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Open Data 
 البيانات المفتوحة



 سيتم تناول املوضوعني التاليني

 فضا –تجربة جامعة بيرزيت فيما يخص المستودع الرقمي المفتوح  :أولا 
 فضا –المستودع الرقمي تعريف -

 «فضا»االهداف الرئيسية للمستودع الرقمي -

 «فضا»من خالل   تحقيقهاأهداف يتم -

 حاليامحتويات المستودع -

 التحديات-

 الدروس المستفادة-

 مستودعات رقمية أخرى/ التشبيك مع مؤسسات-

 ”FADA“مستقبل المستودع الرقمي فضا -

 إحصاءات اإلستخدام-



 سيتم تناول املوضوعني التاليني

 ا  النشر اإللكتروني والبيانات الوصفية :ثانيا
 االلكترونيالنشر -

 ««Metadata»البيانات الوصفية -

-Data FAIR Principle 

 Metadata standards:: معايير البيانات الوصفية -

 الفائدة من استخدام البيانات الوصفية المعيارية-

 مخرجات األبحاثإدارة تبادل البيانات بين أنظمة -



«فضا»مستودع جامعة بريزيت الرقمي مفتوح الوصول : أوال  

fada.birzeit.edu 



 فضا -تعريف املستودع الرقمي 

 

وجمع وحفظ ونشر المخرجات الرقمية فضا هوأرشيف رقمي الستضافة 

.وكوادرها جامعة بيرزيتإنشاؤها وجمعها ونشرها بواسطة تم  الفكرية التي   



«فضا»االهداف الرئيسية للمستودع الرقمي   

 

مستوى أوسع من خالل الجامعة وباحثيها على « visibility»زيادة رؤية 

 .لتوفير واكتشاف ومشاركة المواد من نقطة وصول مجانية ومستمرةمنصة 

 

 حفظ اإلرث المؤسسي

  

 



 «فضا»أهداف يتم حتقيقها من خالل 

 اإلنضمام لحركة الوصول الحر او المفتوح للمواد«Open Access» 

تشجيع البحث العلمي. 

حفظ ارشيف رقمي لمخرجات البحث العلمي للمؤسسة. 

توفير الخدمة في اي مكان واي وقت باالعتماد على توفر خدمة االنترنت. 

مشاركة المعرفة مع اآلخرين. 

 توفير المواد للباحثين من المجتمع المحلي خاصة بوجود الحواجز الجغرافية

 .وصعوبة التنقل



 حمتوايت املستودع حاليا

1762:منشورات الباحثين بالنص الكامل 

655:كتب نادرة 

854:رسائل واطروحات 

1033:منشورات الجامعة 

500:متفرقات 

 

 4804: المجموع



 التحدايت

 ة حقوق النشريتخوف الجامعة والباحثين من قض

 

 حقوق النشر•

 عدم تشجع الباحثني للنشر على مواقع الوصول املفتوح•

 امور غير فنية

 امور فنية

 

 متخصصينرقمنة المواد المطبوعة يحتاج الى جهد كبير وموظفين 
 
 

 

 رقمنة املواد املطبوعة•

 Dspace-CRISوايضا التحويل اىل Dspace  تواضع اخلربه الفنية يف نظام •



 الدروس املستفادة
 .في المستودع أدى الى توفر كم كبير منها لم يكن معروف او متوقع  تجميع منشورات الجامعة وكوادرها•

 
 .زيادة المواد واالحصاءات االيجابية شجع الباحثين االخرين على تحميل منشوراتهم على المستودع•

 
 Dspace/Dspace CRISاصبح لفريق العمل الفني خبره كبيرة في نظام •
 



 ”FADA“مستقبل املستودع الرقمي فضا 
 .«الخ...االستخدام، التحميل، سحب المواد،الحفظ»تطوير سياسات المستودع •

 
 .اضافة أنواع جديدة من المواد مثل القطع األثرية والفنية•

 
 :ان« فضا» يمكن ل •
 .«Ranking»يحسن من تصنيف الجامعة  -
 .يكون نموذج للجامعات والمؤسسات األخرى لبناء مستودعاتهم الرقمية -
 .يكون جزء من مستودع وطني -
 .يدرج ضمن مستودعات عالمية لتحقيق رؤية أكثر للجامعة -



 مستودعات رقمية أخرى/ التشبيك مع مؤسسات

Directory of Open Access Repositories                                                opendoar.org  

ادراج المستودع الرقمي او موقع المؤسسة االلكتروني في مستودعات رقمية أو مواقع اخرى عالمية ذات العالقة 
 .يزيد من استكشاف المستودع من قبل الباحثين او محركات البحث وهذا يعطي رؤية اكثر للمؤسسة



 مستودعات رقمية أخرى/ التشبيك مع مؤسسات
وهو موقع يقوم باستكشاف المستودعات وقواعد البيانات مفتوحة الوصول لتقديم  Core« كور»فضا ضمن موقع 

 /https://core.ac.uk .المعلومات الببليوغرافية للباحث وعند طلب النص الكامل يقوم بتوجيهه لموقع المادة االصلي

https://core.ac.uk/


 إحصاءات

 فضا -مؤشرات إحصائية حول استخدام المستودع الرقمي 



 
 
 

مادة يف  4800بوجود 
املستودع، اصبح هناك 

رابط على  185000
جوجل يشري اىل فضا 
وهذا الرقم يزداد مع 
الوقت وبزايدة املواد 
 احململة على املستودع

 FADA Links at google::الروابط على جوجل



 حتليل جوجل/ زوار املستودع 

نسبة الزائرين العائدين % 12
 خالل الفترة أعاله

 زائرين المستودع

 من

01-01-2020 

 الى
17-02-2020 



 حسب الدولة/ زوار املستودع 

 2020-02-17الى  2020-01-01من 

زوار فضا من 
 قارات خمتلفة
 



 األجهزة املستخدمة من قبل الزائرين

 2020-02-17الى  2020-01-01من 

اصبح استخدام الهاتف 

المحمول للوصول لالبحاث 

من قبل المستخدمين يقترب او 

ينافس جهاز الحاسوب وبالتالي 

يجب ان تحرص المواقع 

االلكترونية على توفير خدمة 

تصفح سهله لالجهزة ذات 
 .الشاشات الصغيرة



 النشر االلكرتوين وامهية البياانت الوصفية املعيارية: اثنيا 

Online Publishing and Metadata 
Standards 



 النشر االلكرتوين

“ … if it’s not [described] online, it does not exist.” 

 «اذا المادة الرقمية المنشورة ليس لها بيانات وصفية فهي غير موجودة»يقولون 

يتم نشر المواد الرقمية من خالل مواقع االنترنت وقد تكون صفحة المؤسسة االلكترونية، مكتبة رقمية، مستودع 
 .لهذه المواد  «Metadata»ومن المهم جدا ان يكون هناك بيانات وصفية . الخ..رقمي

 البياانت الوصفية الفعالة
 الهدف من هذه البيانات هو

 .المواد التي لها عالقة في مجال ابحاثهم/مساعدة الباحثين للوصول للمصادر•
 .المواد التي يحتاجونها/مساعدة المستفيدين المحتملين للصول للمصادر•

وهذه المعلومات قد عبرشبكات االتصال ، وتوصيلها وعرضها إلكترونياً أو رقمياً وبثها االختزان الرقمي للمعلومات 
 .رسوماتتكون في شكل نصوص، أو صور، أو 



 النشر االلكرتوين

 .بدون بيانات وصفية« مركز الحصاء الفلسطيني»المادة التالية موجودة على موقع : مثال



 النشر االلكرتوين

 .وتظهر البيانات الوصفية« مستودع جامعة بيرزيت»المادة التالية موجودة على موقع : مثال



 النشر االلكرتوين
 المادة السابقة بوجود بيانات وصفية



 النشر االلكرتوين
 المادة بالنص الكامل



 «Metadata» ةالبياانت الوصفي
 .البيانات الوصفية هي العمود الفقري للتقنية الرقمية•

 !البيانات الوصفية ضرورية •

 .الهوية أو غير صالحة لالستعمالالمادة الرقمية، او تكون مجهولة بدون بيانات التعريف ، قد يتعذر استرداد  •

) ترتبط بكائن إلى أو سياقية وهي ليست المادة بحد ذاتها ولكنها تشير الوصفية هي معلومات وصفية أو البيانات •
 (أو اي هيئة أخرى pdf، .doc، xls.مثال ملف النص الكامل على شكل 

 

 فيوتساعد مصدر المعلومات التي تصف البيانات الوصفية تتكون من مجموعة منظمة من العناصر  •

 من قبل المستخدمين تحديده وتبين موقعه وتساعد على استرجاعه •
 

Data FAIR Principle 
هو ان تكون المادة الرقمية يمكن ايجادها، ممكن الوصول اليها، قابلة للتشغيل او مفهومة ويمكن اعادة « فير»مبدأ •

 استخدامها

من اجل تمويل  FAIRأصبح كثير من الممولين يطلب تحقيق مبدأ 

االبحاث العلمية لضمان مشاركتها وعلى ان تكون مفتوحة الوصول 
«open access» 



 Metadata standards::  معايري البياانت الوصفية

  Dublin Coreهناك عدد من المعايير التي تنظم البيانات الوصفية ومن اكثرها استخداما هو•
 

"Dublin" refers to Dublin, Ohio, USA where the schema originated during the 1995 
invitational OCLC/NCSA Metadata Workshop 

 دوليًامعيار أساسي للبيانات الوصفية ومتفق عليه عبارة عن  Dublin Coreيُعد •

 .، العنوان ، التاريخ ، الموضوع ، الناشر ، إلخ، المنشئ عنصًرا وصفيًا عاًما ، على سبيل المثال  15يحدد •
1-sectionterms/#-core/dcmi-https://www.dublincore.org/specifications/dublin 

 
 ما العمل؟؟« غير معيارية»اذا المعلومات موجودة في قاعدة بيانات وتستخدم تسميات اخرى 

 مثال dublin coreبين الحقول في قاعدة البيانات مع ما يقابلها في « mapping»نقوم بعمل تعيين 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin,_Ohio
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#section-1
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#section-1
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#section-1
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#section-1
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#section-1
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#section-1
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#section-1
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#section-1


 املعياريةمن استخدام البياانت الوصفية الفائدة 

 .FAIR« فير»استخدام البيانات الوصفية المعيارية يعزز استخدام مبدأ •
 .”machine to machine discovery“يمكن ايجاد المصادر االلكترونية وتبادل بياناتها الوصفية آليا •

 ”OAI-PHM “Open Archives Initiativeيمكن استخدام وتبادل البيانات الوصفية باستخدام بوتوكول •
 ويستخدم هذا البروتوكول في استكشاف المصادر االلكترونية باالعتماد على بياناتها الوصفية وتبادلها بين       

 .«harvesting»المستودعات الرقمية      
 



 األنظمة من خالل هيئة ملفات معيارية البياانت بني  يتم تبادل

Thank You 
BibTex FADA 



 bibtexهيئة ملف 

Thank You 



 اخلالصة

النشر الرقمي مفتوح الوصول يزيد من الرؤية المحلية والعالمية للمؤسسة وهو حركة عالمية تتوسع باستمرار •

واصبح كثير من الممولين يعتبرونه كاحد شروط توفير التمويل لألبحاث، ويجب ان تكون مخرجات االبحاث 
 . واإلحصاءات موجودة ببيانات وصفية معيارية لتسهيل فرص ايجادها وتبادلها بين األنظمة اآللية



 هل من أسئلة او استفسارات؟

 شكرا لكم


