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 انًستخهص

رونق يحًذ كاظى .استخذاو انوية يترك نقياس قوج انتراتط انًوضوعي في يجال 

كهيح االداب ، قسى انًعهوياخ عهى نفس انطفم . تغذاد : انجايعح انًستنصريح ،  

 ص .061،  3102وانًكتثاخ، )رسانح ياجستير( ،

انكهًاخ انًفتاحيح : انذراساخ انويثويتريح  ؛ قوج انتراتط انًوضوعي ؛ انًصاحثح 

 انثثهيوغرافيح ؛ عهى نفس انطفم ؛يصادر انًعهوياخ االنكترونيح ؛ انعالقاخ انًوضوعيح. 

خشابظ انًىضىعً نًصادس انًعهىياث األنكخشونٍت حهذف انذساعت انى قٍاط قىة ان

انًخاحت عهى شبكت انىٌب فً يدال عهى نفظ انطفم عن طشٌق ححذٌذ انخصائص 

انبنٍانٍت نهنخاج انفكشي فً هزا انًدال وانزي ٌخضًن انخىصٌع )انضينً وحغب خهت 

االصذاس وانًىضىعً ( يع قٍاط قىة انخشابظ انًىضىعً  وانخعشف عهى طبٍعت 

عالقاث انًىضىعٍت بٍن يصادس انًعهىياث انًخاحت عهى شبكت االنخشنج وإيكانٍت ان

اعخخذاو انًصاحبت انببهٍىغشافٍت وحًثٍم انىاع انعالقاث انًىضىعٍت بأشكال يخعذدة 

، وحطبٍق انًعادنت راث انىخه انىاحذ انبغٍطت عهى انًىضىعاث ، اعخًذث انذساعت 

ٍم انخصائص انبنٍانٍت نًقاالث انذوسٌاث انًنهح انببهٍىيخشي انقائى عهى ححه

وانشعائم اندايعٍت األنكخشونٍت فً يدال عهى نفظ انطفم نهًذة انضينٍت انًبحىثت 

(0991- 0101. ) 

 و خشخج انذساعت بدًهت ين اننخائح أهًها :

( 03( مقالدددة فدددي الددددوريات االلكترونيدددة و 25لقدددد بلادددت العيندددة المبحو دددة   .1
متاحددة عبركددبكة االنترنددت مدد ل المدددة الزمنيددة  رسددالة جامعيددة الكترونيددة

( وكانت اك ر سنوات الدراسة انتاجدا لمقداالت 5313ـــ 1993المبحو ة من  
(مقدداالت ا امددا فددي 9( فقددد نكددر في ددا  5332الدددوريات اكلكترونيددة عددام  

( هو االك ر انتاجا للرسدائل ذ  5332الرسائل الجامعية اكلكترونية كان عام  
 ( رسائل جامعية .2 بلغ عددها 

تعددد دوريددة اطاددال الملدديح  وج االحتياجدددات الماصددة مددن  ك ددر الددددوريات  .5
التي نكرت المقداالت المتمصصدة بمجدال علدم نادس الطادل حيدث  اكلكترونية

( مقالة من العينة المدروسة ا في حدين كاندت جامعدة ام 12بلغ عدد مقاالت ا  
القرى / كلية التربيدة اك در ذنتاجدا للرسدائل الجامعيدة االلكترونيدة وبلدغ عدددها 

 ( رسائل جامعية .13 
 
 

 



%( فددي حددين 11االت االلكترونيددة  لقددد بلاددت نسددبة التددنليد المناددرد فددي المقدد .0
%( وهددد ا يددددلل علدددى ميدددل البددداح ين 19كاندددت نسدددبة الدددـتنليد المكدددتر   

المتمصصين بمجال علم ناس الطال ذلى التنليد المناردا وقد حصل العامدان 
(علددى  ك ددر المقدداالت المنكددورة  ات التددنليد المناددرد البددالغ 5332ا5332 

 (مقاالت الكترونية .2عددها  
 انذساعت بعذد ين انخىصٍاث أهًها: وخشخج 

ضددرورة اكددعار البدداح ين المتمصصددين بمجددال علددم ناددس الطاددل بددالمواق   .1
 االلكترونية للدوريات العلمية االتي ت م  وج االمتصاص .

تكجي  الباح ين العراقيين على النكر في الدوريات العلمية المحكمة المتاحة  .3

 طالالكترونيا والمتمصصة بمجال علم الناس ال

 

 


