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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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 ويــــاتـــــملحتا

 الصفحــة العنـــــوان                

 اللغة العربية حبوث

ِة  اإلعجاز البالغي في األساليب التعليمية في القرآن الكريم سلوُب العروِض العملي 
ُ
)أ

)
ً
بي ِإبراهيم حسين                             أنموذجا

ُ
سماء سعود ِإدهام وأ

َ
كرم عزيز أ

َ
 وعزيز أ

1 - 46 

 التحويلي   تراكيب املجاز في ضوء نظرية النحو التوليدي 

ار                                                             مين لقمان الحب 
َ
حمد الحديدي   أ

َ
 و يونس أ

47 - 62 

م التفاعلي للناطقين بغير اللغة العربية
ُّ
 مداخل التعل

 عبدالقادر فيدوح                                                                                              
63 - 84 

ة   ــة على اللهجـــة العراقــــي 
 
 تأثيــــر اللغــة التركيــ

 حسن عكريش                                                                                                 
85 - 100 

ة املعرف  ة في ضوء التداولي  ةاملقصدي  قراءة لنماذج مختارة من شعر محمد بن حازم  ي 

اني عال هاني صبري                                               الباهلي    وعبدهللا خليف خضير الحي 
101 - 130 

غة 
ُّ
اييِس الل

َ
ِة في ُمْعَجِم َمق

َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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ة بواسطة رؤوس اسرتاتيجية البحث عن الرسائل اجلامعيَّ

: قاعدة  اإِلنرتنتاملوضوعات يف قواعد البيانات املتاحة على 

  Pro-Questبيانات 

 رفل نزار عبدالقادرو  جمد ميسَّر عبدالباقي 

15/10/2022 تأريخ القبول:       11/9/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

الدراسة الضوء على البحث بواسطة رؤوس الموضوعات عن الرسائل  تسلط        
 اإِلنترنتالجامعية  في مجال المعلومات والمكتبات عبر قواعد البيانات المتاحة على 

( في مجال Pro-Quest Dissertation & Theses Globalوالمتمثلة بقاعدة بيانات 
رئيسة التي االتجاهات الموضوعية البرز َأوالمكتبات وذلك بغية التعرف على المعلومات 

عداد الرسائل إِ وكذلك  ،تاحتها للنصوص الكاملة للرسائل الجامعيةإِ تغطيها القاعدة ومدى 
رسائلهم عداد إِ الدراسة في مساعدة الباحثين في  ، وذلك ألهمية هذا الجانب منالتي تغطيها

جاهات الموضوعية لتلك برز االتأَ ها التعرف على بيمكن و  الجامعية واالستشهاد بها،
لى ة االستفادة منها عمكاني  ا ِ لومات والمكتبات على صعيد العالم، و الرسائل في مجال المع

 عداد دراسات جديدة تنطبق على مجتمعاتنا .إِ العربي في َأو  المستوى المحلي
عدد  ن  أَ ليه الدراسة إِ ما خلصت وَأبرز  وقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي  
-Proرسائل ماجستير( المنجزة في قاعدة بيانات دكتوراه و  َأطاريحرسائل الجامعية )ال

Quest نجاز الدراسة الحالية إِ ُأطروحة ورسالة حتى تاريخ ربعة ماليين أَ كثر من أَ (( بلغت
كثر من مليونين ونصف من ، كما توفر القاعدة المعنية النص الكامل للرسائل الجامعية ألَ 

 .(ِإلكتروني ةشكال نشرها )ورق ، مايكروفورم ، نسخ أَ لف الجامعية بمخت عناوين الرسائل

                                                 

 ماجستير/قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل طالب. 
 قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصلُأستاذ مساعد/. 
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(؛ الرسائل الجامعية )في مجال Pro-Questقاعدة بيانات )الكلمات المفتاحية:     
 .المعلومات والمكتبات(؛ الفهرسة الموضوعية؛ رؤوس الموضوعات

  :مشكلة الدراسة
ة التي ساسي  ة واألَ مي ز الممن مصادر المعلومات  عد  الرسائل الجامعية تُ  ن  أَ بما           

شهر قواعد َأ، فما هي ةبحاثهم ودراساتهم العلمي  أَ جراء إِ ئ اليها الباحثين والدارسين عند يلج
ها بومات والمكتبات التي يمكن في مجال المعل اإِلنترنتالبيانات العالمية المتاحة عبر 

وما طبيعة الموضوعات  مي زةلك المصادر المالموضوعات عن ت البحث بواسطة رؤوس
 : عن التساؤالت البحثية اآلتية اإِلجابةلذا ستحاول الدراسة  ؛التي تغطيها رئيسةال
ة ؟ وكيف يتم البحث ( للرسائل الجامعيPro-Questما المقصود بقاعدة بيانات ) -1

 رؤوس الموضوعات ؟ بفيها 
ا القاعدة بشكل عام وفي مجال التي تغطيه رئيسةما االتجاهات الموضوعية ال -2

 المعلومات والمكتبات بشكل خاص ؟ 
 ما هي الخدمات التي تقدمها للباحثين ؟ -3
هل يتم تقديم المستخلصات ام النصوص الكاملة للرسائل الجامعية المتاحة عبر  -4

 القاعدة؟
  :هداف الدراسةأَ 

ية التي يتم البحث فيها تهدف الدراسة الى التعرف على ابرز قواعد البيانات العالم        
بواسطة رؤوس الموضوعات عن الرسائل الجامعية في مجال المعلومات والمكتبات 

( وتسليط الضوء على مجموع الرسائل الجامعية التي Pro-Questوالمتمثلة بقاعدة )
التي تتناولها القاعدة في ذلك المجال وكذلك التعرف  رئيسةتغطيها ، وابرز الموضوعات ال

عملية البحث من حيث مستوى التغطية بعية المسترجعة قة عرضها للرسائل الجامعلى طري
 .(النصوص الكاملةَأو  الموضوعية )المستخلصات

 :ة الدراسة همي  أَ 
 اولي  أَ  امصدر  بوصفها ة الرسائل الجامعية همي  أَ ة الدراسة من همي  أَ تنبع            

الرسائل الجامعية  ن  أَ مجاالت العلمية ، وبما سين في الللمعلومات خاصة  للباحثين والدار 
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الدراسة  ن  إِ لذا ف ؛هم الباحثين عنها في ذلك المجالفي مجال المعلومات والمكتبات ت
الحالية ستسلط الضوء على قاعدة بيانات عالمية يتم البحث فيها بواسطة رؤوس 

برز  قواعد ( التي تعد من اPro-Questالموضوعات عن تلك المصادر وهي قاعدة )
 البيانات العالمية للرسائل الجامعية في اختصاص المعلومات والمكتبات .

  :جمع البيانات َأدواتمنهج الدراسة و 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بالرجوع الى ادبيات الموضوع  سواء الورقية  
عد البيانات موضوع للبحث عن قوا اإِلنترنت، وكذلك الرجوع لمواقع لكتروني ةاإلِ  مأَ  منها

 عن التساؤالت البحثية التي طرحتها الدراسة . اإِلجابةالدراسة بهدف 
  :حدود الدراسة

 الحدود الموضوعية : -أ
 .اأُلخرىالرسائل الجامعية في مجال المعلومات والمكتبات دون المجاالت  -1
-Pro)التي تغطيها قاعدة  اأُلخرىالرسائل الجامعية دون مصادر المعلومات  -2

Quest. موضوع الدراسة ) 
 – 2021 في ُمد ة( Pro-Questتم البحث في قاعدة بيانات )الحدود الزمنية :  -ب

2022. 
  :الدراسات السابقة

من  ن  أَ  ال  إِ ن لم تكن بالعدد الكبير ا ِ دراسات السابقة في هذا الموضوع و هناك من ال      
 ابرزها ما يأتي :

" قاعدة بيانات مستخلصات الرسائل العلمية  عن(1)حمد دراسة العمودي ، هدى م -1
: دراسة تحليلية تقويمية بالتطبيق على كلية اإِلنترنتبجامعة الملك عبد العزيز على شبكة 

  .اآلداب والعلوم االنسانية "

                                                 
ت الرسائل العلمية بجامعة الملك عبد العزيز على )( العمودي ، هدى محمد . قاعدة بيانات مستخلصا1

في : مجلة  -شبكة االنترنت : دراسة تحليلية تقويمية بالتطبيق على كلية اآلداب والعلوم االنسانية .
 .  2010الرياض : جامعة الملك عبد العزيز ،  -. 2، ع 30المكتبات والمعلومات العربية ، مج
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هدفت الدراسة الى تحليل وتقويم قاعدة مستخلصات الرسائل العلمية المجازة بجامعة الملك 
لهما نظري تحليلي تمثل و  أَ تحقيق هدفين اثنين، ب اإِلنترنتالمتاحة عبر شبكة عبد العزيز 

في وصف قاعدة البيانات والتعرف على الحدود التي تغطيها وامكاناتها البحثية 
التعامل معها للتعرف بثل في تقييم هذه القاعدة واالسترجاعية ، وثانيهما تقييمي نقدي تم

وقياس مدى اكتمال تغطية هذه القاعدة لرسائل الماجستير على نقاط القوة والضعف فيها 
 والدكتوراه المجازة في فترة التغطية .

" الرسائل الجامعية المجازة في مجال علم المكتبات  عن (1)دراسة محمد يوسف مراد  -2
-Proم والمتاحة عبر قاعدة البيانات 2014الى  2005والمعلومات في خالل الفترة من 

Quest Dissertation & Theses Global . " دراسة تحليلية : 
وهي دراسة تحليلية للرسائل الجامعية المجازة في مجال علم المكتبات             

والمتاحة عبر قاعدة  2014والى عام  2005والمعلومات في العشر سنوات من عام 
هدف (، وذلك بPro-Quest Dissertation & Theses Global) البيانات الشهيرة 

التعرف على االتجاهات العددية والنوعية للرسائل الجامعية المجازة في خالل هذه الفترة 
والمتاحة عبر اشهر قواعد البيانات الببليوغرافية العالمية في مجال الرسائل الجامعية 
واكثرها استخداما  من جانب الدارسين والباحثين والتي تعكس بالطبع التوجهات العالمية 

عداد رسائل إِ ت والمعلومات وكذلك الباحثين في من جانب مدارس المكتباالحديثة 
الماجستير والدكتوراه ، والتي يمكن االسترشاد بها في برامج الدراسات العليا في اقسام 

 المكتبات والمعلومات في عالمنا العربي .
تصل بعدد على عدة تساؤالت ت اإِلجابةيق هذا الهدف يحاول هذا البحث ولتحق          

الرسائل الجامعية المتاحة عبر قاعدة البيانات المذكورة في مجال موضوع الدراسة 
الموضوعية وتوزيعاتها اللغوية والجغرافية والزمنية وتبعا  للدرجة العلمية ومستوى التغطية 

 جازت هذه الرسائل الجامعية .أَ وتبعا  للجامعات التي 
                                                 

لجامعية المجازة في مجال علم المكتبات والمعلومات في خالل الفترة )(  محمد يوسف مراد . الرسائل ا1
 Pro-Quest Dissertation & Thesesم والمتاحة عبر قاعدة البيانات   2014الى  2005من 

Global . 2016الرياض : جامعة الملك سعود ،  -: دراسة تحليلية . رسالة ماجستير. 
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 The contextual factors that influence " عن (1)دراسة السالمي ، جمال  -3
the adoption of electronic these and dissertations (ETD) 

Programmers in the Arab Gulf Universities "  
، حيث هدفت الى دراسة  لكتروني ةاهتمت الدراسة بتبني برنامج الرسائل الجامعية اإلِ  

في جامعات  لكتروني ةنامج الرسائل الجامعية اإلِ العوامل السياقية التي تؤثر في تبني بر 
الخليج العربي ، وقد اعتمدت هذه الدراسة النوعية على اجراء المسوح على الخط المباشر 

online surveys   وعلى المقابالت الشخصية المقننة وجها  لوجه مع اصحاب العالقة
عضاء هيئة أَ يري النظم، ومديري المكتبات ، ومد )طالب الدراسات العليا ، رئيسةال

مشاركا  من خمس جامعات خليجية وهي جامعة السلطان  45التدريس( وشارك فيها 
قابوس ، وجامعة االمارات العربية المتحدة ، وجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ، 

 وجامعة البحرين ، وجامعة الكويت .
لدى ممن طبقت عليهم هذه ومن بين ما توصلت اليه  الدراسة ان هناك عدم وضوح  

بالنسبة للرسائل  plagiarismالسرقات االدبية َأو  الدراسة فيما يتصل بمفهوم االنتحال
الجامعية،  فضال  عن ان جامعات الخليج العربي بحكم مواردها المالية الضخمة واعداد 

الجامعية  طالبها المحدود وبنياتها التحتية التكنولوجية قادرة على تبني برنامج الرسائل
 .ETD لكتروني ةاإلِ 

 اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :
تعد الدراسة الحالية امتدادا لما بدأت به الدراسات السابقة كونها غطت الفترة الزمنية  

الحالية للقاعدة موضوع الدراسة وما شهدته من تطور في خدماتها وتغطيتها وطرق البحث 
 رؤوس الموضوعات بامعية يها عن الرسائل الجف

 :الرسائل الجامعية
 تمهيد:

                                                 
1() Al Salmi , Jamal . The contextual factors that influence the adoption of 
electronic these and dissertations (ETD) Programmes in the Arab Gulf 
Universities.- Qatar Science Proceedings Annual Conference  (20 :AL- 

Doha : 2014). 
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اهتمام الجامعات والكليات ببرامج بال البحث العلمي وذلك يشهد العالم تطورا كبيرا في مج
الدراسات العليا التي تقدمها مختلف التخصصات العلمية واالنسانية التي تهدف الى 

ت التي تعتبر المؤشر االقوى للتوجه تشجيع الكفاءات العلمية ، وانجاز الرسائل واالطروحا
البحثي، كون الرسائل الجامعية تمثل جهدا فكريا اصيال وهي احد مصادر المعلومات 
المهمة للدارسين والباحثين فضال عن دورها في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

جتمع وايجاد .  اضافة الى إنها تساهم في الكشف عن مشكالت االفراد والم(1)والثقافية
الحلول العلمية والعملية المناسبة لها ألنها تحمل معلومات مبتكرة وتمثل اضافة حقيقية 
الى المعرفة االنسانية، ومما الشك فيه ان الرسالة الجامعية تعد بحثا  علميا  دقيقا  وعميقا  

ث لى ما يفيد البحويجب ان تتوافر فيها حداثة الموضوع وعدم التكرار وان تحتوي ع
ولعل المتتبع للنتاج الفكري العربي المنشور في  (2)النتائج التي تتوصل اليها بالعلمي 

الدراسات الببليومترية العربية يالحظ وجود الكثير من الدراسات المنشورة في كافة العلوم 
وخاصة علم المعلومات والمكتبات الذي شهد في السنوات االخيرة اهتماما  كبيرا  وتداخال  

ره من العلوم لمواجه التطور العلمي المستمر ومواكبة حاجة المجتمع والمهنة على مع غي
  .(3)حد سواء 

وباستمرار التقدم والنمو تزداد اعداد الرسائل الجامعية وتزداد معها المسؤولية في احداث 
التطور وتقدم المجتمع ، وهو ما يتطلب االهتمام بدراسة االتجاهات الموضوعية لتلك 

ل لمعرفة مدى مواكبتها للتطور الذي يشهده مجال المعرفة من جهة ، ومدى الرسائ
 شموليتها لموضوعات ذلك المجال من جهة اخرى .

                                                 
كتبات والتوثيق بجامعة الجزائر : )( ترفاس ، محمد سعيد . الرسائل الجامعية المناقشة في قسم علم الم1

 .148.ص 2016الجزائر : كلية العلوم االنسانية ،   -دراسة تحليلية .
)( ايمان عبد الحميد عبد النعيم محمد . االتجاهات البحثية للرسائل الجامعية في مجال المكتبات 2

.  2021: جامعة القاهرة ، القاهرة  -والمعلومات : مراجعة علمية لإلنتاج الفكري . اطروحة دكتوراه .
 .425ص 

)( شالل عبد عناد. الرسائل الجامعية في مجال المعلومات والمكتبات في الجامعة المستنصرية : دراسة 3
 .41. ص 2000بغداد : الجامعة المستنصرية ،  -تحليلية . رسالة ماجستير .
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كما تعد الرسائل الجامعية االكاديمية االساس الذي يبنى عليها المنهج العلمي في البحث 
علمية َأو  ثقافيةَأو  فهي ليست تجميعا  للمادة والمعلومات ، بل انتاج بديع ومساهمة ادبية

وخدمة للمجتمع واضافة جديدة للمعرفة االنسانية الن الباحث يبدأ من حيث انتهى غيره 
دكتوراه ورسائل ماجستير ورسائل   َأطاريح. وتقسم الرسائل الجامعية الى (1)من الباحثين 
 دبلوم عالي .

 :الفهرسة الموضوعية ورؤوس الموضوعات
والمهمة في دراسة علم  رئيسةضوعية من الموضوعات التعد الفهرسة المو         

وسائل السيطرة على المعرفة َأو  َأدواتالمكتبات والمعلومات وذلك الن نتاجها يتمثل في 
وتعتمد الفهرسة (2)المسجلة وتقديمها بصيغة موصوفة ومنظمة لكل من الدارسين والباحثين

واختيار المصطلحات المناسبة الموضوعية االصطالحية على تحديد رؤوس الموضوعات 
، وقد مرت الفهرسة بتطورات (3)واالكثر تعبيرا  منها عن المحتوى الفكري للمادة العلمية 

كانت بدايتها الشكل التقليدي ثم الشكل المحوسب ثم الشكل االفتراضي حتى اصبحت من 
اسي والفعال واساليب استرجاع المعلومات ، كما تظهر اهميتها من دورها االس َأدواتاهم 

في تنظيم مصادر المعلومات واسترجاعها عند الحاجة اليها لهذا فهي تدرس في جميع 
جامعات علوم المكتبات والتوثيق والمعلومات لكونها مادة اساسية واجبارية في الغالب لذا 
فان عملية تدريسها تطورت من الشكل التقليدي الذي انتهى في كثير من الدول المتقدمة 

المحوسب الذي اخذ ينتشر بشكل واسع في المكتبات َأو  لى الشكل المتقدموتحول ا

                                                 
ان : دار االكاديميون للنشر عم -)( العيسى ، سمير جمال . ادارة مصادر المعلومات والبيانات .1

 .168. ص 2014والتوزيع ، 
)( عبد الرزاق مصطفى يونس . ادوات العمل المستخدمة في االقسام الفنية ألغراض الفهرسة 2

في : مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ،  -الموضوعية والتكشيف في المكتبات الجامعية االردنية.
 .210، ص 2010،  1، ع 17مج

كة ، يونس احمد اسماعيل . اضاءات حول ندوة الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي )( الشواب3
 .82. ص 2005، 4، ع40في : رسالة المكتبة ، مج -والعشرون : الواقع والتحديات .
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، والن الفهرسة (1)المختلفة مما جعل جامعات علوم المكتبات تعيد النظر في مناهجها
الموضوعية هي جزء من عملية الفهرسة فهي تصف الكيان الموضوعي لمصادر 

لمتشابهة بعضها مع البعض المعلومات بحيث يمكن تجميع المواد ذات الموضوعات ا
تجميع االوجه المختلفة للموضوع الواحد في مكان واحد وتتم هذه العملية اما َأو  االخر

رؤوس الموضوعات ، وتعرف رؤوس الموضوعات بأنها َأو  بواسطة ارقام التصنيف
الوثيقة َأو  المصطلحات التي يتم التعبير بها عن موضوع الكتابَأو  الجملَأو  الكلمات

مداخل كل المواد التي تعالج هذا َأو  الذي يمكن ان تتجمع تحتها  في الفهرس بطاقاتو 
الموضوع ومن ناحية الترتيب فيتم ترتيب رؤوس الموضوعات مع االحاالت ترتيبا  هجائيا  

ها الفنية َأدوات، وبهذا يتم اللجوء الى الفهرسة الموضوعية و (2)في فهرس الموضوعات 
لى مصادر المعلومات المنتظمة وكذلك تسهيل عملية استرجاعها لتسهيل سبل الوصول ا

  .(3)بأقصر وقت واقل جهد مما يسهل على روادها االستفادة منها 
 :قواعد البيانات على الخط المباشر

مجموعة  قواعد مشتركة من عناصر البيانات َأو  تعرف قواعد البيانات بأنها قاعدة       
ضها البعض بعالقات منطقية وتستخدم لدعم انشطة ذات الصلة والمرتبطة مع بع

المؤسسات العلمية ويمكن النظر الى هذه القواعد كمستودع للبيانات التي يتم تعريفها  مرة 

                                                 
القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ،  -)( ابو زيد ، احمد البدوي . الفهرسة الموضوعية : علما  وتطبيقا  .1

 .182. ص2000
2() Fountain , Joanna . Subject Headings for School and Public Library .- 

Colorado: Libraries unlimited , 2001.-  متاح على - 3/2/2022تاريخ الزيارة في .
headings-search/title/subject-https://www.abebooks.com/book-الرابط 

public/author/-school.  
)(  ابتسام حاتم جاسم . االتجاهات الموضوعية للصفحات الثقافية في الصحف العراقية : دراسة تحليلية 3

 .19. ص2012.رسالة ماجستير . بغداد : الجامعة المستنصرية ، 
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واحدة وبعدها تتيح الوصول اليها من قبل المستفيدين ومن بينهم طلبة الدراسات العليا 
 .(1)عد للحصول على مصادر المعلومات المتاحة على هذه القوا

 وتتكون قواعد البيانات من ثالثة انواع وهي كاالتي :
: وهي القواعد التي تعتمد على التركيب العالئقي بين  قواعد البيانات العالئقية -1

عناصر البيانات وهي اعتماد عالقة محددة اي ان تكون قيمة عنصر معتمدة على 
 لم قواعد البيانات .حاصل جمع عنصرين ويعتبر من انجح التراكيب المطبقة في عا

: وهي القواعد التي تعتمد على التركيب الهيكلي بين عناصر  قواعد البيانات الهيكلية -2
 تابعين له .َأو  البيانات اي ان يكون عنصرين مصنفين تحت عنصر واحد

: وهي القواعد التي تعتمد على عالقة التركيب الهرمي بين  قواعد البيانات الهرمية -3
ي ان يكون كل عنصر مسؤول عن عنصر واحد وليس اكثر من عناصر البيانات ا

  .(2)عنصر ويكون بالترتيب من االعلى الى االسفل وهكذا 

وتسهل الروابط المتاحة على الخط المباشر في مجال الفهرسة عموما  وفي رؤوس        
الموضوعات بشكل خاص من سرعة الوصول للبيانات المطلوبة عن طريق روابط متاحة 

وتكون عملية الحصول على البيانات بشكل اسرع واكثر دقة وحداثة كونها  ،اإِلنترنت على
منظمة وسريعة التحديث  حيث تحتوي كل قاعدة من قواعد البيانات الخاصة بالفهرسة 

رابط( فعند البحث عن رؤوس الموضوعات َأو  على روابط  لموقعها  االصلي اي )مؤشر
البيانات المتوفرة على الخط المباشر ترشدنا الروابط المتاحة في اي قاعدة من قواعد 

                                                 
.  2014دمشق : جامعة دمشق ،  -شهرزاد جبارة . الفهارس االلية المتاحة على الخط المباشر.)(  1

 .11ص 
في : مركز البحوث والدراسات متعددة  -تعريفها وانواعها وخطوات تصميمها . –)( قواعد البيانات2

متاح على الرابط -.2022/ 1/4تاريخ الزيارة في -. 2022التخصصات ، 
http://www.mdrscenter.com.    
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الموجودة الى اماكن الموضوعات التي يتم البحث عنها  وتسهل عملية الوصول اليها 
  .(1)بالسرعة الممكنة 

و البد من االشارة الى احد قواعد البيانات المهمة في هذا المجال على الصعيد المحلي 
الطاريح والرسائل الجامعية الذی يقدم معلومات ببليوغرافية وهو المستودع الرقمی العراقی ل

 عن تلك الرسائل والمتاح عبر الرابط االتي :
https://iqdr.iq/index? 

 لكتروني ةالمقاالت والبحوث والكتب اإلِ  اإِلنترنتوقد تتيح قواعد البيانات المتاحة على  
في مجال المعلومات والمكتبات وفي جميع التخصصات  طاريحت والرسائل واألَ والدوريا
توفر هذه القواعد النصوص الكاملة  طاريح، فمن حيث اتاحتها للرسائل واألَ  اأُلخرى
مستخلصاتها ويمكن البحث في بياناتها الببليوغرافية باإلضافة الى فهرس َأو  للرسائل

سهيل الوصول الى كامل الصفحات المتاحة على المحتويات المتوفر فيها ، وذلك لت
القاعدة ، وتكون اغلب هذه القواعد متاحة باللغة االنكليزية وقد تم تعريب  البعض منها 
الى اللغة العربية لتسهل على المستفيدين والباحثين الوصول والحصول على المعلومات 

  .(2)المتوفرة داخل هذه القواعد 
ن اهم ما يميز قواعد البيانات العامة التي تتيح البحث بواسطة ويرى الباحثان ا        

رؤوس الموضوعات عن البحث في قوائم رؤوس الموضوعات على الخط المباشر هو ان 
رؤوس موضوعاتها تمتاز بالتحديث السريع فور توفر المصدر وال تنتظر صدور رأس 

موضوعات وهو ما يحتاج في طبعة جديدة كما في قوائم رؤوس الَأو  الموضوع في ملحق
 الى وقت أطول في التحديث. 

                                                 
 -)(  علي اسامة حامد . مزايا استخدام نظم البحث على الخط المباشر في قواعد البيانات المليزرة .1

 36. ص2004القاهرة : الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ، 
عمان : دار  -لتكنولوجيا المعلومات واالنترنت . )( قنديلجي ، عامر ابراهيم  . المعجم الموسوعي2

 .220.ص2010المسيرة للنشر والتوزيع ، 
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الروابط المتاحة على الخط المباشر بصورة مجانية ب ة الدخول الى تلك القواعدوتكون طريق
 ، ومن بين ابرز هذه القواعد ما يأتي :

 Pro-Questقاعدة بيانات  -1
 EBSCO : Electronic Books Services access Onlineقاعدة بيانات  -2
 MEDLINE : Medlars Onlineقاعدة بيانات  -3
 Library information Scince):(Arabic-LISAقاعدة بيانات ليزا العربية)-4

Abstract) 
  .ERIC : Education Resources information Center (1)قاعدة بيانات  -5
  ECOLIST : Economics Listقاعدة بيانات  -6
 PUBMED : Publishing Meddlersقاعدة بيانات  -7
 SAGE : Serial Analysis of Gene Expressionقاعدة بيانات  -8
 IEEE : Institute of Electrical and Electronicsقاعدة بيانات  -9

Engineers  
 MEDICAL LIBRARYقاعدة بيانات  -10
 INFORM GIOBAL  Information GLOBALقاعدة بيانات  :  -11
  .SCIENCE DIRECT (2)قاعدة بيانات  -12

 ومن ابرز قواعد البيانات السابقة الذكر والتي ستتطرق اليها  الدراسة ما يأتي:      
  EBSCOقاعدة بيانات  ●
 قاعدة بيانات ليزا العربية ●

                                                 
)(  غالية محمد نبيل . ادوات تنظيم المعرفة : دراسة تطبيقية  في انطولوجيا المكتبات والمعلومات باللغة 1

ي تاريخ الزيارة ف-.30.ص 2013دمشق  : جامعة دمشق ،  -العربية . رسالة ماجستير .
 متاح على الرابط-.26/3/2022

.    https://www.ebook.univeyes.com  
 -)( الجرف ، ريما سعد سعادة. دليل الباحث الى استخدام قواعد معلومات الكترونية على االنترنت .2

متاح  -.24/2/2022اريخ الزيارة في ت -.210. ص2002الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية ، 
  ./https://www.academia.eduعلى الرابط 
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  Pro-Questقاعدة بيانات  ●
التي تضم الرسائل الجامعية كونها  Pro-Questمع التركيز على قاعدة          

 لدراسة الحالية .تختص بموضوع ا
 ((EBSCOقاعدة بيانات 

 Electronic Books Services Access ) : (EBSCOتأسست قاعدة )       
Online وتعتبر اول وكيل معلومات عالمي في الواليات المتحدة  1944(  في عام

االمريكية كما تعتبر اكبر مضيف للمحتوى العلمي في العالم واسست كشركة مستقلة 
( ، Data Base Communication curbثنين تحت مسمى :         ) بموظفين ا
( الشركة االم ومقرها EBSCO Industriesاشتريت الشركة من قبل  ) 1987وفي عام 

( ، وهي  تهتم بمحتوى EBSCO Publishingفي برمنكهام وغيرت اسمها الى : ) 
.وكان (1)لى الخط المباشرالنص الكامل ويتركز عملها الرئيسي بتزويد قواعد البيانات ع

(( العاملة في مجال NET LIBRARY.COM( هي EBSCOمن احد فروع قاعدة )
والتي نشرت في عام  لكتروني ةالمكتبات الرقمية وهي من احد المزودين بالمحتويات اإلِ 

زاد عدد  2007، وفي عام اإِلنترنتواستحوذ عليها مركز المكتبة الرقمية على  2002
 NET( موظف ، وقد تم دمج قاعدة 750ل تقريبا  الى )الموظفين ليص

LIBRARY.COM( مع قاعدة ))EBSCO 2011،  وفي عام  2010( في عام 
( حيث تزود الشركة بمجموعة خدمات Wilsonسيطرت الشركة على منتجات شركة )

قاعدة بيانات للمكتبة والعديد من قواعد البيانات تلك التي تكون مرخصة من قبل بائعي 
 لمحتوى .ا

في  لكتروني ة(كقاعدة بيانات رائدة في مجالها وتعد مزودة للكتب اإلِ EBSCOتقدم  )
( قاعدة بيانات تقدم النص الكامل واالبحاث 375المكتبات والمؤسسات ألكثر من )

(ألف كتاب الكتروني وكتب صوتية محمية بصيغة 600.000الثانوية وتوفر اكثر من  )
(MB3, WMAمتاحة عبر ا ) لموزع وتقوم بتزويد الوصول المثالي للمحتوى المتاح

                                                 

() EBSCO1 .-  19/1/2022تاريخ الزيارة في .- http://www.ebscohost.com. 
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محمية  ِإلكتروني ةعالميا  في كل المجاالت الموضوعية المتضمنة مقاالت ودوريات وكتب 
بصيغة نسق المستندات المنقولة وارشيفات رقمية باإلضافة الى الكتب المطبوعة وفهارس 

 مية التاريخية .للموضوعات ومراجع طبية ومجموعة من المخطوطات الرق
وتحتوي القاعدة على خدمات بحثية لعشرات االالف من الباحثين الذين يمثلون ماليين من 
المستخدمين النهائيين وعمالء المكتبات من االكاديميين والباحثين كما تزود المكتبات 
بخدمات لتحسين خدمة الطالب والباحثين لتكون كبديل موحد لمصادر المعلومات ، كما 

البحث المخصص الذي يتيح للباحثين وسيلة سهلة وسريعة للوصول الى محتوى  تقدم
  .(1)النص الكامل للمكتبة
( تجارية ربحية كونها تابعة لشركة صناعية وتخدم العديد EBSCOوتعد قاعدة بيانات ) 

 من الفئات المتنوعة ومن ابرز مستخدميها 
 المكتبات ومراكز المعلومات بكافة تخصصاتهم  ●
حثين واالكاديميين بشكل عام والباحثين في مجال البحوث الطبية والعناية السريرية البا ●

  ((Medlineبشكل خاص ، كما تقدم ادلة وقواعد متخصصة مثل 
 .(2)الشركات والمؤسسات والحكومات ●

وتغطي القاعدة الموضوعات المنشورة عبر قاعدتها والتغطية الموضوعية هي           
وتنظيم وعرض الموضوعات لكونها مألوفة واكثر استخداما  لجمهور  المتبعة في ترتيب

 .(3)المستفيدين وخصوصا  الباحثين االكاديميين وطالب التعليم العالي
 

                                                 
1() EBSCO Publishing and The H. W. Wilson company make Joint 

Announcement of merger Agreement .2011.-  متاح -.13/2/2022تاريخ الزيارة في
   .https://www.prweb.comعلى الرابط   

2() EBSCO .-   24/12/2021تاريخ الزيارة في. 
http://endsexualexplotation.org/ebsco.2017. 

3() . - EBSC0 .- 15/1/2022تاريخ الزيارة .- 
http://endsexualexplotation.org/ebsco.2018. 
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( مئات القواعد البحثية للمعاهد والمكتبات العامة والمدارس EBSCOوتقدم قاعدة)
 ي اآلتي : الموقع االلكترونبالوصول الى هذه القاعدة  والمؤسسات ويمكن

http://www.ebsco.com/free  
اذ ان هذا الموقع متخصص بإتاحة مقاالت الدوريات على شكل نصوص كاملة 

(fulltext )( عنوان 4500( قاعدة بيانات في مختلف حقول المعرفة ، ويوجد )35)بـ
 جزء كبير منها بالنص الكامل والمستخلص .دورية تقدم خدماتها للباحثين ويقدم 

 freeوطريقة البحث في هذا الموقع يتم باالعتماد على اللغة الطبيعية ، اي البحث الحر )
texe search( وعن طريق البحث بالمنطق البولياني )Boolean Logic وقد تفوقت ، )

ير لعناوين بالعدد الكب اأُلخرى(( على خدمات المعلومات EBSCOخدمات معلومات 
 .(1)المجالت البحثية والعلمية الرصينة

( بالريادة فيما يتعلق بتزويد المكتبات بالموارد التي تتضمن نظام EBSCOوتتميز شركة )
مجانية في العالم بما في ذلك  ِإلكتروني ةوهي اول خدمة بحثية  لكتروني ةادارة الموارد اإلِ 

 لكتروني ةيع والمحفوظات الرقمية والكتب اإلِ قواعد البيانات كاملة النص ودليل المواض
( ألف من المجالت الفريدة 750( ألف كتاب الكتروني واكثر من )450وتوفر ما يقارب )
مكتبة تضم عشرات ب، وتخدم جميع الباحثين  ِإلكتروني ة( ألف مجلة 360التي تتضمن )

 -EDS ( Ehlersاالالف من الصحف والمجالت الكاملة النص ، كما تقدم خدمة  
Danlos التي تزود كل مؤسسة بمحرك بحث سريع الوصول الى مجموعاتها الكاملة )

على غيرها من الخدمات البحثية كونها تقدم دليال  وبحثا  كامل   EDSوتتفوق خدمة 
 .(2)النص عن الصحف والمجالت

 
 
 

                                                 

() EBSC10 .- 17/12/2021في  تاريخ الزيارة http://ivsllibrary.blogsport.com. 
() EBSC20 .- 28/12/2021تاريخ الزيارة في .http://americanlibrariesmagazine.org. 
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 (Arabic LISAقاعدة ليزا العربية )
 Arabic LISA)) (Library and Information Scienceقاعدة         

Abstracts) ( وتعني باللغة العربية )مستخلصات علوم المعلومات والمكتبات العربية 

، حيث توفر قاعدة بيانات ليزا العربية بوابة للمكتبات والمعلومات تحتوي على مجموعة (1)
خصصة في من قواعد البيانات الببليوغرافية لمصادر المعلومات العربية التي تكون مت

مجال المكتبات والمعلومات وتشتمل القاعدة على ) الرسائل الجامعية ، مقاالت دوريات ، 
وقائع المؤتمرات( وقد كانت قواعد البيانات سابقا  متاحة كل منها على حدى ، وتم دمجها 

االحاطة في علم المكتبات  دواتفي واجهة بحث واحدة وتضمنت مرجع اساسي ألَ 
تقوم بتغطية شاملة تشمل التطورات التي حصلت في الماضي  والمعلومات ، فهي

والحاضر في المكتبات والمعلومات والتطورات التكنولوجية والنشر واتاحة النص الكامل 
 .(2)للمقاالت

  (( العربيةLISA( الدخول الى قاعدة 1شاشة رقم )
(   Cybrariansتعرف قاعدة ليزا بأنها احدى الخدمات التي يقدمها موقع )        

البوابة العربية للمكتبات والمعلومات ، وهي عبارة عن خدمة بحث في قاعدة بيانات 
ضخمة تضم تكشيف واستخالص لمحتويات الدوريات المتخصصة في مجال المكتبات 

 .(3)والمعلومات
وتعتبر اول قاعدة بيانات من نوعها في تخصص علم المعلومات والمكتبات في الوطن 

القاعدة رسائل الماجستير والدكتوراه المجازة والمسجلة في اقسام المكتبات العربي وتحصر 
والمعلومات المصرية وهي ثمرة رسائل جامعية اعدت في جامعة القاهرة عن طريق 
االستاذة دينا فتحي عبد الهادي المدرس المساعد بقسم المكتبات والمعلومات وتحت 

اتيحت  2006ت جامعة القاهرة ، وفي سنة اشراف الدكتورة يسرية زايد في قسم المكتبا
للبحث مجانا  بالتعاون مع البوابة العربية للمكتبات والمعلومات حيث  اإِلنترنتالقاعدة على 

                                                 

http://portal.sdl.edu.sa/arabic() 1.-  15/1/2022تاريخ الزيارة. 
lisa/about.html-http://www.cybrarians.info/a() 2.- 26/2/2021تاريخ  الزيارة في 

http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=7083() 3 .- 14/3/2022تاريخ الزيارة. 
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تم االتفاق على ان تتاح قاعدة البيانات على صفحات المواقع تتولى ادارة المواقع تحديث 
 .(1)بيانات الرسائل الجامعية فيها

(( اي نشرة مستخلصات  Arabic LISAاالسم للخدمة وهو يعني   وقد تم اختيار هذا
البدء بتكشيف ب 2004بتقديم الخدمة عام  علم المكتبات والمعلومات العربية وبدأت

 ِإلكتروني ة(( دوريات متخصصة تصدر في مصر ومنها دورية 7واستخالص محتويات 
مل اكبر عدد ممكن من وتسعى الخدمة الى توسيع نطاق التغطية بحيث يش (2)واحدة 

تم اضافة مجلة المكتبات والمعلومات  2005الدوريات العربية المتخصصة ، ففي عام 
تم اضافة دوريتين  2007العربية وهي اقدم الدوريات العربية المتخصصة ، وفي عام 

  .(3) 3000جديدتين هما : مجلة مكتبة الملك فهد، والعربية 
مجلة  كما تعالج انواع  500صات وكشافات ألكثر من وتعتمد القاعدة على تقديم مستخل

الوثائق التي تم جمعها من مختلف انحاء العالم كالرسائل والنشرات والمطبوعات والبحوث 
موقع البوابة العربية للمكتبات والمعلومات على الرابط بكن البحث في هذه القاعدة ، ويم
  lisa/about.html-http://www.cybrarians.info/a )4(.اآلتي:

 وتقدم القاعدة ما يأتي:
( دورية متخصصة منها مجلة )المكتبات 12تكشيف واستخالص محتويات ) -1

والمعلومات العربية ، االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات ، دراسات عربية في 
علومات ، عالم المعلومات والنشر ، الفهرست ، الروزنامة الحولية المكتبات وعلم الم

 .(5) المصرية للوثائق ، المكتبات وغيرها(

                                                 

http://database_library.blogsrort.com() 1.-  14/3/2022تاريخ الزيارة. 
http://www.cybrarians.info/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&lt()2

emid=122 .-  14/2/2022تاريخ الزيارة في. 
-oo7.com.http://ahmadfarag.y() 3  10/3/2022تاريخ الزيارة في . 
-http://www.bau.edu.jo.() 4  15/2/2022تاريخ الزيارة. 
-lisa/about.html.-http://www.cybrarians.info/a() 5 26/2/2022ي تاريخ الزيارة ف .

 مصدر سابق.
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تقسم المواد المكشفة الى اآلتي : ) افتتاحيات ، دراسات ، بحوث ، اخبار وتحقيقات  -2
 ، عروض ، ببليوغرافيات (

حالة وجود  اعالمي للدراسات والبحوث فقط ، وفيَأو  تقدم مستخلص وصفي -3
 مستخلص مع الدراسة يتم نقله كما هو .

يتم تحديث قاعدة البيانات فوريا  بمجرد صدور اعداد جديدة من دوريات مكشفة دون  -4
  .(1)التقييد بفترة زمنية منتظمة 

الدوريات التي تشتمل عليها الخدمة هي دوريات متخصصة في مجال المكتبات  -5
 والمعلومات التي تصدر في مصر 

خارجها َأو  اسرة الموقع اضافة اي دورية عربية اخرى سواء من داخل مصرتقبل  -6
 على ان ترسل للموقع كافة اعداد الدورية .

هذه الخدمة ليست لها عالقة بنشر مستخلصات ليزا العالمية التي ينشرها )  -7
bowcker (2)( وال ترتبط بها باي شكل من االشكال.  

 :حدود التغطية لقاعدة ليزا العربية 
(( دورية في مجال المكتبات 12تغطي قاعدة ليزا العربية مقاالت الدوريات فيتم تكشيف 

 المواضيع التي تغطيها القاعدة هي :وَأبرز  والمعلومات
 ادارة المعلومات ●
 تكنولوجيا المعلومات ●

                                                 
الرياض: جامعة االمام محمد بن سعود ،  -)ليزا العربية(. a-LISA)( احمد فرج احمد . خدمة 1

 متاح على الرابط : -.25/3/2022تاريخ الزيارة في -.2008
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ahmadfarag.yo

-o7.com/t162
topic&ved=2ahUKEwi7z8eajdv5AhXyXvEDHWZjDKAQFnoECA8QAQ& 

 
القاهرة : دار الوراق  -تبات ومراكز المعلومات .)(  المصري ، احمد طلبة . قواعد البيانات في المك2

 متاح على الرابط : -.12/3/2022تاريخ الزيارة -. 2015للنشر والتوزيع ، 
http://kutib_sawtiat_majania.info -.  
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 اإِلنترنتتكنولوجيا  ●
 ادارة المعرفة ●
 المكتبات والمحفوظات ●
 ادارة المكتبات ●
 تكنولوجيا المكتبات ●
 استخدامات المكتبة والمستخدمين  ●
 استرجاع المعلومات ●
  .(1) 3000العربية  ●

( العربية مجلة بعنوان دراسات المعلومات المتخصصة في علم LISAوتوفر قاعدة ) 
المعلومات والمكتبات باللغتين العربية واالنكليزية وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن 

هر وتهتم المجلة بنشر الدراسات المبنية على جمعية المعلومات والمكتبات كل اربعة اش
المنهجية العلمية ذات العالقة بمجال المعلومات والتي تشمل بصفة خاصة الدراسات التي 
تسهم بشكل ملموس في تطوير الواقع المهني والرقي بمستوى تطبيق واستخدام تقنيات 

  .(2)المعلومات التي تقدم ابتكارات وحلول ذات طبيعة تطبيقية 
 
 
 
 

                                                 
المتوفرة على االنترنت : اهميتها في اسناد )(  القرغولي ، عامر حقي . قواعد البيانات المجانية 1

متاح  -.25/3/2022تاريخ الزيارة  -.2003،  1، ع 3000في : العربية -المقررات الدراسية .
 على الرابط :

http://www.arabcin.net.  
الرياض : مكتبة فهد  -واعد البيانات .)(  الدوسري ، فهد مسفر فهد . اسس البحث المباشر في ق2

متاح على الرابط  -. 18/3/2022تاريخ الزيارة في    -.132. ص1991الوطنية ، 
https://ketabpedia.com. 



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  ر لكلية اآلدابوقائع املؤمتر العاش /(90/1العدد )ملحق                          

 943 

 ( مجلة دراسات المعلومات2شاشة رقم )
 (Pro-Quest  Dissertation & Theses Globalقاعدة بيانات )
 :نبذة تاريخية
العلمية ، في بداية  طاريحهي من اضخم القواعد التي تحتوي على الرسائل واألَ          

ادارة  االمر تم تأسيس القاعدة عن طريق )يوجين باور( الحاصل على الماجستير في
اصبحت المسؤولة  1938، وفي عام 1930االعمال من جامعة ميشيكان االمريكية عام 

( وقد  الحظ )باور( وجود سوق University Microfilmعن هذه القاعدة شركة )
متخصصة لنشر الرسائل العلمية ، تعمل هذه السوق على اجبار الطالب على نشر 

الدكتوراه ، وان نشر االطروحات على  اعمالهم الخاصة من اجل الحصول على درجة
 .(1)شكل مايكروفيلم يكون بتكلفة اقل من نشر الكتب 

قابلة للبحث على قاعدة  ُأطروحة(( ماليين رسالة و 3تم نشر اكثر من  1939وفي عام 
Pro-Quest  وتم تصنيفها كارشيف رقمي خارج موقع المكتبة في الواليات المتحدة

ها االكاديمي على )اطروحات ورسائل جامعية ، ومواد االمريكية ، واشتمل محتوا
، المجالت العلمية ، مصادر البيانات ، ومحتويات  لكتروني ةالمصادر االولية ، الكتب اإلِ 

اخرى تهم الباحثين في مجال المعلومات والمكتبات( وسمحت القاعدة للمكتبات االحتفاظ 
وصول اليها ، وكانت الرسائل العلمية بمجموعات الصوت والفيديو الخاصة بها وتوفير ال

المنشورة على المايكروفيلم تعرف سابقا  باالطروحات الرقمية ، وقد تم اعالنها كمستودع 
رسمي خارج موقع مكتبة الكونكرس في الواليات المتحدة ، وتم تعزيز فكرة التبني العالمي 

بحث عنها بواسطة احد مقالتين يتم البالمايكروفيلم بشكل كبير  لنشر االطروحات على
الحاصلين على درجة الدكتوراه في جامعة استانفورد  ومع نمو سوق الرسائل الجامعية 

 رئيسةتوسعت الشركة في الصحف والدوريات واصبح لها قاعدة بيانات بالصحف ال
اصبحت الشركة تحت  1962( .اما في عام Pro- Quest Ewsstiandللشركة وهي )

                                                 
1() Arbor, A. ProQuest dissertations now discoverable in Google Scholar: 
Google Scholar and ProQuest expand collaboration to improve research 

outcomes. ProQuest News Release, 2017 
  https://www.ProQuest.comRetrieved From .. 5/1/2022تاريخ الزيارة في  -. 
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ذلك تغير اسم الشركة عدة مرات من جامعة مايكروفيلم الى  ملكية زيروكس ، ثم بعد
  .(1)جامعة زيروكس

( مايكلروفيلم الى جامعة مايكروفيلم الدولية Umiفقد تم شراؤها من قبل ) 1985وفي عام 
(University Microfilm International اما في عام. )فقد تم انشاء قواعد  1986

ت والفهارس على اقراص مدمجة ، ومنذ بداية البيانات لتخزين ملخصات الدوريا
الثمانينات كانت االتصاالت عن طريق المودم بطيئة ومكلفة ، حيث تم استخدام العالمة 

( الول مرة في قواعد البيانات على االقراص المدمجة ، ثم Pro- Questالتجارية )
 .(2) (Pro- Quest Directتسمى )  اإِلنترنتاطلقت بعدها خدمة عبر 

مليون صورة  5.5فقد اعلنت الشركة عن مبادرة الخزنة الرقمية وتتضمن  1988في عام و 
رقمية ، كما تتضمن افضل النسخ الموجودة من الصحف التي يعود تاريخها الى القرن 

 -Pro( الى )bell Howellتغيير اسم الشركة من )  1999الخامس عشر . وفي عام 
Quest . ) 

 . 2004 -2000يرة لألعوام وقد حققت الشركة ارباح كب
استحوذت الشركة على مشروع يوفر ادارة الوصول وخدمات البحث عن  2004وفي عام 

المحتوى التي تضيفه شركات اخرى ، وقدمت مجموعة واسعة من الخدمات الجديدة في 
 2006.اما في عام (3)اسواق المكتبات بما في ذلك نماذج تسجيل براءات االختراع 

                                                 
اربد : جامعة اليرموك ،  -البيانات في مؤسسات المعلومات .)( الشقران ، عبد اهلل عبد الكريم . قواعد 1

  -.19/2/2022تاريخ الزيارة في  -.-. متاح على الرابط2017
. https://www.bau.edu.io/userportal/userprofile 

2() ProQuest  Support Center.2020.-  13/1/2022تاريخ الزيارة.- Retrieved from     
.    http://support.proquest.com                                        

3() ProQuest  Dissertation & Theses Global Official dissertations repository for 
the Library of Congress critical scholarly content .2020   .-  تاريخ الزيارة

26/1/2022 .https://www.proquest.com/go/dissertation.  -Retrieved from  



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  ر لكلية اآلدابوقائع املؤمتر العاش /(90/1العدد )ملحق                          

 945 

( جزءا  ال يتجزأ من فريق التعلم حيث قامت الشركة بتتبع تاريخ  Pro- Questاصبحت )
 ((.Voyager Learningالمعلومات وسميت الحقا  باسم فويجر للتعلم  

على مكتبة للكتب الرقمية على  2013(( في عام Pro- Questواشتملت قاعدة 
على قاعدة  2014تحتوي على نصوص كاملة .كما اشتملت القاعدة في عام  اإِلنترنت

 بيانات لألدبيات المنتج وانواع االدوية وذلك لصناعة المستحضرات الطبية .
 (LLC)(Pro- Questوتوفر القاعدة اعمال يمكن تشغيلها تحت اسم)

 (Limited Liability Company) 
 :بإتاحة االتي  2014وقامت الشركة في عام 

1- Bowker: ة للناشرين والمكتبات وبائعي توفر حلول ألداره المعلومات الببليوغرافي
 الكتب في الواليات المتحدة االمريكية .

2- EBL (Electronic Books Library):  ِلكتروني ةهي مكتبة ومجمع للكتب اإل 
والشركات  لكتروني ةمع دليل للعناوين من الناشرين االكاديميين يخدم المكتبات اإلِ 

  .(1)لتطوير المجموعات والمكتبات البحثية ويدعم الناشئة ويوفر نماذج
3- Ebrary:   َِأو  عن طريق االشتراك لكتروني ةتمكن الوصول الى مجموعات الكتب اإل

نموذج ارشيف دائم في حزم للموضوعات المصممة للمكتبات االكاديمية والشركات العامة 
 والخاصة. 
عبر  استحوذت القاعدة على نظام للمعلومات واالختيار 2015اما في عام           
 . اإِلنترنت

خدمات بمقاطع الفيديو وخدمة الكتب  2016( عام Pro- Questكما قدمت قاعدة ) 
 . لكتروني ةاإلِ 

 innovative(على شركة ) Pro- Questاستحوذت قاعدة) 2020اما في عام 
interfaces. التي تقدم الحلول التقنية للمكتبات االكاديمية والعامة  ) 

                                                 
عمان :  -االلكترونية في المكتبات .)( شادي محمود حسن قاسم . مهارات استخدام قواعد المعلومات 1

متاح على الرابط   -.17/1/2022تاريخ الزيارة في  -. 2009امواج للنشر والتوزيع ، 
http://librarycatalog.bau.edu.  
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  Pro-Quest( واجهة قاعدة بيانات 3شاشة )                     
 :(Pro-Questقاعدة بيانات )

تعرف بانها قاعدة لتجميع البيانات تزود المستخدمين بمصادر معلومات ذات        
موثوقية عالية وكان ذلك منذ ظهورها كبوابة للمعرفة في العالم ، حيث انها متوفرة بجميع 

ة نشر الرسائل العلمية وكذلك توفيرها لمصادر االشكال التي تهدف الى تسريع عملي
وتقنيات معلومات متخصصة ، حيث تمكن المستخدمين من اكتشاف وبناء وتبادل 
المعارف ، وهي تمثل تنبؤ حيوي للمكتبات وغيرها من المؤسسات العلمية التي يرتبط 

  .(1)عملها وقراراتها على استالم معلومات كاملة وموثوقة
الدكتوراه  َأطاريحعد من اكبر واشمل قواعد البيانات للرسائل الماجستير و وهي ت          

 في العالم، فهي تضم اكثر من اربعة ماليين مستند .
( ( للمكتبات ، وهي شركة  University Microfilmsوالمسؤول عن هذه القاعدة شركة 

بور في والية ومقرها في مدينة ار  1938عالمية لمحتوى وتقنية المعلومات تأسست عام 
ميشيكان االمريكية احتوت على تطبيقات ومنتجات ووفرت قاعدة للرسائل الجامعية تدعم 

ها للبحث والتعلم والنشر واكتساب المعرفة واكتشاف مجموعات المكتبات منذ َأدواتمواردها و 
 تأسيسها وحتى يومنا هذا .

ة الكونكرس االمريكية وتشتمل كما انها تعد ارشيف للرسائل الرقمية الرسمية لمكتب        
( معهد وجامعة وتغطي جميع 3100المجموعة على اعمال مؤلفين اكثر من )

 .(2)الموضوعات التي يمكن تصورها
 
 

                                                 
انات ونظم المعلومات في المكتبات )(  السامرائي ، ايمان فاضل ، ابو عجمية ، يسرى احمد . قواعد البي1

 -.10/1/2022تاريخ الزيارة في -.2005عمان : دار المسيرة ،  -ومراكز المعلومات .
  .http://www.neelwafurat.comمتاح على الرابط  

2() ProQuest Central : About ProQuest. Libguides.2020  .-  تاريخ الزيارة
24/12/2021.- .http://proquest.libguides.comRetrieved from.  



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  ر لكلية اآلدابوقائع املؤمتر العاش /(90/1العدد )ملحق                          

 947 

 (Pro-Questخدمات قاعدة )
)أربعة مليون  4،800،000والرسائل العلمية ألكثر من  طاريحتتيح القاعدة األَ  -1

 وثمانمئة( مستند في العالم .
َأو  ب الدراسات العليا من رؤية ومعرفة اذا كان موضوع رسالة الماجستيرتمكن طال -2

 ال .َأو  الدكتوراه الذي يرغبون في كتابته قد تم كتابته ومناقشته من قبل
تمكن اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والباحثين بالبحث عن العناوين المتعلقة  -3

 بواسطة رؤوس الموضوعات. باهتماماتهم البحثية ، كما توفر امكانية البحث
بحث متعددة التخصص وعالية الجودة  دواتتدعم ميزة االتصال المباشر والسريع ألَ  -4

ولها القدرة على تجزئة البحث مع دوريات ومصادر معلومات اخرى التي تكون متوفرة 
 . Pro-Questعلى قاعدة 

تتراوح بين اول وتحتوي هذه القاعدة على االستشهادات الببليوغرافية للمواد التي  -5
تم قبولها في الواليات المتحدة باإلضافة الى عدد كبير من الرسائل العلمية  ُأطروحة

 االوربية المنشورة .
تعد القاعدة مستودعا  للرسائل الرسمية لمكتبة الكونكرس االمريكية وبأكثر من  -6
 ( معهد وجامعة مساهمة . 3100)
 الى القاعدة . ألف عمال  يضاف سنويا   200.000احتوت على )) -7
( مليون من العناوين في جميع التنسيقات       2.5توفر القاعدة النص الكامل ألكثر من) -8

 في حال اذا سمحت االشتراكات (. ِإلكتروني ة) الورق ، مايكروفورم ، نسخ 
الى الملف  اإِلنترنتتمكن القاعدة الجامعات والمعاهد المشتركة من الوصول عبر  -9

ت والرسائل العلمية في نسق رقمي لمئات االالف من العناوين التي الكامل لالطروحا
 كانت منشورة من قبل. 

توفر القاعدة ايضا  الدوريات والمجموعات التاريخية والمحفوظات الحكومية  -10
 .(1)مليار صفحة رقمية  125والثقافية وتقدر بحوالي))

 اصة بالمكتبات .الخ اإِلنترنتبوابات بل الى المحتوى بشكل سريع تتيح الوصو  -11

                                                 

-http://proquest.libguides.com/EKB.2021.() 1  3/1/2022تاريخ الزيارة. 
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توفر القاعدة وصوال  موسعا  الى االعمال العلمية الدولية من المملكة المتحدة الى  -12
 قارة اوربا والصين .

تقدم القاعدة مجموعة كاملة من الرسائل العلمية باإلضافة الى محتوى دولي  -13
(  مليون رسالة دكتوراه بشكل عام ، وتتيح الوصول الى اكثر من 1.5ألكثر من)

 ألف ملخص من اطروحات الدكتوراه البريطانية وااليرلندية. 500.000))
تقدم القاعدة خدمات للعالمات التجارية العالمية ولها مكاتب خاصة في جميع  -14

 انحاء العالم. 
 .(1)توفر القاعدة موضوعات حديثة في عدة مجالت علمية وانسانية مختلفة  -15

 ((Pro-Quest التخصصات التي تغطيها قاعدة
 م القاعدة التخصصات العلمية  والمنشورات اآلتية :تقد
 الفنون : وتتضمن ) الفنون الجميلة ، الفنون المسرحية ( -1
 االعمال التجارية : وتتضمن ) علوم االتصاالت والمعلومات( -2
 التعليم : ويتضمن كافة حقول التعليم -3
 لدين ، القانون (العلوم االنسانية : وتتضمن ) التاريخ ، االدب ، اللغة ، الفلسفة ، ا -4
العلوم االجتماعية : وتتضمن )العلوم بين التخصصات السابقة ومن ضمنها علم  -5

 المعلومات والمكتبات(
العلوم السلوكية والطبيعية والفيزيائية : وتتضمن ) الزراعة ، الهندسة ، المعمارية ،  -6

 .(2)ية ( علوم النظام البيئي ، العلوم البايولوجية ، علوم االرض ، العلوم البيئ
 الطب : ويتضمن ) الصحة ، العلوم الطبية ( -7
 المنشورات : وتتضمن ) اطروحات الدكتوراه ، رسائل الماجستير (. -8

 والشكل اآلتي يوضح ذلك :
 ProQuest( التخصصات والقواعد التي تتيحها قاعدة بيانات  2الشكل  )

                                                 

http://blog.naseej.com) (1.- 25/1/2022تاريخ الزيارة. 
-http://www.bedayya.com.() 2 2/2/2022تاريخ الزيارة. 
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العلمية العالمية كل  (  لألطروحات والرسائلPro-Questكما يتم تحديث قاعدة بيانات )
(( حقل مفهرسا  وقابال  للبحث مع امكانية البحث بالنص الكامل 24اسبوع وتتميز بوجود

والبد من االشارة ان الرسائل الجامعية  (1)لألطروحات والرسائل الموجودة في القاعدة 
المتاحة في مجال المعلومات والمكتبات تدور موضوعاتها حول عشرة رؤوس اساسية هي 

لوك البحث عن المعلومات ومهاراته ، نوعية المعلومات ، المكتبات الرقمية ، تكنولوجيا س
المعلومات واالتصاالت ، المكتبات العامة ، البحث عن المعلومات على الويب ، تقييم 
المعلومات واستخدامها ،المكتبات االكاديمية ، ما وراء البيانات ،الخدمات المرجعية 

  .(2) رقمية()ال لكتروني ةاإلِ 

 (( للمستفيدينpro-Questالخدمات التي تقدمها قاعدة 
.  والذي  http://proquest.libGuides.com/homeالموقع بعدة يتم الدخول الى القا

 :يكون متاحا  لجميع المستخدمين ، وكما موضع بشاشة العرض اآلتية
 (Pro-Questللدخول الى قاعدة ) رئيسة( الشاشة ال4رقم ) شاشة

والتي تحتوي على مجموعة من اللغات  رئيسة( الى الشاشة ال4تشير الشاشة رقم )
االضافية ومن ضمنها اللغة العربية ، كما تتيح البحث في القاعدة وكذلك توفر مجموعة 

 مات ما يأتي :من الخدمات التي تقدمها للمستفيدين ، ومن بين هذه الخد
1- Pro-Quest Platform  منصة :Pro-Quest)) 

تتيح هذه المنصة مئات النصوص الكاملة لمجموعات الباحثين في جميع انحاء العالم ، 
باإلضافة الى مستخلصات والفهارس وبمختلف التخصصات ، كما تحتوي على المجالت 

 العلمية والكتب والفيديو والصوت والصحف .
2- Ebook Central Pro-Quest  ِلكتروني ة: منصة الكتب اإل  

والتي توفر اتساعا  وعمقا  للمحتوى الموثوق بأذن  لكتروني ةوهي منصة اساسية للكتب اإلِ 
 . لكتروني ةمن المؤسسة ، ولتوفير مزيد من المعلومات حول شراء الكتب اإلِ 

                                                 

-http://www.proquest.com.() 1 16/2/2022تاريخ الزيارة في. 
)( محمد يوسف مراد . الرسائل الجامعية المجازة في مجال علم المكتبات والمعلومات في خالل الفترة 2

 Pro-Quest Dissertation & Thesesم والمتاحة عبر قاعدة البيانات   2014الى  2005من 
Global 48: دراسة تحليلية . مصدر سابق .ص. 
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3- ALEXANDAR STREET part of Clarivate ت : منصة الكسندر ستري
وهي عبارة عن منصة تعليمية وبحثية تقدم البحوث العلمية مدعوما للوسائط المتعددة 

بالصوت والنصوص والصور والفيديو هذا باإلضافة الى تقديمها للنصائح حول كيفية 
البحث ومن عدة اماكن مختلفة في القاعدة وكيف تؤثر االماكن المتعددة للبحث على 

وتختوي على تعليمات خاصة عن كيفية البحث بلغات العنوان التي يتم البحث عنه ،
 اخرى مثل اللغة االسبانية لتسهل على المستفيدين الحصول على البحوث المطلوبة.

4-   Pro-Quest ONE Academic  يحتاج اليوم مستخدمو : المنصة االكاديمية
خالي من البحث الى وصول سريع َأو  التعلمَأو  المكتبة سواء كانوا في حقل التدريس

تجميع بة من نقطة وصول واحدة وذلك العوائق والى مجموعة متنوعة من المواد البحثي
والرسائل العلمية ومحتوى الفيديو وفي جميع  لكتروني ةالمجالت العلمية والكتب اإلِ 

 التخصصات في واجهة مستخدم موحدة وسهلة .
5- Primary Sources  ولية مهمة بالنسبة تعتبر المصادر اال: المصادر االولية

للمتقدمين للمنح الدراسية في العديد من التخصصات ، كما يتم استخدامها بشكل متزايد 
في الفصول الجامعية لتطوير التفكير والفهم وفي جميع التخصصات المتوفرة في الجامعة 
تكون مصارها متاحة بشكل رقمي ووظيفتها تشرك الباحثين وتدلهم على كافة المستويات 

 توفرة .الم
5- ONE Business  Pro-Quest  وهي عبارة عن قاعدة : المنصة التجارية

مليون مستند لتسهيل  130بيانات تكون على شكل مجموعة وتتضمن اكثر من 
السوق للموضوع واالعمال التي تخص َأو  البحث عن المعلومات وعن الشركة

  2400ثر من الشركات ومن ناحية المصادر الموجودة فيها فهي تحتوي على اك
مجلة واالف الكتب الرقمية ومقاطع الفيديو وعلى تقارير خاصة عن القاعدة 
وبعد التطور اضيف لها قاموس مترادفات للكلمات التي يصعب ترجمتها 

 لمساعدة الباحثين .
7- :  pro-Quest  Refworks  منصة الخدمات االدارية 
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ستيراد مراجع من قواعد البيانات عبر تقدم خدمة ادارية مرجعية قائمة على الويب تتيح ا
ومصادر متنوعة اخرى ، يمكن استخدام هذه المراجع في كتابة االوراق وتنسيق  اإِلنترنت

 العمل الببليوغرافي تلقائيا  في خالل ثواني معدودة.
8- Pro-Quest TDM Studio   ( استوديو :TDM) Therapeutic Drug 

Monitoring العالمية منصة برامج المراقبة ا 
هي قاعدة تقدم حال الستخراج النصوص والبيانات للبحث والتعليم والتعلم وغالبا  ما 
يتطلب االبتكار في تحليل االف بل ماليين من المستندات وهذه مهمة مستحيلة ألي 
شخص وهي بالضبط المكان الذي يأتي فيه التنقيب عن النصوص والبيانات مهمتها 

 نتائج البحوث التي تحدد مسارهم العلمي . مساعدة الباحثين على كشف
 (، وفيما يأتي واجهات البحث في القاعدة :Pro-Questطريقة البحث في قاعدة ) 

 ( شاشة الدخول للقاعدة5شاشة رقم )
 ( طريقة البحث في القاعدة6شاشة رقم )

طرق البحث في القاعدة  Pro-Quest( تتيح قاعدة ))5شاشة العرض رقم )بو       
ي توفر خيارات البحث البسيط وتسهل الوصول للمعلومات بالسرعة القصوى . ويتم والت

الدخول الى القاعدة عن طريق شاشة التسجيل والتي تتضمن حقل اسم المستخدم والرقم 
المدينة ، وهناك حقول خاصة للمساعدة عن كيفية َأو  السري واختيار اللغة ورقم البلد

 ومات .التصفح والوصول الى وعاء المعل
 وهم كاآلتي : Pro-Questوهناك ثالثة انواع من طرق البحث في قاعدة  

 البحث االساسي  ●
 البحث المتقدم  ●
 البحث باسم الناشر  ●

( خيارا  لتحديد مربع البحث ، حيث تمكن 17فعند البحث في القاعدة تظهر للمستخدم )
بعدها يتم ادخال هذه العملية بوضع عالمة تدل على الموضوع الذي يتم البحث عنه و 

في حقل البحث ويمكن ايضا  االضافة والحذف لمربعات البحث ، الن  رئيسةالكلمات ال
( حروف ، ويمكن حفظ استيراتيجيات 10الحد االقصى لعدد حروف الحقل الواحد هي )

البحث الذي قمت بأنشائه بحقل البحث ويمكن ايضا مسح استراتيجيات البحث بالضغط 
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وفر بالقاعدة ومن ضمن الحقول المتوفرة بالشاشة حقل متصفح على رز المسح المت
المواضيع وحقل خاص بنصائح البحث وتتيح الشاشة حقل خاص بالنتائج التي تظهر في 

 نهاية البحث.
( بان القاعدة توفر حقل لتحديد تاريخ البحث عن الوثائق 6كما يتضح من الشاشة رقم )

ة ، ويمكن توسيع البحث الخاص عن التي تحتوي على احدى شروط البحث الخاص
الموضوع بطريقة وضع كلمة البحث بين اقواس ، وعندما لم تكن متأكدا  من كلمة البحث 
يمكن وضع رموز بدال  من الحروف وعلى سبيل المثال "الظروف االقتصادية العالمية" ، 

وسيقى( اما عند البحث عن الوثائق يفضل وضع اقواس كبيرة مثل )البريطانية( او)الم
فتكون استيراتيجية البحث عن المستندات التي تحتوي على كلمة البريطانية اوال  ، ثم تليها 

 كلمة الموسيقى ثانيا  .
ولتكملة شروط البحث عن الموضوع نحدد مشغل معين ويتم اضافته الى البحث ، وعند 

نا خيارات مربع البحث فستظهر لبت يمكن البحث عن العنوان البحث عن اوعية المعلوما
 .(1)متعددة ننقر فوق العنوان فيتم فتح صفحة له

 ( عرض خطوات البحث7شاشة رقم )
ن التحقق من نتائج الشاشة السابقة تتيح القاعدة عرض البحث مع معاينة المفردات ويمكبو 

المصطلحات التي تم ادخالها فتظهر لنا انواع متعددة مثل الطباعة والبريد بالبحث 
ي يتم ارسالها عن طريق هذا البريد . وكما يمكن التحقق من النتائج اثناء االلكتروني والت

التصفح ، كما يسمح البحث في القاعدة االنتقال من صفحة الى اخرى وصوال  الى الكلمة 
وبأالمكان  تغطي الوثائق التي تم سردها سابقا   Pro-Quest. وبهذا فان قاعدة )) رئيسةال

 صالت ، وهذه هي وظيفة مفيدة للبحث عن وثائق مماثلة .النقر على الو بفتحها ايضا  
 

 ( عرض البيانات الشخصية8شاشة رقم )

                                                 

http://search.proquest.com() 1 25/4/2022. تاريخ الزيارة. 
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شاشتها السابقة دليل مرجعي سريع فيمكن االطالع ب( Pro-Questكما توفر قاعدة )
على البيانات الشخصية المستخدمة في قواعد البيانات وعرض هذه القائمة التي تم 

لك استيراد خيارات وصفية مستخدمة تكون خاصة بتطبيقات استخدامها في كل بحث وكذ
 . دواتتوفير البحث وتحرير ووضع تنبيهات ، نمط التباين وغيرها من األَ 

وإلنشاء حساب بحثي يجب على المستفيد ملئ المعلومات المطلوبة ألنشاء  الحساب 
 يل .والتسجيل بالبريد وادخال اسم المستخدم وكلمة المرور وعرض صفحة التسج

وفي حالة عدم الحصول على المعلومات المطلوبة يرجى االتصال بالفريق الخاص 
   .Pro-Quest)) (1)بالعمالء اذا كانت هناك اسئلة حول البحث في قاعدة 

( بواسطة Pro-Questوالرسائل الجامعية العالمية في قاعدة ) طاريحالبحث عن األَ 
 رؤوس الموضوعات

دراسية  العالمية الفريدة التي تعد مصدرا  موثوقا  وجودة في حيث تقدم ثروة من المنح ال
الكشف عن الرؤية البحثية غير المكتشفة والذكاء بأسهل الطرق واكثرها فاعلية فباإلضافة 

الجامعية فهي تحتوي على العديد من االستشهادات  طاريحالى انها تتيح الرسائل واألَ 
تصال السريع وتسمح ألعضاء الهيئة التدريسية الببليوغرافية التي بدورها تدعم ميزة اال

وطلبة الدراسات العليا بالبحث عن الموضوعات العلمية الحديثة لكون معلوماتها تحدث 
 . اأُلخرىباستمرار وبفترات زمنية قصيرة )كل اسبوع( مقارنة مع غيرها من القواعد 

 والرسائل الجامعية العالمية طاريح( خدمة األَ 3الشكل رقم )
الشكل السابق يتم الدخول الى هذه الخدمة والتي تخص موضوع الدراسة ، حيث تتيح بو 

 ( ( الوصول الى الحقول القابلة للبحث والتي تتضمن :Pro-Questقاعدة
 البحث في اي مكان ●
 البحث في اي مكان باستثناء النص الكامل  ●
 البحث بالمستخلص  ●
 البحث بالمواضيع والفهارس ●
 وعات والتي تتضمن اربعة اقسام وهي :البحث في تخصص الموض ●

                                                 

www.proquest.com() 1  25/4/2022تاريخ الزيارة. 
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 فهرس رؤوس الموضوعات للبحث عن الموضوع الرئيسي -أ
 مؤسسة َأو  رأس الموضوع الثاني شركة -ب
 رأس الموضوع الثالث عن موقع الشركة  -ج
 رأس الموضوع الرابع عن الشخص -د
 اسم المؤلفبالبحث  ●
 النص الكامل للمقالةبالبحث  ●
 عنوان المقالة بالبحث  ●
 عنوان الناشر بالبحث  ●
 الكلمات المفتاحية َأو  فهرس المصطلحاتبالبحث  ●
 الرقم الدولي المعياريبالبحث  ●
 المصادر المعتمدة للباحث والتي تتضمن :بالبحث  ●
 اسم مؤلف المصدر  -أ

 عنوان المصدر  -ب
 تاريخ المصدر  -ج
 ناشر المصدر -د
  تية :الجزء . وكما موضح بشاشة العرض االَأو  العدد -ه

 ( الحقول القابلة  للبحث في القاعدة9شاشة رقم )               
وضع الكلمات المفتاحية داخل بلحقول بطريقتين ، االولى ويمكن البحث في هذه ا       

 كتابة الكلمات المفتاحية بدون عالمات االقتباس .بالمات اقتباس ، والثانية ع
 Subjectة البحث عن رؤوس الموضوعات )وتقدم شاشة العرض االتية طريق        

Heading( في قاعدة )Pro-Quest) 
 ( شاشة البحث عن رؤوس الموضوعات 10شاشة رقم ) 
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، المتوفرة في القاعدة يتم البحث عن رؤوس الموضوعات آنف االشاشة  من           
لرسالة المراد اَأو  طروحةعلى الشاشة يتم كتابة عنوان األُ َأشريط البحث الموجود في بو 

بالرمز  (Subject Heading)الوصول اليها ، ويرمز للبحث عن رؤوس الموضوعات  
(SU) البحث عن موضوع باسم تكنولوجيا المعلومات ، يتم ردنا أَ . فعلى سبيل المثال لو
" في حقل البحث الموجود في الشاشة السابقة information technology suكتابة "

 والرسائل العلمية بنفس العنوان الذي تم البحث عنه . طاريحفسيظهر لنا جميع األَ 
 :االستنتاجات
 تي :أبما يا تم استعراضه من معلومات مبخرجت الدراسة           

(( من اشهر قواعد البيانات العالمية في مجال البحث Pro-Questقاعدة بيانات  ُتَعد   -1
الكونكرس في ل العلمية لمكتبة فهي المستودع الرسمي للرسائ الرسائل الجامعية عن

دولي ألكثر من  فريقيا والهند والصين و محتوىوربا وأُ أُ ة وفي مريكي  الواليات المتحدة األَ 
 . دكتوراه بشكل عام ُأطروحةمليون ونصف 

دكتوراه و رسائل ماجستير( المنجزة في قاعدة  َأطاريحيبلغ عدد الرسائل الجامعية ) -2
ورسالة حتى تاريخ  ُأطروحةربعة ماليين وثمانمئة أَ من كثر أَ (( Pro-Questبيانات 

 انجاز الدراسة الحالية .
توفر القاعدة المعنية النص الكامل للرسائل الجامعية ألكثر من مليونين ونصف من  -3

 (ِإلكتروني ةعناوين الرسائل الجامعية بمختلف اشكال نشرها )ورق ، مايكروفورم ، نسخ 
ث بطرق مختلفة ومن بينها رؤوس الموضوعات ، ومن ابرز تقدم القاعدة امكانية البح -4

المعلومات والمكتبات حتى تاريخ  االتجاهات الموضوعية التي تغطيها القاعدة في مجال
ية المعلومات ، ، نوعلوك البحث عن المعلومات ومهاراتهنجاز الدراسة الحالية هي سإِ 

، البحث عن المكتبات العامةات واالتصاالت، ، تكنولوجيا المعلومالمكتبات الرقمية
يب، تقييم المعلومات واستخدامها، المكتبات االكاديمية، ما وراء المعلومات على الو 

 )الرقمية (. لكتروني ة، الخدمات المرجعية اإلِ البيانات
تغطي القاعدة الرسائل الجامعية في مجاالت علمية مختلفة مع التركيز على الرسائل  -5

 ومات والمكتبات .الجامعية في مجال المعل
Search for University Messages by Topics Headers in 
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Abstract 

         The study highlights research through online databases of the 

Dissertation & Theses Global database. Pro-Quest) by means of 

topics headers on university theses in the field of information and 

libraries in order to identify the most prominent thematic trends 

covered by the rule on the one hand and the extent to which they 

make available the full texts of university letters and prepare the 

messages covered on the other, Because of the importance of this 

aspect of the study in assisting researchers in preparing and citing 

their university letters, It also identifies the most prominent 

objective trends of these messages in the field of libraries and 

information worldwide. They can be used at the local or Arab level 

to prepare new studies that apply to our communities.                               

       The two researchers relied on the prescriptive curriculum and 

the study concluded that the number of university theses (doctoral 

thesis and master's thesis) completed in the Pro-Quest database) 

amounted to more than 4 million theses and letters as of the date of 

completion of the current study. The rule also provides the full text 

of university letters to more than 2 1/2 million university letter 

addresses in various forms of dissemination (paper, microform, 

electronic copies)  . 

        Key words: Pro-Quest Databasen; University Theses (in 

Information and Libraries); Subject cataloging; Subject Headings. 
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