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تحوٌل مكتبة تقلٌدٌة الىى مكتبىة رقمٌىة : دراسىة " قٌس عبداللطٌف احمد الجبوري 

أطروحة  دتوةورا/ / ق ةل المملومةال والمتوبةال ة تلٌة  ا دا  /  "تجرٌبٌة تطبٌقٌىة 
الةةدتوور  اودٌةةل مةةارون بةةدران ة ب ةةداد ة اال ةةوا   الجاممةة  الم وريةةرٌ  ة أ ةةراف 

 (.300-1ة ص ص ) 2002
 

 : المتوب  الوقلٌدٌ  ة المتوب  الرقمٌ  ة بررامج جرٌن  وون . احٌةالكلمات المفت
 

 المستخلص :
 

) فةةً مرةمةة  الطاقةة  ال رٌةة  الوقلٌدٌةة  الفرٌةة  وحوٌةةا المتوبةة  الدرا ةة  هةة / هةةدف       
 .  (Greenstoneحزم  برامج جرٌن  وون )الى متوب  رقمٌ  با ومماا المراقٌ  ( 

 
قمٌ  با ومماا ادوال وقرٌال المملومال الوً ووضةمن رمو ج للمتوب  الرووضع       

 و ة فرونىىت بىىٌ  (Frontpage) مجموعةة  مةةن البةةرامج واالجلةةز  ماةةا ) بررةةامج

(HTML) ة بررةامج لغة النصوص المترابطىة (Photoshop)  ة جلةاز الفوتوشىوب

اومنىً   (Omnipage) على الحةروف ة بررامج الومرف البيري الماسحة الضوئٌة
لممالجة  الميةادر  (دبلىن كىوروعرايةر الويةف  المٌتاداتايفال البٌارال واة  بٌ 

 المووفر  فً المتوب  ووحوٌللا الى ميادر رقمٌ  .الوقلٌدٌ  
 

وضةةةمرل الدرا ةةة  عةةةرال ووقةةةدٌل المالةةة  عدٌةةةد  مةةةن المتوبةةةال الرقمٌةةة  ماةةةا      
االمرٌتٌة   )المتوبال الرقمٌ  للمجالل الملمٌ  ة الوارٌخ االمرٌتةً وم ةروا المتوبة 

 ( .رٌوزٌلردا الرقمٌ  الوطرٌ  ة متوب  جامم  بتٌن الرقمٌ  ة متوب 
 

 الوً وويلل الٌلا الدرا   :اال ورواجال أهل     
 
. وان الوقلٌدٌةة  الدرا ةة  ب ةةتا عملةةً امتارٌةة  وحوٌةةا ميةةادر المتوبةة   ةلةةرلأ – 1

 المتوب  الرقمٌ  ومطً ويوا واواح  اتبر للمواضٌع .
 
ب تا ا ا ً المملٌال الفرٌ  فً المتوبوٌن مو ةابل  . ولتةن فةً ال ةتا الرقمةً  – 2

 و وخدل االدوال االلتورورٌ  والوقرٌ  .
 
 خدمال المملومال مو ابل  اٌضا . ولترلا اتار فاعلٌ  فً المتوب  الرقمٌ  . – 3
 
 
 
 



 ا وً :أويل بالدرا         
 
رٌن  ةوون . رمةل ان عملٌة  الوحوٌةا ا وخدال حزم  برامج جبالدرا   وويً  – 1

 ارخص .ولترلا ودرٌجٌا فً الم وقبا ويبح فً البداٌ  متلف  
 
الوويةةٌ  بوخيةةٌص فيةةا لوملةةٌل مةةاد  المتوبةة  الرقمٌةة  فةةً اق ةةال المملومةةال  – 2

 والمتوبال فً الجاممال المراقٌ  .
 
 ةوخدال ألوويٌ  لجممٌ  المملومال والمتوبال المراقٌ  بوخيٌص فرٌق عمةا  – 3

 برامج جرٌن  وون .حزم  
 

 :االا  مالحق رل الدرا   موض     
 
 رما ج ل ا ال المتوب  الرقمٌ  الجدٌد  فً المراق . – 1
 
رمةةا ج ل ا ةةال متوبةةال رقمٌةة  فةةً بلةةدان اخةةرت مةةن المةةالل ا ةةوخدمل حزمةة   – 2

 برامج جرٌن  وون .
 
 درا   .قائم  بمراوٌن رما ج الميادر الوً طبقل علٌلا ال – 3

 


