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 شبكة العالمية للمعلومات الالمواقع العربية على 
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 حقدمج بها الطالبت رسالت 

 العادلً  علً امٍمت حمٍد عبد هللا
 

 

 

الى مجلس كلٍت االداب فً الجامعت المسخنصرٌت وهً جسء من مخطلباث نٍل 

 فً علم المعلىماث والمكخباث خٍر درجت الماجس
 

 

 باشراف االسخاذ المساعد 

  الدكخىر محمد عبىد السبٍدي
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 جمهىرٌت العراق             

 وزارة الخعلٍم العالً والبحث العلمً 

 الجامعت المسخنصرٌت          

 كلٍت اَداب               
 



 المستخلص
بية عمى شبكة االنترنت  متخ لتتح تدديتد معتتيير تقيتيم منتستبة لملتمت  تسعى ىذه الدراسة الى تقييم المواقع العر 

انواع المواقع ومخ ثم التعريت  بتتلمواقع العربيتة الموةتودى عمتى الشتبكة متخ نتديتة انواعيتت وتوزيعتتيتت المو توعية 
 نترن    وبيتخ نقتط ال ع  التي تواةييت تمك المواقع والتي تؤثر سمبت عمى ةودى المواقع العربية عمى اال

 اً وتمقي الدراسة ال وء  عمى مدى تدقيت  المواقتع العربيتة لمد تور المتميتز عمتى شتبكة االنترنت  بورت يت مرتدر 
مخ مرتدر المعمومت  يمكخ اخ يعتمد عمييت المست يد العربي في اسنتد دراستو ودعم اىتمتمتتتو   اعتمتد   تً ميم

لمواقع اعتمد في بنتء فقراتيت عمى معتيير تقييم انواع المواقع الدراسة عمى المنيج المسدي واعد  معتيير لتقييم ا
مدتتور االوح كتتخ لةتودى المدتتوى والثتتني لةتودى الترتميم  ةعمى االنترن  ديت  تكونت  معتتيير التقيتيم متخ ثتثت

ثتتة والثتلتت  يتعمتت  بستتيولة وستترعة الن تتتذ التتى الموقتتع ديتت  تتتم التيتتتر عينتتة قرتتدية لملتمتت  انتتواع المواقتتع المبدو 
 اعتمتدا عمى اسبقية تمك المواقع في بنتء تةربتيت عمى االنترن     تً ( موقع248والتي بمغ عددىت)

 -( نتيةة كتخ مخ اىميت :73وقد تورم  الدراسة الى عدى نتتئج بمغ عددىت )
 -االدبيتتتة  –ال نيتتتة -يتتتة )االعتميتتتةتالنمتتتو الوا تتتل فتتتي المواقتتتع العربيتتتة المتلررتتتة فتتتي المةتتتتال  اال -1

 التةترى واالقترتد (   –التعميمية  –الدكومية  -ستمية اال
لظيتور اولتى   1993اي متخ ستنة  الرغم متخ البدايتة الطويمتة نستبيت والتتي تةتتوز  اللمتس ستنوا عمى  -8

المواقتتع العمميتتة العربيتتة المتلررتتة فتتي عمتتوم ال يزيتتتء والكيميتتتء والريت تتيت  نةتتد انيتتت ال زالتت  شتتديدو 
ربيتتة لتتم لشتتبكة بشتتكح يتتتتئم متتع ىتتذه المتتدى ديتت  اخ مواقتتع عمتتم الكيميتتتء العولتتم تكثتت  د تتورىت عمتتى ا

 –ستعودية ال –ومثم  ىذه النسبة ستة دوح عربية فقط ىي كح مخ )ستوريت  ( موقعًت كيميتئيتً 14تتةتوز )
( 19والتي بمغ عدىت ) تونس ( وكذلك الدتح بتلنسبة لممواقع ال يزيتئية العربية–مرر –قطر  –االمترا  

  (موقعت 73والتي بمغ عددىت )ومواقع عمم الريت يت   موقعت 

الرتتتتنتعة( ظيتتتتر  عمتتتتى الشتتتتبكة اال اخ –التكنموةيتتتتت–اليندستتتتة–مواقتتتتع العمتتتتوم التطبيقيتتتتة العربيتتتتة )الطتتتت  -7
المستتتلدم العربتتي التتذي ال يةيتتد االنكميزيتتة يواةتتو رتتعوبة كبيتترى فتتي الدرتتوح عمتتى مواقتتع مطتتورى بتلم تتة 

 واىتمتمتتيت مددودى اي ت العربية فعددىت مددود 

 ( توريو كتخ مخ اىميت:17عدد مخ التوريت  كتخ عددىت )بوقد التتم  الدراسة 
 رورى قيتم مسؤولي المواقع العممية بتلمتتبعة المستمرى لتمك المواقع وو ع لةتخ تدكيم لتقييم المدتوى  -1

موةيتتت المعمومتتت  فتتي تقيتتيم العممتتي لمتتواقعيم ف تتت عتتخ اىميتتة اشتتراك الرتتتئيي المكتبتتت  ولبتتراء تكن
 المواقع بنظرى شتممة تت مخ ةتنبي الشكح والم موخ   

العمح عمى اعتمتد الم ة العربية بشكح اكبر في المواقع العربية مع  ترورى وةتود نستلو الترى مترةمتة  -8
 ة   يترةمة دقيقة الى الم ت  المتداولة االلرى مثح االنكميزية و ال رنس

لعممية في ملتم  الةتمعت  والمؤسست  البدثية االلرى الى انشتء مواقتع تنشتر  رورى اتةته االقستم ا -7
كتتح متتت لتتو عتقتتو بمو تتوع التلرتتس واخ يشتتر  استتتتذى تمتتك االقستتتم عمتتى المدتتتوى العممتتي لمواقتتع 

 التلرس  

 


