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 المستخمص
اؤؤلؤؤنتاجؤؤ اؤؤلؤؤسكرحؤؤ لؤؤتدرؤؤيؤؤسي جؤؤمم اؤؤلؤؤحاسباتؤؤ  ؤؤي اؤؤلؤؤجامؤؤعات لؤؤ حؤؤ حؤؤاتؤؤم خؤؤماسؤؤ ؤؤ 
، مصطسى مرتضى الموسوحة ماجستير، بأشراف أ م   رسالالعراقية:دراسة تحميمية

 م   2006كمية االداب، الجامعة المستنصرية، 
تيدف ىذه الدراسة الـى التعـرف عمـى وااـن النتـاج الفكـري الـذي انجـزه التدريسـيون 
ـــــــرة  ـــــــو لمفت ـــــــم الحاســـــــبات وتحميم ـــــــي مجـــــــال عم ـــــــة ف ـــــــي الجامعـــــــات العرااي العـــــــاممون ف

حــث بمســم شــامل لمنتــاج فــي المكتبــات المختمفــة (، أذ اــام البا2004 -1994الزمنيــة 
ذات العالاـــة والوســـادل واالدوات الببميو رافيـــة ، فضـــالت عـــن اســـتمارات وزعـــت لجمـــن 

( 101البيانــــات عمــــى عينــــة مــــن التدريســــيين فــــي الجامعــــات العراايــــة وبمــــ  عــــددىم  
يـــة عمـــى تدريســـيات، وبعـــد جمـــن بيانـــات النتـــاج الفكـــري الصـــادر بالم ـــة العربيـــة واالنكميز 

الــدوريات و بحــوث المــؤتمرات و الكتــب و الرســادل الجامعيــة ، تــم فــي شــكل مالــاالت 
تحميمــو حســب الشــكل ، والموضــوا، والزمــان ، والم ــة ، والتــمليف   مفــرد و مشــترك( ، 

و انثــى (، والتعــرف عمــى ســماتو ومــاىي المعواــات والعالبــات  وجــنس المــؤلفين   ذكــر
نــات بالنتـــاج الفكــري . واــد تـــم عــرل نتــاد  التحميـــل التــي يواجييــا ، وبنـــاء ااعــدة بيا

 -( شكالت. واد توصمت الدراسة الى عدد من النتاد  اىميا :8 ( جدوالت ،و29في 
( مــادة       768بمــ  مجمــوا النتــاج الفكــري العرااــي فــي مجــال عمــوم الحاســبات   -1

( 525( موزعــــة حســــب االشــــكال الوعاديــــة الــــى   2004 – 1994لمفتــــرة  
ــــــة ونســــــبتيا  رســــــالة ج ــــــة ونســــــبتيا  بحــــــث فــــــي( 211%( و  69امعي دوري

( بحـــــوث مـــــؤتمرات ونســـــبتيا 9%( و  3( كتـــــاب ونســـــبتيا  23%( و 27 
 1. )% 

، يالـــارب النصـــف مـــن النتـــاجان نســـبة عـــدد المـــواد الصـــادرة بالم ـــة العربيـــة  -2
( مـــادة مـــن مجمـــل مـــواد النتـــاج، مالارنـــة مـــن عـــدد المـــواد 343حيـــث تمثـــل 

 ( من مجمل مواد النتاج.425نكميزية حيث تمثل  اال الصادرة بالم ة



( مـــــادة، امـــــا ااـــــل 140اكثـــــر الســـــنوات انتاجـــــات بوااـــــن   2002كانـــــت ســـــنة  -3
( مــادة مــن مجمــل النتــاج 23بوااــن   1994الســنوات انتاجــات فالــد كانــت ســنة 

 الفكري .
 
 

 واد خرجت الدراسة بتوصيات كان ابرزىا ما ياتي:      
لــــى تســــييل اشــــتراك التدريســــيين فــــي مجــــال دعــــوة الجامعــــات العراايــــة ا -1

فــــي النــــدوات والمــــؤتمرات خــــارج الالطــــر وخاصــــة فــــي الــــدول  الحاســــبات
الاامــــة التواصــــل بــــين البــــاحثين وفــــتم االفــــاق عمــــى مجــــاالت  المتالدمــــة

 البحوث المتالدمة في االختصاص.
اصـــدار العديـــد مـــن الـــدوريات المتخصصـــة فـــي مجـــال عمـــم  الســـعي الـــى -2

 .الحاسبات

من امكانيات النشر االلكتروني وعمل مواان الكترونية عمى  االستفادة -3
 . لنشر البحوث العممية الشبكة العالمية  االنترنت(

 
 

 


