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 ودروه في تطوير البحث العلمي النشر االلكتروني
 

 هناء عبد الحكيم كاظم                                             سيناء شمال مصحب
 كلية االداب/  الجامعة المستنصرية              كلية االداب  /الجامعة المستنصرية

 
 الخالصة

اللكتروني لدى طلبة كلية العلوم فيي الجامعية المستنصيرية يهدف البحث الى التعرف على استخدام النشر ا
اسييتخدمخ الدراسيية الميينه  .ومييا  ييي اشييكار مصييادر المعلوميياخ التييي يسييتخدمها الطلبيية فييي مشييا ريعهييم البح ييية 

طالب وطالبة استخدم العينة الطبقية التناسبية كيددا  لجميا البيانياخ  624المسحي للمرحلة الرابعة والبالغ عد د م 
 .طالب وطالبة  222ع على وز 

  :خرجخ الدراسة بعدد من النتائ  ا مها
تباينييخ اراا الطلبيية فييي اسييتخدامهم لصييادر المعلوميياخ االلكترونييية بييدن الكتييب العلمييية تعييد ميين ا ييم مصييادر  -1

  .%21,23اما التقارير بلغخ % 22,23النشر االلكترونية وبلغخ 
تليها مراكز ومقا ي االنترنيخ وصصيخ الدراسية اليى االتيي % 26,13شكلخ نسبة استخدام حاسباتهم الشخصية  -2
: 

تقنيييية االصيييرا  ,كالحواسييييب ,ضيييرور  العمييير عليييى تيييوفير تقنيييياخ النشييير االلكترونيييي فيييي المكتبييياخ الجامعيييية  -1
  .الوسائط المتعدد  لغرض استخدامها,المكتنز  

  .در المعلوماخ االلكترونيةتدريب طلبة الجامعاخ والمعا د على كيفية استخدام صواعد البياناخ ومصا -2

Abstract 
Diffusion electronic and turn in scientific search development of scientific 

college almustansaraih university.   
The search purpose of the knowlegment to use electronic diffusion for college student 

in scientific of almustansaraih university  and what are the shapes and information 

sources that it the student are using in project search  the study is using continuous 

method for the 4
th

 level and many adult 426 for all genders the caste of division that 

proportionally  223 from the students for all data that instrument at 223 students are 

distributed  the study expense with many of result that 1- the students opinion of 

contrast the sources for using while electronic information the result  are appeared it 

the scientific of books are very important sources and electronic diffusion and it 

became for  using ratio 32,27 % as for 31,39 % the reports .2- the rate is instituted for 

using personality portable 24, 19 % and follow coffee net and spots  and the study 

order to:- 

1- It must be to work at providence the electronic diffusion technical in university of 

library . like  computers and the technique disk.For using it and several model.  
2-The student of the institution and universities training of using data base and 

sources and information electronic how. 

 المقدمة
 حفي  وسيائر فيي جذريية تحيوالخ المعاصير العيالم يشيهد ا التيي واالتصياالخ المعلومياخ تقنيية احيد خ

 وشبكاخ بالحواسيب تم لخ والتي العصرالحالي يعيشها التي المعلوماتية ال ور  وتن يمها  ادارتها في  ر المعلوماخ

 والناشيرون لنشرا ةييييصناعتواجه  اكبرتحداذ اسهمخ  التطوراخ صمة ذه تعتبراالنترنخ حيث واالتصاالخ المعلوماخ

 الييى الفكيير  النتييا  بايصييار وانتهيياا النشيير عملييياخ ميين ابييدا حييديثلا عصيير النشيير مجييار دخيير ونفقييد التقليييد 

النشر االلكتروني ودوره في تطوير البحث العلميالعنوان:

مجلة جامعة بابل - العلوم االنسانيةالمصدر:

جامعة بابلالناشر:

كاظم، هناء عبدالحكيمالمؤلف الرئيسي:

مصحب، سيناء شمال(م. مشارك)مؤلفين آخرين:

مج21, ع3المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2013التاريخ الميالدي:

946 - 934الصفحات:

:MD 721018رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

HumanIndexقواعد المعلومات:

البحث العلمى، النشر االلكتروني، الجامعة المستنصرية، المكتبات الجامعية، مصادرمواضيع:
المعلومات اإللكترونية

http://search.mandumah.com/Record/721018رابط:

© 2021 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/721018


 
 

 439 

 ودروه في تطوير البحث العلمي النشر االلكتروني
 

 هناء عبد الحكيم كاظم                                             سيناء شمال مصحب
 كلية االداب/  الجامعة المستنصرية              كلية االداب  /الجامعة المستنصرية

 
 الخالصة

اللكتروني لدى طلبة كلية العلوم فيي الجامعية المستنصيرية يهدف البحث الى التعرف على استخدام النشر ا
اسييتخدمخ الدراسيية الميينه  .ومييا  ييي اشييكار مصييادر المعلوميياخ التييي يسييتخدمها الطلبيية فييي مشييا ريعهييم البح ييية 

طالب وطالبة استخدم العينة الطبقية التناسبية كيددا  لجميا البيانياخ  624المسحي للمرحلة الرابعة والبالغ عد د م 
 .طالب وطالبة  222ع على وز 

  :خرجخ الدراسة بعدد من النتائ  ا مها
تباينييخ اراا الطلبيية فييي اسييتخدامهم لصييادر المعلوميياخ االلكترونييية بييدن الكتييب العلمييية تعييد ميين ا ييم مصييادر  -1

  .%21,23اما التقارير بلغخ % 22,23النشر االلكترونية وبلغخ 
تليها مراكز ومقا ي االنترنيخ وصصيخ الدراسية اليى االتيي % 26,13شكلخ نسبة استخدام حاسباتهم الشخصية  -2
: 

تقنيييية االصيييرا  ,كالحواسييييب ,ضيييرور  العمييير عليييى تيييوفير تقنيييياخ النشييير االلكترونيييي فيييي المكتبييياخ الجامعيييية  -1
  .الوسائط المتعدد  لغرض استخدامها,المكتنز  

  .در المعلوماخ االلكترونيةتدريب طلبة الجامعاخ والمعا د على كيفية استخدام صواعد البياناخ ومصا -2

Abstract 
Diffusion electronic and turn in scientific search development of scientific 

college almustansaraih university.   
The search purpose of the knowlegment to use electronic diffusion for college student 

in scientific of almustansaraih university  and what are the shapes and information 

sources that it the student are using in project search  the study is using continuous 

method for the 4
th

 level and many adult 426 for all genders the caste of division that 

proportionally  223 from the students for all data that instrument at 223 students are 

distributed  the study expense with many of result that 1- the students opinion of 

contrast the sources for using while electronic information the result  are appeared it 

the scientific of books are very important sources and electronic diffusion and it 

became for  using ratio 32,27 % as for 31,39 % the reports .2- the rate is instituted for 

using personality portable 24, 19 % and follow coffee net and spots  and the study 

order to:- 

1- It must be to work at providence the electronic diffusion technical in university of 

library . like  computers and the technique disk.For using it and several model.  
2-The student of the institution and universities training of using data base and 

sources and information electronic how. 

 المقدمة
 حفي  وسيائر فيي جذريية تحيوالخ المعاصير العيالم يشيهد ا التيي واالتصياالخ المعلومياخ تقنيية احيد خ

 وشبكاخ بالحواسيب تم لخ والتي العصرالحالي يعيشها التي المعلوماتية ال ور  وتن يمها  ادارتها في  ر المعلوماخ

 والناشيرون لنشرا ةييييصناعتواجه  اكبرتحداذ اسهمخ  التطوراخ صمة ذه تعتبراالنترنخ حيث واالتصاالخ المعلوماخ

 الييى الفكيير  النتييا  بايصييار وانتهيياا النشيير عملييياخ ميين ابييدا حييديثلا عصيير النشيير مجييار دخيير ونفقييد التقليييد 



 
 

 439 

 المسييتفيدين وخييدماخ لمعلوميياخا خييدماخ علييى  ييائا تييد يرا ا رالنشييرااللكتروني لقييد. المناسييب بالشييكر المسييتفيدين
 اوصيييودا تعقيييداخ دون بسييهولة المعلوميياخ ميين الهائيير الكييم ميين واالسييتفاد  للطيياع للبيياح ين الفرصيية اتيحييخ حيييث

 .داريةاومالية
 للدراسة االطارالعام
 البحث في الطلبة صبر من تستخدم التي المهمة الموضوعاخ من الكترونيا المنشور  المصادر تعد:الدراسة مشكلة

 مصادرالمعلوماخ استخدام من الطلبةالزالوايعانون بعض ان اال وحدي ة وافية معلوماخ  من لماتحمله ران  ميالعل
  -: االتية باالسئلة الدراسة مشكلة تشخي  ويمكن.العلمي البحث في ا ميتها من الرغم االلكترونيةعلى

 التخر ؟ مشروع الطلبةالمصادرالمنشور الكترونيافي يستخدم  ر- 1
 بحو هم؟ اعداد الطلبةفي يستخدمها التي مصادرالمعلوماخ مااشكار- 2
 االلكترونية؟ مصادرالمعلوماخ على الحصور ماالمنافذالمعتمد في- 2

 عملية وتحسين تطوير في ائا  تطورا احدث اذ الكتروني النشر ا مية من الدراسة ا مية تنبا :الدراسة اهمية
 احدى الجامعاخ في والطلبة لاساتذ  العلمي البحث ويعد. المستفيدين الى وايصالها ونشرالمعارف المعلوماخ بث

 الن رية الدراساخ محدودية بسبب الدراسة  ذه ا مية برزخ  نا ومن النشرااللكتروني بعالم تد رخ التي المجاالخ
 .العلمي البحث على وا ره االلكتروني بالنشر والمتعلقة المنشور 
 :  االتية اال داف تحقيق سةالىالدرا تسعى:الدراسة اهداف

 وفوائده وخصائصه العلمي البحث ا مية الضوا على تسليط -1
 الجامعةالمستنصرية كليةالعلوم طلبةالمرحلةالرابعةالصسام بحوث في النشرااللكتروني االستفاد من مدى معرفة- 2
 العلمي البحث فيااللكترونيةالمستخدمة مصادرالمعلوماخ استخدام في التباين مدى على التعرف- 2
  .تم استخدام المنه  المسحي ذاخ العاصة بمجتما الدراسة :منهج الدراسة 
 ادوات جمع البيانات  
  (.1) رصم الملحق ان ر اسئلة( 11) االستبيان الذ  تضمن -1
  .من مقرر  االصسام العلميةسجاخ الحضور  -2
 .واالجنبية العربية المصادر -2

 كليييةالعلوم: المكانييية.2112- 2112:  الزمنييية .اللكترونييي والبحييث العلميييالنشيير ا :الموضييوعية :حدددود البحدد 
 .المستنصرية الجامعة -( العلمية االصسام)

اسيتمار  مين ( 222)بلغيخ عيدد االسيتماراخ التيي تيم توزيعهيا عليى طلبية االصسيام العلميية  :اجراء جمدع المعلومدات
 اسيتمار  (222)كاميرالفعر تيم الحصيور عليى حجيم العينية وب (المختار  العينة حجم)اجر استرجاع الرصم المطلوب 

 العليوم كليية فيي وطالبية طاليب 222عليى عشيوائيا توزيعها وتم اسئلة( 11) على اشتملخ التي االستبيان تحلير تم
 . (1) رصم جدور في موضح كما. الكلية اصسام على موزعين

 
 
 
 

 (1)جدول 
 العينةالمجتما حجم اعداد –صالصسام العلمية  التسلسر
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 االصلي الطلبة
 21 42 الحاسباخ -1
 22 116 البايلوجي–علم االحياا  -2
 21 41 الفيزياا -2
 21 111 الكيمياا -6
 66 88 الرياضياخ -2
 14 22 االنواا الجوية -4

 222 664  المجموع
 اإلطار النظري

 مع ييم فييي المكتبييي النشيير مصييطلح مييا متييداخا االلكترونييي النشيير مصييطلح اسييتخدم لقييد:االلكتروندد  النشددر- 1
 مييين اليييرغم عليييى المصيييطلحين كيييا بيييين التمييييز مييين البيييد  نيييا ومييين الموضيييوع  يييذا تناوليييه التيييي العربيييية االدبيييياخ
 توفير يعني االلكتروني النشر اما,  واالسترجاع والتخزين النشر في الحاسوب على منها كر يعتمد حيث تداخلهما
 اسييتخدام انييه علييى االلكترونييي للنشيير اخيير تعريييف يمكيين وعليييه( 1) وفييور  الكترونييي بشييكر المعلوميياخ مصييادر
 . للمستفيدين وتقديمها المعلوماخ ونشر ومعالجة انتا  عملياخ في الحاسوب

 العالميية الحيرب بعيد ميا فتير  اليى االلكترونيي النشير تجيارب بدايية تعيود :والتطدور النشأة– االلكترون  النشر- 2 
 اليى االلكترونيي النشير بعضيها دفيا التيي االخترعياخ مين لك يير االولى االر اصاخ شهدخ لتيا الفتر  و ي ال انية

  هييير كيييذل  التحدييييد وجيييه عليييى التخيييزين واجهيييز  واالتصييياالخ الحواسييييب بهيييا ويقصيييد الحاليييية مكانتيييه يحتييير ان
 وحفييي  النشيير اشييكار عليييى تطييرص سييوف التيييي القادميية التحييوالخ مييين نييوع عيين معلنيييا االلكترونييية المجليية مصييطلح
 التيي والسيجاخ الكتيب تخيزين عليى بقيدرتها( مييمك ) االلة فكر   هور ذل  وصاحب, باكملها التقليدية المعلومة

 (2. ) دائم بشكر المطلوبة المعلوماخ على للحصور استشارتها يمكن
 نشيييرال وتطيييوير ا هيييار محاولييية فيييي بيييدص مييين  يييي التقلييييد  النشييير تكييين ليييم انيييه الييييه االشيييار  يجيييدر ومميييا
 االصرا  وتطوير االتصار شبكاخ عن المسؤولة والمؤسساخ المستفيدين ومجاميا مكتباخ كانخ وانما االلكتروني
  المهميية  ييذه عيياتقهم علييى منافييذ  ييم التسييعيناخ فييي االنترنييخ شييبكة انتشييار وخييار ال مانينيياخ بداييية فييي الضييوئية

 العلمياا بيين العلميي االتصيار عمليياخ تفعيير  و رنخاالنت شبكة على االلكتروني النشر من الرئيسي الهدف  كان
 الماديية الميواد مين بمجموعة االلكتروني النشر مصطلح ارتبط لقد (2) االطاق على تجاريا منه الغرض يكن ولم

 بجييود  يتميييز واحييد مسييتند فييي والصييور والرسييوم واالطيياراخ النصييو  يضييم ملفيياخ بتييوفير تسييمح التييي والبشييرية
 الشييخ   ييو والمسييتفيد,المييودم,الضييوئي الماسييح جهيياز, الطابعيياخ, الحواسيييب  ييي المييوارد  ييذه ابييرز وميين عالييية

 .التكنولوجيا تل  خدامتاس على المتمر 
 االنترنيخ عليى الصيرف االلكترونيي بالشيكر المصيادر بعيض الييوم ت هير :(4) واالنترندت االلكتروند  النشر- 3

 دوريياخ او الباشير الخيط عليى كتب, الكترونية كتب م ا هامن تسمياخ عد  عن( www) العنكبوتية الشبكة عبر
( 3411) حيوالي( 1333) عيام فيي االنترنيخ عليى المتيؤخر  اليدورياخ عيدد بليغ فقيد.  الكترونية جامعية رسائر او

 دوريية 12,36 اليى اليرصم  يذا صفيز 2111 عيام وفيي 1333 عيام في دورية ( 8,311) الرصم  ذا وصر  م دورية
 . سنو  كبير بشكر تزايدي العدد و ذا
 عليى الشبكاخ صدر   و احد حدود في االلكتروني للنشر االولى اال داف انحصرخ لقد:النشراالكترون  اهداف-4

 اليييى تتعييدا االكترونييي النشييير ا ييداف بييداخ الوصييخ ميييرور وبعييد العسييكرية االغييراض لخدمييية النصييية الملفيياخ نقيير
 يليي ميا اليى النهاية في تتركز ا دافه واصبحخ االفراد ذل  في بما ر اوغي العلمية والجمعياخ االكاديمية المؤساخ

 : 
 .له جديد تكنلوجي مفهوم وتوفير العلمي االتصار-1
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 . التكنلوجي السباق  ر في العلمي البحث عملياخ تسريا-2
 .االكاديمي جار تال النشر توفير-2
 .االلكترونية  جار تال فر  تعميق-6
 . الكترونية اوعية شكر على الدور عضلب الفكر  النتا  وضا-2
 علييى االلكترونييية المعلوميياخ مصييادر ميين انييواع اربعيية تحديييد يمكيين:االنترنددت علدد  االلكتروندد  النشددر انددوا -5

- :( 4) االنترنخ
 صيفحاخ عليى االلكترونيية معلومياخ شيكر عليى االوليية المعلومياخ مصيادر مين و ونيوع :اوليي الكترونيي نشر-1
(www). 
  .والكتروني مطبوع بشكلين توجد المعلوماخ مصادر من نوع و و: مواز  لكترونياال نشر-2
 او االنكلييييز  االدب فيييي الكتيييب منهيييا الخيييط عليييى والكتيييب االلكترونيييية الكتيييب نجيييد و نيييا :نشيييرالكتروني اعييياد -2

  .وغير ا االمريكي
 . والفيزياا والرياضياخ ااالكيمي علوم م ر خا  بشكر ويوجد العاد  النشر ويسبق :مسبق نشرالكتروني-6

 اليى واللجيوا التقلييد  النشير عن االبتعاد في صسهمخ التي العوامر من عدد  نال : االلكترون  النشر نمو عوامل
  -: باالتي نلخصها االلكتروني النشر تقنية
 . العاملة اليد وتكاليف الورق وصناعة انتا  تكاليف تزايد مشكلة-1
 . الورصية للمصادر انيةوالمك التخزنية المشكلة-2
 . والتمزق للتلف القابلة الورصية االصور طبيعة-2
 . الورصية المصادر وايصار وشحن نقر مشكاخ-6
 (ومستخلصاخ كشافاخ عمر, فهرسة, كالتصنيف) واجراااتها التو يقية المشكاخ-2
 . والدصيقة السريعة المعلوماخ الى وحاجته المعاصر المستفيد طبيعة-4
 المعلومياخ مين الهائير الكيم بين من المعلوماخ على الحصور في الباح ون يواجهها التي والمشكاخ هورالجم-3
. 
 والمسيتفيدين البياح ين اليى المعلومياخ ايصيار فيي لهيا المصياحبة والتكنولوجيياخ الحواسيب تتحيها التي الفر -8
 .  المتر ونيا ونشر ا عملها اماكن في

 من تحد التي المشاكر عددمن فهنا  للنشر الم الي االسلوب  و االلكتروني النشر ان: االلكترون  النشر مشاكل
  -: المشاكر ابرز ومن التقليد  بالنشر مقارنة استخداما اصر وتجعله االلكتروني النشر توسا

 مخانعييد ال مييا متكيييف او متييوفرا اليكييون مماصييد المسييتخدمة المجتمعيياخ فييي متطييور  تقنييية بيئيية تييوفير ضييرور  -1
 . المرجو  الفائد 

 . الخبر  وتتطلب الك ير لدى صعبة االلكتروني النشر تقنياخ تكون-2
 . الكترونيا المنشور  المواد الى والوصور االستفاد  من االلكتروني التواصر صنواخ اليمتل  من كر وجهان يتم-2
 . التقليدية الماد  صفحت في المبذور ذال  من  واك ر الكترونيا الماد  تصفح في المبذور الجهد-6
 ممييا والكهربيياا االتصيياالخ اجهييز  تييوفير بامكانييية يييرتبط الكترونيييا المييواد واسييتعراض بالشييبكاخ الييدخور امكانييية-2

 .  االمكانياخ  ذه من ا  تطبيقاخ في الكتروني النشر تد ير يعني
 للبخييث وسيييلة انييه علييى عييدتو  جمبعهييا العلمييي البحييث لمفهييوم عييد  تعريفيياخ  هييرخ لقييد:العلمدد  البحدد  مفهددوم

 حيير الييى الوصييور فييي تسييا م جديييد  وحقييائق معلوميياخ الكتسيياب الباحييث بهييا يقييوم والميين م الييدصيق واالستقصيياا
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 الوسييائر بييين الييربط علييى يقييوم و يادف ميين م انسيياني جهييد انييه  العلمييي للبحيث الشييائعة التعريفيياخ وميين مييا مشيكلة
 الن رييياخ بييين ويييربط واشييباعها حاجاتييه وتلبييية مشييكاته لجييةومعا االنسييان طموحيياخ تحقيييق اجيير ميين والغاييياخ
 اخييرى جهيية ميين ااالنسييانية والطموحيياخ والمشييكاخ والممارسيية الخبيير  وبييين جهيية ميين االنسيياني واالبييداع واالفكييار

(11) 
 جدييد  اساسيية معيارف اضيافة تحياور التيي النشياطاخ مين مجموعية انيه على العلمي البحث تعريف تم كما ومهما
 واسيياليب عملييياخ باسييتخدام ا مييية ذاخ جديييد  حقييائق اكتشيياف خييار ميين المعرفيية حقييور ميين اك يير او حفيير علييى

 انهيييا اال العلمييي البحييث فييي والبييياح ون العلميياا وضييعها التييي التعريفييياخ تباينييخ ومهمييا( 11) موضييوعية منهجييية
  - : التالية النقاط في تشتر  جميعا

  .معنيا نهجااوم اسلوبا تتبا من مة محاولة انه-1
  .معارفه دائر  وتوسيا االنسان يعرفها التي والمعلوماخ الحقائق زياد  اللى يهدف-2
  منها والتدكد فحصها بعد اال يلقيها وال اليها تتوصر التي والعاصاخ المعارف يمبز-2
 (12) السواا حد على المجاالخ جميا في ويستخدم مشكاتها وجميا الحيا  ميادين جميا يشمر-6

 بالعلم اال تمام تزايد ولقد وتطور ا العلمية النهضة تقدم في بارزا مكانا العلمي البحث يحتر: العلم  البح  اهمية
 اوجييه ا ييم يعيد العلمييي البحييث الن ون يرا,  الحيييا  مجياالخ مختلييف فييي العشيرين القييرن بداييية منيذ العلمييي والبحيث
 والمؤسسيياخ الجامعيياخ ان كمييا الشيياملة ا ميتييه المختلفيية والمؤسسيياخ الحكوميياخ ادركييخ فقييد لييذا الفكيير  النشيياط
 دعيم خيار مين حركتيه وتنشييط ودعميه العلميي البحيث تشيجيا فيي حييو  بيدور تينهض او تسا م والتربوية العامية

 العلميييي البحيييث بمسيييتوى االرتقييياا شيييانها مييين التيييي المسيييتلزماخ وتيييوفير المهمييية لهيييذه للتفييير  والبييياح ين االسييياتذ 
 مشيكلة رصيد او تحيدير اليى واالنسيانية االجتماعيية خاصية العلميية البحيوث تتجيه وتطبيقاتيه نتائجيه نمي واالستفاد 

 حلييور الييى الوصييور بهييدف وتحليلهييا والبيانيياخ المعلوميياخ جمييا خييار ميين اسييبابها عيين الكشييف ومحاوليية معينيية
 والمعلومياخ البيانياخ تحلير على وصدرته وادواته منهجه باحث لكر ان فيه الش  ومما حلها المراد للمشكلة مناسبة

 يحقيق بميا ذاتيية وصناعتيه دصييق بشيكر اختيار يا ينبغيي التيي الدراسة لمشكلة المناسبة الحلور الى وصوال وتصنيفها
 .(12) العلمية البشرية المعرفة الى واالضافة والتحديد االصالة
 لتحقييق توافر يا مين البيد التيي ةاالساسي الخصائ  من بمجموعة العلمي البحث يتصف:العلم  البح  خصائص

- :(16) كاالتي و ي ا دافه
  .الموضوعية-1
  .والدصة االختيارية-2
 . النتائ  تكرار امكانية-2
  .واالختصار التبسيط-6
 .و دف غاية العلمي البحث-2
 . مشابهة ومواصف بحاالخ التنبوا في الحقا البحث نتائ  استخدام-4
 

 اتتحليل البيان: الجانب العمل  
 االعتماد عل  النشر االلكترون  ف  اعداد البحو  العلمية–المحور االول 

ان االعتميياد علييى النشيير االلكترونييي فييي اعييداد البحييوث العلمييية جزئيييا ( 2)اتضييح ميين خييار الجييدور رصييم 
في حين  % 21,22تليها في المرتبة ال انية نسبة االعتماد كليا والتي بلغخ % 81,23جاا بالمرتبة االولى بنسبة



 
 

 434 

لطلبية فييي ا منيا عف  يذه النسيبة اليى صلية خبير  ك ييريياتي ضيي% 2,28كانيخ اصير نسيبة  يي عيدم االعتمياد وبلغيخ 
اسييتخدامها بشييكر صييحيح وسييوا اسييتخدام محركيياخ ومواصييا البحييث العلمييي االلكترونييي للحصييور علييى المعلوميياخ 

 .المطلوبة 
 ( 2)الجدول رقم 

 النسبة المئوية ارالتكر  االعتماد على النشر االلكتروني
 %21,22 68 كليا

 %81,23 142 جزئيا
 %2,28 14 الاعتمد
 %111 222 المجموع

 المحور الثان  
 انوا  مصادر المعلومات االلكترونية المستخدمة 

والمتعليييق باختييييار انيييواع مصيييادر المعلومييياخ االلكترونيييية بيييان الكتيييب ( 2)تبيييين مييين خيييار الجيييدور رصيييم 
و ييذا يعييود الييى رغبيية الطلبيية فييي االطيياع علييى الكتييب %22,83تييدتي بالمرتبيية االولييى بنسييبة  المنشييور  الكترونيييا

الحدي يية فييي مجييار تخصييهم ميين خييار شييبكة االنترنييخ ن لييرا النييدرتها او ارتفيياع ا مانهييا اضييافة الييى عييدم توفر ييا 
مييية وسيييلة لنشيير المعلوميياخ وذليي  الن التقييارير العل% 21,23بشييكر ورصييي تليهييا بالمرتبيية ال انييية التقييارير بنسييبة 

الكترونيييا امييا الييدورياخ االلكترونييية فتيياتي بالمرتبيية  وب هييا بسييرعة فييي جميييا مجيياالخ العلييوم والتكنولوجيييا ومتاحيية
وكما معروف فان الدورياخ تتميز عن باصي مصادر المعلوماخ بحدا ة معلوماتها وسرعة %23,16ال ال ة وبنسبة 

خالها االطاع الى احيدث ميا يتوصير الييه العليم والتكنولوجييا فيي جمييا مجياالخ نشر ا لذا يستطيا الباح ين من 
وتعتبير االطياريح المصيادر التيي % 12,62وبنسيبة ( دكتيورا  –ماجسيتير) المعرفة تليها بالمرتبة الرابعة االطاريح 

اميا الميواد السيمعية .نياا اعيداد م لمشياريا بحيوث التخير يستخدمها الطلبة لمعرفية طيرق واسياليب البحيث العلميي ا 
و ييي % 3,13الخييرائط فييدن نسييبة اسييتخدامها بلغييخ, الصييور المجسييماخ,االشييرطة الصييوتية ,والبصييرية كيياالفام 

نسييبة ضييعيفة مقارنيية بد ميتهييا كمصييدر ميين م صييادر المعلوميياخ االلكترونييية التييي تسيياعد الطلبيية علييى توضييييح 
و يي % 4,23صليير وبنسيبة  ان ان الموسيوعاخ اسيتخدامهاوتبيين مين خيار تحليير االسيتبي .وترسيخ الماد  العلمية

نسبة ضعيفة مقارنة بد ميتها كمصدر من مصادر المعلوماخ االلكترونية ويعود سبب صلتهيا الكترونييا العربيية فقيط 
عييدم توفر ييا او صييعوبة  بسييبب%2,28تليهييا المصييدر االخييير  ييي االدليية بنسييبة . متييوفر  الموسييوعاخ االجنبييية 

 .على الرغم من ا ميتها للباح ين الوصور اليها
 
 
 
 

 ( 3)الجدول رقم 
انواع مصادر المعلوماخ 

 االلكترونية
 النسبة المئوية تكرار

 %22,83 81 كتب
 %21,23 31 تقارير
 %23,16 42 دورياخ
 %12,62 21 اطاريح
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 %3,13 14 مواد سمعية وبصرية
 %4,23 16 الموسوعاخ

 %2,28 8 االدلة
 المحور الثال 

 (منافذ الحصول عل  مصادر النشر االلكترون  )
الحصيور عليى مصيادر النشير االلكترونيي بلغيخ  ان اعليى نسيبة لمنافيذ( 6)يتضح مين خيار الجيدور رصيم 

 ي استخدام الطلبة لحاسباتهم الشخصية والدخور الى مواصا البحث المتعلقة باختصاصياتهم مين % 61,31نسبة 
وسييبب يعييود الييى % 42,33ومقييا ي ااالنترنييخ جييااخ بالمرتبيية ال انييية بنسييبة خييار شييبكة االنترنييخ تليهييا مراكييز 

فييي المرتبيية ال ال يية بسييبب % 28,22تييوفي  ييذه المراكييز بييالقرب ميين منيياطق  سييكن الطلبيية تليهييا المكتبيياخ بنسييبة 
 يية محدودييية تقنييياخ النشيير االلكترونييي كالحواسيييب وخطييوط شييبكة االنترنييخ او االتصييار ووسييائر االتصييار الحدي

وتوافر يييا فيييي المكتبييياخ المركزيييية فيييي الجامعييياخ  ومراكيييز البحيييث العلميييي اميييا نسيييبة االسيييتعانة بمراكيييز المعلومييياخ 
وذلييييي  الن اغليييييب مصيييييادر المعلومييييياخ مرتبطييييية بالجامعييييياخ % 21,22جيييييااخ بالمرتبييييية الرابعييييية حييييييث بالغيييييخ 

اصيير نسييبة جييااخ نسييبة االسيييتعانة  والمؤسسيياخ الحكومييية ممييا يتعييذر علييى الطلبيية اسييتخدامها واالسييتفاد منها امييا
للكتييب ومقيياالخ الييدورياخ وذليي  للحصييور علييى %13,28باالصييدصاا والييزماا ميين داخيير الكلييية او خارجهييا بنسييبة
 نسخ ورصية او اصرا  الكترونية مصدر ا شبكة االنترنخ 

 ( 4)الجدول رقم 
منافذ الحصور على مصادر النشر 

 االلكتروني
 النسبة المئوية التكرار

 % 28,2 32 اسباخ الطلبة الشخصيةح
 %26,32 82 مراكز ومقا ي االنترنخ

 %13,16 42 مكتباخ
 ,%16,28 68 مراكز معلوماخ

 %12,14 62 االصدصاا
 %111 223 المجموع

 المحور الرابع
 محركات ومواقع البح  االلكترون 

من صبر طلبة كلية العلوم حيث  و االك ر استخداما  googlالى ان محر  البحث (  2)يشير الجدور رصم 
على اعتبار  يذين المحيركين االك ير %  26,32بنسبة  yahoo  ويليه محر  البحث %  28, 24بلغخ  بنسبة 

والباح ين ن را لميا تيوفره مين معلومياخ حدي ية ومهمية فيي مختليف االختصصياخ العلميية  استخداما من صبر الطلبة
اميا بالنسيبة السيتخدام مواصيا . ر ا من المحركاخ االك ير ارتبياط بالشيبكةاضافة الى اعتباwebاالولوية  والتي تاخذ

اميا اصير اسيتخداما % 13,32فبلغخ اليسيير نسيبة %  24,31البحث فان موصا نسي   و االك ر استخداما بنسبة 
      .لم تستخدم مواصا ومحركاخ اخرى من صبر الطلبة%4,32بنسبة  wwb educationفهي لمواصا 

 
 (5)م الجدول رق

 النسبة المئوية التكرار محركاخ ومواصا البحث
Google 121 43,24% 
Yahoo 81 22,83% 
 %24,31 41 نسي 
 %13,32 61 اليسير

 12 4,32% 
 262 111% 
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 المحور السادس 
 كيفية الوصول ال  المصادر المنشورة الكترونيا 
بشكر مباشر جااخ بالمرتبة  ان نسبة الوصور الى المصادر االلكترونية( 3)يتضح من خار الجدور رصم 

قارير ت,مقاالخ ,ويدر ذل  على معرفة الطلبة بموضوع المصادر وتحديد اشكالها كتب % 46,12االولى وبلغخ 
اما اختيار المصادر .الخ والتركيز على موضوعاخ اخرى ذاخ صلة بموضوع البحث ....ادلة ,موسوعاخ ,

و ذا يؤكد ان عدد من الطلبة % 22,83المنشور  الكترونيا بشكر عشوائيا جااخ في المرتبة ال انية وبنسبة 
موضوعاخ التي تخدم اغراض البحث يختارون المصادر بطريقة عشوائيا دون معرفة نوع المصدر او تحديد ال

ويمكن اعتبار  ذه الطريقة خاطئة تؤد  الى اضاعة وصخ وجهد الطلبة في الحصور على المعلوماخ المطلوبة 
  (7)الجدول رقم  بسرعة ودصة وكما موضح في

 النسبة المئوية التكرار اكيفية الوصور الى المصادر المنشور  الكترونيا
 %24,12 143 مباشر
 %35,57 81 ئياعشوا

 %111 222 المجموع
 المحور السابع

 االشخاص الذين يستعان بهم ف  الحصول عل  مصادر النشر االلكترون 
% 61,31ن جااخ في المرتبية االوليى بنسيبة ,ان نسبة االعتماد على باح ين اخر ( 8)يبين الجدور رصم 

لتبييادر المعلوميياخ والخبييراخ وسييد حاجيياتهم ميين  وتعتبيير نسييبة جيييد  حيييث يلجييد الطلبيية الييى اصييرانهم ميين البيياح ين
و يذا ييدر عليى ا تميام اسياتذ  كليية العليوم %  21,23المعلوماخ تليها نسيبة االعتمياد عليى االسياتذ  حييث بلغيخ 
  .بدعم البحث العلمي للطلبة تشجيعهم على اعداد البحوث

لمييي الصييحيحة واختيييار المصييادر والتقييارير باالضييافة الييى توجيهيياتهم فييي اتبيياع طييرق واسيياليب البحييث الع
اشييييار الجييييدور الييييى نسييييبة االعتميييياد علييييى المكتبييييين بلغييييخ . المائميييية لبحييييو هم التقليدييييية او المنشييييور  الكترونيييييا 

تعتبيير  ييذه النسييبة ضييعيفة ويعييود ذليي  الييى صليية المييا  الييو يفي فييي مكتبيية االصسييام العلمييي والمكتبيياخ % 21,13
االتصييار المباشيير وتقنييية ,خطييوط االنترنيخ ,لنشيير االلكترونييي م ير الحاسييباخ االخيرى باالضييافة الييى صلية تقنييياخ ا

االصرا  المكتنز  لذا يقتصر دور المكتبيين في توجيه وارشاد الطلبة السيتخدام مصيادر المعلومياخ وتسيهير مهمية 
ون بيزمائهم و يذا يؤكيد ان ك يير مين الطلبية يسيتعن% 4,32البحث العلمي اما نسبة االعتماد على اليزماا بلغيخ 

المتفوصين في اختييار عنياوين المصيادر االلكترونيية ومواصيا البحيث العلميي المتخصصية التيي تسياعد م فيي انجياز 
 .(8)الجدور رصم  بحو هم العلمية وكما موضح في

 
 
 
 

االشخا  الذين يستعان بهم للحصور على 
 مصادر النشر االلكتروني

 النسبة المئوية التكرار
 %61,31 32 بدح ين صخرين

 %21,23 31 االساتذ 
 %21,13 62 المكتبين
 %4,82 12 الزماا
 %111 222 المجموع

 المحور السابع
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 حداثة المعلومات الت  يوفرها النشر االلكترون 
و ي ان النشر االلكتروني يوفر مصادر % 22,18ان اعلى نسبة بلغخ( 3)يتضح من خار الجدور رصم 

يييدر علييى تقييارب النسييبتين الن % 62,41سييبة الحصييور علييى مصييادر حدي يية بلغييخمعلوميياخ حدي يية جييدا تليهييا ن
المصادر المتاحة الكترونيا مع مها مصادر حدي ة ومواكبة الحداث التطوراخ العلمية في كافة المجياالخ المعرفية 

المصييادر القديميية امييا نسيبة االختيييار المتعلييق ب. البشيرية وبالتحديييد مييا تييوفره الييدورياخ مين مقيياالخ وتقييارير حدي يية 
و ييذا يؤكييد ان النشيير االلكترونييي يييوفر احيانييا % 2,28التييي يوفر ييا النشيير االلكترونييي فكانييخ نسييبتها صليليية بلغييخ 

 .(3)الجدور رصم  وكما موضح في.مصادر صديمة في موضوعاخ معينة  
 النسبة المئوية التكرار حدا ة المعلوماخ

 %22,18 121 حدي ة جدا
 %62,41 32 حدي ة
 %2,28 8 صديمة
 %111 222 المجموع

 المحور الثامن
 مشاكل الحصول عل  مصادر النشر االلكترون 

ان مشكلة عناوين المواصيا االلكترونيية جيااخ فيي المرتبية االوليى وبلغيخ ( 11)تبين من خار الجدور رصم 
ع المواصيا االلكترونيية فهنيا  و ذه المشكلة يعاني منهيا مع يم الطلبية والبياح ين وذلي  لك ير  وتنيو % 22,32نسبتها 

لييذا يجييب تحديييد عنيياوين مواصييا البحييث االلكترونييية والموضييوعاخ التييي , العربييية واالجنبييية , العاميية والمتخصصيية 
امييا مشييكلة طييرق الوصييور الييى المواصييا بشييكر مباشيير فكانييخ . تشيتمر عليهييا للحصييور علييى المعلوميياخ المطلوبيية 

فييية الطلبييية باسيييتخدام محركييياخ البحيييث للوصيييور اليييى مواصيييا البحيييث وييييدر ذلييي  عليييى صلييية معر % 24,81نسيييبتها 
باالضيييافة اليييى عيييدم معرفييية الطلبييية  المائمييية لتخصصييياتهم ليييذا ييييتم البحيييث فيييي اك ييير مييين موصيييا وبشيييكر عشيييوائي

صواعيييد البيانييياخ التيييي تشيييتمر عليييى كميييياخ كبيييير  مييين البيانييياخ التيييي تسيييهر الوصيييور اليييى المعلومييياخ  باسيييتخدام
و يذه % 22,62وفيما يتعلق بالمشاكر التكنولوجية فمشيكلة ضيعف شيبكة االنترنيخ بلغيخ نسيبتها . واالستفاد  منها

اضيافة الييى اضيياعة    المشيكلة تقييود الييى صيعوبة الوصييور الييى المعلومياخ والييدخور الييى مواصيا البحييث المطلوبيية 
ا الطلبيية  ييو الخليير فييي وصييخ وجهييد الطلبيية فييي الحصييور علييى المعلوميياخ امييا المشييكلةالتكنولوجياالتي يعيياني منهيي

ممييييا يتعييييذر علييييى الطلبيييية اسييييتخدامها سييييوا الحاسييييباخ الشخصييييية او % 13,32الحاسييييباخ حيييييث بلغييييخ نسييييبته 
 الحاسباخ المتوفر  في المراكز او المختبراخ ويتطلب وصتا لصيانتها واعد  تشغيلها وكما موضح 

 
 
 
 
 

 (11)ف  الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار نيمشاكر الحصور على مصادر النشر االلكترو 

 %22,32 32 عناوين المواصا االلكترونية
 طرق الوصور الى
 المواصا بشكر مباشر

21 22,51 
 %22,62 21 ضعف الشبكة

 %13,32 61 خلر في الحاسباخ
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 1 2 مشكاخ تكنولوجية
 %111 222 المجموع

 المحور التاسع
 الورقيةاالعتماد عل  المصادر االلكترونية ذات االصول 

المتعلق بمدى االعتماد على المصادر االلكترونية ذاخ االصور الورصية ( 11)من خار تحلير جدور رصم 
و ذه النسبة توكد على ان عدد كبير من الطلبة يفضلون المصادر % 23,13( نعم ) باغخ نسبة االجابة ب

منها بشكر دصيق واختيار المناسب منها في حين االلكترونية التي يتوفر لها بدير ورصي وذل  للرجوع اليها والتاكد 
و ذا يدر على  ذه النسبة من الطلبة يفضلون استخدام المصادر  % 61,81( كا) بلغخ نسبة االجابة ب

 موضح ف مقارنة بالمصادر الورصية وكما , الشمور , انخفاض اسعار ا,الشمور ,االلكترونية  وذل  الدصة 
 (11)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار د على المصادر ذاخ االصور الورصيةمدى االعتما
 %23,13 122 نعم
 %61,81 31 كا

 %111 222 المجموع
 المحور العاشر

 بيان رأي الطلبة ف  مدى االستفادة من النشر االلكترون  ف  تطوير البح  العلم 
يا تزود الطلبة بالمصادر الحدي ية والتيي اكد جميا الطلبة المشمولين بالبحث بان المصادر المنشور  الكترون

عيين طريييق الشييراا او االسييتعار  ميين المكتبيياخ وذليي  ( الييورصي)اليسييتطيا الطبيية الحصييور عليهييا بالشييكر التقليييد  
الرنفييياع ا مانهيييا او صلييية اعيييداد ا اضيييافة اليييى المصيييادر المنشيييور  الكترونييييا تتمييييز بالدصييية والشيييمولية والسيييرعة فيييي 

 .ساعد على توفير وصخ وجهد الطالب في الوصور الى المعلوماخ المطلوبةالحصور عليها مما ي
- :  العملي ماياتي الخاصة بالجانبا هرخ نتائ  تحلير :النتائج

% 21,23 كلييا نسيبةاالعتماد تليهيا% 21,22 اعليى نسيبة االلكترونيي جزئييا عليى النشير االعتمياد بلغ نسبة- 1
 .%2,28 بلغخ عدم االعتماد ونسبة

حيييث ا هييرخ النتيائ  بييان الكتييب تعييدمن  المعلوميياخ االلكترونيية الطلبيية فييي اسيتخدامهم لمصييادر اينيخ ارااتب- 2
 االلكترونييية فجييااخ فييي المرتبيية التقييارير امييا% 22,13 اسييتخدامهم االلكترونييي وبلغييخ نسييبة النشيير ا ييم مصييادر

 .%23,16 استخدام الدورياخ بلغخ ونسبة% 21,23 بنسبة ال انية
 ومقا ي االنترنخ بنسيبة مراكز تليها% 28,24 و ي اعلى نسبة استخدامهم حاسبتهم الشخصية سبةشكلخ ن- 2

 .%13 المكتباخ بنسبة تليها% 26,13
لطلبية  عليهيا التيي يعتميدyahooيعيد محير  البحيث goole التيي يعتميد االلكترونيية من ا م محركياخ البحيث- 6

  .%26,32بنسبةYAHOOه محر  البحثيلي% 28,24 في البحث عن المعلوماخ وجااخ نسبته
جييييييييااخ فييييييييي  بشييييييييكر مباشيييييييير الكترونييييييييية المنشييييييييور  الوصييييييييور الييييييييى المصييييييييادر بينييييييييخ النتييييييييائ  ان نسييييييييبة-2

  .%21,13 عشوائيا المنشور  الوصور الى المصادر في حين بلغخ نسبة% 46,12المرتبةاالولى
 االلكترونيي فجيااخ النشير مصيادر لاشخا  الذين يسيتعان بهيم للحصيور عليى الطلبة تباينخ نسب اختيار- 4

  .%21,83 على االساتذ  بلغخ االعتماد نسبة تليها% 61,31 على باح ين اخرين بلغخ لاعتماد اعلى نسبة 
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 لاختييار% 22,38 االلكتروني وبلغخ اعلى نسبة النشر الطلبة في حدا ة المعلوماخ التي يوفر ا تباينخ اراا-3
 و يي لاختيييار%2,28 بلغييخ امااصيير نسيبة% 62,41 ال ياني حدي يية بلغيخ ختييياراال نسيبة تليهييا جيدا االور حدي ية
 .ال الث صديمة

مواصيا  لعيدم معرفية وكانيخ تعيود% 24,81االلكتروني النشر بلغخ اعلى نسبة لمشاكر الحصور على مصادر-8
 لنسييييبةبا امييييا% 26,62 وبلغييييخ طييييرق الوصييييور الييييى المواصييييا بشييييكر مباشيييير مشييييكلة تليهييييا البحييييث االلكترونييييية

 .%13,32 للمشكلاخ التكنولوجيا
بلغييخ  بينمييا% 23,23 اعلييى نسييبة االلكتلرونييية ذاخ االصييور الورصييية علييى المصييادر االعتميياد شييكلخ نسييبة-3

 .%61,81 بدير ورصي تقليد  التي لي  لها على المصادر االعتماد نسبة
 التوصيات

 تقنيييية,  كالحواسييييب والعامييية كتبييياخ الجامعييييةااللكترونيييي فيييي الم تقنيييياخ النشييير العمييير عليييى تيييوفير ضيييرور -1
مين صبير  لغيرض اسيتخدامها البحيث االليي المباشير تقنيية,  االنترنيخ شيبكة,  الوسائط المتعيدد ,  االصرا  المكتنز 

 .المستفيدين والباح ين وشرائح المجتما
ى المعلوماخ المطلوبة مين للحصور عل االلكترونية البحث ومواصا البحث استخدام محركاخ كيفية تعليم الطلبة-2

 .االنترنخ البحث عن المعلوماخ في شبكة
وصير  عليى احيدث ميا وذلي  للوصيوف عالميية,عربيية, بقواعيد بيانياخ محليية اشيترا  المكتبياخ الجامعيية ضيرور -2

 .محدد  او عامة اليه العلم في موضوعاخ بح ية
 .المعلوماخ االلكترونية ومصادرالبياناخ  استخدام صواعد الجامعاخ على كيفية تدريب الطلبة-6
والشيييييبكة وضيييييعف وسيييييائر  نقطييييياع الكهربييييياا  التكنولوجيييييية والحيييييد مييييين مشيييييكلة العمييييير عليييييى تحسيييييين البيئييييية-2

البحيث  خدمة عمر البحوث بشكر مستمر اداا العلمية لتطوير ذاخ الخبر  الماكاخ المتخصصة وتهئية,االتصار
 .العلمي االكاديمي

 اتاحيية المعلوميياخ للبيياح ين ومسييتخدمي النشيير دام المنطييق البولييياني لتحسييين عمليييةالبحييث باسييتخ توفيرعملييية-4
 .االلكتروني

 .االلكتروني في مجار النشر تجارب ناجحة التي لديها من خبراخ المؤسساخ العلمية والبح ية االفاد  ضرور -3
 ف  البح  حسب تسلسل ورودها المصادر

. الييين  االلكترونيييي عليييى عمليييياخ اعيييداد ميييا التركييييز تجيييارب العالمييييةال:االلكترونيييي النشييير.الهييياد  زيييين عبيييد-1
 .23 , 1333, امين احمد:  القا ر , 2ع, االتجا اخ الحدي ة في المكتباخ والمعلوماخ

 . 63السابق   نف  المصدر-2
 2112,اليييوراق مؤسسييية: عميييان1ط.وتطبيقاتهيييا المعلومييياخ تكنولوجييييا. ايميييان فاضييير, ابيييرا يم عيييامر, صنيييديلجي-2

 212 .  
 دار: الرييياض.المعجييم الموسييوعي لمصييطلحاخ المكتبيياخ والمعلوميياخ. حسييب اه سيييد, محمييد احمييد, الشييامي-6

  .213  1388, المريخ
 االلكترونييييييي فييييييي المكتبيييييياخ والمعلوميييييياخ كتيييييياب دور  ميييييي  النشيييييير. السييييييريحي منييييييى داخيييييير,  ييييييدى محمييييييد-2

 . 24 ,13,2112ع,3
, 26 المكتبية مي  رسيالة مجلية, العالميا لعربيي فيي النشير نخ وافياق صيناعةاالنتر .  الو اب عبد عماد, الصبا -4

  .21 ,1333,  1ع
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والتطبيييييييق  االسيييييي  الن رييييييية:  العلمييييييي اسيييييياليب البحييييييث.  غنيييييييم ع مييييييان محمييييييد,  ربحييييييي مصييييييطفى عليييييييان-3
 . 12 , 2118, والتوزيا للنشر صفاا دار:  عمان,2ط.العلمي

 مكتبيييييية:  اربييييييد, 2ط.  علمييييييي فييييييي التربييييييية والعلييييييوم االنسييييييانيةالبحييييييث ال اساسييييييياخ.  سييييييليمان عييييييود  احمييييييد-8
 . 2 ,1332,الكتاني

 . 18 . نف  المصدرالسابق. ربحي مصطفى عليان -3
 . 41 . نف  المصدر السابق. الصبا  -11
 . 21 . سابق  مصدر. ربحي مصطفى عليان  -11
 . 12 . مصدر سابق . احمد سليمان عود   -12
 . 28 . مصدر سابق .ربحي مصطفى عليان -12
 . 21 .مصدر سابق . احمد سليمان عود  -16
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( 1ملح   )

 لجامعة  لمستنص ية 
  صس   لمعل ما    لمكتبا  –كلية  ال    

  ل لبة  الع    
   /  ستبيا 

 تحية  يبة 
ت     لباح تنا   ع    بح  بعن     لنش   اللكت  ني     ه في ت  ي   لبح  

  لعلمي ل لبة كلية  لعل    لجامعة  لمستنص ية .
 ع  ئي  ل لبة ي جى  لتفضر بملى  الستما     ضا عامة )    (  الغ    

  لبح   لعلمي خ مة لتق   مسي    لتق    لعلمي شاك ي  تعا نك  معنا .
  لباح تا 

   . نا  عب   لحكي                                      .سينا  شمار
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