاءات والمؤتمرات
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براز تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص .10  النشط الدور من أجل المساىمة في تنمية المعرفة وخدمة المجتمع ، وا 
 والمعرفة. والثقافة الفكر إثراء في لجامعة الطائف والحضاري

 يخماق بماا والكتاب والدراساات المحكام لمبحاوث العمماي لمنشار مجاال الثقاافي والعمماي بتاوفير اإلنتااج نشار قاعدة . توسيع11
 .البشرية التنمية مسيرة في ممي ونتائجوالع البحث بفىمية وعيا

 :Values المركز القيم التي يجب أن يتقيد بيا
 نصر عمى التميز، والتحسين المستمر، وأفضل خدمة ألعضاء ىيئة التدريس .:  Excellency التميز
 نعمل بإخالص، وصدق، وانفتاح، واحترام اآلخر.: Integrity االلتزام

 ر جيود اآلخرين ونعزوىا ليم، ونثمن النجاح.نقد :Recognition االعتراف
 نعتز بعممنا. :Satisfaction الرضا

 إدارة واعية في تعامميا مع من تخدميم لتكسب انتماءىم .: Customer Loyalty انتماء المستفيدين
 الييكل التنظيمي لممركز :

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

وكيلالجبمعخللذراسبدالعليبوالجحج

العلمي

 لعلميورئيسالمجلسا

 إدارحالىشر

 مذيرمركسالىشر

الشئىنالمبليخ إدارحالتسىيق إدارحالمطبثع

 واإلداريخ

 إجراءادالتقذيم

 تحريرالىشر

 اإلخراجالفىي

 المتبثعخ

مراجعخ

 التجبرة

إجراءاد

 التحكيم

راجعخالجمع)م

 التجبرة(

 تجهيسالطجبعي

 الطجبعخ

 التجليذ

 المخسن

التىضيت

 والمىوتبج

 التىزيع

 الجيع

 االشتراكبد

 التحصيل

مخبزن

 التىزيع

 الذعبيخ

 المحبسجخ

شئىن

 المىظفيه

 خذمبدإداريخ

 األرشيف
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  مكونات المركز :
 مي:أواًل: وحدة النشر العم

تتااولى وحاادة النشاار العممااي التصااميم الجرافيكااي والمعموماااتى ألصااول المطبوعااات ماان الكتااب المؤلفااة والمترجمااة سااواًء 
أكانت دراسية أم مرجعية والتاي تحاال إليياا مان المجماس العمماي بعاد إجازتاو لياا وموافقتاو عماى نشارىا، وكاذلك البحاوث التاي 

صداراتيا المجازة باإلضافة إلى الرسائل الجامعية قبمت لمنشر في مجالت الجامعة بفروعيا وتخ صصاتيا، ومراكز البحوث وا 
 الموصى بنشرىا وفًقا لممواصفات والمعايير الدولية.

 ثانًيا: وحدة الترجمة:
 تيدف ىذه الوحدة إلى سد احتياجات الجامعة بترجمة الكتب والمراجع العممية. وتسعى إلى تحقيق األىداف التالية : 

 ضاء ىيئة التدريس عمى ترجمة المؤلفات العالمية المتخصصة.تشجيع أع .1
 خدمة األقسام في الكميات بالجامعة، .2
 تشجيع حركة التعريب واالستفادة من إنتاج المجمعات المغوية. .3
 إعداد وتدريب أعضاء ىيئة التدريس في مجاالت الترجمة. .4

 :التوصيات
 .العممية والمراجع إصدار المجالت العممية والكتب في التوسع .1
 .الجامعة لمطبوعات األرشيف االلكتروني مشروع تنفيذ .2
 .الكتب معارض في المشاركات زيادة .3
 .العالمية البيانات قواعد من إلى عدد العممية المجالت انضمام العمل عمى .4
 .االلكتروني النشر منظومة تطوير .5
 النشر الجامعية. جيات مع التفاىم مذكرات إبرام .6

 
 .1998، الفذلكات في أساسيات النشر الحديث، القاىرة: دار الثقافة العممية، خميفة،شعبان عبد العزيز [1]
 .2010، عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع، 1عميان،ربحي مصطفى ، إيمان السامرائي، النشر اإللكتروني، ط[2]
دار ،مصر:اتحاد الناشرين العرب،اإلص2011عمي،منى فاروق، أشرف البمقيني،تقرير حول النشر في العالم العربي لعام [3]

 .2013األول 
 .2011، مجمة مركز بابل، العدد الثاني، ”واقع النشر العممي في جامعة بابل: دراسة تقويمية“ىمول،إحسان عمي ، [4]
مرزقالل،إبراىيم،إستراتيجية التسويق اإللكتروني لمكتاب في الجزائار: دراساة تقييمياة لممواقاع اإللكترونياة لمناشارين، )ماذكرة [5]

 .2010لمكتبات، جامعة منتوري، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، قسنطينة، مقدمة لنيل شيادة ماجستير في عمم ا
 -دور الجامعااات فااي التنميااة االقتصااادية / تحرياار شااييد يوسااف ، وكوروبنابشاايما ؛ ترجمااة شااعبان عبااد العزيااز خميفااة . [6]

 .القاىرة : الييئة المصرية
دارت [7] يا وخادماتيا ودورىاا فاي تطاوير التعمايم الجاامعي بدر،أحمد،ومحمد فتحي عبد اليادي. المكتبات الجامعية:تنظيميا وا 

 13، 12ص  -. 2001القاىرة: دار  ريب،  -؛ مزيدة ومنقحة.4ط -والبحث العممي.
 متاح في: -( .20/3/2009)الزيارة تاريخ  -( . 2006زىران،محسن. أزمة العمم والعمماء ) سبتمبر ،[8]

  www.mohsenzahran.com/paper/science.doc. 

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
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أكتااااوبر؛  -) ساااابتمبر  3،ع 5عااااالم الكتااااب،مج  –الااااذى يمكاااان أن تتااااواله الجامعااااات العربيااااة.عمر،أحمااااد أنااااور. النشاااار [9]
 م( . 1984
بالر م من أن ىذا الشكل من أوعية المعمومات ال يضم أعمال عممية إال  أن العدياد مان المطاابع الجامعياة فاي الابالد  [10]

ات واألدلة السنوية الصاادرة عان الجامعاة،وىو أحاد العربية اقتصرت عمى ىذا النمط الذي يضم  التقاويم والتقارير واإلحصاء
 النتائج التي توصمت  إلييا دراسة د.حسناء محجوب من انشغال المطابع الجامعية المصرية بالمطبوعات الدفترية .

[11]    Op.Cit -Reitz, Joan M.  
 .2002القاىرة: العربي لمنشر والتوزيع، -1ط -الشيمي،حسنى عبد الرحمن.القراءة في عصر التقنيات [12]
 -)مااااارس 1،ع1مااااج  -مجمااااة مكتباااة الممااااك فيااااد الوطنيااااة. –م،حشمت.االتصاااال العممااااي فااااي البيئااااة االلكترونيااااة.قاس [13]

 م(. 2002أ سطس،
 /http://www.arabcin.netمتاح في:  -( .20/12/2008تاريخ الزيارة )  -أمن النشر اإللكتروني . [14]
 (متاح في2004)أكتوبر8ات المستقبمية ألشكال مصادر المعمومات،مجمة المعموماتية.ع الزىري،سعد بن سعيد.االتجاى[15]

http://informatics.gov.sa/ 
مجماة مكتباة المماك  -تماعياة واالقتصاادية .قاسم،حشمت. الادوريات االلكترونياة المتخصصاة : تطورىاا وتحادياتيا االج [16]

 277ص  -ىا( .1424ذو الحجة ، –) رجب  2، ع 9مج -فيد .
الحمدان،أحمد بن فيد. دور القطاع الخاص في النشر الجامعي فاي المممكاة فاي : ورشاة عمال : الجامعاات الساعودية  [17]

 .53-52ص  -م .2009الرياض : جامعة الممك سعود ،  -وحاجتيا لدور نشر جامعية .
جوب،حسناء محمود. النشر األكاديمي بالجامعات المصرية مع التركيز عمى جامعات القاىرة، عين شمس، األزىر. مح[18]

  .  جامعة القاىرة -كمية اآلداب  –) أطروحة دكتوراه  -م.1993القاىرة،  –وحموان. 
[19] available online at:-Robinson, William C. University Press Publishing.  

 http://web.utk.edu/~wrobinso/561_Iec_univ.html  .- (accessed 05/10/2008) 
ميخائيااااال،موريس أباااااو السعد.النشااااار األكاديمي:ماىيتاااااو وأثااااار دور النشااااار الجامعياااااة فياااااو ، مجماااااة مكتباااااة المماااااك فياااااد  [20]

 م( .1996مايو  -95) ديسمبر  2، ع10الوطنية.مج
راف المستقبل،ورقة مقدماة لصاالح الماؤتمر العرباي ىالل،رؤوف عبد الحفيظ ،تسويق الكتاب العربي:دراسة لمواقع واستش[21]

 .97،ص 2005مايو12-8األول الموسوم بمستقبل صناعة الكتاب العربي في القاىرة،المنعقد يومي 
ىمشااري،عمر أحمااد ، مشااكالت النشاار العممااي فااي الااوطن العربااي ومعوقاتااو )الواقااع والطمااوح(، ورقااة مقدمااة لصااالح  [22]

، جامعاة المماك ساعود، الريااض، 2015أكتاوبر  13-11شار العمماي المنعقاد ياومي المؤتمر الساعودي الادولي الثااني لمن
 المممكة العربية السعودية، 

 :تم اقتباس المعمومات المتعمقة بمشكالت وصعوبات نشر الباحث لبحثو من المراجع التالية [23]
رقااة مقدمااة لصااالح ىمشااري،عمر أحمااد ، مشااكالت النشاار العممااي فااي الااوطن العربااي ومعوقاتااو )الواقااع والطمااوح(، و  -

، جامعاة المماك ساعود، الريااض، 2015أكتاوبر  13-11المؤتمر الساعودي الادولي الثااني لمنشار العمماي المنعقاد ياومي 
 .المممكة العربية السعودية

،مجمة البحوث كمية اآلداب،الصادرة عن جامعاة المنوفية،مجماد ”النشر الجامعي في العصر الرقمي“رضا سعيد مقبل، -
 .2011،أبريل85

 :تم اقتباس المعمومات المتعمقة بالحمول المقترحة  لمعالجة مشاكل النشر من المراجع التالية [24]

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#_ftnref31
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