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 9102/9191السنة الجامعية                                                                             إعداد األستاذة سعيدي سميرة
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  البحث الوثائقي اآللي :األولىالمحاضرة 
 

 :بنوك و قواعد المعلومات
جموعية ميا البيانيات او المعلومييات المنطمية بخرصقية خاصية تسيم  بسييرعة مهي   :(المعلومففات) قواعفد الباانفاتتعريف  
 .االسترجاع بواسخة الحاسوب البحث و
المباشيرة دوا الرجيوع  اإلجابيةيركز على المعلوميات الحقاققيية و هيو عيادة يقيدم لنيا  :المعلومات أوبنك الباانات تعري  

لبنيييت  األساسييييةهييي  الوحيييدة  األخييييرةهيييذ  . و البنيييت يت يييوا ميييا عيييدة  واعيييد بيانيييات ،األصيييليةة الوثييياقل المصيييدرص إليييى
 (.آليةبنوت و  واعد المعلومات ه  بيبليوغرافيات )المعلومات 
 :قاعدة باانات دإعدادمراحل 

 ...افالمتوفر معلومات وثاقل مخبوعة، خراقط، مخخوخات، .  0
 لتحضير المعلومة للوسيط آليةحصرها ما خرف منتج و معالجتها معالجة ذهنية ثم  .9
 الوسيط عبارة عا هيقة تقوم بتخزصا العديد ما القواعد) يقوم الوسيط  بتخزصا بنوت المعلومات  .3
المييوزع يقييوم ببيييا هييذ  القواعييد و يقييوم بييالت وصا فيمييا يخييح االسييتعمات كمييا يسييم  بييانخال  التشيي ي  للحواسيييب و  .4

 المتابعة لدى المستعمليا و مصال  ما بعد البيا
 هذ  القواعد ف  الحاسوب إتاحة .5
 . س، الهاتفالتل اإلنترنتالدخوت لهذ  القواعد يجب توفر وساق  االتصات  د ت وا عبر  إلمكاا .6
النياس اسيتعماال حييث يعتبير وسييط  ا ثيرالمسيتهلت كالخاليب و الباحيث و ل يا المكتبي  هيو  إليىوص  هذ  القواعيد  .7

  .متخصح
 اخصاقصييه: تعخينييا المعلومييات التالييية تحتييوي علييى بخا يية تعرصييف لهييا و التيي   اعييدة معلومييات اوكيي  بنييت  :مالحظفف 

كميا .المعلوميات بهيا و كيفيية اسيتحداث المعلوميات بهيا إدخياتالمعلوميات، كيفيية نوعيية  ص  واتنطيمها، كيفية سؤالها، 
  .تحتوي هذ  البخا ة على مثات لتقديم كيفية سؤات البنت و المعلومة الت  نتحص  عليها

 :بنوك المعلومات أنواع
بيبليوغرافييية عييا الوثيياقل شيييوعا و اسييتخداما و هيي  تعخيي  معلومييات  األ ثييرهيي   :قواعففد المعلومففات البوبلوويرا افف  .أ
   ERIC,LCMARC,Index chimicus: مثات. تحليلية اوو  د ت وا اشارصة (المعلومات)
 : قواعد المعلومات يور البوبلوويرا ا  .ب
  واعد المعلومات النصية او ذات النح ال ام  .0
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و  د طهر هذا النوع ما .صفحات منها او اجزاءتوفر هذ  القواعد النصوح ال املة لمواد المعلومات المخلوبة او  .9
المصادر لي خ  العجز ف  مصادر المعلومات البيبليوغرافية االل ترونية و الت  ال تمد الباحث بالنح ال ام  

 .األصل 
 السكانية اإلحصاقياتو المقاييس و المعايير مث   كاإلحصاقياتتوفر بيانات ر مية   واعد المعلومات الر مية .3
 .ار امتوفر هذ  البنوت معلومات نصية مختصرة ما حقاقل و  علومات النصية الر ميةبنوت الم .4

 :اإلتاح  أوتو ور المعلومات  ي بنوك المعلومات  أسلوب
 لةشبكة محو   ،اإلنترنتذلت عبر الهاتف، التل س،   واعد المعلومات ذات االتصات المباشر .0
 .المم نخة األشرخة، (CD-ROM) المتراصة األ راحالمعلومات ذات االتصات غير المباشر و ذلت عبر   واعد .9

 نالحظ حالتيا :اآلليمراحل البحث 
 لصال  المستفيد او باحث ما اآلل ا يقوم المكتب  بالبحث ا إما .ا
 ةانتشيار  واعيد المعلوميات و اي  اعيد يه درايية بميدىدا ت وا لالذا يجب  ،اآلل ا يقوم الباحث نفسه بالبحث ا إما .ب

 .لبحثه اصل معلومات 
نتبييا نفييس خخييوات البحييث الوثيياقق  ال السيييك  ل ييا فيي  المرحليية الرابعيية عنييد بنيياء  اآلليي فيمييا يخييح البحييث : مالحظفف 

ة للبحيث بكتابة معادلة البحيث التي  تمكننيا بالتركييب ميا بييا ال لميات الدالي اآلل سؤات البحث ، نقوم فيما يخح البحث 
 : د ت وا  و ذلت عبر التوفيل ما بيا عوام  الت 

 Et-Sauf-Ouو هم   logiqueمنطقا   -
 « Près de… »- « Séparé de…par »وهم  Syntaxique تركوبا  -
 « …Supérieur à… »-« Inferieur à… »- « Egal à » :رقما  -
و  د ت يوا محيدودة و غيير محيدودة و  يد ت يوا محيدودة عليى اليمييا  او عليى الشيمات او في   :Troncature البتر-

 الوسط
 :حقول البحث

حقي  البحيث هييو كي  جيزء مييا البخا ية الوصييفية اليذي يمكيا اا نبحييث فييه مييثال المؤليف العنيواا ، الموضييوع هيم حقييوت 
 توجد ببنوت المعلومات البيبليوغرافية

نجيد في  " دييب د"ا واحيد ميثال عنيد سيؤات القاعيدة عيا آا تتواجيد في  عيدة حقيوت في  امة تستخيا نفس ال ل :مالحظ 
 ف  حق  المواضيا للبحث عا ترجمات لديب د. حق  المؤلفيا للبحث عا مؤلفات ديب د 

التيي  فيي  حقيي  المواضيييا نجييد الوثيياقل .  0221فيي  حقيي  النشيير نجييد الوثيياقل المنشييورة سيينة . 0221التييارص   : 2مثففال
 .0221سنة  احداثتخح 
 . ليست ك  الحقوت ه  حقوت بحث مالحظ 
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 أدوات المنطق البوليني :البحث الوثائقي اآللي :الثانيةالمحاضرة 

 

 :البوليني المنطق

و . ق الرمنيي  وعنعا العنالم الرياعني اينجلينيي دورد بنووط اواسن  القنر  التاسن  عشنرطنالمنطق البوليني نوع من  المن
لينقن  "بثن  فني انواني  التركينر"عننوا  بفني بثن    0482غة عدد م  القواعد المنطقية نشرها في اتمك  م  خاللا صي

و يسنتخدم المنطنق البننوليني النذي يسنمل ايعننا الجبنر المنطقنني  .علنم المنطنق منن  نطنال الرلسنرة إلننل نطنال الرياعننيات
يسننتخدم فنني  كمننا. إلنشنناع عالاننات بنني  الولمننات و العبننارات موعننوع البثنن  ET,OU, Saufمعننامالت منطقيننة مثنن  

فعنال علنل ان نا ينوفر اداة فائقنة األهمينة فني التعامن  من  ،يت البثن   و  .مستخدم في نظنم الوومبينوترالجبر الثنائي ال
بدونها يصبح استخدام هذه اآليت غير عملي عند البث  في الوم الهائ  م  البيانات  كتلك التني تشنملها ،يات بثن  

 .Googleعمالاة مث  

 :حث بواسطة العوامل المنطقيةمعادلة البحث و التوفيق ما بين معايير الب

 :ETالمعامل .1

Et=And= معا  بمعنل ا   المعلومات التي تنتج ع  هذه العملية تجيب ع  معياري  للبث  : و. 

 مؤلرات ديب المنشورة عند شهاب؟ :مثاط

 شهاب= الناشر    وديب    = المؤلف :معادلة البحث
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 :OUالمعامل . 2

 =OR OU =و .بمعنننل ا  المعلومننات التنني تنننتج عنن  هننذه العمليننة تجيننب علننل اثنند المعينناري  للبثنن  علننل األانن  :او
 بالتالي توسي  نطال البث 

 كتب ثوط  التوشيف و اخرى ثوط  التصنيف: مثال

 التصنيف      اوالتوشيف    : الموعوع

 

 

 

 

 :SAUF المعامل. 3

Sauf=Not = المعلومات التني تننتج عن  هنذه العملينة تجينب علنل المعينار األوط للبثن  دو  ابمعنل  (ي يثتوي )ي  
 .و بالتالي تعييق نطال البث  .الثاني

 .0221كتب ثوط اليراعة و لو  ليس تلك المنشورة في : مثال

 0221 :التاريخ    يثتوي  ياليراعة      : الموضوع
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 :Nesting البوليني التعشيش

عن  منا بني  اوسني  المعادلنة التني يجننب ا  كاسنتخدام اوثنر منن  اداة بثن  من  و اند تونو  معناديت البثن  اوثنر تعقيندا 
 .نبدا في تنريذها

 .السينما في الجيائر و في ماليكتب ثوط : مثال

 (مالي  اوالجيائر  ) والسينما  : الموضوع

  و فني ثالننة عندم اسننتعماط القوسني  النتيجننة سنتوو  كتننب ثنوط السننينما فني الجيائننر و كتنب ثننوط منالي و لننيس
 .كتب ثوط السينما في مالي
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 ستراتيجية البحثا: البحث الوثائقي اآللي :الثالثةالمحاضرة 
 
 

ُتعرف عملية البحث اصطالحًيا بأنها الفحص المنظم للتسجيالت الموجودة في الملف بغرض تحديد  : تعريف البحث
الباحث بإجراء عملية البحث التي  يقومو  .موقع بيانات معينة أو تسجيلة معينة بغرض استرجاعها لالستفادة منها

 .ُيستخدم فيها ما ُيعرف بتعليمة البحث والتي قد تتكون من مصطلح واحد أو عدة مصطلحات متصلة ببعضها
  :البحث إستراتيجية تعريف
المفردات مفردات البحث الدالة و مترادفاتها التي تمثل موضوع البحث و تحديد العالقات المنطقية بين تلك  اختيار* 

  .طبقا الستفسارات البحث
/ مقيدة )إستراتيجية البحث هي عملية تحليل استفسارات الباحثين، ثم ترجمة هذه االستفسارات إلى لغة النظام ** 

 (.حّرة/ طبيعية 
 .وتعد أنظمة البحث واالسترجاع ديالوج وسبيرز وبروكويست وأوفيد وويلسون من أشهر األنظمة المعروفة

 :اتيجيات البحثأنواع استر 
و هنففاك عففدة اسففتراتيجيات بحففث يمكففن للباحففث . البحففث علففى طبيعففة تسففاثالت البحففث و موضففوع  إسففتراتيجيةتتوقففف 

 :هذه النماذج ما يلي أهماختيار و المفاضلة بينها وفقا الستفسارات البحث و من 
سففجالت الوثففات   معرفففةحيففث تففتم . يعتبففر النمففوذج الشففاتع االسفتعمال مففن قبففل البففاحثين :البنتتاا البي تتي إستتتراتيجية0 -

و ذلفك تمهيفدا للمضفاهاة و الفدمن بفين هفذه المففردات للحصفول علفى النتيجفة  حفدهالمرتبطة لكفل مففردة بحثيفة علفى 
 .المطلوبة
 جامعة الملك سعود -  0: مثال 
 أمراض الرتة -   9       
    0221عام  -   3       
       4-    0  &9  &3 

كفان البحفث واسفعا أو تسفاثالت الباحفث  إذاهفذه الطريقفة ففي حالفة مفا  تطبف و : المتتابعتة األجتااا إستتراتيجية -2
 لغة الوثيقة-3، سنة النشر-9، نوعية الوعاء -0 :متعددة منها حيث يتم تحديد البحث بطرق . غير محددة

 الخ...الكلمات الدالة أوالحقل الذي تريد البحث في  دون غيره من حقل العنوان  أيتعيين الحقل المهمل  4
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 - فتشففمل اسففترجاع سففجل وثيقففة واحففدة معروفففة صففالحيتها للموضففوع و مففن ثففم : االستشتتداا اليؤلتتؤ   ستتتراتيجيةإ -3
حفدود هفذه المجموعفة يتم أواًل استرجاع مجموعفة تمثفل أحفد أوجف  البحفث، ثفم تضفيي  أي  .أسلوب األجزاء المتتابعة

 .بإدخال األوج  األخرى الضرورية
 جامعة الملك سعود -   0  :مثال
 أمراض الرتة&  0 -   9       
       3   - 9  &0221 

 .أحياًنا يفرض نظام االسترجاع األسلوب المستخدم في استراتيجية البحث
 :البحث إستراتيجية إعااا: ثانيا
المعلومفات لفذا هنفاك بعفض االعتبفارات و العوامففل  االسفترجاع أساسفيات أهفمبحفث مالتمفة مفن  إسفتراتيجية إتبفاعان 

 :كاألتيالتي تساعد الباحث على التخطيط و تنفيذ البحث و هي 
هفو القفدرة  أهمهفاان فعاليفة البحفث تفرتبط بمفدى كففاءة الباحفث المهنيفة و الذاتيفة، و  :بتساؤالت البحث اإلحاطة -0

و المهففارات البحثيففة اذا تبفففدأ مففن قففدرات الباحففث التحليليفففة فففي فهففم الحاجفففة . مففل لتسفففاثالت البحففث علففى الفهففم الكا
لغفة نظفام اسفترجاع المعلومفات مفن  إلفىعلفى ترجمفة هفذه الحاجفة  القفدرةالفعلية للمستفيد النهاتي من المعلومات مفع 

 .بحث محكمة استراتيجي خالل 
 كز المعلومات مستفسرا عن معلومات يحتاج  و يرغب في الحصول عليهاالمكتبة أو مر  إلىقد يأتي مستفيد : مثال

لبلففورة ( دور الوسففيط)المعلومففات  أخصففاتيدور المكتبففي أو  يففأتييصففعب التعبيففر عنهففا و هنففا  األحيففانففففي بعففض 
 :المستعملةالوساتل  أهمتساثالت البحث و تحديدها و من 

 نموذج طلب المعلومات من قبل المستفيدين النهاتيين تعبتة -
 مقابلة مرجعية مع المستفيد النهاتي إجراء -
البحفث ففي قواعفد  أساسفيات أهفمبموضفوع البحفث مفن  اإلحاطفة :بموضوع البحث و قضتية التصصت  اإلحاطة -2

فالباحففث الففذي ليسففت لديفف  خلفيففة عففن موضففوع بحثفف  مففن الصففعب عليفف  . المعلومففات العلميففة و المتخصصففة منهففا
 :التعامل مع تساثالت  و هنا يجب 

 االستعانة بمتخصص في الموضوع -
 مصادر متخصصة في الموضوع إلىالرجوع  -
 لدي  خلفية عن الموضوع آخرالتخلي عن البحث لباحث  -

 :لموضوع البحث و تساثالت  منها أكثرفهم  إلىو هناك وساتل يمكن ان تقود 
و هفذه الوسفيلة تقفود الباحفث . محاولفة تحديفد الحاجفة مفن المعلومفات علفى شفكل جملفة أوالبحث  تساثالتوضع  -أ

 .معرفة المفردات البحثية و التنسي  بينها بشكل مالتم إلى
الحاجة تتمثفل ففي الحصفول علفى مراجفع حفول منفاهن الرياضفيات ففي التعلفيم المتوسفط بفالجزاتر ففان الباحفث  :مثال

عففن منففاهن الرياضففيات فففي التعلففيم ( مراجففع)معلومففات بيبليوغرافيففة  أريففد" يمكنفف  وضففع التسففاثل علففى شففكل جملففة 
 ، الرياضيات، تعليم متوسط، الجزاتر  مناهن: و بهذا  يمكن للباحث مي تحديد بعض المفردات" المتوسط بالجزاتر
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 :مترادفات لها مثال أو أخرى و لكن ذلك ال يكفي ما لم يتم البحث عن مفردات دالة 
 طرق التدريس مرادف لمصطلح المناهن -
 مدارس متوسطة مرادف لمصطلح التعليم المتوسط -
 كطرق التدريس و مناهن يمكن استرجاع فتات سجالت الوثات  المكشفة تحت كل المفردتين او بهذ -
 كان للقاعدة نسخة مطبوعة إذاكشاف خاص  أوفي مكنز  أخرى البحث عن مفاهيم و مصطلحات دالة  -ب
 (بحث متقدم....)األوعيةنوع  أوبالمكان  أوبالفترة الزمنية  إماباالبتعاد عن العموميات  تحديد البحث -ج

 :اصتيار قاعاة المعيومات: ثالثا
و هفي مسفثولية . البحفث بصفورة عامفة اسفتراتيجي المصفاحبة لرسفم  األوليفةاالعتبفارات  أهفماختيار قاعفد البحفث مفن 

 .و لكن المستفيد النهاتي قد يكون ل  دور كذلك األولىالباحث بالدرجة 
كان موضفوع  فإذاضوع البحث و طبيعة تساثالت  و و قد يكون اختيار القاعدة سهال و صعبا في نفس الوقت وفقا لم

التربية مثال فان االختيار هنا سهل فيمكن استخدام قاعدة بيانفات مستخلصفات الكيمياتيفة  أو بالكيمياءالبحث يتعل  
 .قاعدة مصادر المعلومات التربية ايريك أو
فففان  األسففرةكميففادين البيتففة و التلففوث و الطاقففة و  أخففرى موضففوع البحففث لفف  عالقففات موضففوعية مففع حقففول  إذا أمففا
مففن قاعففدة معلومففات و هنففا تبففرز مهففارة الباحففث و قدرتفف  علففى  أكثففريففار القاعففد صففعب لففذا البففد مففن البحففث فففي اخت

 .القواعد المناسبة لطبيعة البحث أوفي تحديد القاعدة  اآلليةو الكشافات المطبوعة و  األدلةاستخدام 
و كشافات  أدلة بإعدادلومات يقومون و بصفة عامة هناك منتجون لقواعد المعلومات و بعض الموزعين لقواعد المع

 :مثل تساعد الباحث في اختيار القاعدة المناسبة آليةمطبوعة و 
  Dialogالتي تنتجها شركات خدمات البحث الكبيرة كديالوج اآلليةالكشافات  -
 BRSشركة خدمات االسترجاع البيبليوغرافي  -
  SDC/ORBIT األنظمةمثسسة تطوير  -

 (:عميية البحث)البحث  استراتيجيهتنفيذ  -رابعا
 :البحث عن طري  البحث في ملفات القاعدة كما يلي استراتيجي تبدأ عملية تنفيذ 

 بحث معينة أوامرالمفردات البحثية و ما يراف  ذلك من  إدخال -0
نتفاتن  إعطفاءو البيانفات و التعليمفات  إدخفالللمضيف بالقاعدة بالمعالجة عند االنتهفاء مفن  اآلليقيام الحاسب  -9

 .البحث التي تتف  و مصطلحات البحث
البحث و عملية  استراتيجي و تقاس نجاح . يعدلها أوالبحث  استراتيجي يستبدل  فأمالم يقتنع الباحث بالنتيجة  إذاو 

 .البحث بمدى ما يتم استرجاع  من معلومات تتصل بموضوع البحث و تساثالت 
 :البحثالعوامل المؤثرة في نجاح عميية 

 .ول البحث الحتياجات المستفيدث تفسير مس -   0
 (.مصطلح كشفي واحد أو عدة مصطلحات)سهولة الطلب أو تعقيده  - 9
 .كفاءة لغة التكشيف في التعبير الدقي  عن الموضوعات بمستوى مناسب من التخصص - 3



 

4 
 

 .المجال الموضوعي الدقي  للطلب - 4
 .مستوى سياسة التكشيف - 1
 (.إلخ …مثل الربط البوليني والبتر والبحث في حقول بعينها )اإلمكانات المتاحة في برمجيات البحث  - 6
 :وتتوقف جودة استراتيجية البحث على ما يلي. مالءمة استراتيجية البحث ودقتها - 7

 .قدرة مستول البحث على اختيار المصطلحات الصحيحة للتعبير عن موضوع البحث -  أ
 .مستول البحث على وضع المصطلحات مًعا على نحو سليم منطقًياقدرة  -  ب
 .قدرة مستول البحث على تدبير جميع المسالك المناسبة لالسترجاع -  ت
التوسفففففيع ، التضفففففيي  ، تحقيففففف  متطلبفففففات )قفففففدرة مسفففففتول البحفففففث علفففففى صفففففياغة االسفففففتراتيجية المناسفففففبة  -  ث

 (.االستدعاء والتحقي 
 (.ث –أ )الشص  الذ  يستطيع تنفيذ اإلجرااات السابقة لذلك فإن مسئول البحث هو 
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 قواعد البيانات الوطنية و الدولية :الرابعة المحاضرة
 
 :الوطنية البيانات قواعد .أ

 من و هي متنوعة الخط، على وطنية بيبلوغرافية بيانات قواعد خدمات للمستفيدين   CERISTالبحث  مركز يقدم
و  العلوم تخصصات كل في) التخصصات حيث ، و من(كتاب، دورية، مقال،مؤسسة توثيقية) الوعاء نوع حيث

فهرسة وصفية،  بطاقة) البيبليوغرافي التنظيم حيث ، و من(إنجليزية فرنسية، عربية،)حيث اللغة  ، و من( التكنولوجيا
األول  ؛و ظهورها إنتاجها سنوات من حيث أيضا ، كما( التوثيقية المؤسسات هوية بطاقة تحليلي، إشاري  مستخلص

االنترنت بالعنوان،  شبكة على موقعه خالل المباشر، من الخط الراجع على اآللي للبحث فرصا المركز يقدم كما.
 :التالي الجدول في مبينة البيانات قواعد و الكلمات المفتاحية، و تلك المؤلف

 
 التسمية األصلية واعد البيانات الوطنيةق الرقم
10 ASA ALGERIAN SCIENTIFIC ABSTRACT  
19 ALGERIANA ALGERIANA  
10 ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER  
10 REPBIB REPERTOIRE DES BIBLIOTHEQUES  
10 FNT FONDS NATIONAL DES THESES  

10 BIBNAT BIBNAT  
10 ANIS ANIS  
10 CAP CATALOGUE ALGERIEN DES PERIODIQUES  
12 CAT CATALOGUE ALGERIEN DES THESES  
01 BDRC BASE DE DONNEES DES PROJETS DE RECHERCHE EN 

COURS  
 الخط على المتاحة CERISTالبحث  لمركز الوطنية البيانات قواعد يبين :( 1)الجدول رقم 

   ALGERIAN SCIENTIFIC ABSTRACTS (ASA ):البيانات  قاعدة  .1
 بيبليوغرافية بيانات قاعدة هي و ،سنة أول استخدام ،9110سنة CERIST مركز  أنتجها وطنية، بيانات قاعدة هي

 المستوى  على الجزائرية العلمية المنشورات إلى تشير و تحصر اللغات، متعددة و التخصصات، متعددة تحليلية،
 الخط على متاحة بيبليوغرافية، تسجيلة 2600 حصر إلى وصلت قد و المعلومات، وسائط لاأشك لكل الوطني،
 خالل من فيها اآللي البحث يتم و االنترنت، شبكة على البحث مركز لموقع النصوص روابط خالل من المباشر،

 المفتاحية بالكلمة البيبليوغرافي البحث فمثال. المفتاحية بالكلمات و المؤلف و العنوان طريق ،عن بحث نافدة



INTERNET   في و المؤلفين، بأسماء مرفقة العلمية، المنشورات ألفبائية،بعناوين قائمة شكل في إجابة يعطي 
 .عدة تخصصات

أشكال  كل عن و اإلعالن و حصر بإحصاء تقوم بيانات قاعدة و هي :ALGERIANAالبيانات  قاعدة -2
 و اللغات، متاحة بيبليوغرافية، متعددة التخصصات بيانات قاعدة الخارج، و هي الجزائر، في حول الوثائق، المنتجة

استخدام، و  أول ،سنة 1991 سنة مند  ceristمركز المترابطة لموقع النصوص مع المباشر، بالربط الخط على
 .مرجع 16166 من أكثر تحصر حاليا

 قاعدة هي وINTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (ISSN ): البيانات قاعدة -3
 ،و 1999 لها استخدام أول سنة كانت قد و الجزائر، في السالسل ،و الدوريات ،لمنشورات إشارية حصرية بيانات
 .وطنية دورية 1885 حاليا تضم

 فهرس قاعدة و هو REPERTOIRE DES BIBLIOTHEQUES (REPBIB ):البيانات  قاعدة -4
الجزائرية،  المعلومات المكتبات، و مراكز عن باإلحصاء و اإلعالن المباشر، يقوم الخط على دليل المكتبات، و هو

  020على  الدليل هذا يشتمل الجزائر، و حاليا في المعلومات مصادر لمؤسسات مرجعا حقيقيا القاعدة هذه و تعتبر
 . توثيقية مؤسسة

 عن إشارية بيانات قاعدة و هي FONDS NATIONAL DES THESES (FNT ): البيانات  قاعدة -5
 .Cerist مركز مستوى  على للرسائل وطني .رصيد  إنشاء األكاديمي، بهدف البحث رسائل

مع  المركز، بالتعاون  طرف من بيبليوغرافية، وصفية، محددة بيانات قاعدة و هي BIBNAT:البيانات  قاعدة -6
 .الجزائرية الوطنية المكتبة

 و التقنيات النووية، ما بين بالعلوم المتعلقة الوثائق إشارية، تحصر بيانات قاعدة و هي ANIS:البيانات  قاعدة -7
 0200-0201 فترة
 بيانات قاعدة و هي CATALOGUE ALGERIEN DES PERIODIQUES (CAP ):البيانات  قاعدة -8

 .الجزائرية التوثيقية مختلف المؤسسات في المسجلة حصرية، إشارية، للدوريات
 حصرية بيانات قاعدة و هي  CATALOGUE ALGERIEN DES THESES (CAT ): بيانات قاعدة -9
 .الوطن عبر البحث المكتبات و مراكز في المودعة األكاديمية؛ للرسائل شاريةا

 BASE DE DONNEES DES PROJETS DE RECHERCHE EN (BDRC ): البيانات قاعدة -11
COURS حاليا الوطني،وتحصي المستوى  على االنجاز طور في التي المشاريع، كل عن شاريةا بيانات قاعد هي و 
 و االتصال، عالقات توسيع إلى القاعدة هذه تهدف و.الوطني المستوى  االنجاز،على طور في مشروعا 24324

 من هذا الوطني، المستوى  على المشاريع لهذه األكاديمي، البحث لفرق  المختلفة، المجموعات بين البحث و التعاون 
 هي التي للمشاريع، الفعلي التثمين أجال من التقييم، و اآلراء إلبداء الكاملة الفرصة إتاحة ، أخرى  جهة من و جهة،

 . الوطني التراب مستوى  على االنجاز؛ طور في
 
 
 



 :الدولية البيانات قواعد .ب
 ضمن خدمة هي كما للمركز، المكتبة الرقمية تقدمها التي الخدمات أهم من خدمة الدولية البيانات قواعد تشكل

 طبيعة ذات للبيانات الدولية القواعد هذه كون  و التقنية، العلمية بنشر المعلومة المتعلق المتشعب النص رابط خدمات
 :التالي الجدول في توضيحها تقنية، و يتم علمية
 قواعد البيانات الدولية الرقم قواعد البيانات الدولية الرقم
10 ADONIS  00 IEE-IEEE  
19 AGRECOLA  00 INIS  
10 AGRIS  00 LISA  
10 ANALYTICAL ABSTRACT  02 MEDLINE  
10 BIOTECHNOLOGIE ABSTRACTS 91 NTIS 
10 BN-OPALE  90 OCLC COMPUTER LIBRARY  
10 CANCER CD  99 OCLCE- LIBRARY  
10 CD-THESE  90 OCLC LIBRARY  
12 CD-UNESCO  90 PERTOL&GAZ  
01 COMPUTER-SPECS  90 SERLINE  
00 ELECRE  90 SIGLE  
09 ERIC  90 SOCIOFILE  
00 FRANCIS  90 SPORT DISCUS  
00 GEO-ARCHIVES 92 Ulrich’s International Periodicals 

Directory 
00 GEOREF  01 WORD ACADEMIC DATABASE  

 : ADONIS  1- قاعدة بيانات 
 بقاعدة مزودة أيضا ،كماطبية لمجلة عنوانا  680تحصر الكاملة، بالنصوص بيانات قاعدة هي  ADONISقاعدة 
 .1994  حتى 1992 مابين فترة المجالت،وتغطي  هذه لمحتويات مرجعية

  :AGRECOLA بيانات قاعدة -2
 (األمريكية المتحدة الواليات) National Agricultural Library المنتج

 الطبية النباتات ، الزراعي الالحقة،االقتصاد والميادين الفالحة التغطية مواضيع
 1984 مند  التغطية سنوات
 مرجع 100000 السنوي  التطور معدل
 مرجع 3300000  الكلي الحجم

 فصلية التحديث
 AGRECOLA بيانات لقاعدة الفكري  الوصف يبين: 5 رقم الجدول

 : AGRIS  بيانات قاعدة -3
 Agris Co-Ordinating Center, Food and Agriculture  Organization (FAO) المنتج

 الالحقة الميادين إلى باإلضافة والفالحة التغذية قطاع في والتطوير البحث التغطية مواضيع



 1975 مند  التغطية سنوات
 مرجع 100000 السنوي  التطور معدل

 مرجع 3300000 الكلي الحجم
 فصلية التحديث

 AGRIS بيانات لقاعدة الفكري  الوصف يبين:6 رقم الجدول
 ANALYTICAL ABSTRACT : بيانات قاعدة -4

 Royal Society of Chemistry المنتج

 العظمى بريطانيا
 .الطاقة والتكنولوجيا، ،العلوم الصناعة التحليلية، الكيمياء التغطية مواضيع التغطية مواضيع
 0201منذ   التغطية سنوات
 مرجع 10111 السنوي  التطور معدل
 مرجع 911111 الكلي الحجم

 فصلية التحديث
 ANALYTICAL ABSTRACTبيانات  لقاعدة الفكري  الوصف يبين:7 رقم الجدول

 :BIOTECHNOLOGIE ABSTRACTSبيانات  قاعدة -5
 .DERWENT Publications, Ltd المنتج

 البيوكيمياء ،هندسة الوراثية ،الهندسة البيوتكنولوجيا التغطية مواضيع التغطية مواضيع
 1982 مند  التغطية سنوات
 مرجع 000 12 السنوي  التطور معدل
 مرجع 000 150 الكلي الحجم

 فصلية التحديث
 BIOTECHNOLOGIE ABSTRACTS بيانات لقاعدة الفكري  الوصف يبين:8 رقم الجدول

 OPALE-: BNبيانات  قاعدة -6
 منذ قانونيا و المودوعة المنشورة و الموحدة الكاملة و البيبليوغرافية المراجع تحصر ،فرنسية وطنية بيبليوغرافية هي و

1970 
 CANCER CD :بيانات  قاعدة -7

 Elsevier Science B.V., US National Library of Medecine  المنتج

  األمريكية المتحدة الواليات
 والبحث ،التجريبية األساسية ،العلوم والتجريبي العيادي السرطان علم التغطية مواضيع
 1984 مند  التغطية سنوات
 مرجع 000 77 السنوي  التطور معدل
 مرجع 000 780 الكلي الحجم

 فصلية التحديث
 CANCER CD بيانات لقاعدة الفكري  الوصف يبين:9 رقم الجدول

 CD-THESE : بيانات قاعدة -8



 Sociological Abstracts Son Diegon المنتج

 األمريكية المتحدة الواليات
 فرنسا في المناقشة الدكتوراه رسائل فهرس التغطية مواضيع

 1972 مند  التغطية سنوات
 

 CD-THESE بيانات لقاعدة الفكري الوصف يبين: 10 رقم الجدول

 CD-UNESCO: بيانات قاعدة -9
 

 CD-UNESCOبيانات  قواعد

 
  المحتوى 

UNESBIB اليونسكو منشورات 
IBEDOCSL التربية علوم في المتخصصة دبياتاأل 
ICOMMOS األثرية والمواقع المتاحف في بيبليوغرافية مراجع 

DARE بحث ومراكز لهيئات قاعدة 
ENERGY المتجددة الطاقة في المتخصص اإلعالم ومصالح بحث لمعاهد قاعدة 

UNESDATA اليونسكو بيانات قواعد فهرس 

 CD-UNESCOبيانات  لقاعدة الفكري الوصف يبين: 11 رقم الجدول

 

 :COMPUTER-SPECS بيانات قاعدة -11
  GML Corporation المنتج

 .منتج 1500من  أكثر طرف من العالم عبر المسوق واآللي اآللي اإلعالم عتاد التغطية مواضيع
 فصلية التحديث

 COMPUTER-SPECS بيانات لقاعدة الفكري الوصف يبين: 12 رقم الجدول

 

 ELECRE : بيانات قاعدة  -11
 Editions du Cercle de la Librairie المنتج

 من اكثر طرف والمنشورمن ، للكتاب العالمي السوق في منشور عنوان 3000000 من أكثر تحصر التغطية مواضيع
 . الكتب وتزويد اختيار عملية أثناء تستخدم القاعدة هذه . طبع دار 12000

 
 ELECREبيانات  لقاعدة الفكري الوصف يبين: 13 رقم الجدول

 

 : ERICبيانات  قاعدة -11
  US Department of Education المنتج

 التربية علوم  التغطية مواضيع
 1966 منذ التغطية سنوات

 مرجع 00111 التطور السنوي معدل
 مرجع 000111 الكلي الحجم

 سداسية  التحديث

 
 ERIC بيانات لقاعدة الفكري الوصف يبين: 14 رقم الجدول

 

 



 FRANCIS : بيانات قاعدة  -13
 NIST المنتج

 فرنسا
 الفنون ، ،التاريخ المعمارية ،الهندسة ،التعليم النفس علم  التغطية مواضيع

 1984 منذ التغطية سنوات
 فصلية  التحديث

 FRANCIS بيانات لقاعدة الفكري الوصف يبين: 15 رقم الجدول

 

  GEO-ARCHIVES: بيانات قاعدة  -11
 National Information Services Corporation المنتج

ألمريكيةالواليات المتحدة ا  
 جيوهيدرولوجيا  التغطية مواضيع
 1974 منذ التغطية سنوات

 فصلية  التحديث

 GEO-ARCHIVES بيانات لقاعدة الفكري الوصف يبين: 16 رقم الجدول

 
 

 GEOREF:بيانات  قاعدة  -10
 

 American Geological Institut المنتج
 األمريكية المتحدة الواليات

 ،الباليونثولوجيا، االقتصادية البنيوية،الجيولوجيا ،الجيولوجيا الجيوفيزيا  التغطية مواضيع
 1985 مند التغطية سنوات

 مرجع 01111 معدل التطور السنوي 

 مرجع 1011111 الحجم الكلي

 نصف شهرية التحديث

 GEOREF بيانات لقاعدة الفكري الوصف يبين: 17 رقم الجدول

 

 IEE-IEEE: بيانات قاعدة -16
 Institution of Electrical Engineers IEE المنتج

 األمريكية المتحدة الواليات
 ... اإللكترونيك،الرياضيات ،هندسة ،الفيزياء الهندسة علوم التغطية مواضيع  التغطية مواضيع
 1987 منذ  التغطية سنوات

 رجعم   000 300  معدل التطور السنوي 

 رجعم  1 001111 الحجم الكلي

 شهرية التحديث

 
 IEE-IEEE بيانات لقاعدة الفكري الوصف يبين: 18 رقم الجدول

 
 INIS : بيانات قاعدة  -10

 Agence Internationale de l'Energie Atomique المنتج
 النمسا

 النووية التطبيقات التغطية مواضيع  التغطية مواضيع
 1970 منذ التغطية سنوات

 مرجع 01111 معدل التطور السنوي 

 رجعم  1 111111 الحجم الكلي



 فصلية التحديث

 INISبيانات  لقاعدة الفكري الوصف يبين: 19 رقم الجدول

 LISA :بيانات  قاعدة  -18
 Bowker Saur, Ltd.; Library Association Publishing المنتج

 العظمى بريطانيا
  ...والبحث ،التخزين ،األتمتة المكتبات ،علوم واالتصال اإلعالم علم التغطية مواضيع  التغطية مواضيع
 1969 منذ التغطية سنوات

 مرجع 10111  معدل التطور السنوي 

 مرجع 10111 الحجم الكلي

 نصف شهرية التحديث

 LISAبيانات  لقاعدة الفكري الوصف يبين: 20 رقم الجدول

 
 MEDLINE :بيانات  قاعدة -10

 National Library of Medicine المنتج
  األمريكية المتحدة الواليات

 ... البيطري ،الطب الصيدلة ،علم ،البيولوجبا الحيوية ،الهندسة الطب التغطية مواضيع  التغطية مواضيع
 

 1966 منذ التغطية سنوات
  معدل التطور السنوي 

 مرجع 000 380 

 مرجع 8.400.000 الحجم الكلي

 شهرية التحديث

 
 MEDLINEبيانات  لقاعدة الفكري الوصف يبين: 21 رقم الجدول

 NTIS :بيانات  قاعدة  -21
 National Technical Information Service المنتج

 األمريكية المتحدة الواليات
 ... االتصال ، ،الفالحة الفضاء ،تكنولوجيا البيوتقنولوجيا التغطية مواضيع  التغطية مواضيع
 0200منذ  التغطية سنوات

 مرجع 01111  معدل التطور السنوي 

 مرجع 011111 الحجم الكلي

 فصلية التحديث

 NTISبيانات  لقاعدة الفكري الوصف يبين: 22 رقم الجدول

 

 OCLC COMPUTER LIBRARY :بيانات  قاعدة -21
 

 O.C.L.C المنتج
 األمريكية المتحدة الواليات

 ... ،الفن ،االتصال اآللي اإلعالم التغطية مواضيع  التغطية مواضيع
 1980 منذ التغطية سنوات

 مرجع 10111  معدل التطور السنوي 

 مرجع 500 384 الحجم الكلي

 سنوية التحديث

 OCLC COMPUTER LIBRARYبيانات  لقاعدة الفكري الوصف يبين: 23 رقم الجدول



 OCLCE- LIBRARY :بيانات  قاعدة -22
 

 O.C.L.C المنتج
 األمريكية المتحدة الواليات

 التربية علوم  التغطية مواضيع
 1980 منذ التغطية سنوات

 مرجع 11111 معدل التطور السنوي 

 مرجع 011111 الحجم الكلي

 سنوية التحديث

 
 OCLCE- LIBRARYبيانات  لقاعدة الفكري الوصف يبين: 24 رقم الجدول

 OCLC LIBRARY :بيانات  قاعدة   -23
 O.C.L.C المنتج

 األمريكية المتحدة الواليات
 .... التلوث ، البيئة التغطية مواضيع  التغطية مواضيع
 1980 منذ التغطية سنوات

 مرجع 10111  معدل التطور السنوي 

 مرجع 001011 الحجم الكلي

 سنوية التحديث

 OCLC LIBRARYبيانات  لقاعدة الفكري الوصف يبين: 25 رقم الجدول

 PERTOL&GAZ : بيانات قاعدة -11
 

 l'Institut Français du Pétrole المنتج
 Gaz de France (GDF)  l'Association des Techniques des Industries du Gaz 

 فرنسا
 ... ،الصناعة الصيدلة ،علم واإلنسانية االجتماعية ،العلوم ،االقتصاد ،التكنولوجيا التطبيقية العلوم  التغطية مواضيع

 مرجع  185000 الحجم الكلي

 سداسية التحديث

 
 PERTOL&GAZ بيانات لقاعدة الفكري الوصف يبين: 26 رقم الجدول

 SERLINE : بيانات قاعدة  -10

 National Library of Medicine المنتج
 األمريكية المتحدة الواليات

 طبية والشبه الطبية العلوم  التغطية مواضيع
 1966 منذ سنوات التغطية

 مرجع 001111 معدل التطور السنوي

 مرجع 001000 الحجم الكلي

 
 SERLINE بيانات لقاعدة الفكري الوصف يبين: 27 رقم الجدول

  :SIGLE بيانات قاعدة  -10

 European Association for Grey Literature Exploitation المنتج
 ..،الصناعة الصيدلة ،علم واإلنسانية االجتماعية العلوم، ،االقتصاد ،التكنولوجيا التطبيقية العلوم التغطية مواضيع

 1980 منذ سنوات التغطية

 مرجع 11111 معدل التطور السنوي

 مرجع 001111 الحجم الكلي

 سداسية التحديث

 



 SIGLEبيانات  لقاعدة الفكري الوصف يبين: 28 رقم الجدول
 

 

  :SOCIOFILEبيانات  قاعدة  -10
 

 Sociological Abstracts Son Diegon المنتج
 األمريكية المتحدة الواليات

 ،االقتصاد االجتماعي النفس ،علم السياسية ،العلوم ،االنتروبولوجيا،التربية االجتماع علم  التغطية مواضيع
 1974 منذ سنوات التغطية

 مرجع 10111 معدل التطور السنوي

 مرجع 000111 الكلي الحجم

 فصلية التحديث

 SOCIOFILEبيانات  لقاعدة الفكري الوصف يبين: 29 رقم الجدول

 

 SPORT DISCUS:بيانات  قاعدة  -10
 Sport Information Ressource Centre المنتج

  التغطية مواضيع
 

 ، الفيزيائية ،التربية ،البيوحركي االجتماع ،علم النفس ،علم اإلدارية ،القواعد الرياضية النشاطات
 ... الرياضية البيداغوجيا ، الرياضي الطب ، والتجهيزات ،التنصيب الرياضة تاريخ ، التدريبات

 1980 منذ سنوات التغطية

 سداسية التحديث التحديث

 
 SPORT DISCUSبيانات  لقاعدة الفكري الوصف يبين: 30 رقم الجدول

 
  Ulrich’s International Periodicals Directory بيانات قاعدة -10

 R.R Bowker/Elsevier المنتج
 التخصص متعددة الدولية السالسل منشورات فهرس  التغطية مواضيع

 1979 منذ سنوات التغطية

 باآلالف معدل التطور السنوي

 مرجع 215.000 الحجم الكلي

 فصلية التحديث

 Ulrich’s International Periodicals Directoryبيانات  لقاعدة الفكري الوصف يبين: 31 رقم الجدول

 

 WORD ACADEMIC DATABASE:بيانات  قاعدة  -01

 AIU/UNESCO المنتج
 العليا والشهادات النظم ، الجامعات فهرس  التغطية مواضيع

 1980 منذ سنوات التغطية

 العالم في دولة 179 في مفهرسة هيئة 12000 الحجم الكلي

 WORD ACADEMIC DATABASEبيانات  لقاعدة الفكري الوصف يبين: 32 رقم الجدول


