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 مقدمة

التي  الصخيقة الػحيجةبحيث يعتبخ وثيقة عمسية. أؼ خصػة إلدامية عشج كتابة  الػثائقيالبحث يعج 
. الستحرل عمييا مشاقذة الشتائج و السشجد مع األعساؿ السدابقة مقارنة البحث مغ خالليا يسكغ

ػف نقصة ضعف البحث يسكغ أف يك ، أوعسل بحثي جيجؼ الشقصة القػية أليسثل  يسكغ أفكسا 
 .مالئسةأو غيخ  ةغيخ كافيت نتيجة البحث الػثائقي إذا كان السشجد في حالة

، و اولى ماستخ تخرز نذاط بجني رياضي مجرسي ىحه السصبػعة مػجية الى شمبة الدشة
ف األىجاؼ االساسية مغ ىحه السصبػعة  تتسثل فييا سيتع تػضيح اسذ البحث الػثائقي. كسا أ

 فيسا يمي:

 الػثائقي. تعخؼ عمى كيفية إجخاء البحث  .1
 التعخؼ عمى انػاع الػثائق و أدوات البحث الػثائقي و كيفية البحث فييا .2
  البحث الػثائقي خصػاتعمى تعخؼ ال .3
 التعخؼ عمى نطع عخض البيبميػغخافية و كيفية كتابة السخاجع .4
 تعمع كيفية تجشب الدخقة العمسية .5
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 نعرة عامة حهل البحث الهثائقي: 1 محاضرة
 

 تسييج .1

 الػثائقيتعخيف البحث  .2

 فػائج البحث الػثائقي .3

 نذاة البحث الػثائقي .4

 انػاع البحث الػثائقي .5

 مشيجية البحث الػثائقي .6

 قائسة السخاجع .7
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 تمهيد .1

اف البحث الػثائقي مغ شأنو أف يداعج الباحث عمى االشالع بكل السدتججات التي تخز 
  ىحه السحاضخة ىػ  معخفة مالية البحث الػثائقي حيثمجاؿ بحثو. و مشو فإف اليجؼ مغ 

أنػاع البحث الػثائقي باالضافة الى التعخؼ عمى مشيجية  كحلظ فػائجه و وو الى مفيػمسشتصخؽ 
  ػثائقي. البحث ال

 تعريف البحث الهثائقي .2

عسمية تحجيج وجسع ومعالجة السعمػمات حػؿ مػضػع معيغ باستخجاـ  ىػ البحث الػثائقي
 . مرادر مػثػقة

ييجؼ في السقاـ األوؿ إلى اكتداب فالبحث االدبي  .يختمف البحث الػثائقي عغ البحث األدبي 
بيشسا يتع استخجاـ البحث الػثائقي لجسع البيانات لإلجابة عمى  السعخفة الشطخية حػؿ مػضػع ما،

  .أسئمة البحث

 فهائد البحث الهثائقي .3

 البحث الػثائقي لو فػائج عجيجة اىسيا:

 قيج الجراسة  سػضػعحػؿ ال ىػ افزل شخيقة لتػسيع السعخفة .1
 يمبي حاجة: عخض أو محكخة أو دراسة أو حتى فزػؿ بديط .2
 ػضع فخضيات عسل ججيجة لمباحث.البحثية الدابقة مسا يدسح بيدسح بجراسة االعساؿ  .3
 العثػر عمى إجابات ألسئمة أولية معيشة .4
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 البحث الهثائقي ةنذا .4

تعػد نذاة البحث الػثائقي الى العرػر القجيسة. و قج تصػر بتصػر السرادر و االوعية الحاوية 
مى شكل الػاح شيشية عثخ لمسعمػمات. و تثبت الجراسات اف ادوات البحث الػثائقي كانت ع

 عمييا في مكتبات بالد ما بيغ الشيخيغ. و كسا عثخ عمى بخديات و القخشاسيات و المفائف.

اما في العرخ الحجيث، ضيخت اىتسامات البحث الػثائقي في اوروبا، و تصػرت ادوات البحث 
 مع ضيػر الصباعة.

مى عسميات و تقشيات البحث في ستيشيات القخف الساضي، اثخ ضيػر الحاسػب بذكل ممفت ع
 .الػثائقي. بل انو قمب كل السفاليع القجيسة

اما في الدبعيشيات، فقج ضيخت شخيقة البحث التفاعمية. وبيا اصبح البحث الػثائقي أكثخ دقة  
و قج سسح ىحا  لمبيانات البيبميػغخافية، (MARCو سخعة و فاعمية. و قج ضيخ نطاـ مارؾ )

 االخيخ بالبحث باستعساؿ  اسع السؤلف او العشػاف او الكمسات السفتاحية ....الخ.

 و بطيػر االنتخنت في التدعيشيات، اصبحث عسميات البحث الػثائقي اكثخ سيػلة و فاعمية.

 انهاع البحث الهثائقي .5

 لػثائقي االلكتخوني.يشقدع البحث الػثائقي الى قدسيغ البحث الػثائقي التقميجؼ و البحث ا

يعتسج البحث الػثائقي التقميجؼ عمى أدوات البحث و السرادر السصبػعة. وتتع عسمية يجويا 
 بالترفح السباشخ و التقييع الفػرؼ مغ شخؼ الباحث.
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أما البحث الػثائقي االلكتخوني فقج أخح شابعا ججيجا و سخيعا. كسا اف البيئة االلكتخونية  تحتػؼ 
ػع االوؿ لكغ في صيغة الكتخونية. كسا يسكغ أف يرشف ىحا الشػع الى البحث عمى مرادر الش

 .(Offlineو خارج الخط ) (Onlineالػثائقي عمى الخط )

 و مغ حيث حخية الػلػج الى السعمػمات فيشقدع البحث الػثائقي الى صشفيغ ىسا:

مذخوط. أؼ  الحخ:  حيث الػلػج لمسرادر و البيانات الستشػعة  غيخ الػثائقيالبحث  .1
 مقابل مادؼ. أؼ دوف قيػد و عػائق. مع امكانية التحسيل و الشدخ دوف 

البحث الػثائقي السقيج: و يدسى ايزا البحث الػثائقي السذخوط. حيث يذتخط دفع مبمغ  .2
 مالي مقابل خجمات السعمػمات. 

 منهجية البحث الهثائقي .6

مشيجية فعالة مغ اجل عسمية البحث كثخة السعمػمات وتشػع وسائصيا جعل مغ الزخورؼ تصبيق 
مجسػعة خصػات تدسح ىي البحث الػثائقي  مشيجية .الػثائقي والتحقق مغ صحة السعمػمات

غخض مغ و ال البحث. استخاتيجيةتحجيج السدتشجات الستعمقة بسػضػع ما مغ خالؿ  بالبحث و
اء الػثائقي والرخامة مشيجية بحث جيجة ىػ تدييل إنتاج العسل األكاديسي الحؼ يجسع بيغ الثخ 

 العمسية.
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 قائمة المراجع .7

سميسة شعالؿ, "التجريب االلكتخوني عمى البحث الػثائقي و اثخه في تشسية ميارات   [1]
دراسة شبو تجخيبية بجامعة تبدة," جامعة تبدة, -السدتفيجيغ مغ السكتبات الجامعية 

 .2017-2016شيادة دكتػراه 

[2] Gaspard Claude. (2021, Dec.) scribbr. [Online]. 
https://www.scribbr.fr/methodologie/la-recherche-documentaire/ 
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 تمهيد .1

 .ياوتحجيج أداة البحث األكثخ فعالية لتحجيج مػقع الػثائقمغ السيع اختيار الشػع السشاسب مغ 
 اتخاذ اإلجخاءات السشاسبة لمحرػؿ واالشالع عمييا. يديل نػع الػثيقة باالضافة الى اف تحجيج

 .الخئيدية لمػثائق والغخض مشيا تعخؼ عمى األنػاعو ىجفتشا في ىحا الجدء ال

 Actes de colloques (proceedings)المؤتمرات وقائع .2

عبارة عغ مجسػعة مغ األوراؽ السقجمة في السؤتسخات أو الشجوات أو االجتساعات العمسية، مغ 
عمى ممخز مفرل لمعخض التقجيسي الحؼ قجمو باحث تحتػؼ  قبل الباحثيغ أو الستخرريغ.

يسكغ اف تشذخ  .وبيغ مقاؿ في مجمة االخمط بيشيفي الغالب يتع  .مغ الباحثيغمجسػعة واحج أو 
 االعساؿ السشجدة في كتاب ليدتفاد مشيا. 

في اغمب  أحجث نتائج األبحاث حػؿ مػضػعات محجدة لمغاية. الػثائقشاقر ىحا الشػع مغ ي
السقاالت السشذػرة في  االوقات السعمػمات السشذػرة في ىحا الشػع مغ الػثائق تدبق ما يشذخ في

 السجالت.

كسا تعتبخ السؤتسخات و السمتكيات العمسية حجثا ميسا لمباحثيغ النيا تبقييع عمى اشالع دائع 
  مشاقذة االفكار.باخخ االبحاث. كسا تعتبخ فخصة لتبادؿ و 

 (Archives )أرشيف  .3

يذسل سجالت وممفات وتقاريخ ومحاضخ جمدات وغيخىا مغ الػثائق  .لتػثيق الساضيدتخجـ ي
 .والتي انتيى العسل مشيا ويتع االحتفاظ بيا لكيستيا التاريخية والعمسية والدياسية
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  Articles de revues scientifiquesمقاالت المجالت العممية .4

أكثخ حجاثة مسا ىػ عميو غالًبا ما يكػف محتػاه و  معمػمات محجدةىحا الشػع مغ الػثائق قجـ ي
 في الكتب.

تعسل عمى تقجيع وشخح أفكار كسا يتع كتابة السقاالت العمسية مغ قبل أشخاص متخرريغ، 
داعج عمى تقجيع السادة العمسية والسعمػمات العمسية السؤكجة . باالضافة الى انيا تمسيدة ججيجة

 .مباحثيغل

 Brevetsبراءات االختراع  .5

ترجرىا  ىي وثيقة قانػنية. و اختخاعات ججيجة لع تكغ معخوفة مغ قبلىي الػثائق التي تدجل 
تتيح بخاءة االختخاع كسا  الججيجة ذات التصبيقات الرشاعية السحتسمة.جات الحكػمات لمسشت

 الػصػؿ إلى السعمػمات التقشية واالستخاتيجية.

 Cartesخرائط  .6

تداعج األشكاؿ الستعجدة لمتسثيل عمى فيع في ترػر واقع السشصقة.  الػثائقيداعج ىحا الشػع مغ 
وتحجيج ضػاىخ الجغخافيا الفيديائية وكحلظ الطػاىخ االجتساعية والدياسية واالقترادية وما إلى 

 ذلظ.

يسكغ أف تكػف ىحه خخائط شبػغخافية، أو جيػلػجية، أو مشاخية، أو بيئية لمغابات، أو 
 جػية ، إلخ مخصصات )استخجامات األراضي أو غيخىا( ، أو صػر
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  Dictionnairesالمعاجم  .7

تيتع بجسع االلفاظ في تختيب محجد وىجائي عامة وتذخح معانييا وتػضح نصقيا وتبيغ اشتقاقيا 
نيا مفيجة . كسا أزادىايأو ما مخادفيا   واالستعساالت السختمفة وأصػليا التاريخية والرحيحة أو

ىشاؾ أنػاع مختمفة . ثالثية أو متعجدة المغات تكػف غالبا إما أحادية أو ثشائية أو لبجء البحث.
 :مشيا مغ القػاميذ

 قػاميذ مػسػعية، .1
 قػاميذ مخادفات  .2
 قػاميذ لغػية  .3
 قػاميذ متخررة. .4

 Encyclopédies المهسهعات  .8

مغ خالؿ عجد كبيخ مغ  .تجسيع شامل لجسيع فخوع السعخفة اإلندانية أو لفخع واحج مشياىي 
 .بة مغ قبل متخرريغ في السػضػعالسقاالت و الجراسات السكتػ 

 (Données et Statistiquesالبيانات واإلحراءات ) .9

، باإلضافة إلى البيانات اإلحرائية. سكغ مغ  وصف الػضع الحالي مغ حيث الشػعية والكسيةت
 .يسكغ أيًزا استغالؿ  البيانات السالية والتدػيق والبيانات الجغخافية
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 Livres (monographies) et Manuelsكتب )دراسات( وأدلة )كتيبات  .12
(handbooks)  

الكتاب ىػ مؤلف مغ قبل شخز أو عجة اشخاص، ويتألف مغ جدء واحج أو عجة اجداء. و 
تغصي الكتب مػضػًعا بعسق إلى يشقدع محتػاه الى ابػاب و فرػؿ و مباحث مختبة مشصكيا. 

سكغ أف يرجر في شبعات مغ الس . يمجأ اليو الباحث لمتشقيب عغ السعمػمات عمسية.حج ما
 .متعجدة، وليدت لو صفة الجورية

و مغ  «manuels»في مجاؿ التعميع ، تع ترسيع الكتب لألغخاض التعميسية ويذار إلييا باسع 
إلى السعمػمات  اتػفخ وصػاًل سخيًعا و عسمي «handbooks». « handbooks» بيشيا 

 .األساسية في مجاالت تخررية محجدة

 Lois, Règlements etالقهانين واألنعمة و المهاصفات الكياسية  .11
Normes 

عة: تقجـ التقاريخ القانػنية الجانب القانػني لحكيقة أو مػقف أو حجث. وىي ذات شبيعة متشػ 
 ترجر عغ وزارات و ىيئات حكػمية. ، معاىجات.قػانيغ ، أنطسة ، اتفاقيات 

يسكغ أف ترف ، غ وثائق فشية ذات محتػػ عمسيىي عبارة ع(Normes)السػاصفات الكياسية 
 السعاييخ الخرائز السيسة لسشتج أو خجمة أو نطاـ.
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 الرهر .12

يسكغ ليا كسا  .جمب ديشاميكية إلى الشزت الرػر والخسـػ التػضيحية والشقػش و....الخ 
 التعبيخ بذكل أفزل عغ السفاليع التي يرعب تخجستيا إلى كمسات أو حتى السداعجة في تػثيق

 .حجث

  Prépublications (preprints)المطبهعات  ما قبل النذر  .13

يتع إبالغ  .مكافئ لسحتػػ السقاالت العمسية السشذػرة ولكشو لع يحرل بعج عمى السػافقة امحتػاى
نتائج البحث بدخعة أكبخ لتدخيع الػصػؿ إلى نتائج البحػث الججيجة وتحفيد عسل الخبخاء 

مغ السيع التحقق الحًقا مغ أف مخاجعة الخبخاء تؤيج بذكل فعاؿ  اآلخخيغ في السجاؿ السعشي.
 .نتائج ما قبل الشذخ

 Thèses et Mémoiresالرسائل والمذكرات  .14

مػاضيع محجدة . كسا تجرس تست كتابيا في إشار الجراسات العميا بالجامعة وتقجـ نتائج السؤلفيغ
 .قيج الجراسة سػضػعالىػ جمب معخفة ججيجة حػؿ  مشيا يجؼو اللمغاية ، 

تجسع الجدء األكبخ مغ األدبيات حػؿ  كسا تحتػؼ ىحه الػثائق عمى معمػمات غيخ مدبػقة
 .الباحثما وتكذف وجيات الشطخ السختمفة لتفكيخ  مػضػع

 Publicationsالمطبهعات الحكهمية والتقارير  .15
gouvernementales et Rapports 

 :التقاريخ األكثخ شيػًعا ىي. العامة تتكػف مغ وثائق رسسية مغ الػزارات والييئات
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 ( rapports de commissionتقاريخ المجاف  )  .1
 ( les rapports techniques et scientifiqueالتقاريخ الفشية والعمسية ) .2
 .(les rapports annuelsالتقاريخ الدشػية ) .3

 مكاف آخخ.غالًبا ما تحتػؼ التقاريخ عمى معمػمات حجيثة لغ يتع العثػر عمييا في أؼ 
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 قائمة المراجع .16

عمى البحث الػثائقي و اثخه في تشسية ميارات  االلكتروويسميسة شعالؿ, "التجريب  [1]
دراسة شبو تجخيبية بجامعة تبدة," جامعة تبدة, -السدتفيجيغ مغ السكتبات الجامعية 

 .2017-2016شيادة دكتػراه 

[2] (2021, Dec.) insa-toulouse. [Online]. https://bib.insa-
toulouse.fr/fr/outils-pedagogiques/methodologie-de-

recherche/evaluer-l-information/les-principaux-types-de-
documents.htm 

 

 

 

 
 

 

 

https://bib.insa-toulouse.fr/fr/outils-pedagogiques/methodologie-de-recherche/evaluer-l-information/les-principaux-types-de-documents.htm
https://bib.insa-toulouse.fr/fr/outils-pedagogiques/methodologie-de-recherche/evaluer-l-information/les-principaux-types-de-documents.htm
https://bib.insa-toulouse.fr/fr/outils-pedagogiques/methodologie-de-recherche/evaluer-l-information/les-principaux-types-de-documents.htm
https://bib.insa-toulouse.fr/fr/outils-pedagogiques/methodologie-de-recherche/evaluer-l-information/les-principaux-types-de-documents.htm
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 أدوات البحث الهثائقي: 3محاضرة 
 تسييج .1

  (Catalogues des bibliothèquesفيارس السكتبات )  .2

  (Les bases de données) اناتيقػاعج الب  .3

 (Les ressource du Webالػيب ) .4

  قائسة السخاجع .5

 

 

 

 

 
 

 

 



~ 16 ~ 

 

 تمهيد .1

 الػثائق التينػع سيع أف نعخؼ ما الحؼ نبحث عشو و قبل اختيار أدوات البحث الػثائقي، مغ ال
         ىشاؾ أدوات عامة، بل تػجج أداة تدسح بإجخاء بحث شامل الكسا انو  .انحتاجي

(outils généralistes)   وأدوات متخررة(outils spécialisés)  تداعج معخفة . كسا
 تدتخجـ.كيف  وىحه األدوات في متى 

 (Catalogues des bibliothèquesفهارس المكتبات ) .2

كد امغ الػصػؿ الى محتػيات السكتبات ومخ  يعتسكشتعتبخ مغ اندب االدوات لمباحثيغ، حيث 
و مغ . ، إلخ(تخوني )كتب، دوريات، مشذػرات، أشخوحات، تقاريخأو إلكالسعمػمات مغ ارصجة 

 بيشيا نحكخ:

1.  www.ccdz.cerist.dz 
2. www.sudoc.abes.fr 

 (Les bases de donnéesقهاعد البيانات ) .3

بحيث يسكغ رة عغ مجسػعة مشطسة مغ معمػمات مختبصة مع بعزيا البعس بشدق معيغ عبا
الغخض مشيا ىػ تأميغ متصمبات السدتفيجيغ مغ . البحث عشيا وإدارتيا وتحجيثيا بديػلة

 و مغ بيشيا نحكخ: .السعمػمات والبيانات السختمفة

1. Jstor, 
2.  DOAJ  
3. Web of knowledge  

 

 

 
 

 

 

http://www.ccdz.cerist.dz/
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 (Les ressource du Webالهيب ) .4

 محركات البحث .1.4

تعتبخ مغ اىع االدوات السػجػدة في الػيب و ىحا راجع لمتدييالت التي تػفخىا لمباحثيغ 
بحث يجعل مغ السسكغ العثػر عمى السػارد عبخ المحخؾ  .)كالبحث السشصقي و الستقجـ(

 .(indexeالكذفات )اإلنتخنت التي تع ربصيا وفيخستيا بكمسات مجرجة في 

 انهاع محركات البحث1.1.4

 تشقدع محخكات البحث الى عجة انػاع مشيا:

بخ محخكات البحث العامة االكثخ انتذار و شيخة و تع العامة: البحثمحركات  .1
استخجاـ. و ىجا الشػع مغ السحخكات يعسل عمى استخجاع السعمػمات السختبصة بكافة 

 .السجاالت. و مغ بيغ اشيخ السحخكات محخؾ البحث قػقل
ىي محخكات البحث التي تدتخجع السعمػمات السختبصة  محركات البحث المتخررة: .2

بسجاؿ متخرز. و يشتذخ ىحا الشػع في الػسط االكاديسي، و ىي تدتيجؼ فئة معيشة 
 .google scholarحدب االختراص و التػجو البحثي. و مشيا الباحث العمسي 

ث التي تدتخجع السعمػمات ىي محخكات البح :Méta-moteursالمحركات المتعددة  .3
السختبصة بسجاؿ محجد مغ خالؿ البحث في عجة محخكات البحث في آف واحج و 

 . Dogpileمشيا
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 Des portails scientifiques ouبهابات عممية أو مهاضيعية ) .2.4
thématiques) 

عػد بجاية تحتل البػابات مكانة ميسة وسط الباحثيغ، و ىحا راجع لسا تقجمو ليع مغ تدييالت. ت
( الػلػج لبعس بياناتيا. ثع ححت ححوىا NASAعشجما اتاحت وكالة نازا ) 1994ضيػرىا لعاـ 

 .PNSTالسكتبات و السؤسدات العمسية لتدييخ خجماتيا و تقخيبيا لمباحثيغ. و نحكخ مشيا: 
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 قائمة المراجع .5

سميسة شعالؿ, "التجريب االلكتخوني عمى البحث الػثائقي و اثخه في تشسية ميارات  [1]
دراسة شبو تجخيبية بجامعة تبدة," جامعة تبدة, - الجامعيةالسدتفيجيغ مغ السكتبات 

 .2017-2016شيادة دكتػراه 

- سػزاف دمحم بجر زىخ, "ميارات البحث عمى االنتخنت لصالب القخف الػاحج و العذخيغ [2]
 :متاح عمى الخط in ",دراسة حالة لمرف الثالث الثانػؼ 

https://books.google.dz/books?id=F0gfEAAAQBAJ&pg=PA94&dq=
أنػاع+محخكات+البحث

&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiBjIvO8M70AhUL1BoKHVMRD2oQ6A
F6BAgFEAI#v=onepage&q=%البحث20محخكات%20أنػاع&f=false,  بيخوت

 .2016لعمـػ العخبية, دار ا :.Ed ,لبشاف

[3] Evelyne Mouillet, "Les essentiels de la recherche bibliographique: 
Chercher. Organiser. Publier," in consulté en ligne: 
https://books.google.dz/books?id=f1sJDgAAQBAJ&printsec=frontc
over&dq=outil+de+recherche+documentaire&hl=fr&sa=X&ved=2ah
UKEwipy6bV1M70AhVQTsAKHXRdCcUQ6AF6BAgJEAI#v=onepa

ge&q=outil%20de%20recherche%20documentaire&f=false, DOIN, 
Ed. Français: , 2016. 
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 خطهات البحث الهثائقي: 4محاضرة 
 تسييج .1

 إعجاد البحث .2

 تشفيح البحث .3

 تقييع الشتائج  .4

 السخاجعقائسة  .5
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 تمهيد 1

البج مغ اتباع جسمة مغ الخصػات. و ىحه األخيخة مغ شأنيا أف  البحث الػثائقيلمكياـ بعسمية 
البحث تديل عسمية البحث و تجشب العذػائية و الػقػع في االخصاء. ويسكغ تقديع خصػات 

 :الى ثالث خصػات رئيدية ىي كالتالي الػثائقي

 إعجاد البحث .1
 تشفيح البحث .2
 تقييع الشتائج .3

 البحث إعداد 2

ضساف الحرػؿ عمى نتائج متػافقة مع و ىحا مغ اجل خصػة اعجاد البحث ميسة ججا 
بشاء و مخحمة  تحميل السػضػعىسا مخحمة  عمى مخحمتيغ ىحه الخصػةتع . و تاالحتياجات
 .بحثالاستخاتيجية 

 تحميل المهضهع.1.2

، و ىحا مغ 3QPOCمغ السدتحدغ استخجاـ شخيقة  السػضػع و تحجيج محيط البحث. لتحميل
 :التاليةاإلجابة عمى األسئمة خالؿ 

)سؤاؿ ، مذكمة ،  (: ما ىػ مػضػع البحث؟  بع يتعمق األمخ ؟QUOIماذا ) . أ
 مػقف(

)الجولة / السؤسدة /  (: مغ ىع األشخاص الستأثخوف بالدؤاؿ كموQUIمغ ) . ب
 ( أشخاصالجساعات 
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 (: ما الفتخة الدمشية؟ التػاريخ الخئيدية؟QUANDمتى )  . ت
ما الفائجة مغ ىحه الجراسة؟ لساذا مػضػع البحث مثيخ  (:POURQUOIلساذا )  . ث

 (تدبب، الشتيجة، العكبات، الرعػباتالاألىجاؼ، ) لالىتساـ؟
 ما ىي الحجود الجغخافية لمبحث؟ (:OÙأيغ )  . ج
(: ما ىي األساليب أو وجيات الشطخ التي يشبغي الشطخ COMMENTكيف ) . ح

 (إلخ ...فييا؟ )تاريخي ، اجتساعي ، اقترادؼ ، سياسي ،

 بناء استراتيجية بحث.2.2

التي مغ السحتسل أف تػفخ  (les ressourcesتحجيج وتختيب السػارد )في ىحة السخحمة يتع 
قيج الجراسة. و ىحا الدبب جعل  لسػضػعا حدبالسػارد  ىحه تختمف. السعمػمات السصمػبة

 .السػارد األكثخ صمةالسخحمة الدابقة ميسة مغ اجل تحجيج 

 ما يمي: السػاردتحجيج نقرج ب

  مقاؿ ، كتاب ، أشخوحة ، تقخيخ ، إلخ.(: نػع الػثيقة تحجيج( 
 اقترادؼ ، قانػني ، عمسي ، تاريخي ، تقشي ...(: نػع البيانات تحجيج( 
 محخكات بحث ...(فيارس السكتبات): ادوات البحث تحجيج ، 
 مخاكد التػثيق الستخررة ،السكتبات ...() أماكغ السػارد تحجيج 

 يذ البحث. تنف 3

 .كتابة معادالت البحثو  صياغة السػضػعىحه الخصػة في مخحمتيغ ىسا تتع 
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 صياغة المهضهع.1.3

أف المغة السشصػقة ليدت وىحا راجع الى  يجب تخجسة مػضػع البحث الى الكمسات الخئيدية
يجب  ،لعثػر عمى الكمسات الخئيدية ذات الرمة. مغ أجل االػثائقي مشاسبة دائًسا ألدوات البحث

 الكياـ بالخصػات التالية: 

 مثال: ،البحث عغ السخادفات 
o  Marketing = Mercatique 

  مثال: ،السحجدةالتفكيخ في السرصمحات العامة و / أو  
o Soda > Boisson gazeuse > Boisson non-alcoolisée  

  تجشب كمسات التػقف(mots-vides) الزسائخ ، مثل (Le, La, Les, Du, De, 
Des, Il). 

 كتابة معادالت البحث.2.3

مغ أجل كتابة  السحجدة سابقا دمج الكمسات الخئيديةيتع  كتابة معادالت البحثفي مخحمة 
 ستعالـ.اال

مغ السدتحدغ  ليحا  لغة استعالـ خاصة بيا،مغ أدوات البحث الػثائقي  أداة كل لف كسا أ
ضح )وفًقا لمقػاعج(، كانت الشتائج اكمسا كاف االستعالـ و فعخؼ عمى القػاعج التي يجب اتباعيا الت

 تقييج أو تػسيع السػضػع.ونتجشب الػقػع في مذكل  أكثخ صمة
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 تقييم النتائج 4

يتع  التي تع جسعيا.مرادر السعمػمات ىحه الخصػة ضخورية ألنيا تتحقق مغ جػدة و مالءمة 
  .التي تدتجيب بذكل إيجابي ليحيغ السعياريغ فقطمرادر السعمػمات استخجاـ 

 تقييم جهدة مرادر المعمهمات.1.4

يجب استبعاد السعمػمات مجيػلة كسا  يجب أف يعتسج العسل البحثي عمى معمػمات مػثػقة.
 :فيسا يمي الشقاط التي يجب التحقق مشيا. الػيبمػاقع  فيالبحث اصة عشج ، خالسرجر

ىل يتع  ىل السؤلف محكػر؟ ما ىي خبختو؟ السؤلف وسسعتو. رداقية المعمهمة:م 
 .اآلخخيغمغ قبل االستذياد بو في كثيخ مغ األحياف 

ىل السرادر يسكغ  ىل السعمػمات التي يتع تػصيميا دقيقة ومػثقة؟ دقة المعمهمات: 
 ىل الػثيقة رسسية؟ ؟ةمحتخم الشذخ حقػؽ التحقق مشيا؟ ىل الحقائق مػثقة؟ 

ل يرجر رأؼ عاـ أـ ى ىل السؤلف يحاوؿ اإلقشاع أو اإلعالـ؟  لغرض من المعمهمات: 
 شخري؟

 .السشذػرات حجيثة، أؼ ىل الشذختاريخ و يقرج بيا  حداثة المعمهمات: 

 شخح األسئمة التالية:يجب ، و التحقق مغ الشقاط الدابقة لتقييع جػدة السرادر

 مغ ىػ السؤلف و ما ىػ مرجر السعمػمة )الػثيقة(؟: (?QUIمن؟ ) –

يكػف تحجيج ىحا السعيار أسيل عشجما  غالًبا ماػثيقة. مرجاقية ال و يقرج بيا •
يتعمق األمخ بالسدتشجات السصبػعة مشو عشجما يتعمق األمخ بالسعمػمات السػجػدة 

 .عمى اإلنتخنت
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 ؟ كاتبالسشذػد مغ قبل الما ىػ ىجؼ  :(? QUOI (POUR))لماذا ؟  –
 نتداءؿ عغ صحتيا وخاصة مػضػعيتيا. •

 بحث أـ أنيا مقاالت رأؼ؟ىل الػثائق مبشية عمى : (? COMMENTكيف ؟ ) –
 تقييع صحة السعمػمات، بذكل خاص دقتيا. و يقرج بيا •

 ؟ أو كتابة الػثيقة في أؼ تاريخ ومتى تع الشذخ: ( ? QUANDمتى ؟ ) –
 و يقرج بيا حجاثة مػضػع الػثيقة •

 ؟تع الشذخفي أؼ بمج أو مشصقة  :(? Oùاين ؟ ) –
 يتع تقييع صحة السعمػمات مغ مشطػر جغخافي. •

 تقييم مالءمة مرادر المعمهمات.2.4

يجب شخح اسئمة تتعمق بسحتػػ الػثائق والسدتػػ العمسي ، مرادر السعمػماتمالءمة تقييع ل
 إلخ لمسعمػمات السشقػلة.  ...واالىتساـ العاـ  والسيشي  و

قخاءة سخيعة لمحرػؿ عمى بل تقخأ  ليذ مغ الزخورؼ قخاءة الػثيقة بأكسميا ، تقييع السحتػػ ل
 الػثيقة مثال: فكخة عغ محتػػ 

 قخاءة عشػاف الػثيقة •
 قخاءة السمخز •
 قخاءة الفيخس •
 قخاءة الججاوؿ والخسـػ البيانية ، إلخ •

 ، نشطخ فيسا يمي:لتقييع مدتػػ السعمػمات
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 شبيعة الػثيقة: تحجيج ما إذا كانت وثيقة بيجاغػجية أو بحثية أو ..الخ  •
 جػدة السعمػمات •
، كسا تقييع مدتػػ السعمػمات قخاءة السقجمة والخاتسة: تتيح القخاءة الدخيعة •

التي يدتخمريا  معخفة ما ىػ سؤاؿ البجاية وما ىي االستشتاجاتتتيح 
 السؤلف

 (spécialisation du vocabulaire) تخرز السفخدات •

 :التالية شخح األسئمةيتع اختيار السعمػمات ذات الرمة مغ خالؿ باالضافة الى انو 

 بحث؟سػضػع الىل السعمػمات التي تع جسعيا مثيخة لالىتساـ ل .1
 ىل ىشاؾ أؼ اقتباسات أو أمثمة يسكغ تدميط الزػء عمييا؟ .2
 ؟ تتػقعاالىل مدتػػ السعمػمات يمبي  .3
 ىل تدسح السعمػمات التي تع جسعيا بتقجيع إجابات لألسئمة السصخوحة؟ .4
 الخ .5

 

 

 
 

 

 



~ 27 ~ 

 

 قائمة المراجع 5
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 معادلة البحث: 5محاضرة 
 كتابة معادالت البحث  .1

 (Notions de bruit et de silenceتقييج أو تػسيع السػضػع )  .2

  قائسة السخاجع .3
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 كتابة معادالت البحث 1

. باالضافة الى اف عمى أدوات البحث استعالـأو  كيفية كتابة سؤاؿتعشي  معادالت البحثكتابة 
 . كل أداة تعسل وفًقا لمغة االستعالـ الخاصة بيا

بالشدبة . استعالـ يذبو الجسع بيغ الكمسات الخئيدية باستخجاـ عػامل تذغيل البحثأؼ شخح إف 
 خيج الكياـ بو.ناألكػاد التي تخبخىا بسا ، فإف عػامل التذغيل ىحه تذبو بحثأداة ؼ أل

( majuscules) البحث استعساؿ الكمسات األساسية فقط بجوف أحخؼ كبيخة عشج يدتحدغ
 (.accentsوبجوف عالمة التذكيل )

مثل:  ىي كمسات )حخوؼ( غيخ ميسة. و (mots vides) كمسات التػقفتجشب  يدتحدغكسا  
(comment ،le ،la ،du ،ce).…. 

 عهامل تذغيل البحث.1.1

 (:Les opérateur booléens) العهامل المنطكية . أ

 George) عالع الخياضيات جػرج بػؿ. وتخجع تدسيتيا الى البحث بالسشصق البػليانيوتعشي  
Boole ،)الحؼ عسل عمى نطخية السجسػعات (théorie des ensembles بحيث .) يعتسج

 .السجسػعة ىي نتيجة االستعالـ و ألدوات عمى نطخية السجسػعاتاالبحث في 

يسكغ . البحث أو تػسيع ندتخجـ السعامالت السشصكية لخبط كمسات السعادلة مغ أجل تحجيج 
 ; et/and ; ou/or)تخجسة ىحه السعامالت السشصكية بذكل مختمف اعتساًدا عمى أدوات البحث

sauf/not) . 
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 et/and لتزييق ، و تدتعسل السخجع: يجب أف تكػف جسيع السرصمحات مػجػدة في
 .نصاؽ البحث

 

 

 

 ou/or: و تدتعسليجب أف يكػف مرصمح واحج عمى األقل مػجػًدا في السخجع ، 
 .لتػسيع نصاؽ البحث

 

 

 

 

 sauf/not :و تدتعسل ،تع استبعاد السرصمح ويجب أال يكػف مػجػًدا في السخجعي 
  .لتزييق نصاؽ البحث

 

 

 

 

 

 et: المعامل المنطقي 1صهرة 

 ouالمعامل المنطقي : 2صهرة 

 saufالمعامل المنطقي :  3صهرة 
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 :األقهاس . ب

ستخجاـ عجة مرصمحات والعجيج كسا با تدتخجـ األقػاس لبشاء عشاصخ السعادلة بصخيقة مشصكية.
استخجاـ األقػاس يدسح بتحجيج تختيب السعالجة لألجداء السختمفة . السشصكيةمغ عػامل التذغيل 

 مغ السعادلة وأيًزا الستيجاؼ الشتائج بذكل أفزل.

ودمجيا  Bأو  Aاالحتفاظ بجسيع الػثائق الستعمقة بػ  تعشي et (C) (A ou B)مثال السعادلة 
 .ou (A et C)( B et Cتصابق: )، أؼ Cمع مرصمح 

 (:Les opérateurs de proximitéرب )عهامل التقا . ت

. تتسثل في العػامل التالية دسح بتحجيج عجد الكمسات السقبػلة بيغ مرصمحي استعالـت
(NEAR, NEXT, ADJ)  . 

مثل  في بعس محخكات البحثو  قػاعج البيانات السيشية في حا الشػع مغ العػاملى نجج
Exalead  يػججNEAR.  بخرػص محخؾ البحثGoogle ال تػجج عػامل تقارب.  

 (:guillemets عالمات االقتباس) . ث

. « recherche d'informations sur Internet »مثال: ، تدسح بتقييج البحث بعبارة محجدة
نتيجة البحث كل الػثائق التي تحتػؼ عمى كل ىحه الكمسات الخئيدية ، بيحا التختيب ، ودوف أؼ 

 .اكمسات أخخػ بيشي
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 ( les opérateurs de Troncature)عهامل االقتطاع  . ج

دتبجؿ * األحخؼ تعادًة ما . يتع االقتصاع بػاسصة عالمة تحل محل حخؼ واحج أو أكثخ
دسح بتحجيج ت بسعشى اخخ السفقػدة في نياية الكمسة ، في السشترف )تجشب في بجاية الكمسة(.

 عػامل االقتصاع. إف عجة مرصمحات مع جحر مذتخؾ ، لمعثػر عمى السفخد والجسع لمكمسة
 .تدسح بتػسيع االستعالـ مغ مرصمح

 نتيجة البحث: *handicapمثال: 

  handicap, handicaps, handicapé, handicapés, handicapée, 
handicapées, handicaper, handicapant, handicapante, handicapeur 

 (limitationsالقيهد) . ح

 :ما يمي تدسح بتحديغ البحث عغ شخيق قرخه عمى . و(filtresتدسى أيًزا عػامل الترفية )

بسػاعيج نذخ الػثائق. يذار إلى ىحا القيج  الحجيتعمق ىحا  تاريخ )الحد الزمني(: 
أو ما بعجه  2020بعالمات: >، <، =، >=، >=، < =. مثاؿ: كتاب تع نذخه في 

 2020يكتب < = 
شجما تبحث بجقة عغ لغة أو إذا . يتع استخجامو عالسدتشجيدسح بتحجيج لغة  القيد المغهي: 

 كشت تعخؼ لغة الكتابة.
يجب استخجامو إذا كاف نػع كسا يدسح بتحجيج نػع السدتشج.  التقييد حدب نهع المدتند: 

أو إذا كاف قاباًل لمخرع مغ الدؤاؿ . السدتشج محجًدا في الدؤاؿ )"أبحث عغ كتاب"(
 ر عمييا في كتاب(.)"أبحث عغ إحرائيات عغ الجدائخ" ، والتي يسكغ العثػ 
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 (Notions de bruit et de silenceتقييد أو تهسيع المهضهع ) 2

 تعكذ فذل االستعالـ الحؼ يجب إعادة صياغتو. يسكغ أف يشذأ نػعاف مغ الرعػبات:

 : المهضهع عام و واسع جًدا-1

صمة أثشاء البحث.  ليذ لياالعثػر عمى نتائج أو  ( Bruitعجد كبيخ جًجا مغ الشتائج )يشتج عشو 
 غالًبا ما تختبط  باختيار الكمسات األساسية.

 :يتسثل في الحل

تحجيج مشصقة جغخافية مثال تزييق السػضػع بالتخكيد عمى جانب واحج مغ السدألة ،  
 .أو فتخة معيشة

 إضافة كمسات رئيدية 
 استخجـ كمسات أكثخ دقة 
 بجاًل مغ جسيع الحقػؿ( قرخ البحث عمى حقػؿ محجدة )العشػاف ، السؤلف ، 
 استخجاـ قيػد التاريخ 

 الهدف دقيق جًدا -2

عجد اإلجابات ذات الرمة مفقػدة أثشاء . أؼ أف (Silenceعجد قميل جًجا مغ الشتائج )يشتج عشو 
 البحث عغ مػضػع معيغ، رغع وجػدىا في الشطاـ.

مفاليع السػضػع جيًجا بسا يكفي،  تعكذيخجع أيًزا إلى اختيار الكمسات الخئيدية، إما ألنيا ال 
 أو ألنيا، عمى العكذ ، دقيقة لمغاية.
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  :يتسثل في الحل

 يحتاج البحث إلى تػسيع.  
سيدسح لظ وضع السػضػع في سياؽ أكبخ بسعالجة جػانب الدؤاؿ التي ربسا لع تفكخ  

 بيا في البجاية وبالتالي تػسيع نصاقيا.
 ةإمالئي اءخصأتحقق مغ عجـ وجػد  
 معيشة رئيديةإزالة كمسات  
 أو مرصمحات أكثخ عسػمية مخادفاتبحث عغ لا 
 الرحيح االقتصاعاستخجـ  

 

 

 تقييد أو تهسيع المهضهع: مفههم 4صهرة 
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 قائمة المراجع 3
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 قهاعد البيانات: 6محاضرة 
 اناتيج البتعخيف قػاع .1

 اناتيمسيدات قػاعج الب .2

 اناتيأنػاع قػاعج الب .3

  قائسة السخاجع .4
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 قهاعد البياناتتعريف  1

عبارة عغ ممف أو مجسػعة مغ السمفات الستخابصة مع بعزيا البعس. كل ممف   قػاعج البيانات
 يحتػؼ عمى مجسػعة مغ التدجيالت. و كل تدجيمة تتكػف مغ مجسػعة مغ الحقػؿ.

، ويسكغ البحث فيو عبخ واجية عة مغ السحتػػ تع تجسيعو وتشطيسومجسػ  كسا تعخؼ عمى أنيا
 .أؼ أنو يجب بجء البحث لمػصػؿ إلى الشتائج معيشة،

يسكغ أف تشتج قػاعج البيانات الببميػغخافية عغ شخيق مخاكد البحث أو الجسعيات العمسية أو 
 مخاكد التػثيق أو حتى الشاشخيغ.

 مميزات قهاعد البيانات 2

 مغ بيشيا: قػاعج البيانات نطع ادارة ىشاؾ العجيج مغ السدايا التي تتستع بيا

 .ازالة تكخار البيانات: يداعج ىحا عمى تقميل تكاليف التخديغ و التكخار .1
 .استخاداد البيانات و السعمػمات سخيعا: و ىحا راجع لمغة االستعالـ البديصة .2
ألمغ: بحيث تػفخ تجابيخ وقائية مغ األمغ و بسدتػيات مختمقة بحيث ال تدسح تحديغ ا .3

 سخدنة فييا.لغيخ السرخح ليع بالػصػؿ الى البيانات ال
 .امكانية اضافة ممفات ججيجة بذكل دورؼ أو تمقائيا .4
 .تحجيث وتحييغ البيانات كمسا اقتزى االمخ مع الحج مغ العسميات التكخارية .5
 .امكانية التعجيل: ححؼ البيانات مغ السمفات أو إزاحة ممفات خالية .6
 .امكانية تعجيل البخامج وتصػيخىا دوف تعجيل البيانات والعكذ .7
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 ع قهاعد البياناتأنها 3

ىشاؾ عجة اراء حػؿ تقديع قػاعج البيانات. فيسكغ تقديسيا حدب التغصية الػضيفية او حدب 
 سجفػع.الأو  سجانيالصػؿ أو مغ حيث الػ  التغصية السػضػعية

 قهاعد البيانات حدب التغطية الهظيفية 1.3

 Les bases de données) قهاعد البيانات البيبميهجرافية 1.1.3
bibliographiques) 

يتصمب  .ال تعصيشا السعمػمات نفديا بل يجلشا عمى الػثائق التي يسكغ اف تػجج بيا السعمػمات
أؼ تحتػؼ عمى بيانات البيبميػجخافية مغ  .عميياإجخاء بحث آخخ لمعثػر الحرػؿ عمى الػثيقة 

أو  يأو وشش يمحم ماىػ مشيامدتخمرات.  شأنيا تحجيج ىػية وعاء السعمػمات باالضافة الى
 .يدول

وتحتػؼ كل  ،البعس سمدمة مغ التدجيالت الببميػغخافية السختبصة ببعزيا عبارة عغ ىيو 
 الخ …خقع الػثيقة، العشػاف، السؤلف، السمخزك تدجيمة عمى مجسػعة مغ السكػنات

و التي تعج األكثخ استخجاما في مخاكد البحث  و مغ ابخز قػاعج البيانات البيبميػجخافية العالسية
 ما يمي: كسا تتيح الػصػؿ الييا عبخ الخط و يتع تحجيثيا برفة مدتسخة

 قاعجة البيانات اريظ في مجاؿ العمـػ التخبػية .1
 قاعجة البيانات ميجاليغ في السجاؿ الصبي .2
 قاعجة البيانات ليدا في مجاؿ السكتبات .3
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 :(Les bases en  texte intégral)قهاعد البيانات النرية 2.1.3

 .نفديا و ليذ فقط البيانات البيبميػغخافية الػثائقتختدف  أؼ قػاعج بيانات الشز الكاملىي 
مقتصفات مغ الكتب  أوكػف مغ أنػاع مختمفة: السجالت العمسية بذكل أساسي توالحؼ يسكغ أف 

بشػؾ  أيزا تدسى. و أو حتى الكتب الكاممة ومقاالت السػسػعات ومجسػعات الشرػص
، CAIRN :ومغ بيغ االمثمة ليحا الشػع مغ القػاعج. السعمػمات او بشػؾ البيانات

ELSEVIER. 

 ( Les bases  factuelles)  الهاقعيةالبيانات قهاعد  3.1.3

مجسػعة متشػعة جًجا: قاعجة التفاعالت الكيسيائية ، قاعجة الحاالت في الصب أو  تزع وىي 
 .الخ…ة بيانات سػؽ األوراؽ السالية ، اإلدارة ، قاعج

 قهاعد البيانات حدب التغطية المهضهعية 2.3

 .يسكغ أيًزا التسييد بيغ قػاعج البيانات الستخررة وقػاعج البيانات متعجدة التخررات

 قهاعد البيانات متعددة التخررات  1.2.3

التخررات العمسية في كل العامة وتيتع بكل السػاضيع و  قػاعج البياناتتدسى أيزا 
 .والسجاالت االخخػ 

  Web of Science, Scopus, Pascal-Archives, SciELOمثل: 

 المتخررة قهاعد البيانات  2.2.3

 . مثل:وىي التي تيتع بأحج الفخوع أو التخررات العمسية أو السجاالت األخخػ 
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 الخاصة بعمـػ الحياةPLOS و PubMed البيانات قاعجة .1
 الخاصة بالخياضيات ZentralblattMath البيانات قاعجة .2

 مدفهعالأو  مجانيالقهاعد البيانات ذات الهصهل  3.3

 مجانيالقهاعد البيانات ذات الهصهل   1.3.3

ىػ الػصػؿ  بالػصػؿ الحخ السقرػدالحخ.  قػاعج البيانات ذات الػصػؿو تدسى ايزا 
بحػث  و يات السختمفة مغ دورياتبصخيقة مجانية الى الشدخ االصمية لمشدخ االلكتخونية لمسحتػ 

رسـػ االشتخاؾ في  الػصػؿ الحخ يعسل عمى إلغاء حػاجد التدعيخ مثل .الخ…اكاديسية،
لمسدتفيج مغ حاجد  مرادر السعمػمات وغيخه مغ القيػد التي تكػف في غالب االحياف

 :مغ بيغ االمثمة عمى ىحا الشػع نجج مثال . السحتػيات العمسية

1. AGRIS   أقخيذ لمعمـػ الدراعية قاعجة 
2. arXiv.com     قاعجة اركايف لالرشيف الحخ 
3.  Persée   قاعجة بيخسى لمجوريات االلكتخونية السجانية 

 مدفهعال قهاعد البيانات ذات الهصهل 2.3.3

عالية فييا أف تكػف تكمفة االشتخاؾ  و التي مغ السسكغرسـػ االشتخاؾ و تعشي وجػب دفع 
 Web of Scienceو   Scopus. و مشيا نجج ةلمغاي

 

 

 
 

 

 

http://scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
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 قائمة المراجع 4

خيخة روابحي , "البحث الػثائقي و لغات التػثيق في البيئة الخقسية : دراسة ميجانية حػؿ  [1]
ونساذجو في الػاب مغ لجف أساتحة جامعة تيارت : مقاربة وصفية استخجاـ أدوات البحث 
 .2019-2018, أشخوحة دكتػراه 1تحميمية," جامعة وىخاف 

[2] Université Nice Sophia Antipolis – Service Commun de la 

Documentation, "Les bases de données : spécificités," Université 

Nice Sophia Antipolis, 2011. 

وظمالمعلوماتاإلداريةبالتركيس ,حسيهوليدحسيهعباش and عبدالىاصرعلكحافظ [3]

 .Ed ,دارغيداءللىشروالتوزيع ,.21122350662020th ed ,علىوظائفالمىظمة

 .4102األردن,عمان,

[4] Alain Glarmet, "Choisir les sources d’information scientifique sur 

internet en 6 points," Montpellier, France, Cirad, 4 p. https://coop-

ist.cirad.fr/sources 2018. 
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 الهطنية نماذج من قهاعد البيانات: 7محاضرة 
 تسييج .1

 ALGERIANAقاعجة البيانات  .2

  ASA (Algerian Scientific Abstracts)قاعجة البيانات  .3

  CAP (Catalogue Algérien des Périodiques)قاعجة البيانات  .4

  CAT  (Catalogue Algérien des Thèses)قاعجة البيانات  .5

  ISSN (International Standard Serial Number)قاعجة البيانات  .6

 FNT (Fonds National des Thèses)قاعجة البيانات  .7

  قائسة السخاجع .8
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 تمهيد 1

الػعاء)كتب، دوريات، مقاالت( و مغ حيث قػاعج البيانات الػششية متشػعة مغ حيث نػع 
التخررات و مغ حيث المغة و كحلظ مغ حيث التشطيع البيبميػغخافي. وىي تابعة لسخكد 

 . و في ىحه السحاضخة سشتصخؽ لبعس مشيا.و متاحة عمى الخط CERISTالبحث 

 ALGERIANAقاعدة البيانات  2

االعالف  و حرخ الى يجؼت . مغاتال وىي قاعجة بيانات ببميػغخافية ومتعجدة التخررات  
 .17344عغ أؼ نػع مغ الػثائق الستعمقة بالجدائخ والسشذػرة في الخارج. بمغ عجد السخاجع 

 ىػ: ALGERIANAقاعجة البيانات رابط الػلػج الى 

 https://www.dist.cerist.dz/algeriana 

 

 ALGERIANAقاعدة البيانات :  5صهرة 

 

 

 
 

 

 

https://www.dist.cerist.dz/algeriana/
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 ASA (Algerian Scientific Abstracts)قاعدة البيانات  3

ىي قاعجة بيانات ببميػغخافية وتحميمية ومتعجدة التخررات و . و 1994تع انذاؤىا سشة 
في جسيع أنػاع  السشذػرات العمسية الجدائخية عمى السدتػييغ الػششي والجولي تحرخ .المغات

 تيتع بالسجاالت التالية: .ببميػغخافيةتدجيمة  4000إلى  الحرخ صلقج و . و وسائط السعمػمات

 العمـػ الجقيقة والتقشية. .1
 العمـػ الصبيعية والبيػلػجية. .2
 .العمـػ االجتساعية واإلندانية .3

 https://www.dist.cerist.dz/asaىػ:  ASAقاعجة البيانات رابط الػلػج الى 

 

 ASAقاعدة البيانات :  6صهرة 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.dist.cerist.dz/asa/
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 CAP (Catalogue Algérien des Périodiques)قاعدة البيانات  4

حرخية قاعجة بيانات  . و ىي عبارة عغCERISTبػاسصة  1989في عاـ  CAPتع إشالؽ 
 .خيةئارية لمجوريات السدجمة في مختمف السؤسدات التػثيكية الجداو اش

 https://www.dist.cerist.dz/capىػ:  CAPقاعجة البيانات رابط الػلػج الى 

 

 CAPقاعدة البيانات : 7صهرة 

 CAT  (Catalogue Algérien des Thèses)قاعدة البيانات  5

و ىي عبارة عغ قاعجة بيانات حرخية و اشارية لمخسائل االكاديسية السػدعة  في السكتبات و 
 مخاكد البحث الػششية.

 https://www.dist.cerist.dz/catىػ:  CATقاعجة البيانات رابط الػلػج الى 

 

 

 
 

 

 

https://www.dist.cerist.dz/cap
https://www.dist.cerist.dz/cat
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 CATالى قاعدة البيانات : 8صهرة 

 ISSN (International Standard Serial Number)قاعدة البيانات  6

 .مجمة جدائخية مشذػرة عمى التخاب الػششي 1393الػششية إلى  ISSN تذيخ قاعجة بيانات

 https://www.dist.cerist.dz/issnىػ:   ISSNقاعجة البيانات رابط الػلػج الى 

 

 ISSNقاعدة البيانات : 9صهرة 

 

 

 
 

 

 

https://www.dist.cerist.dz/issn
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 FNT (Fonds National des Thèses)قاعدة البيانات  7

 الساجدتيخ والجكتػراه التي تجسع أشخوحاتخسائل الجامعية ىػ قاعجة بيانات الرشجوؽ الػششي لم
عمى السدتػػ الػششي. يخزع تكػيشيا وإدارتيا واستخجاميا لقخار وزارؼ يعيج إلى  تع مشاقذتيا
CERIST .بيحه السياـ بالتعاوف مع مكتبات السؤسدات 

 https://www.dist.cerist.dz/fntىػ:  FNTقاعجة البيانات رابط الػلػج الى 

 

FNTقاعدة البيانات : 10صهرة 

 

 

 
 

 

 

https://www.dist.cerist.dz/fnt
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 قائمة المراجع 8

[1] cerist. (2021, Dec.) cerist. [Online]. 
https://www.dist.cerist.dz/bases.php 
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 الدولية نماذج من قهاعد البيانات: 8محاضرة 
 تسييج .1

  Science Direct اناتيالبقاعجة  .2

 Scopus اناتيالبقاعجة  .3

 معخفة اناتيالبقاعجة  .4

 JSTOR اناتيالب.قاعجة  .5

 LISA اناتيالبقاعجة  .6

 CAIRN اناتيالبقاعجة  .7

 Medline اناتيالبقاعجة  .8

 AGRIS اتانيالبقاعجة  .9

 السخاجعقائسة  .10
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 تمهيد 1

و أخخػ غيخ  Scopusو  Science Directقاعجة بيانات  مثل  sndlمشيا ماىػ مػجػد في 
 .LISAمػجػدة فيو مثل 

 Science Directات  نبياالقاعدة  2

السشرة  ياتع إشالق ،Elsevierالشاشخ  ايجيخى ،ىي قاعجة بيانات عمسية رائجة بالشز الكامل 
 .1995 عاـ في

يتع تجسيع السجالت في أربعة أقداـ: العمـػ الفيديائية واليشجسة ، وعمـػ الحياة ، والعمـػ 
الرحية والعمـػ االجتساعية واإلندانية. يسكغ الػصػؿ إلى ممخرات معطع السقاالت مجاًنا ، 

( بذكل عاـ HTMLوالبعس بتشديق  PDFبيشسا يسكغ الػصػؿ إلى الشز الكامل )بتشديق 
  .مغ خالؿ االشتخاؾ أو الجفع لكل عخض

 ىػ: SNDLرابط الػلػج الييا عبخ  

 https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz 

 https://www.sciencedirect.comأما الخابط السباشخ ىػ: 

 

 

 
 

 

 

https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/
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 Science Directقاعدة بيانات  : 11صهرة 

 Scopusات  نبياالقاعدة  3

 قاعجة بيانات تحتػؼ عمى ممخرات ومخاجع مغ مقاالت مشذػرة في مجالت أكاديسية محكسة.
العمػـ  لتخررات العمسية والتقشية والصبية و. تيتع با2004في عاـ  Elsevier الشاشخ ياأشمق

 .االجتساعيةاالندانية و 

 ىػ:  SNDLرابط الػلػج الييا عبخ 

https://www-scopus-com.sndl1.arn.dz/search/form.uri?display=basic#basic 

 أما الخابط السباشخ ىػ:

https://www.scopus.com/home.uri 

. 
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 Scopusقاعدة بيانات   :12صهرة 

 معرفةات  نبياالقاعدة  4

. العخبية األشخوحات الجامعيةو  لمجوريات العمسية بالشز الكاملتػفخ خجمة ىي قاعجة بيانات 
 يتسثل محتػاىا فيسا يمي:

 : Academic &Statistical Periodicals -الجوريات العمسية واإلحرائية  .1

ورية عمسية و إحرائية صادرة في العالع د 2100تذسل تػفيخ الشرػص الكاممة لسقاالت 
دولة عخبية، و يجخؼ إضافة آالؼ السقاالت شيخيًا. لعمػـ  19ي جية ف 300العخبي عغ 

العمػـ الصبيعية و  والعمػـ االجتساعية  والعمـػ اإلندانية و  االقترادية و السالية وإدارة األعساؿ
العمـػ الصبية و الريجلية و العمـػ الرحية و العمـػ اليشجسية و تكشػلػجيا السعمػمات  والحياتية 

 التقاريخ اإلحرائية الجورية و

 

 

 

 

 
 

 

 



~ 53 ~ 

 

 األشخوحات الجامعية العخبية : .2

تذسل تػفيخ الشز الكامل لألشخوحات والخسائل الجامعية العخبية )الساجدتيخوالجكتػراه( التي يتع 
 إجازتيا في الجامعات العخبية

 ىػ:  SNDLرابط الػلػج الييا عبخ 

https://search-emarefa-net.sndl1.arn.dz/ar 

 الخابط السباشخ ىػ:أما 

https://emarefa.net/ar/ 

 

 قاعدة بيانات معرفة :13صهرة 

 JSTORات  نبياالقاعدة  5

تحتػؼ عمى ندخ رقسية لألعجاد الدابقة مغ  .ىي قاعجة بيانات تػفخ البحث في الشز الكامل
تذسل أيزا الكتب والسرادر األولية واإلصجارات الحالية مغ السجالت  السجالت األكاديسية،
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الخياضيات  ، فيي تيتع بسجاؿمتعجدة التخررات  JSTOR قاعجة بيانات. والجوريات العمسية
 عمع االجتساع... إلخ و و الحقػؽ العمـػ الدياسية  والعمـػ اإلندانية و اآلداب  و

 ىػ:  SNDLرابط الػلػج الييا عبخ 

https://www-jstor-org.sndl1.arn.dz  

 أما الخابط السباشخ ىػ:

https://www.jstor.org 

 

 JSTORقاعدة بيانات   :14صهرة 
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 LISAات  نبياالقاعدة  6

LISA   ىي اخترار لػLibrary and Information Science Abstracts . ىحه القاعجة
ز حالًيا أكثخ مغ . تمخالى يػمشا ىحا 1969 تع نذخىا مشح سشةتيتع بسقاالت الجوريات التي 

 عمع في مجاؿلغة ، مسا يػفخ تغصية ببميػغخافية شاممة  20دولة و  40دورية مغ حػالي  300
السكتبات. تذسل تغصية السػضػع جسيع جػانب السكتبات ومدتخجمي السكتبات واستخجاع 

 السعمػمات وغيخ ذلظ.
 تيتع بيا ما يمي: مغ بيغ السجاالت التي

 إدارة السعمػمات .1
 تكشػلػجيا السعمػمات .2
 تكشػلػجيا اإلنتخنت .3
 إدارة السكتبات .4
 تكشػلػجيا السكتبات .5

امكانيات متعجدة لمكياـ بعسمية البحث باستعساؿ البحث الستقجـ  LISAقاعجة البيانات  تػفخ
 رابط الػلػج الييا ىػ :. والبحث البديط

 https://www.proquest.com/login?accountid=15920 

 

 

 
 

 

 

https://www.proquest.com/login?accountid=15920
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 LISA اناتيقاعدة ب :15صهرة 

 CAIRNات  نبياالقاعدة  7

ىي قاعجة بيانات تػفخ الػصػؿ عبخ اإلنتخنت إلى السشذػرات في العمـػ اإلندانية واالجتساعية، 
يعػد تأسيذ ىحه البػابة الى أربعة  .في الشز الكامل تعتبخ ىحه القاعجة رائجة في ىحا السجاؿ

 (. Belin-De Boeck-La Découverte et Erés)دور الشذخ

الشفذ، العمـػ الدياسية، االقتراد والتدييخ، القانػف،  تيتع بعجة تخررات مغ بيشيا عمعو 
 .الخ...والسكتبات، عمـػ االعالـ

مقرػر عمى  ، و ىحا االشتخاؾCAIRN.Infoفي  SNDLاشتخؾ  ،2013-2012 في سشة
 . رابط الػلػج الييا ىػ :مجسػعة السجالت

https://www.cairn.info 
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 CAIRN  اناتيقاعدة ب :16صهرة 

 Ericبيانات القاعدة  8

ERIC   ىي اخترارEducation Ressource Information Center. 

تيتع  .ىي قاعجة بيانات ببميػغخافية مغ انذاء وزارة التخبية لمحكػمة الفجرالية في الػاليات الستحجة
 .الشز الكامل الى تػفخ الػصػؿبكل ما لو عالقة بعمـػ التخبية. 

 https://eric.ed.govرابط الػلػج الييا ىػ : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://eric.ed.gov/
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 Eric اناتيقاعدة الب :17صهرة 

 

 Medlineبيانات القاعدة  9

Medline  ىي اخترارMedical Literature Analysis and Retrieval System 

يتع ادارتيا مغ ، مع اتاحة الشرػص الكاممة لمسحتػيات العمسية ىي قاعجة بيانات ببميػغخافية
 .NLM (National Library of Medecine)شخؼ السكتبة االمخيكية لمصب 

 ...،اليشجسة ،مػضػعية في السجاالت الصبية الرحة الكيسياء الحيػية  تغصي عجة مجاالت
ة مع التخكيد عمى الصب مميػف مخجع لسقاالت في عمـػ الحيا 28يحتػؼ عمى أكثخ مغ و 

 .الحيػؼ 

 عمى الخابط التالي:  PubMedعبخ  MEDLINEيسكغ البحث في محتػػ 

www.pubmed.gov 
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 Medline اناتيقاعدة الب :18صهرة 

 AGRIS بياناتالقاعدة  12

مميػف سجل حػؿ السشذػرات بتدعيغ لغة  13.5تتيح إمكانية الػصػؿ السجاني ألكثخ مغ 
مختمفة. كسا ُتديل الػصػؿ إلى السخاجع مغ الكتب والسقاالت الرحفية والجراسات الستخررة 

بسا في ذلظ التقاريخ العمسية والفشية غيخ السشذػرة  ،وفرػؿ مغ كتب ومجسػعات البيانات
تغصي ىحة  سائل الجامعية وأوراؽ السؤتسخات في مجاؿ األغحية والدراعة.واألشخوحات والخ 

 رابط الػلػج الييا ىػ :القاعجة كل ما لو عالقة بقصاع التغحية و الفالحة. 

https://agris.fao.org/agris-search 

 

 

 
 

 

 

https://agris.fao.org/agris-search
https://agris.fao.org/agris-search
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 AGRIS اناتيقاعدة الب :19صهرة 
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]1[ -https://www.ebsco.com/fr(2021, Dec.) ebsco. [Online]. 
databases/medline-fr/products/research 

]2[ https://proquest.libguides.com/lisa(2021, Dec.) proquest. [Online].  
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  عرض الببميهغرافيا: 9محاضرة 

 اىسية ذكخ السخاجع .1

 الببميػغخافيةاألنساط  .2

 األنساط الببميػغخافية األكثخ استخجاًما .3

 بخنامج إدارة السخاجع .4
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 اهمية ذكر المراجع 1

 بذكل صحيح بسا يمي: ذكخ السخاجع  و يدسح االستذياد

 .سؤلفالالتعخؼ عمى  .1
 .مشح القارغ فخصة الخجػع إلى السرجر .2
 .العمسيةتجشب الدخقة  .3
 إعصاء السرجاقية لمعسل. .4
. يسكشظ تجشبو مغ خالؿ العمسيةاالستذياد بذكل غيخ صحيح يسكغ أف يؤدؼ إلى الدخقة  .5

 .العمسيةالدخقة لكذف العسل بعشاية واستخجاـ بخامج 

 الببميهغرافيةاألنماط   2

وىي تختمف بذكل أساسي في تدمدل عخض . يػجج العجيج مغ انساط الكتابة الببميػغخافية
 .العشاصخ السؤلف )السؤلفػف( والتاريخ والعشػاف وما إلى ذلظ

و  (Vancouver)الشسط الخقسي  الببميػغخافية إلى مجسػعتيغ رئيديتيغ:يسكغ فرل األنساط 
 (Harvardتاريخ )-الشسط األبججؼ او السؤلف

  (Vancouver)النمط الرقمي  . أ

بعج بحيث  .األبججية الشز، بغس الشطخ عغيتع تخقيع السخاجع وفًقا لتختيب ضيػرىا في و فيو 
مغ  يتع إدخاؿ رقع بيغ قػسيغ في الشز بتختيب رقسي. كل اقتباس مباشخ أو إعادة صياغة ،

ما يتع االستذياد بسخجع عجة عشج . و(4،  2)مثال السسكغ إعصاء عجة مخاجع لشفذ السعمػمات 
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في قائسة يتػافق كل رقع مع مخجع ببميػغخافي كامل في  . ، فإنو يحتفع بشفذ التخقيعمخات
 خجع. يتع وضع التاريخ في نياية السكسا  السخاجع،

 (Harvardتاريخ )-المؤلف بجدي اوالنمط األ . ب

يتع استخجاـ الدوج )السؤلف +  .(Auteur-Date)تاريخ "  - يدتخجـ مبجأ االقتباس "السؤلف
لسخاجع في القائسة الببميػغخافية بالتختيب األبججؼ يتع تختيب ا و .التاريخ( لالقتباس في الشز

 .تخقيع في قائسة السخاجع باالضافة الى عجـ وجػدوالتاريخي.

الججوؿ الحؼ في األسفل يطيخ االختالؼ بيغ الشسصيغ في حالة االستذياد في الشز و في 
 قائسة السخاجع.

 

 النمط الرقمي و االبجدي االختالف بين: 1جدول 

بجديالنمط األ   النمط الرقمي 

Each referencing style has 

different rules (Pears and 

Shields, 2019). 

Each referencing style has 

different rules (1). 

 االقتباس في الشز 

Pears, R. and Shields, G. 

(2019). Cite them right: The 

essential referencing guide. 

11th edn. London: 

MacMillan. 

1. Pears R, Shields G. Cite them 

right: The essential referencing 

guide. 11th ed. London: 

MacMillan; 2019. 

 قائسة السخاجع  
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 األنماط الببميهغرافية األكثر استخداًما 3

في  األنساط الببميػغخافية األكثخ استخجاًما الججوؿ الحؼ في األسفل يطيخ االختالؼ بيغ
  االقتباس و قائسة السخاجع. باالضافة الى مجاؿ استعساليا.

 االختالف بين األنماط الببميهغرافية األكثر استخداًما: 2جدول 
االقتباس  (Référenceالمراجع )

(Citation) 
المجال 

(Discipline) 
 النمط 

(Style) 
Park, C., Kim, D.-g., 
Cho, S., & Han, H.-J. 
(2019). Adoption of 
multimedia technology 
for learning and gender 
difference. Computers in 
Human Behavior, 92, 
288-296. 

(Park, Kim, Cho, 
& Han, 2019) 

 APA عمـػ اجتساعية

Park, Chong Woo, 
Dong-gook Kim, 
Sunyoung Cho, and 
Hyo-Joo Han. "Adoption 
of multimedia technology 
for learning and gender 
difference." Computers in 
Human Behavior 92 
(2019): 288-296. 

(Park, et al. 
2019) 

 chicago عمـػ اندانية

[1] Chong Woo Park, [1]  العمـػ IEEE 
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Dong-gook Kim, 
Sunyoung Cho, and 
Hyo-Joo Han, "Adoption 
of multimedia technology 
for learning and gender 
difference," Computers in 
Human Behavior, vol. 
92, pp. 288-296, 2019. 

الجقيقة)خاصة 
 االعالـ االلي(

Park, Chong Woo, et al. 
"Adoption of multimedia 
technology for learning 
and gender difference." 
Computers in Human 
Behavior 92 (2019): 
288-296. 

(Park, Kim and 
Cho) 

عمـػ 
اندانية)خاصة 

 المغات(

MLA 

 برنامج إدارة المراجع 4

قائسة و االقتباسات السخاجع الببميػغخافية جدئًيا وكتابة  جسعأتستة ب تدسحبخنامج إدارة السخاجع 
مغ بيغ  .ولكل مشيا خرائريا ومداياىا ، ىحه البخامج  . ىشاؾ العجيج مغةالببميػغخافيالسخاجع 

 .Zotero و Mendeley و EndNote ىحه البخامج أشيخ

1.4 .Zotero 

 :مشيا العجيج مغ السدايا اليامة يػفخ ىحا األخيخ 
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، ويسكغ استخجامو عمى أنطسة التذغيل (multi-plateformes)نطاـ متعجد السشرات  .1
  Windows   ،MacOS  ،Unix  ،Linuxمثل األكثخ استخجاًما

 مفتػح ومجاني  .2
، والػصػؿ يدسح بسدامشة مجسػعة السخاجع الخاصة بو بيغ العجيج مغ أجيدة الكسبيػتخ .3

 إلييا عبخ الػيب
 مغ أنساط االقتباس  العجيجػفخ ي .4
 http://www.zotero.orgرابط التحسيل:  .5

 
 Zotero: برنامج  20صهرة 

2.4.EndNote 

ستعالـ قػاعج البيانات الببميػغخافية عبخ اإلنتخنت، واستيخاد ، يدسح با غيخ مجاني بخنامجىحا ال 
 قائسة السخاجع.بأؼ لغة ، وإنذاء  PDFممف  و  صػرة وتشطيع مخاجعيا كشز و
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 EndNote: برنامج 21صهرة 

3.4.Mendeley  

 PDF وممفات االقتباس . يدسح بتشطيع وإدارة اومذاركتي البحثيةبخنامج مخرز إلدارة 
 يسكغ تحسيل البخنامج مغ الخابط التالي:  .والرػر وما إلى ذلظ

http://www.mendeley.com/ 

 
 Mendeley: برنامج 22صهرة 
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 قائمة المراجع 5

[1] Haute école de gestion de Genève, "Rédaction d’une," in 
Rédaction d’une bibliographie et méthodes de citation Guide 
pratique de l’Infothèque de la HEG. Genève: Haute école de 

gestion de Genève, 201. 

[2] "Rédaction d’une bibliographie e tméthodes de citation Guide 
pratique de l’Infothèque de la HEG," Haute école de gestion de 

Genève, Genève, 2019. 

[3] "EndNote X5 Guide d’utilisation (PC)," Bibliothèque de l’Université 
Laval, 2011. 

[4] (2021, Dec.) umontreal. [Online]. 
https://bib.umontreal.ca/citer/logiciels-

bibliographiques/endnote/installer 

[5] (2021, Dec.) mendeley. [Online]. 
https://www.mendeley.com/guides/desktop/01-desktop-interface 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://bib.umontreal.ca/citer/logiciels-bibliographiques/endnote/installer
https://bib.umontreal.ca/citer/logiciels-bibliographiques/endnote/installer
https://www.mendeley.com/guides/desktop/01-desktop-interface
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 الدرقة العممية: 12 ةمحاضر 

 تعخيف الدخقة العمسية .1

 أنػاع الدخقة العمسية .2

 مقرػدة خقة العمسية الغيختجشب الد .3

 بخامج كذف الدخقة العمسية .4

 قائسة السخاجع .5
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 تعريف الدرقة العممية 1

تحجث عشجما يقجـ الباحث عغ قرج أو عغ غيخ تدسى ايزا االنتحاؿ او الدصػ االكاديسي. 
لسمكية الفكخية اىي انتياؾ أؼ  .شخز آخخقرج عساًل عمى أنو عسمو بيشسا ىػ عسل 

 .الشخاص آخخيغ

 أنهاع الدرقة العممية 2
 المباشرةالعممية الدرقة  . أ

شخز ندخ كمسة بكمسة لشز أو جدء مشو مؤخػذ مغ أعساؿ  تعشيو  ىي أكثخ أنػاع وضػًحا.
مغ أسػأ أنػاع الدخقة  آخخ وتجعي أنيا تخرظ حتى لػ ححفت أو غيخت بعس الكمسات.

 .( ، يسكغ اتخاذ إجخاء قانػنيdroit d’auteurوفي حالة حجوث انتياؾ لحقػؽ الشذخ) .العمسية

 دفع ثمن من اجل الكيام بعمل شخص آخر . ب

مثال:  و اعتبارىا عسل شخري.إذا دفعت لذخز ما  مبمغ مغ اجل الكياـ باعساؿ تخرظ 
 وقة(.كتابة أشخوحة، فيحا يعج انتحااًل )الكمسات ليدت لظ ، وبالتالي فيي مدخ 

 (: auto-plagiatرقة العممية الذاتية )الد . ت

ة تقجيع عسل سابق خاص بالباحث عمى انو عسل ججيج أو عشجما يقـػ بخمط أجداء مغ داعإ 
 أعساؿ سابقة دوف الحرػؿ مدبقاعمى اإلذف.
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 الفديفدائي العممياالنتحال  . ث

الباحث بأخح بعس العبارات مغ مرجر ما بجوف  يقػـحجث ىحا الشػع مغ االنتحاؿ عشجما  
أو أف يقـػ بححؼ بعس الكمسات  ،تكػيغ فقخة ججيجةبغخض  استخجاـ عالمات االقتباس

 .واستخجاـ مخادفات ججيجة ليا مع اإلبقاء عمي التخكيب واألسمػب المغػؼ والسعشي األصمي
 .وإدراجيا في عسمو عمى أنيا ممكية فكخية خاصة بو

 Accidental Plagiarism  العممي العرضيالنتحال ا . ج

أو  ،يحجث ىحا الشػع عشجما ييسل الباحث تػثيق السخاجع أو يقـػ بعسمية االقتباس بذكل سئ 
 .عشجما يقـػ بذكل غيخ مقرػد بإعادة صياغة مرجر ما

 و الفديفدائي يكسغ في ما يمي: النتحاؿ العمسي العخضيالفخؽ بيغ ا

جث بدبب قمة خبخة الباحث أو لجيمو بصخؽ االستذياد و يح النتحاؿ العمسي العخضيا . أ
 االقتباس. عمسا اف جيمو ال يعفيو مغ السدؤولية 

 الفديفدائي يحجث بذكل متعسج  النتحاؿ العمسيا . ب

 مقرهدة تجنب الدرقة العممية الغير 3

 يجب الكياـ بالخصػات التالية: الدخقة العمسيةمغ أجل تجشب 

 لالستذيادة حتعمع الكيفية الرحي .1
 استعساؿ عالمات االقتباس .2
 تعمع كيف تعيج صياغة الشز بذكل صحيح .3
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اقتبذ بذكل صحيح واستخجـ دائًسا أسمػب اإلحالة الرحيح عشج االستذياد بعسل  .4
 شخز آخخ

 قتباس أو االستذيادوضع السخجع في نياية جسمة اال .5
 استخجاـ بخامج كذف الدخقة العمسية .6

 برامج كذف الدرقة العممية 4

. و يػجج مشيا ما العجيج مغ شخكات البخمجيات بتصػيخ بخامج الكتذاؼ الدخقة العمسيةقامت  لقج
وفي . بسعشى أنيا تدتصيع أف تكتذف الدخقات العمسية في الشرػص العخبية. المغة العخبيةيجعع 
  .ىاالجدء  سػؼ عخض أشيخ ىحا 

1.4.iThenticate 

لدخقات العمسية عبخ اإلنتخنت في جسيع أنحاء يعج مغ السػاقع العسالقة الستخررة في كذف وا
بحيث يقػـ ىحا أخخػ. ويعتسج ىحا البخنامج عمى مقارنة العسل السقجـ باألعساؿ البحثية  .العالع

البخنامج بتمػيغ اماكغ االقتباس بعجة ألػاف، بحيث تحجد ىحه األلػاف ندبة االقتباس 
كانيتو مقارنة البحث السصمػب مع كافة .ومغ األمػر السسيدة في ىحا البخنامج إم وخصػرتو

 .المغات

2.4 .Turnitin 

يعج مغ البخامج الخائجة في مجاؿ كذف االنتحاؿ العمسي، كسا يعج مغ الشطع التي تدتخجـ في 
 عساؿاألحيث يسكشظ مقارنة العسل السقجـ ب .وضع العالمات عبخ اإلنتخنت عسميتي التقييع و

عسِمو عمى البحث عغ االقتباسات مغ خالؿ مقارنتيا بقاعجة ويعتسج ىحا البخنامج في  األخخػ.
بيانات إلكتخونية عالسية تتسيد بقجر رائع مغ الجقة. ومغ مدايا ىحا البخنامج أنو يػفخ الػقت 
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والجيج مغ خالؿ تحديغ مدتػؼ التغحية العكدية عغ شخيق نطاـ التقييع اإللكتخوني حيث يسج 
 .ياسية والسخررة مباشخة عمى مدتشج الصالبالصالب بالسالحطات والعالمات الك

3.4. Plagiarism Checker 

وتحجيج  السحتػيات الستذابو أو الستساثمة وقج تع ترسيع ىحا البخنامج لمسداعجة في البحث عغ
مفرل في HTML يقـػ بتقجيع تقخيخ وفي السدتشجات الشرية والرفحات الذبكية،  يامكان

حج ذاتيا ميدة كبيخة لمسخاجعيغ حيث أنو يقـػ بترشيف غزػف ثػاني. تعج صياغة التقخيخ في 
ة الدخية يعسمالكسا يخاعي ىحا البخنامج أثشاء  .الشدبة السئػية لالنتحاؿ باستخجاـ لػف مختمف

واألمغ فيسا يتعمق بالسدتشجات واألعساؿ السفحػصة حيث ال يصمب مشظ بتحسيل السحتػػ، ولكشو 
ح السكتب، وال يحتفع بأؼ بيانات عغ السدتشج عمى بجال مغ ذلظ يعسل مباشخة مغ عمى سص

 اإلنتخنت. 

4.4. Plagiarisma.net 

يعج ىحا البخنامج مجقق لمشرػص لسشع االنتحاؿ العمسي. وىػ مجعػـ بسا يقارب السائة وتدعػف 
 لغة مغ ضسشيا المغة العخبية، كسا يقـػ ىحا البخنامج بكذف انتياكات حقػؽ السمكية الفكخية،

والخسائل العمسية ،والبخامج التعميسية، واألوراؽ البحثية. ويدتغخؽ ىحا البخنامج عجة دقائق لفحز 
 .السدتشج السصمػب فحرو
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 قائمة المراجع 5

[1] Pochet Bernard ,. Belgique, Gembloux: Presses agronomiques de 
Gembloux, 24-sep-2015, p. 157. 

لدالـ بشي حسج, "ضاىخة الدخقة العمسية مفيػميا، أسبابيا عبج ا and السدعػد معسخؼ  [2]
 .vol. 2, no. 9, pp. 1-09, 2017 ,مجمة افاؽ العمـػ ",وشخؽ معالجتيا

 .2016اصجار خاص مشطسة السجتسع العمسي العخبي,  :.االنتحاؿ العمسي ,فػزؼ رجب [3]

دليل بيجاغػجي  -العمسيةمرصفى خياشي, "كيف تتجشب الدخقات  and خالج عبج الدالـ [4]
 .2019عسمي لمصمبة و الباحثيغ الجامعييغ," الصبعة االولى 
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 خاتمة

في إجخاء ، يكػف الصالب قج عخؼ أىسية البحث الػثائقي ػثيقة البيجاغػجيةفي ختاـ ىحه ال
السدتخجمة و الػثائق ات تختبط ارتباًشا مباشًخا بجػدة السعمػم جػدة العسل الشيائي و أف البحث.

، مغ البحث الػثائقي و انػاع الػثائق باكتذاؼ وفيع أدوات سصبػعةىحه اللو ستدسح ايزا  .يوف
كسا سيتسكغ الصالب مغ  .مغ أجل ربح الػقت و الجيج أجل إعجاد استخاتيجيات بحث فعالة

التعخؼ عمى  معخفة كيف يتع االستذياد و مختمف نطع عخض البيبميػغخافيا. باالضافة الى
 الدخقة العمسية و كيف يتجشبيا.

 

 

 

 

 

 
 

 

 



~ 77 ~ 

 

 قائمة المراجع

سميسة شعالؿ, "التجريب االلكتخوني عمى البحث الػثائقي و اثخه في تشسية ميارات  .1
دراسة شبو تجخيبية بجامعة تبدة," جامعة تبدة, -السدتفيجيغ مغ السكتبات الجامعية 

 .2017-2016شيادة دكتػراه 
-سػزاف دمحم بجر زىخ, "ميارات البحث عمى االنتخنت لصالب القخف الػاحج و العذخيغ  .2

 :متاح عمى الخط in ",دراسة حالة لمرف الثالث الثانػؼ 
https://books.google.dz/books?id=F0gfEAAAQBAJ&pg=PA94&d

q=أنػاع+محخكات+البحث
&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiBjIvO8M70AhUL1BoKHVMRD2oQ

6AF6BAgFEAI#v=onepage&q=%البحث20محخكات%20أنػاع&f=false, 
 .2016دار العمـػ العخبية,  :.Ed ,بيخوت لبشاف

عبج الدالـ بشي حسج, "ضاىخة الدخقة العمسية مفيػميا، أسبابيا  and السدعػد معسخؼ  .3
 .vol. 2, no. 9, pp. 1-09, 2017 ,مجمة افاؽ العمـػ ",وشخؽ معالجتيا

اصجار خاص مشطسة السجتسع العمسي العخبي,  :.ؿ العمسياالنتحا ,فػزؼ رجب .4
2016. 

دليل  -مرصفى خياشي, "كيف تتجشب الدخقات العمسية and خالج عبج الدالـ .5
 .2019بيجاغػجي عسمي لمصمبة و الباحثيغ الجامعييغ," الصبعة االولى 

نطع السعمػمات اإلدارية  ,حديغ وليج حديغ عباس and عبج الشاصخ عمظ حافع .6
دار غيجاء لمشذخ  ,.21122350662020th ed ,لتخكيد عمى وضائف السشطسةبا

 .2014األردف, عساف,  .Ed ,والتػزيع
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خيخة روابحي , "البحث الػثائقي و لغات التػثيق في البيئة الخقسية : دراسة ميجانية  .7
حػؿ استخجاـ أدوات البحث ونساذجو في الػاب مغ لجف أساتحة جامعة تيارت : مقاربة 

 .2019-2018, أشخوحة دكتػراه 1ية تحميمية," جامعة وىخاف وصف
8. (2021, Dec.) agris. [Online]. https://agris.fao.org/agris-

search/index.do 
9. (2021, Dec.) ebsco. [Online]. https://www.ebsco.com/fr-

fr/products/research-databases/medline 
10. "EndNote X5 Guide d’utilisation (PC)," Bibliothèque de 

l’Université Laval, 2011. 
11. (2021, Dec.) eric. [Online]. https://eric.ed.gov 
12. (2021, Dec.) mendeley. [Online]. 

https://www.mendeley.com/guides/desktop/01-desktop-
interface 

13. Evelyne Mouillet, "Les essentiels de la recherche 
bibliographique: Chercher. Organiser. Publier," in consulté en 

ligne: 
https://books.google.dz/books?id=f1sJDgAAQBAJ&printsec=fron
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