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 من خالل موقعها  CROSSREFتقييم خدمات مؤسسة كروسريف 

 نورا أحمد عبد الحميد زايد
قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات، كلية الدراسات اإلنسانية، جامعة األزهر، 

 القاهرة، مصر. 

    nora@azhar.edu.egالبريد اإللكتروني: 

 الملخص:
من أهم وكاالت تسجيل المعرر  الرقمري   Crossrefتعد مؤسسة كروسريف   

فررري العرررالم، والررررو أ ررربو  ررررورو للو رررو   لررر  الم ترررو   DOIللكيانرررات 
العلمرري المترررا  اللررر  االنترنررر ه لررررلث فررر ل هررررا الب ررر   سرررع  لتقيررريم وت ليرررل 

مررررن خررررا  موقعنررررا، و يررررال أهميررررة  Crossrefخرررردمات مؤسسررررة كروسررررريف 
اشررررر والباورررر ، وخلررررث ناسررررتخدا  المرررر ن  الخرررردمات الترررري  قرررردمنا الموقرررر  لل 
مؤسسررة  Crossrefمؤسسررة كروسررريف  الو رر.ي. وتو ررل الب رر   لرر  أل

غيررر ر  يررة، ويلررت  االشررتراس فنررا لاسررت.ااة مررن خرردماتنا منمتنررا خررد  الوسرر  
  ك ورررررد 2000العلمررررري وت سرررررين المليرررررة االتصرررررا  العلمررررري، ون ررررر ت الرررررا  

ات المؤسسررررة تتخ رررر  وخرررردم مؤسسررررات تسررررجيل المعررررر  الرقمرررري للكيانررررات،
( خررررردمات 8ال رررررواجت اللوويرررررة والمكانيرررررة، كمرررررا أل المؤسسرررررة تقرررررد  ثمررررراني  

متخصصة مثل خدمرة تسرجيل الم ترو ، وير   ننرا الخدمرة التري مرن خالنرا 
للم تررو ، ويعررد االشررتراس فنرررة المؤسسررة منررم جرردا لل اشررره  DOIيررتم ت ديررد 

فنرري تسرراالد ال اشررر اللررر  جعررل الم تررو  العلمرري الخرررا  نرر  متررا  الالميرررا، 
وتسرراالد ال اشررر أ لررا اللرر  ر رر  م تررواة العلمرري مرر  ال اشرررين األخرررين اول 

توفر خدمات تساالد الم ررين في الملنم مثل ، و  ال اجة  ل  ات.اقيات ث ائية

mailto:nora@azhar.edu.eg
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ص الت ران  ممرا  جعرل ال اشرر اللر  ثقرة تامرة ناإلنتران الررو ي  ررة، خدمة ف 
وسررريلة لصررروار ال اشررررين لعررررع الم ترررو  العلمررري الخرررا  فنرررم  كمرررا أننرررا

وتعريف العالم نما ي  ررول، وتروفير مقراييد فديلرة لثن راا ومقراييد تقليد رة 
. مثل الدا االست نااات ليعر  ال اشر مد  اهتما  الوسر  العلمري نمرا ي  ررة

االسرت.ااة مرن خدمرة الب ر   وهي منمة للباور  أ لرا وتقرد  لر  خردمات م نرا
فرري قاالرردة فيانررات المؤسسررة لمعرفررة أورردا األن رراا والو ررو   لرر  المقرراالت 

. والتعرر  اللرر  فيانررات الممرولين مررن خررا  DOIمرن خررا  رانر  ثافرر  وهررو 
و  خدمررة سررجل الممررولينه و التررالي التعررر  اللرر  الجنررات الترري  مكررن أل تمرر

ن ثررر . كمررررا  عرررد اشررررتراس ال اشررررين فرررري هررررة المؤسسررررة نمثانرررة االررررم للباورررر  
والب   العلمري. وتعرد خدمرة ر ر  المراجر  مرن الخردمات المميرتة التري   رترس 
فنرررا ال اشرررر، ولك نرررا منمرررة جررردار للباوررر  ويررر  تعرفررر  نرررالمواا التررري لنرررا  رررلة 

 نالمو وع الرو يب   ال  .

للكيانررات ، مؤسسررة كروسررريف، خدمررة  المعررر  الرقمرري الكلمااات الماحاحيااة:
تسرررجيل الم ترررو  ، خدمرررة الرررر   المرجعررري، خدمرررة اقتررربد فواسررر ة ، خدمرررة 

 .ف ص الت ان 
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Evaluation of CROSSREF Foundation Services 

Through its Website 

Noura Ahmed Abdel Hameed Zayed 

The Documents, Libraries and information Department, 

Faculty of Humanities, Al-Azhar University, Cairo, Egypt 

E-mail: nora@azhar.edu.eg     

Abstract: 

 Crossref is one of the world's leading DOI registration 

agencies, which has become essential for accessing online 

scientific content; This research therefore aims to assess 

and analyze Crossref's services through its website, and to 

demonstrate the importance of the site's services to the 

publisher and researcher by using the descriptive method. 

This paper found that Crossref Foundation is a non-profit 

organization, and it is required to subscribe to benefit 

from its services. Its mission is to serve the scientific 

community and improve the process of scientific 

communication. It was established in 2000 as one of the 

institutions for registering the Digital Object Identifier 

Crossref's services bypass linguistic and spatial barriers, it 

has (8) specialized services, such as a Content 

Registration service, that provided by the Foundation, 

through which DOI sets content, and participation in this 

institution is very important to the publisher; They help 

the publisher to make its scientific content globally 

available, and they also help the publisher to link its 

scientific content with other publishers without the need 

for bilateral agreements. it provides services that help 

editors in their work, such as the Similarity Check service, 

which makes the publisher fully confident in the 

production he publishes, as well as a way for small 

mailto:nora@azhar.edu.eg
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publishers to display their scientific content and introduce 

the world to what they publish, and provide alternative 

standards for research and traditional measures such as the 

number of citations so that the publisher knows the extent 

of interest in the scientific community With what he 

publishes It is also important for the researcher and 

provides him with services, including taking advantage of 

the search service in the institution’s database to find out 

the latest research and access to articles through a constant 

link, which is a DOI. Knowing the taxpayers' data through 

the Funder Registry  service; Thus, to identify the parties 

that can finance his research. The participation of 

publishers in this institution is also a support for 

researchers and scientific research. The reference linking 

service is one of the distinctive services that the publisher 

subscribes to, but it is very important for the researcher as 

it introduces him to the materials that are relevant to the 

topic he is searching for. 

Keywords  :Digital Object Identifier) DOI),  CROSSREF  

foundation,  Content Registration, Reference Linking, 

(Cited by) ,Similarity Check . 
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   تمهيد
مؤسسة   ظنرت    Crossrefكروسريف  تعد  التي  المؤسسات  أوائل  من 

مؤسسة   من  DOI  وقد تم م  نا وكالة تسجيل ،  2000الا     DOIلتسجيل  
  1)DOI Foundation International     أن ئ وهي     1998الا   التي 

الم ظمة   فتسجيل  ،  (DOI    2لم ظومةالجنة  تقو   وكاالت  المؤسسة  وتختار 
DOI    ،العالم مستو   مؤسسة    Crossrefكروسريف  مؤسسة  و الل   وهي 

فنا لاست.ااة من خدماتناغير ر  ية   االشتراس  العديد من  فني    ،يلت   تقد  
الخدمات لل اشرين والمنتمين نعملية الب   العلمي لت سين الملية االتصا  

وقد   الباوثين،  فين  الا   العلمي  م ر  ن ائنا  كبير  ن كل  المؤسسة  نم  
ت ور    ، 2000 كما  العالم،  مستو   الل   ال اشرين  من  العديد  لنا  وانلم 

  ، ويظنر موق  المؤسسة وكثرت الخدمات التي تقدمنا لثاللاء فنا وغيرهم
DOI   نالمقاالت الخا ة  المراج   قائمة  كبير في  ن كل  نالمؤسسة  الخا ة 

   ل  ج ب م  قواالد فيانات مثل   ار    تو   ج بوأ ب   ،في الدوريات العالمية
   .Google scholar والباو  العلمي من جوجل Scopus سكو د

 
هي م ظمرة اللروية غيرر ر  يرة  The International DOI Foundationمؤسسة  (1 

للمتيرررد مرررن المعلومرررات  مكرررن  DOIوهررري هيئرررة ال كومرررة واإلاارة الت ررراا وكررراالت تسرررجيل 
  https://www.doi.org/index.htmlتص.و موق  المؤسسة الل  الران  التالي: 

وهررررو  DOIويسررررم  اختصررررارا  Identifier Object Digital المعررررر  الرقمرررري للكيررررال (2 
عبرارة الررن معررر  وهررو نمثانررة الرررقم الرردولي المووررد للكتررال  رامررث( والرررقم الرردولي للدوريررة 
 رامد( وهو نوع جديد مرن الرران  ال.رائق اللر  االنترنر  للمتيرد  مكرن اال راع اللر  م مرد 

فررري فيئرررة المكتبرررات  DOIنظرررا  المعرررر  الرقمررري للكيرررال البرررد ال ميرررد معررروع.  ت بيقرررات 
  .2014. افريل 1.ع  20الرقمية.   مجلة مكتبة الملث فند الو  ية. م  

https://www.doi.org/index.html
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 اإلطار المنهجي للدراسة  -1

 مشكلة الدراسة 1/1
معرفات      استخدا   كثرة  من  الباوثة  الوظت   فيما  الدراسة  م كلة  تكمن 

مؤسسة تلعنا  التي  الرقمية  األن اا    في   Crossrefكروسريف الكيانات 
العالمية البيانات  فلو  ،وقواالد  الم  ورة  العر ية  ات وخا ة  اللوة  ال د و   ،غير 

يتلو  فنا  واال اع الل  قائمة المراج     االنترن  تص.و هرة المقاالت الل   
متوا  المراج   هرة  مؤسسة    ةأل  تلعنا  التي  الرقمية  كروسريف  نالمعرفات 

Crossref  مراجعنا  ه في  التي  قل  العر ية  المقاالت  الكد  الل   وهرا 
لنرة لرلث    هDOIاالالتماا الل    العرل  والباوثين  ال اشرين  ف ل توجي  نظر 

تقدمالمؤسسة،   أل  أل    وما  مكن  ش ننا  من  خدمات  من  وال اشر  للباو  
  .ثن اا لتؤثر الل  الملية الب   العلمي وال  ر الدولي 

 أهمية الدراسة  1/2
وهو مجتم     ،مجتم  من يلخدمات    ما تقدم  منمأهمية هرة الدراسة  ت ب     

وإتاوتنا،  ل المسؤولو   ال اشرين المعرفة  ن ر  المل     نناوي     الن  تسنل 
ث ائية  ،ال اشرين ات.اقيات  ال اجة  ل   اول  سنار  في نم  االتصا     ، وتجعل 

 ل      نرا الم تو وتصل ف  ومعرفة ناشرة الم تو  العلمي    وتسنل الو و   ل 
 .العالمية

تسنل    فنينكافة تخصصات     األكاا ميكما أل هرة الدراسة تخد  المجتم     
العلمي الب    الملية  الباو   الل   ف  ،الل   ال صو   السنل  من  تجعل 

ور  نا   االتصا     وتقييمناالمراج   الملية  لت سين  وخلث  فناه  واالست ناا 
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االكاا مية العر ية التي  قل العلمي في األوساط االكاا مية وخا ة األوساط  
 فينا االتصا  العلمي ن كل كبير. 

 هداف الدراسة أ 1/3
  ، Crossrefكروسريف    مؤسسة  تقييم وت ليل خدمات تند  هرة الدراسة  ل   
تقدم  من مميتات  ل اشر والباو  والمؤلف الل  ود سواء ويخرن من  ل  وما 

 :هدا  فرعية وهيأ هرا الند  

 . Crossrefكروسريف  ر د خدمات مؤسسة -1

 .Crossrefكروسريف  تقييم خدمات مؤسسة -2

 .Crossrefكروسريف  تقدمنا مؤسسةالخدمات التي ت ليل  -3
والباوثين لل اشرين  Crossrefكروسريف مؤسسة  خدمات فيال أهمية  -4

 والمؤل.ين.

 تساؤالت الدراسة  1/4

  :تسعي الدراسة لإلجانة الل  التساؤالت التالية

 ؟Crossrefكروسريف  ما الخدمات التي تقدمنا مؤسسة -1
كروسررررررريف  مررررررا الو رررررر  ال ررررررالي للخرررررردمات الترررررري تقرررررردمنا مؤسسررررررة -2

Crossref؟ 
كروسرررررررريف  مرررررررا الم ترررررررو  الررررررررو ت رررررررتمل الليررررررر  خررررررردمات مؤسسرررررررة -3

Crossref؟ 
 Crossrefكروسرررررريف مؤسسرررررة  قررررردمناتمرررررا أهميرررررة الخررررردمات التررررري  -4

 للباوثين وال اشرين؟
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 منهج الدراسة 1/5

أسررررلول التقيرررريم  مسررررتخدم  (1 الب رررر  الو رررر.ي  تعتمررررد الدراسررررة اللرررر  مرررر ن 
الم ن  الم اسب لدراسرة ظراهرة معي رة ومعرفرة تاريخنرا   ألن   هوت ليل الم تو  

 .والاقتنا م  المجتم  الم ي  فنا

 دوات جمع البياناتأ 1/5/1
قائمرة المراجعرة لتقيريم الخردمات التري  قردمنا موقر  قام  الباوثرة ن الرداا    -

وهرررا ألل الموقرر  نرر  خرردمات ي .رررا فنررا  هCrossrefكروسررريف  مؤسسررة
تختلف الن مواق  الويب األخر ، وترم االسرتعانة فربعل الدراسرات التري و 

اراسة زي ب الجروهرو الرن تقيريم  معايير تقييم مواق  االنترن  مثل  ودات 
واراسرة الرتة فراروب البرد  ،(2  ةمواق  هيئات التقييد العر ية اراسرة تقييمير

أمرا  ،(3 ك.راءمد، والتري ت اولر  تقيريم لمواقر  األوفا مة ماهر م   ،المعبوا 
 ت توو الل  أر   م اور رئيسية وهي: فنيقائمة المراجعة الن 

 المعلومات األساسية. ✓
 

ر رررا  فررروزو م مرررد. الب ررر  العلمررري: اليرررل اللمررري للبررراوثين. االسرررك درية: اار الثقافرررة  (1 
 198 . 2021 العلمية،

 Arab =التقيرررريد العر يررررة: اراسررررة تقييميررررةالجرررروهرو.  مواقرررر  هيئررررات زي ررررب   (2 
Standardization Associations' Websites: An Evaluative 

28.-53.125 (2017): 1 Cybrarians Journal Study." 
الرتة فراروب البررد المعبروا، فا مرة مرراهر م مرد.  موقرر  األك.راء اللر  الويررب: اراسرة فرري  (3 

لب وا والدراسات في اللو  المكتبات والمعلومات: مجلة المركت العر ي ل ".الب اء والم تو  
(: 2020  13, ع7مر  المركت العر ي للب وا والدراسات في اللرو  المكتبرات والمعلومرات

 http://search.mandumah.com/Record/1035224 . متا  الل :92 - 57
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 معلومات الامة الن الموق .  ✓

 ال.كرية. ةم ور المسؤولي ✓

   م ور الخدمات الت.االلية. ✓
تص.و   - خا   من  التي  قدمنا  والخدمات  للموق   المباشرة  الماوظة 

 الموق . 

 مجحمع الدراسة   1/6
التالي   Crossrefكروسريف   موق  الران   الل   .https://www :  المتا  
.orgCrossref/ . 

 حدود الدراسة   1/7
 الحدود الموضوعية  1/7/1

كروسريف لخدمات التي تقدمنا مؤسسة  ار د وتقييم وت ليل    يت او  الب   
Crossref من خا  موقعنا. 

 الحدود الزمنية  1/7/2

مؤسسة موق   خدمات  وت ليل  تقييم  ال.ترة  Crossrefكروسريف   تم  في 
 . ( 2021-1-15  ل   (  2020-11-15من 

 الحدود المكانية  1/7/3
خا    من  البيانات  جم   اإلتم  شبكة  الل   من  المؤسسة  من  موق   نترن  

 . / https://www. .orgCrossrefخا  الران  التالي:  

  

https://www.crossref.org/
https://www.crossref.org/
https://www.crossref.org/
https://www.crossref.org/
https://www.crossref.org/
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 أسلوب صياغة االسحشهادات العلمية 1/8
 MLA  )Modern Language Association أسلول تعتمد الدراسة الل  

نسررررررنولة  األسررررررلول المرجعيررررررة، ويرررررر  يتسررررررم هرررررررا  االست ررررررنااات  لصررررررياغة
ن ررررروا، واراسرررررات المكتبرررررات  فررررري االسرررررتخدا ، كمرررررا أنررررر  شرررررائ  االسرررررتخدا 
 .والمعلومات 

 المراجعة العلمية لإلنحاج الاكري  1/9
تبين من خا  تص.و اإلنتان ال.كرو الم  ور الل  قواالد البيانات العالمية   

وقاالرردة الرسررائل ، (2 ، والب رر  فرري قاالرردة النررااو(1 المتاوررة اللرر  ف ررث المعرفررة

 
(1) Web of Science .  Available at: https://0710omwqw-1105-y-https-
apps-webofknowledge-com.mplbci.ekb.eg/WOS_GeneralSearch_input. 
do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E46go3O3mqFRf
2dQiQZ&preferencesSaved = 
• Library, Information Science & Technology Abstracts database .

Available at:. http://0711lmwqz.1105.y.http.web.b.ebscohost.com. 
mplbci.ekb.eg/ehost/search/basic?vid=0&sid=6c04f3fb-70e3-4edb-
9bf4-93e86245 4f37%40pdc-v-sessmgr02   

• Scopus Database .Available at: https://07105mwr4-1105-y-https-
www-scopus-com.mplbci.ekb.eg/search/form.uri?display=basic   

 التررررررررررررررررالي: الرررررررررررررررردوريات المصرررررررررررررررررية .متاوررررررررررررررررة اللرررررررررررررررر  الررررررررررررررررران  •
https://www.ekb.eg/web/guest/resources  

https://arab- قاالرررررررردة النررررررررااو لإلنترررررررران ال.كرررررررررو. متررررررررا  اللرررررررر  الررررررررران  التررررررررالي: (2 
82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%afli.org/main/content.php?alias=%D9%

D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9
== 

https://0710omwqw-1105-y-https-apps-webofknowledge-com.mplbci.ekb.eg/home.do?SID=E46go3O3mqFRf2dQiQZ
https://0710omwqw-1105-y-https-apps-webofknowledge-com.mplbci.ekb.eg/WOS_GeneralSearch_input.%20do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E46go3O3mqFRf2dQiQZ&preferencesSaved=
https://0710omwqw-1105-y-https-apps-webofknowledge-com.mplbci.ekb.eg/WOS_GeneralSearch_input.%20do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E46go3O3mqFRf2dQiQZ&preferencesSaved=
https://0710omwqw-1105-y-https-apps-webofknowledge-com.mplbci.ekb.eg/WOS_GeneralSearch_input.%20do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E46go3O3mqFRf2dQiQZ&preferencesSaved=
https://0710omwqw-1105-y-https-apps-webofknowledge-com.mplbci.ekb.eg/WOS_GeneralSearch_input.%20do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E46go3O3mqFRf2dQiQZ&preferencesSaved=
https://0710omwqw-1105-y-https-apps-webofknowledge-com.mplbci.ekb.eg/WOS_GeneralSearch_input.%20do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E46go3O3mqFRf2dQiQZ&preferencesSaved=
https://0710omwqw-1105-y-https-apps-webofknowledge-com.mplbci.ekb.eg/WOS_GeneralSearch_input.%20do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E46go3O3mqFRf2dQiQZ&preferencesSaved=
https://mplbci.ekb.eg/EKBGeneral?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,url,uid&profile=ehost&defaultdb=lxh
https://mplbci.ekb.eg/EKBGeneral?url=https://www.scopus.com
https://07105mwr4-1105-y-https-www-scopus-com.mplbci.ekb.eg/search/form.uri?display=basic
https://07105mwr4-1105-y-https-www-scopus-com.mplbci.ekb.eg/search/form.uri?display=basic
https://www.ekb.eg/web/guest/resources
https://arab-afli.org/main/content.php?alias=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://arab-afli.org/main/content.php?alias=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://arab-afli.org/main/content.php?alias=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A


 

 

 

 

1447 

أنررر  ال  (1 الجامعيرررة المتاورررة اللررر  موقررر  ات ررراا مكتبرررات الجامعرررات المصررررية
ن كل متكامل   Crossrefكروسريف  مؤسسةخدمات  يوجد اراسات ت اول  

فررل  ل كررل الدراسررات الترري تمرر  اللرر  المؤسسررة وموقعنررا كانرر  تنررتم نمعررر  
وتنمرررل نررراقي الخررردمات التررري تقررردمنا المؤسسرررة،  DOIالكيرررال الرقمررري للكيرررال 

و عل من هرة الدراسات قدم  مرن ممثلرين ل اشررين م رتركين نالمؤسسرة أو 
كروسررررريف  عملررررول فنررررا، كمررررا وجرررردت اراسررررات ت اولرررر  ال.رررررب فررررين مؤسسررررة 

Crossref يتم سررلرررلث  هوغيرهررا مررن قواالررد البيانررات التجاريررة وغيررر التجاريررة
 ن وهما:تقسيم الدراسات  ل  م وري

خاادمات مؤسسااة  بااضع المحااور الول: الدراسااات الحااي تناولااف الحعريااف 
  Crossrefكروسريف 

اراسة   الم ور  هرا  ت اول   التي  الدراسات  المي    من    Rachaelراشيل 
Lammey   2014 مباارات ت اول   والتي  ،  Crossrefكروسريف    ( 

العلمي ال  ر  لمجتم   تقدمنا  التي  الرف    ،والخدمات  الدراسة   وقد    هرة 
المؤسسة تقدمنا  التي  الم لول الخدمات  والبيانات  االشتراس  وكيفية   ،

 .(2  ايداالنا

 

== 

%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7
%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A  

 ات ررررررررراا مكتبرررررررررات الجامعرررررررررات المصررررررررررية. مترررررررررا  اللررررررررر  الرررررررررران  الترررررررررالي: (1 
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx   

(2) Lammey, Rachael. "CrossRef developments and initiatives: an update 

on services for the scholarly publishing community from CrossRef." Sci 

Ed 1.1 (2014): 13-18. 

https://arab-afli.org/main/content.php?alias=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://arab-afli.org/main/content.php?alias=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx
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ثرررم اراسرررة أخرررر  لررر .د الباوثرررة فررري ن.رررد العرررا  ت اولررر  ال ريقرررة التررري  مكرررن 
وكيفيررررة تسررررجيل رقررررم  ،لل اشرررررين فنررررا  يررررداع فيانرررراتنم الو ررررفية اللرررر  القاالرررردة

DOI 1)  قرررردم  مررررن أوررررد العرررراملين نالمؤسسررررة للتعريررررف  الدراسررررتال، وهاتررررال
 .نخدمات المؤسسة وكيفية التسجيل فنا

ال ميد   ت بيقات نظا   2014 معوع  ثم اراسة م مد البد  ت اول   ( والتي 
الرقمي   الرقمية  DOIالمعر   المكتبات  فيئة  تعريف   ،في  الدراسة  وتت او  
الرقمي   استخدام   DOIالمعر   وأسبال  والتي    ت ووكاال  ،ومميتات   تسجيل  

 .(Crossref  2  كروسريفم نا 
متولي   سعيد  أومد  اراسة  المعيارية 2016ثم  المعرفات  ت اول   والتي   )

الرقمية  خصائص ُمعرفات الكيانات  الدولية للكيانات الرقمية الل  االنترن ، و 
جمي   وقد تو ل  الدراسة  ل  العديد من ال تائ  م نا    الل  اإلنترن  و  يتنا

أثبت    لكائن  الرقمي  العالمي  الُمعر   ال ظا   ت بيق  في  الدولية  التجارل 
ت.وقنا وإل اختلف نعلنا في نعل الجوانب، وخلث وفقار للتقييم الكمي لتلث  

مؤسسة فكان   من  أوبة   ا   Crossrefكروسريف   المؤسسات  نجا   كبر 
تقدمينا   التي  الخدمات  وأ لا  والتق ية  وال. ية  االاارية  المت لبات  وي  

 .(3  للمست.يدين من ال ظا 

 
(1) Lammey, R. "The basics of CrossRef extensible markup language." Sci 

Ed 1.1 (2014): 76-83. 
فررري فيئرررة  DOIم مرررد البرررد ال ميرررد معررروع.  ت بيقرررات نظرررا  المعرررر  الرقمررري للكيرررال  (2 

  .2014. افريل 1.ع  20المكتبات الرقمية.   مجلة مكتبة الملث فند الو  ية. م  
الُمّعرفرررات المعياريرررة الدوليرررة للكيانرررات الرقميرررة اللررر  اإلنترنررر :  .( أومرررد سرررعيد مترررولي3 

 Cybrarians .(رسرررالة ماجسرررتير  .اإلفرررااة م نرررااراسرررة ت ليليرررة لخصائصرررنا وأنمررراط 
== 



 

 

 

 

1449 

( والتري ت اولر  Fairhurst, Vanessa  2018 فانسيا فيرهورسر   ثم اراسة
فرري السرر وات األخيرررة ويرر   Crossrefكروسررريف  االمتررداا الرردولي لمؤسسررة

اولررة تقريبررا وأل المؤسسررة  114اللررو كررل شررنر مررن  180ي لررم للمؤسسررة 
وتقررررد  مجموالررررة مررررن  ،أ ررررب   ت تررررل مكانررررة فريرررردة فرررري األوسرررراط العلميررررة

أنر   جرب اللر  المؤسسرة أو ر  الدراسرة و   ،الخدمات ال.ريدة لثوساط العلميرة
األاللررراء الم رررتركين العررردا النائرررل مرررن  األ توسرر  أن ررر ة التوعيرررة لررردالم هرررر 

 .(1 فنا

مو رروع كثرررة وت ررامي  ناق رر  ( والترري 2019ثررم اراسررة  ررا  نرراظم التهيرررو  
مصرررراار المعلومررررات فرررري البيئررررة الرقميررررة  لرررر  أل أ ررررب   المرجرررر  الرئيسرررري 
للباوثين والدارسين، وهرا الت امي اف  المنتمين نال  ر االلكتروني  ل  و ر  

ومن أودا هرة  ،للم تو  في أو مكال آليات تمكن المست.يدين من الو و 
وتو ل  الدراسة  ل  العديد من ال ترائ    ،DOIاآلليات معر  الكيال الرقمي  

لررر  مميرررتات وخصرررائص الديررردة  مكرررن أل ت قرررق فوائرررد الديررردة  DOIم نرررا: أل
 .(2  واءللباوثين وال اشرين الل  ود س

 

== 

Journal متررا  فرري:    (.31/12/2020ترراريا اال رراع   .2016، سرربتمبر 43. العرردا
/www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&http:/

view=article&id=748:ametwaly&catid=295:reviews&Itemid=107 
(1) Fairhurst, Vanessa. "The international reach of Crossref." Science 

Editing 5.1 (2018): 62-65. 
ر   (2  لو رررف وترميرررت مصررراار   [DOI]الكرررائن الرقمررري رررا  نررراظم التهيررررو.  ُمعررر 

المجلرررررررة العراقيرررررررة لتك ولوجيرررررررا ". سرررررررتخدا المعلومرررررررات فررررررري البيئرررررررة الرقميرررررررة: األهميرررررررة واإل
 متا  الل .21-1(: 2019  3اللوة العر ية .9 المعلومات

 https://www.iasj.net/iasj/download/c6e2cf750f4c0367 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=748:ametwaly&catid=295:reviews&Itemid=107
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=748:ametwaly&catid=295:reviews&Itemid=107
https://www.iasj.net/iasj/download/c6e2cf750f4c0367
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( lendricks, Ginny, et aH  2020 وآخررول ج ري ه ردركد  ثرم اراسرة
، Crossrefكروسرريف  البيانرات الو رفية التري ترم ايرداالنا فري ت اولر  والتري 

وتصررف نرروع هرررة البيانررات وكيررف يررتم جمعنررا وت ظيمنررا، كمررا يو ررو تت ررور 
كررل الررا  وترر  و ررل الرردا  %11والترري ت مررو نمقرردار  Crossrefكروسررريف 

 .(1 مليول تسجيل  106التسجيات فنا  ل  

 Crossrefكروسريف المحور الثاني: دراسات تناولف الارق بين مؤسسة 
 وغيرها من قواعد البيانات الحجارية وغير الحجارية ومنها

( 2018وآخرررول   Van Eck, Nees Jan نرريد جررال وفررال ا ررث اراسررة
 ناالتبارهررا مصرردرار  Crossrefكروسررريف  المقارنررة فررين هرررة الدراسررة ت اولرر  
 Scopus, Web ofلبيانرررات االست رررنااات وقاالررردتي فيانرررات  جديررردار 

Science   الدراسررة  لرر  الرردا مررن ال تررائ  م نررا: أل الرردا كبيررر  هرررة وتو ررل
 Scopus, Web of Scienceمرن اإلنتران ال.كررو الم.نرر  فري قاالردتي 

الموجرروا فرري  الم تررو  ، وقررد و ررل  نسرربة Crossrefكروسررريف  موجرروا فرري
 %68كانر   Web of Scienceالردة فيانرات مرن قا Crossrefكروسرريف 

 .(2  %77كان   Scopusفي ما نسبتنا من قاالدة 

وتنرد   ،(Ortega, José Luis  2018 تيجرار خوسري  لرويد أو  ثرم اراسرة
الدراسرررة  لررر  قيرررا  ال.ررررب فرررين مجموالرررة مرررن أاوات ال ياسرررات البديلرررة وهررري 

 
(1) Hendricks, Ginny, et al. "Crossref: The sustainable source of 

community-owned scholarly metadata." Quantitative Science Studies 1.1 

(2020): 414-427. 
(2) Van Eck, Nees Jan, et al. "Crossref as a new source of citation data: A 

comparison with Web of Science and Scopus." A blog post in the website 

of the Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden 

University, URL: https://www. cwts. nl/blog (2018). 
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Altmetric.com- PlumX –  كروسريفCROSSREF Event Data 
أفلرررل أااة لل ياسرررات  أل .وتو رررل  الدراسرررة  لررر  مجموالرررة مرررن ال ترررائ  م نرررا

ويرررر   قررررو  فتو يررررة كررررم كبيررررر مررررن المرررردونات  Altmetric هرررري أااة ة لررررالبدي
 ب كمررا أنرر  يوجررد فررروب منمررة فررين األاوات الررثاا نسررب ،واألخبررار والتوريرردات 

 .(1  األخ اء ال. ية ومعايير استخران البيانات 

 ( والترري تقررارل lWi-Harzing, Anne  2019 هررازرن  آل ويررل ثررم اراسررة
كروسرررررريف فرررررين مجموالرررررة مرررررن قواالرررررد البيانرررررات التجاريرررررة والمجانيرررررة وهررررري 

Crossref - Dimensions-Google Scholar- Microsoft 
Academic- Scopus- Web of Science  ل  الدراسررة  لرر   رروتو

ممكرررن  Crossrefكروسرررريف  -Dimensionsالعديرررد مرررن ال ترررائ  م نرررا أل 
كمررا أل  Scopus - Web of Scienceأل تكررول فرردائل جيرردة لكررل مررن 

Google Scholar  -  Microsoft Academic   ت.ظال نمكانتنما ك كثر  
وأو ر  الدراسرة   االست رنااات،المصاار المجانية شرموال فري ال  رر و يانرات  

 .(Crossref 2كروسريفال اشرين  ل   يداع فيانتنم الو فية في 
 ا ميتروفسرررررركي وااركررررررو وميليررررررال ليكرررررروفيت  وفيرونيكررررررا جرررررروكد اراسررررررةثررررررم 

Dimitrovski, Darko, Miljan Leković, and Veronika Joukes 
( والتي ت اول  ت ليل فبليومتر  للمجرات التري تنرتم نمجرا  السرياوة 2019 

والم.نرسررة أ لررا اللرر  قاالرردة  ،Crossrefكروسررريف التراعيررة الموجررواة فرري 
 

(1) Ortega, José Luis. "Reliability and accuracy of altmetric providers: a 

comparison among Altmetric. com, PlumX and Crossref Event 

Data." Scientometrics 116.3 (2018): 2123-2138. 
(2) Harzing, Anne-Wil. "Two new kids on the block: How do Crossref and 

Dimensions compare with Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus 

and the Web of Science?." Scientometrics 120.1 (2019): 341-349. 
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Web of Science  فرري  أل أكثررر الرردوريات ن رررار  وتو ررل  الدراسررة  لرر
 وأل أكثرررر الررردو  اهتمامرررار  ،Tourism Managementالمو ررروع مجلرررة 

(1  امريكية ثم ك دا وأورو نالمو وع كان  الوال ات المت دة األ
. 

 ,Visser فيسرررر ومرررارتين ونررريد جرررال فرررال   رررث ولرررواو والتمرررال ثرررم اراسرررة
Martijn, Nees Jan van Eck, and Ludo Waltman  2020 )

والترري ت اولرر : مقارنررة فررين البيانررات الببليوجرافيررة المتاوررة اللرر  خمررد قواالررد 
 ,Scopus, Web of Science :فيانررات تجاريررة وغيررر تجاريررة وهرري

Dimensions, Crossref , Microsoft Academic  لبيانرات ترم جمعنرا
 واالختا نة لمعرفة أوج  الت ان  ، وكان  المقار ( 2017-2008   م ر الا 

فرررررين قواالرررررد البيانرررررات الخمسرررررة فررررري التو يرررررة المو ررررروعية والتم يرررررة وكميرررررة 
وخرج  الدراسة نالعديد من ال تائ   ،االست نااات والمقاالت نكل قاالدة م نم

مت رررافنال فررري التو يرررة   Crossrefكروسرررريف و  Dimensionsم نرررا أل 
تو رري  Scopus، كمررا أل Scopusالررن  ينمختل.رركانررا  لرر  وررد كبيررر في مررا 

كروسرررررريف و  Dimensionsالررررردا كبيرررررر مرررررن المقررررراالت التررررري ال تو ينرررررا 
Crossref  2). 

 ,Chudlarský, Tomáš يررال افوشرراسو ت واالرسرركي تومررا   ثررم اراسررة
Jan Dvořák  2020،)   الم.توورة  االست رنااات والتري تردر  نسربة روانر

 
(1) Dimitrovski, Darko, Miljan Leković, and Veronika Joukes. "A 

bibliometric analysis of Crossref agritourism literature indexed in Web of 

Science." Hotel and Tourism Management 7.2 (2019): 25-37. 
(2) Visser, Martijn, Nees Jan van Eck, and Ludo Waltman. "Large-scale 

comparison of bibliographic data sources: Scopus, Web of Science, 

Dimensions, Crossref, and Microsoft Academic." arXiv preprint 

arXiv:2005.10732 (2020). 
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 Crossref Open Citation الموجواة في  Web of Scienceفي قاالدة 
Indexوخلررث لت ديررد  مكانيررة اسررتخدا   هCrossref Open Citation 
Index    فردال مرنWeb of Science مرن  %53وجردت الدراسرة أل  ، وقرد

 Crossref موجرواة Web of Scienceفري روانر  االقتباسرات الموجرواة 
n IndexOpen Citatio  1). 

العرررع تبررين الررد  وجرروا اراسررة ت اولرر  نررالتقييم والت ليررل خرردمات  هرررا و عررد 
ن ررركل متكامرررل وتلقررري اللررروء اللررر  جميررر    Crossrefكروسرررريف مؤسسرررة 

خدماتنا والل  الرغم من وداثرة هررة الدراسرات  ال أل معظرم اراسرات الم رور 
األو  تلقري اللروء اللر  نعرل خرردمات المؤسسرة، وتعرر  المسرت.يدين كيفيررة 

  DOIالخدمات والتسجيل، أو أننا تت او  معر  الكيال الرقمي  استخدا  هرة
ناالتبارة من أهم الخدمات التي تقدمنا المؤسسة، وكرلث نظرا ألهميت  الكبرر  

كمررا أل اراسررة أومررد سررعيد متررول  ت اولرر   ،لل اشررر والباورر  اللرر  وررد سررواء
ولررم تت رراو  نالت.صرريل  DOIالمقارنررة الكميررة فررين وكرراالت التسررجيل المختل.ررة 

أمرررا اراسرررات الم رررور  .Crossrefكروسرررريف  وكررراالت التسرررجيل والتررري م نرررا
الثررراني فجميعنرررا كانررر  تنرررتم فت ليرررل فبليرررومترو لعي رررات مرررن اإلنتررران ال.كررررو 

واالررد فيانررات أخررر  سررواء كانرر  تجاريررة أو مجانيررة الم.نررر  اللرر  القاالرردة وق
وهل من الممكن أل تكول فرديا للقواالرد   .لت ديد مستو  القواالد غير التجارية

التجارية من خا  ت ليرل فبليرومتر  لعي رة مرن اإلنتران ال.كررو الم  رور اللر  

 
(1) Chudlarský, Tomáš, and Jan Dvořák. "Can Crossref citations replace 

Web of Science for research evaluation? The share of open 

citations." Journal of Data and Information Science 1.ahead-of-print 

(2020). 
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سرررو  تعتمرررد اللررر   لررررلث فررر ل هررررة الدراسرررة هومقارنتنرررا نعلرررنا ،هررررة القواالرررد 
  ت السانقة وتكملنا.الدراسا

 اإلطار النظري للدراسة  -2
والترري ، DOIفرري السرر وات األخيرررة نمعرفررات الكيانررات الرقميررة  االهتمررا زاا   

، وخلث ألننرا تتميرت الرن URLمن الروان   أ ب   تستخد  ن كل كبير فدالر 
URL  نالعديررررد مررررن المميررررتات م نررررا كوننررررا تعرررررع أورررردا المعلومررررات الررررن

لريد مجرررا رانر  ولك رر   عرررع معلومرات   ررافية الررن DOI الكيرال، كمررا أل
الكيررال يريررد ال اشررر أل  صررل  لينررا المسررت.يد مثررل: مررن أيررن   ررترو الكتررال؟ 

نتيجررة  DOI .د ال اشررر أو ن.ررد المؤلررف، ون رر  نظررا  لرروكررل الكتررب األخررر  
- A APتركة فين ثاا جمعيات وهي  جمعية ال اشرين األمريكيةمباارة م 

ران ة ال اشرين الدولية( وفي  –ران ة ال اشرين الدولية العلمية والتق ية ال بية  
مرررن خرررا  الم ظمرررة االمريكيرررة الو  يرررة  DOI  ترررم توويرررد ف ررراء 2000الرررا  

NISO  وإ رررراب أو  نظررررا  لت بيررررقDOI   كروسررررريف ومؤسسررررة مررررن خررررا
Crossref  الترررري تتميررررت الررررن غيرهررررا مررررن مؤسسررررات التسررررجيل نالعديررررد مررررن

 المميتات م نا:
لمعرررررر  الرقمررررري للكيانرررررات ترررررم اأو  مؤسسرررررة أن رررررئ  لتسرررررجيل أننرررررا  -1

  اللر  الررغم مرن وجروا مؤسسرات أقرد  م نرا فري 2000الرا     ن اؤها
 ال نعرررد الرررا   DOI ال أننرررا لرررم ت صرررل اللررر  وكالرررة تسرررجيل  ،ال  ررر ة

2000.  
وير  يبلرع الردا  DOIللمعرفات الرقمية  أكثر المؤسسات تسجيار تعد   -2

مليول ال صر مسرجل  62أكثر من اللينا  المعرفات الرقمية المسجلة  
 لمقاالت الدوريات والكتب وغيرها.
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عررررر  أكثررررر مؤسسررررات التسررررجيل تقررررد ما للخرررردمات نخررررا  المأننررررا  -3
  ،DOIالرقمي  

 اللررورو  مرن  فكرالألهمية هرة المؤسسة والخدمات التري تقردمنا،    ونظرار 
تقيريم وت ليرل خردمات المؤسسررة، وللتعرر  اللر  هرررة الخردمات سرو  يررتم 
القررراء اللررروء اللررر  المعرررر  الرقمررري للكيانرررات وأهميتررر  والمؤسسرررات التررري 

 تقدم  ثم التعر  الل  ن  ة المؤسسة وتاريخنا والخدمات التي تقدمنا.

 DOIالمعرف الرقمي للكيانات 2/1
نمثانرررررة الررررررقم الررررردولي للكترررررال وهرررررو ، identifierهرررررو عبرررررارة الرررررن معرررررر    

هرو نروع جديرد مرن الرروان  ال.ائقرة ، و أو الرقم الردولي للدوريرة  رامرد(  ، رامث(
Hyperlinks     ويمكن القرو  ن نر  عبرارة الرن نظرا   عرر  (1 الل  االنترن  ،

الكيانات الرقمية وي دا هويتنا في البيئة الرقمية، ويتم خلث الن  ريق أسرماء 
ألو كيررررال فرررري ال رررربكة الرقميررررة، كمررررا  قررررو  فتقررررد م  ةمخصصررررفريرررردة  اائمررررة 

ون ررر  هررررا ، (2 معلومرررات الرررن الكيانرررات الرقميرررة وأمررراكن وجواهرررا اللررر  الويرررب 
ال ظررررررا  نتيجررررررة لمبرررررراارة م ررررررتركة فررررررين ثرررررراا جنررررررات   جمعيررررررة ال اشرررررررين 

ران رررة  –ران رررة ال اشررررين الدوليرررة العلميرررة والتق يرررة ال بيرررة  – APAاألمريكيرررة
  تم ت بيق 1998 ، وفي الا     1997دولية ( وقد أاللن ال   الا   ال اشرين ال

الرررررررن  ريرررررررق المؤسسرررررررة الدوليرررررررة للمعرررررررر  الرقمررررررري للكيانرررررررات  DOIنظرررررررا  

 
فررري فيئرررة  DOIم مرررد البرررد ال ميرررد معررروع  ت بيقرررات نظرررا  المعرررر  الرقمررري للكيرررال  (1 

  .2014. افريل 1.ع  20المكتبات الرقمية.   مجلة مكتبة الملث فند الو  ية. م  
متررا  اللرر  الررران  التررالي:  . International DOI Foundation (IDF)موقرر   (2 

https://www.doi.org/index.html   2020-12-23. تاريا الدخو  . 

https://www.doi.org/index.html
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International DOI Foundation (IDF)   وهي م ظمة غير هاافة للر و
 DOIسررت.ااة مررن خرردماتنا وقررد تررم ت بيررق أو  نظررا  ات ررترط االشررتراس فنررا ل

، و عررد خلرث تررم  Crossrefكروسرريف   مرن قبررل وكالرة تسررجيل  2000الرا  
  ترم  2000وفري الرا  ،  (Cite  Data   1ين وكاالت أخر  للتسرجيل م نرا  يتع

وتمرررر  الموافقررررة الليرررر  كمعيررررار ، (NISO 2مررررن خررررا    DOIتوويررررد ف رررراء
 رم  المؤسسرة األ   DOI. وم ر فدا رة  ن راء  (3  2010الا     ISOلثيتو

وخلرررث لتو يرررة معظرررم لورررات ال  رررر  هالعديرررد مرررن وكررراالت التسرررجيل المختل.رررة
األساسرررية الموجرررواة نالعرررالم وتو يرررة جميررر  اإلنتررران ال.كررررو الم  رررور نجميررر  

 . ورة وأشكال 

  DOIمؤسسات تسجيل المعرفات الرقمية  2/2
مؤسسرات  (International DOI Foundation (IDF) 4وردات مؤسسرة 

، وهرة المؤسسات تختلف في  بيعتنا وفري المجرا  DOIمعي ة تقو  فتسجيل 
 ،الجورافرري الرررو تو يررة، وكرررلث ال  رراب اللورروو لإلنترران ال.كرررو الرررو تسررجل 

( مؤسسرات يو ر نا 10  ال رر  2020  الرا   و لع الدا هررة المؤسسرات فري
 الجدو  التالي

 
 1) DataCite هري م ظمرة الالميرة رائردة غيرر ر  يرة تروفر معّرفرات ثافترة(DOIs)  للمتيرد

   https://datacite.org/value.html مكن اال اع الل  الران  التالي:
 2)  NISO   هي م ظمة معايير المعلومات الو  ية وهي م ظمة اللوية غير هاافر  للرر و

 ت رررردا المعررررايير ال. يررررة وت ورهررررا وت ررررافه اللينررررا وت  رررررها موقعنررررا اللرررر  االنترنرررر :
https://www.niso.org/  

(3) International DOI Foundation (IDF) . Available at: 

https://www.doi.org/index.html . access at 7-1-2021 
(4) International DOI Foundation .Available at: https://dx.doi.org/ .access 

at 7-1-2021. 

https://datacite.org/value.html
https://www.niso.org/
https://www.niso.org/
https://www.niso.org/
https://www.doi.org/index.html
https://dx.doi.org/
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 DOIوكاالت تسجيل  1جدو  

وكالة   م اسم 
 DOIتسجيل 

النطاق  
 الجغرافي 

أشاكال مااادر المعلوماات المحاا  
 DOI لها

 رابط المؤسسة 

1.   Crossref    او جمي  
 العالم 

للكتب والمقاالت   DOIت بيقات  
ووقررررائ  المررررؤتمرات وغيرهررررا مررررن 
أشررررررررركا  مصررررررررراار المعلومرررررررررات 
المكتو ررة ن رررط أل تكررول متاوررة 

  لكترونيا

https://www. 
CROSSREF 
.org / 

 

2.  Airiti, Inc.  وهرررررررري   2002أن ررررررررئ  الررررررررا    الصين
تجميرررررررررررر  وفنرسررررررررررررة وتك رررررررررررريف 

ال. يررررررة الرقميررررررة اللرررررر   األالمررررررا 
ثرررررررم ت رررررررورت  اإلنترنررررررر شررررررربكة 

لت ررررررررررررمل المصرررررررررررراار العلميررررررررررررة 
والتك ولوجيررررررة الرقميررررررة الصرررررراارة 

الخررررردمات وكررررررلث  فررررري الصرررررين
لمجتمررررررررر   واالست ررررررررراريةال. يرررررررررة 

 ال  ر الصي ي والتايواني

http://doi.airiti.c
om/ 

3.  DataCite   او جمي  
 العالم 

DataCite  هري م ظمرة الالميرة
وقررد ترم ان رائنا الررا   غيرر ر  يرة

لبيانررات   DOIsتروفر  2009
الب رر  وجميرر  مخرجررات الب رر  

 .األخر  

 كرررول للمؤسسرررات االشرررتراس فنرررا 
 التي ال تند  للر و

https://datacite.
org / 

 

http://www.crossref.org/
http://www.crossref.org/
https://www.crossref.org/
https://www.crossref.org/
https://www.crossref.org/
https://www.crossref.org/
https://www.crossref.org/
http://doi.airiti.com/
http://doi.airiti.com/
http://doi.airiti.com/
http://doi.airiti.com/
http://doi.airiti.com/
http://www.datacite.org/
https://datacite.org/
https://datacite.org/
https://datacite.org/
https://datacite.org/
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وكالة   م اسم 
 DOIتسجيل 

النطاق  
 الجغرافي 

أشاكال مااادر المعلوماات المحاا  
 DOI لها

 رابط المؤسسة 

4.  China 
National 
Knowledge 
Infrastruct
ure (CNKI) 

شرربكة المعرفررة الو  يررة الصرري ية  الصين 
  وفرري 1988الترري أن ررئ  الررا  

أ رررررررب   اورررررررد   2010الرررررررا  
لكرررررررررل  DOIوكررررررررراالت تسرررررررررجيل 

األن رررررررررراا العلميررررررررررة والرسررررررررررائل 
  والص ف 

http://eng.overs
ea.cnki.net/kns
55/default.aspx 

 

5.  ISTIC & 
Wanfang 
Data (The 
Institute of 
Scientific 
and 
Technical 
Informatio
n of China 
& 
Wanfang 
Data Co., 
Ltd.) 

معند المعلومات العلمية والتق ية  الصين 
الصرررررررري ي الرررررررررو ت سررررررررد الررررررررا  

 عرررد مركررررت المعلومررررات   1956
مررررن نوالرررر  فرررري الصررررين  خلرررر  
مباشررررررررررررررررررررة لررررررررررررررررررروزارة العلرررررررررررررررررررو  

ومن أخرر  نجازاتر  والتك ولوجيا،  
هررررررو انلررررررمام  ك وررررررد وكرررررراالت 

 DOIتسجيل 

http://www.doi.
org.cn/portal/in
dex.htm 

 

6.   
EIDR 
(Entertain
ment 
Identifier 
Registry) 

او   جمي  
 العالم 

األفرررا  التلي.تيونيرررة وغيرهرررا مرررن 
البرررررررررررررام  التلي.تيونيررررررررررررة سررررررررررررواء 
 التجاريرررررة م نرررررا وغيرررررر التجاريرررررة

والمررررررررواا السررررررررمعية / البصرررررررررية 
 التجارية

https://www.eid
r.org / 

 

http://eng.oversea.cnki.net/
http://eng.oversea.cnki.net/
http://eng.oversea.cnki.net/
http://eng.oversea.cnki.net/
http://eng.oversea.cnki.net/
http://eng.oversea.cnki.net/kns55/default.aspx
http://eng.oversea.cnki.net/kns55/default.aspx
http://eng.oversea.cnki.net/kns55/default.aspx
http://www.chinadoi.cn/
http://www.chinadoi.cn/
http://www.chinadoi.cn/
http://www.chinadoi.cn/
http://www.chinadoi.cn/
http://www.chinadoi.cn/
http://www.chinadoi.cn/
http://www.chinadoi.cn/
http://www.chinadoi.cn/
http://www.chinadoi.cn/
http://www.chinadoi.cn/
http://www.chinadoi.cn/
http://www.chinadoi.cn/
http://www.doi.org.cn/portal/index.htm
http://www.doi.org.cn/portal/index.htm
http://www.doi.org.cn/portal/index.htm
http://www.eidr.org/
http://www.eidr.org/
http://www.eidr.org/
http://www.eidr.org/
http://www.eidr.org/
http://www.eidr.org/
https://www.eidr.org/
https://www.eidr.org/
https://www.eidr.org/
https://www.eidr.org/
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وكالة   م اسم 
 DOIتسجيل 

النطاق  
 الجغرافي 

أشاكال مااادر المعلوماات المحاا  
 DOI لها

 رابط المؤسسة 

7.  Korea 
Institute of 
Science 
and 
Technolog
y 
Informatio
n (KISTI) 

م تررو  الب رر  الكرررورو نمررا فررري  كوريا 
خلث المقاالت الص فية والوقائ  
والوثرررررررررائق ال كوميرررررررررة الرسرررررررررمية 

فررررررررراءات االختررررررررراع ومعلومررررررررات 
 الكورية وتقارير الب   

https://www.kist
i.re.kr/eng / 

 

8.  JaLC 
(Japan 
Link 
Center) 

 ةيئمسددل ئتعد  حدد  ح دل يئات د     اليانال
عددددد   بدددددل يئيةتدددددة يئتدتتدددددة 
 ئلمعل م    يئتكة ئ جت  في يئت ي  

وهرررري أوررررد  2012أن ررررئ  الررررا  
 روكاالت التسجيل لكافة مرا ي  ر

 في اليانال

https://japanlink
center.org/app/
mng/login/init 

9.  OP 
(Publicatio
ns Office 
of the 
European 
Union) 

االت اا 
  يو األور 

OP  هرررررو ال اشرررررر الرسرررررمي
للمؤسسررررات والنيئررررات والمكاتررررب 
والوكرررررررررراالت التانعررررررررررة لات رررررررررراا 

مسرررررؤو  الررررررن وهرررررو األورو ررررري. 
نيانررة الررن   DOIتعيرين أسررماء

هرررؤالء العمررراء. ت رررمل التو يرررة 
جمي  اراسات االت اا األورو ري 
والجريررررررررررردة الرسرررررررررررمية لات ررررررررررراا 
األورو رررررررررري وأالمالرررررررررر  ال.را ررررررررررة، 
ناإل افة  ل  الدا من المقاالت 

 .لعلميةا

https://op.europ
a.eu/en/home 

 

http://www.kisti.re.kr/eng/
http://www.kisti.re.kr/eng/
http://www.kisti.re.kr/eng/
http://www.kisti.re.kr/eng/
http://www.kisti.re.kr/eng/
http://www.kisti.re.kr/eng/
http://www.kisti.re.kr/eng/
http://www.kisti.re.kr/eng/
https://www.kisti.re.kr/eng/
https://www.kisti.re.kr/eng/
https://www.kisti.re.kr/eng/
https://www.kisti.re.kr/eng/
http://japanlinkcenter.org/top/
http://japanlinkcenter.org/top/
http://japanlinkcenter.org/top/
http://japanlinkcenter.org/top/
https://japanlinkcenter.org/app/mng/login/init
https://japanlinkcenter.org/app/mng/login/init
https://japanlinkcenter.org/app/mng/login/init
https://op.europa.eu/en/home
https://op.europa.eu/en/home
https://op.europa.eu/en/home
https://op.europa.eu/en/home
https://op.europa.eu/en/home
https://op.europa.eu/en/home
https://op.europa.eu/en/home
https://op.europa.eu/en/home
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وكالة   م اسم 
 DOIتسجيل 

النطاق  
 الجغرافي 

أشاكال مااادر المعلوماات المحاا  
 DOI لها

 رابط المؤسسة 

10.  mEDRA 
(Multilingu
al 
European 
DOI 
Registratio
n Agency) 

االت اا 
  يو األور 

 وكالررة التسررجيل االور يررة متعررداة
فررررري يوليرررررو وقرررررد فررررردأت  اللورررررات
ترررررروفر و ومقرهرررررا ا  اليرررررا  2003

لل اشررين   DOIخردمات تسرجيل
والمؤسسرررات األكاا ميرررة ومراكرررت 
الب ررررر  والوسررررر اء فررررري    اليرررررا 

 .وفي االت اا األورو ي

https://www.me
dra.org / 

 

 ال ررر الررداها DOI( أل مؤسسررات أو وكرراالت تسررجيل 1تبررين مررن الجرردو   
مررررن المؤسسررررات غيررررر  %20اث ررررال م نررررا فقرررر  أو مررررا نسرررربت   ،وكرررراالت  10

، ويسررم ال أل  ناشررر فرري أو مكررال فرري م ررداين فدولررة معي ررة أو لوررة معي ررة
 Crossrefكروسرريف  و Cite Data ااتاسري   وهما: العالم نالتسجيل فينما

 (7 العلمرري أمررا السررب ، كمررا، كمررا يوجررد في نمررا تعرراول م ررترس لخدمررة الب رر  
مررررا  مررررن مؤسسررررات التسررررجيل فنررررم  %70مؤسسررررات األخررررر  والرررررين  مثلررررول 

أو م  قرررة جورافيرررة معي رررة، ناإل رررافة  لررر   ،أو اولرررة معي رررة ،مختصرررول فلورررة
األفرا   :تسجيل المواا غير التقليد رة المتمثلرة فري  تخصص  فيوكالة واودة  

، كمرررا تبرررين وجررروا مؤسسرررات والبررررام  التل.تيونيرررة وغيرهرررا اللررر  مسرررتو  العرررالم
 مثل: مؤسسة  DOIفي تسجيل     Crossrefكروسريف تعتمد الل  مؤسسة  

Japan Link Center (JALC )وهرررررا يو ررررو مررررد  أهميررررة مؤسسررررة  ؛
 DOIفررري كوننرررا واوررردة مرررن مؤسسرررتين تتررريو تسرررجيل  Crossrefكروسرررريف 

ها اؤ ن رر وهرري أو  مؤسسررة تررم  ،لل اشرررين العرررل وغيرررهم اللرر  مسررتو  العررالم
كمرررا أننرررا أكبرررر مؤسسرررة الالميرررة مسرررجل فنرررا أكبرررر الررردا مرررن ، DOIلتسرررجيل 

http://www.medra.org/
http://www.medra.org/
http://www.medra.org/
http://www.medra.org/
http://www.medra.org/
http://www.medra.org/
http://www.medra.org/
https://www.medra.org/
https://www.medra.org/
https://www.medra.org/
https://www.medra.org/
http://japanlinkcenter.org/top/
http://japanlinkcenter.org/top/
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DOI ه لررررلث سرررو  يرررتم القررراء اللررروء اللررر  هررررة المؤسسرررة مرررن ويررر  ن ررر تنا
 لمي.والخدمات التي تقدمنا للب   الع

   Crossrefكروسريف نشأة مؤسسة  2/3
ال اشررررررين م ظمرررررة ناسرررررم مؤسسرررررة مسرررررجلة  Crossrefكروسرررررريف  مؤسسرررررة 

 Publishers international linking association الدوليرة للررر  
(INK) ،يلررت  االشررتراس فنررا السررت.ااة مررن خرردماتنا وهرري مؤسسررة غيررر ر  يررة 

الرررا  ؤها وقرررد فررردأت فكررررة  ن رررا ،مريكيرررةمقرهرررا نيويرررورس نالوال رررات المت ررردة األ
الل  شبكة االنترن   ناوموقع(1   2000نال.عل الا      ن اؤهاولكن تم    1996

 التالي: متا  الل  الران 
Crossref.org https://www. / فق اإلنجليتية  ناللوة  متا   والموق    ، ، 

ويوفر الموق  العديد من البيانات نالص. ة الرئيسية التي تساالد المتص.و في  
  ،التعر  الل  الموق  وخدمات  

ف تت  و دأت المؤسسة نموظف واود   ، ثم توسع  المؤسسة  Ed Pentz   ا 
  ار اللو  17566 عملول فنا و   شخصار   38 ل    2019وت  و ل  في الا   

من   في (2  تقريبا  اولة  139قاامين  اللي   نص   وا و  هد   وللمؤسسة   ،
لموقعنا   الرئيسية  الب    هو  الص. ة  مخرجات  الل   ال صو   تسنيل 

 

(1) Crossref History .Available at.: 
https://www.crossref.org/about/history/ access at 7-1-2021.  
(2) - Lammey, Rachael. "CrossRef developments and initiatives: an 
update on services for the scholarly publishing community from 
CrossRef." Sci Ed 1.1 (2014): 13-18. 

https://www.crossref.org/about/history/
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يمنا وإالااة استخدامنا، وهي ي واالست نااات الخا ة فنا ور  نا وتق  ،العلمي
العلمي المجتم   في  العلمي  االتصا   لت سين  المؤسسة   ،(1  تند   وتوفر 

تسجي خدمة  ال   تعاونية   افة  مصممة  DOIل  خدمات  الخدمات  وهرة   ،
 لت سين الثقة في المليات االتصا  العلمي فين الباوثين. 

   Crossrefكروسريف خدمات مؤسسة  2/4
وت سين التوا ل    ،تقد  المؤسسة العديد من الخدمات لخدمة الب   العلمي

العالم ان اء  جمي   في  الباوثين  فين  األساسية    ،العلمي  المؤسسة  وخدمات 
 هي:  

 .Content Registrationخدمة تسجيل الم تو   •
(  تسليم البيانات  اخدمة الب   في قواالد البيانات الو فية الميتااات •

 . Metadata Retrieval الو فية(

 . Reference Linkingخدمة الر   المرجعي  •

 . Similarity Check الت ان خدمة ف ص  •

 . Cited-byخدمة اقتبد فواس ة  •

 . Cross Mark الامة التقا   خدمة •

 . Funder Registryسجل الممولين •

 Event Data فيانات األوداا  •

 
(1) Crossref. Available at: https://www.crossref.org/about/ access 
at 7-1-2021  .  

https://www.crossref.org/about/
https://www.crossref.org/about/
https://www.crossref.org/about/
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 للدراسة طار الحطبيقي اإل -3
ثم ت ليل    ،يو و اإل ار الت بيقي للدراسة نظرة الامة الل  موق  المؤسسة 

للموق اوتقييم   المباشرة  الماوظة  خا   من  تقدمنا  التي  وقائمة   ،لخدمات 
الموق  لتقييم  خصيصا  و عنا  تم  التي  التي   ،المراجعة  الخدمات  وت ليل 

  قدمنا.  

 Crossrefكروسريف موقع مؤسسة  3/1
مؤسسة    اإل  Crossrefكروسريف  موق   شبكة  الل   نترن   سنل متا  

من   قبل  الو و   لي   من  استخدام   ويسنل  المختل.ة،  الب    م ركات 
نالموق   ُ   ،المست.يدين ثاف   للص. ة  ويوجد ران   الرجوع  المتص.و من  مكن 

الموق  الل  مجموالة روان  ت يل  ل  مواق  أخر     وي توو الرئيسية للموق ،  
نالموق  الاقة  اوتياجات  و   ،لنا  تلبي  التي  نال.االلية  الموق   روان   تتصف 

أل    المست.يد، نمجرا    Iconsكما  من  وظي.تنا  تظنر  نالموق   الموجواة 
ه ا   والب    ووراو  مر    خا   من  الموق   في  الب    كما  سنل  رؤيتنا، 

 ن   نسي  كما يو    ال كل التالي الرو يو و  . ة البدا ة للموق  
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 CROSSREFكروسريف  يو و الص. ة الرئيسية لموق  مؤسسة   1شكل  

ويظنر ن  مر   الب      ،للمؤسسة  بدا ة(  . ة ال 1يتلو من ال كل رقم  
ن.س  الموق   في  للب    استخدام   الميتااات   ،الرو  مكن  في  للب      ا أو 

نالموق  القائمة الرئيسية للموق   ،الموجواة  و اللو  الل  هرة    ،كما يو و 
 :القائمة تخرن م نا قوائم أخر  كما يو  نا ال كل التالي

 

 القوائم ال.رعية الرئيسية الموجواة نالموق  يو و    2شكل  

 مريل يئيدث

 يئق  مة يئر تستة
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ال كل من  ترتيب  2   يتلو  في  الم سدلة  القوائم  الل   الموق   االتماا   )
قس وقد  الموق   م تويات   خمسم  األول     (5ة   ل   القائمة  م .صلة  قوائم 

Home  شارس ثم   ،Get involved  الخدمة الن  ان    ثم   ،)Find a 
service ثم تعليم ،Education  ثم معلومات ال ا أو وو  الموق ،About 

usفي أخر  و   ،، وكل واودة من هرة القوائم ي درن ت تنا الدا من الع ا ر
وكل هرة القوائم و ع    ،الص. ة يتم الرع أودا الم اركات في المدونة

خصيصا للمساالدة الل  فنم خدمات الموق  وتسنيل التعامل واالشتراس م   
   .هرة الخدمات 

ت ظيم   الموق  م ظم ن ريقة م   ية تساالد الل  الت قل في الموق  نسنولة و 
نسنولة    الم لو ة  المعلومات  ت ديد  الل   أساالد  الخا ة كما  القائمة    ل 

الموق    Educationنالتعليم م   التعامل  كيفية  معرفة  الل   المست.يد  تساالد 
مل.ات  في:  متمثلة  مختل.ة  وأشكا   الموق   وفيديوهات  pdfن رب  كما  قو    ،

الموق     Webinars  ندوات البر اإلنترن    نعقد  التعامل م   نكيفية  للتعريف 
التي   البيانات  كل  يو و  المؤسسة  موق   أل  كما  التي  قدمنا،  والخدمات 

المؤسسة الم ترس أو من يريد االشتراس في  الب    و   ،  تان  لينا  من يريد 
 في قاالدة فيانات المؤسسة.  

 االشحراك أو العضوية بالموقع  3/2
ا فنا  الخ وات  قو   من  مجموالة  الرقمي يوجد  الم تو   موفر  أو  ل اشر 

 لاشتراس في المؤسسة وهي: 
يدفعنا،  -1 سو   التي  والمصاريف  العلوية  شروط  الل   ال اشر    ل  

 قو  ال اشر ن رسا   لب العلوية للمؤسسة من  االشتراسوال دما  قرر 
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مل الموجوا   ئخا   التالي:    ةاالستمارة  الران   .https://www الل  
.org/_apply/memberCrossref/  رسالنا للمؤسسةإو.  

 .لنا DOI ال اشر فت ديد الكيانات التي يرغب في تعيين   قو   -2
في    ا ويقو  ال اشر فتسجيلن،  URLُ عد ال اشر البيانات الو فية وال وال -3

فيانات   ملف    المؤسسةقاالدة  اخا    واجنة    خا  من  XMLفي 
 .البيانات 

رقمي   ُ  -4 كيال  نكل  الخا ة  الو فية  البيانات  نمراجعة  لل اشر  سمو 
 . المقافلة لكل كيال URLs وكرلث ،لد  

وكمتخد     في  من  أو  وال اشر  الباو   المنتمة    الموق   المؤسسات  من 
الب ثية الباو   مك      ،نالعملية  أل  تبين  الموق   خا   من    االست.ااةومن 

 واول اشتراس  قواالد البيانات اول مقافل
اللينم   العلمي  جب  الب    نعملية  المنتمة  المؤسسات  أو  ال اشرين  أما 

المؤسسة تقدمنا  التي  نالخدمات  للتمت   نالمؤسسة  رسو     ،االشتراس  واف  
ال اشر ون.قات ، كما يتم    ت راااوالتي تختلف ناختا   ي   ،العلوية المتدرجة

التمويل لجنات  العلوية  رسو   لثاللاء    .تخفيل  العلوية  رسو   وتبدأ 
  اوالر في الس ة لل اشر الرو   قق  يرااات أكبر من 275غير الممولين من  

مليول اوالر أمريكي الس ة، ثم نعد خلث يتم اف  اشتراس   ألف اوالر وت   50
نالمؤسس تسجيلنا  ال د  مقالة  قيمة  لكل  ت ديد  فيتم  التمويل  مؤسسات  أما  ة 

اوالر وت     200االشتراس الل  أسا  قيمة الجائتة وتبدأ قيمة االشتراس من  

https://www.crossref.org/_apply/member/
https://www.crossref.org/_apply/member/
https://www.crossref.org/_apply/member/
https://www.crossref.org/_apply/member/
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للر وأل   ونظرار   ،(1  اوالر  1200 تند   ال  المؤسسة  مساالدة    ، ل  قدم   فقد 
وال تسمو امكانيتنا الماا ة   ،لل اشرين أو المؤسسات التي ترغب في االنلما 

ال. ي   والدالم  االشتراس  مصاريف  توفير  خا   من  االشتراس  مبلع  فدف  
الراعية   واإلاارو  المؤسسات  نعل  خا   من  الم تو   تسجيل  ومصاريف 
الم خ.  ،للمؤسسة الدخل  خات  للبلدال  هرا  ودات  ي لمول  وقد  الرين  ل 

 African Journals Online      :ت   ثاثة من النيئات أو الرالاة وهم
Public  the )3(INASP and their JOLs initiatives ,)2((AJOL)

.)4(Knowledge Project  ) 5) يمكن لل اشرين والمجات نمصر والدو   ، و
في ال ا المساالدة  من خا   واالست.ااة  االشتراس  الم خ.ل  الدخل  خات  مية 

  .الرسو 

 
(1) Crossref .Fees .Available at. https://www.crossref.org/fees/ . access at 

7-1-2021. 
المجررات االفري يررة اللرر  االنترنرر  هرري أكبررر م صررة فرري العررالم للمجررات الم  ررورة فرري  (2 

تسررررعي لتيررررااة الو ررررو   1998وهرررري م ظمررررة غيررررر ر  يررررة أن ررررئ  الررررا   AJOLافري يررررا 
اوريررة مصرررية ولنررا موقرر  متررا  اللرر  الررران   14العررالمي للمجررات االفري يررة ومسررجل فنررا 

 2021-1-15. تاريا الدخو   https://www.ajol.info/index.php/ajolالتالي: 
وينررد   لرر   مكانيررة الو ررو  وت سررين جررواة  JOLsم ررروع المجررات اللرري االنترنرر   (3 

المجرات الم كمرة التري ت  ررها الردو  ال اميرة  مكرن اال راع اللر  متيرد مرن البيانرات مرن 
. تراريا الردخو   / https://www.inasp.infoاللر  الرران  الترالي:خا  موق  الم رروع 

15-1-2021 
 4)  PKP    هي م ظمة راعيةCrossref   تساالد ال اشرين والمجرات اللر   2014م ر الا

 مكرررن اال ررراع اللررر   مرررن المعلومرررات تيررردملل Crossrefمرررن خررردمات  القصرررو  االسرررت.ااة 
 2021-1-15. تاريا الدخو   /https://pkp.sfu.ca/crossrefالران  التالي: 

(5)Crossref. Fee assistance. Available at: https://www.crossref.org/fee-

assistance/ .access at 15-1-2021 

https://www.ajol.info/
https://www.ajol.info/
https://pkp.sfu.ca/crossref/
https://pkp.sfu.ca/crossref/
https://www.inasp.info/project/journals-online-project
https://www.crossref.org/fees/
https://www.ajol.info/index.php/ajol
https://www.inasp.info/
https://www.inasp.info/
https://www.inasp.info/
https://pkp.sfu.ca/crossref/
https://pkp.sfu.ca/crossref/
https://pkp.sfu.ca/crossref/
https://www.crossref.org/fee-assistance/
https://www.crossref.org/fee-assistance/


 

CROSSREF

1468 

 الخدمات الحااعلية   3/ 3
الموق   قد  خدمات خا ة أو أساسية موجواة في قائمة الخدمات كما يوجد  
ن  خدمات الامة تسنل الملية التوا ل واالشتراس في الخدمات األساسية أو  

  خدمات الموق   ل  قسمين: تقسيمالخا ة لرلث سو  يتم  

 

 crossrefخ م   ملسسة  3شكل  
  

خدمات المؤسسة

خدمات خاصة

 Similarityخدمة فحص التشابه 
Check:

Cited-by( اقتبس بواسطة ) خدمة 

 Contentخدمة تسجيل المحتوى 
Registration

خدمة عالمة التقاطع كروس مارك 
Crossmark

خدمة البحث في قواعد البيانات 
Metadata Retrievalالوصفية

.Funder Registryسجل الممولين 

 Referenceخدمة الربط المرجعي 
Linking

.Event Dataبيانات االحداث 

خدمات عامة
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  .الخدمات العامة 1/ 3/3
مثل  الكتروني  توجد في أو موق   أل  التي  مكن  الخدمات  الخدمات   :هي 

 (1) وغيرها ومن خا  ف ص الموق  ،والرا الل  األسئلة ،والم تد ات  ،الت.االلية
  :ومن هرة الخدمات تبين وجوا خدمات ت.االلية نالموق  

الن  ريق   ➢ وخلث  الموق   م   التوا ل  االلكتروني  خدمة  البريد  استخدا  
الراجعة التوا ل من خا     هوالتور ة  م نا  وخلث الن  ريق الدة  رب 

Contact  وال كل التالي يو و  . ة التوا ل م  الموق 

 

 ي ئم قل Contact usت بح صفدة  4شكل  

(  ررر. ة التوا رررل الخا رررة نرررالموق ، ويتلرررو مرررن 4ويتلرررو مرررن ال ررركل  
خالنا البيانرات الم لو رة للتوا رل مثرل: االسرم األو  واألخيرر وال روال البريرد 

 االلكتروني وغيرها من البيانات والسؤا  الرو يريد المرسل جوانا ال  .
 

 خدمات الامة نالموق  6/1( قائمة المراجعة ال صر 1المل ق رقم   (1 
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األخر    ال ريقة      لمسؤو    لكترونيفريد  رسا    فعن  ريق    للتوا لأما 
  الل  معو  . ة  ل  فيانات التوا ل  أالن خدمة     الخدمة فكل مسؤو 

االجتماالي   التوا ل  وسائل  الل   الموق   خا   . ات  من  أو  الموق  
 المختل.ة. 

يوجد فنا م اركات  و   ،الخدمات الت.االلية نالموق   مدونة الموق : وهي من ➢
تص يف   ،األاللاء ويتم  ل داثتنا  فنا  بقا  المدونات  الرع    ويتم 
مدونة   امو وعي  التدوي ات  التالي  ال كل  ويو و  المدونة  هرة   الل  

 الموق .

 

 ت بح م  ةة يئم قل 5شكل  

اللينا، كما يتيو التور ة    ت ( شكل المدونة وأودا الم  ورا5يو و ال كل   
 الراجعة.

ويقد  الموق  خدمة اإلالال الن  خدمة اإلالال الن ال دوات والتدريب:   ➢
والتدريب،   خا   ال دوات  من  القائمة  ،  Education قائمةوخلث  وهي 

ما   تاجول  كل  الم تركين  فتعليم  التي    لي   الخا ة  الخدمات  لمعرفة 
وكيفية   المؤسسة،  البيانات    تقدمنا  واأل  واالشتراساخا   سئلة  نالخدمة 
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واجافتنا قائمة    ، ال ائعة  شكل  التالي  ال كل  وما    Educationويو و 
 ت توي  من معلومات. 

 

 Educationت بح شكل ق  مة  6شكل  

ينتم فتعليم المست.يدين أو الم تركين فير  كرل ( أل الموق  6تبين من ال كل  
 ،وكيفية التسجيل نالموق  ،ما   تاجول  لي  من معلومات الن خدمات الموق 

وغيرها من المعلومرات المنمرة التري  ،اخا  البيانات الو فية نالموق  وكيفية  
ل كل خدمة أالقصو  من خدمات الموق ، كما  االست.ااةتساالد العلو الل  

  .الموق  الخا ة لنا جتء خا  نالتعريف فنامن خدمات 
 قررررد  الموقرررر  نرررردوات : Webinarsخدمررررة ال رررردوات التدريبيررررة أول اليررررن  ➢

ويتم اإلالال الن ال ردوات اللر  الموقر    Webinars(1 تدريبية أول الين  
 

(1)Crossref. Webinars. Available at: https://www.crossref.org 
/webinars/. Access at 7-1-2021 
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 Webinars، كمررا يوجررد أرشرر.ة لكررل مررا سرربق مررن Webinarsالخررا  
القد مرة  Webinarsوقد لرووه أل   ،Webinarsالل  الص. ة الخا ة  

وسرررب المو ررروالات التررري  مو ررروعيار  يرررتم ترتيبنرررا اللررر  الصررر. ة ترتيبرررار 
تررم ترتيبنررا وسررب اللوررة الترري ألقيرر  فنررا  Webinarsكمررا يوجررد  ،ت اق ررنا

 .Webinarsلوات  يو و ويو و الجدو  التالي
 على م قل يئملسسة Webinarsئغ    2ج  ل 

 Webinarsالدا  اللوة    

 32 اللوة اإلنجليتية   .1

 7 اللوة البرتوالية   .2

 4 اللوة العر ية  .3

 3 اللوة الروسية  .4

 3 اللوة االسبانية   .5

 1 اللوة التركية  .6

 1 اللوة األوكرانية   .7

( أل المؤسسة منتمة فتقد م معلومات الن خدماتنا 2يتلو من الجدو       
لكررري تصرررل  لررر  أكبرررر الررردا مرررن  هنمعظرررم اللورررات ال يرررة الموجرررواة فررري العرررالم

وهرو ر ر  المجتمر   ،ولتقو  فت قيق الند  من  ن ائنا  هاألاللاء والم تركين
عريفيرة كاا مي، كمرا ور ر  المؤسسرة اللر  ترجمرة االرشرااات التالعلمي واأل
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وغيرها من اللورات وتر   واإلسبانيةنخدماتنا نالعديد من اللوات مثل: العر ية  
ناللوررة  Webinarsالرغم مررن كثرررة نرر ،تصررل  لرر  أكبررر الرردا مررن المسررت.يدين

 51مررررررررررن  جمررررررررررالي  Webinars 32  لرررررررررر   اإلنجليتيررررررررررة والترررررررررري و ررررررررررل  
Webinars   اللوررة اإلنجليتيررة  ويرجرر  هرررا  لرر  أل تقريبررار  %63أو مررا نسرربت

هي اللوة األساسرية للمؤسسرة فنري مؤسسرة أمريكيرة، كمرا أل اللورة اإلنجليتيرة 
فكان  ناللوة العر ية   Webinarsنسبة   وأما  ،لوة أساسية في الب   العلمي

  خا ما تم مقارنت  ن جم الدو  العر ية . وهرا الدا قليل جدار  %8تقريبا 

 قرررد  الموقررر  خدمرررة الت ويررر  الرررن يررردة: الرررن الخررردمات الجد  الت ويررر خدمرررة  ➢
  افة خدمات جديدة م  العلرم أل الموقر  ال  لريف الخدمرة الجديردة  ال 

نرالمختبرات  نعد م اق رتنا وتجر تنرا وت يمنرا وير  يروفر الموقر  مرا  سرم 
Labs  1)  ختبررررول وهرررو عبرررارة الرررن فريرررق متخصرررص ااخرررل المؤسسرررة 

تخررن نعرل و  ،المجتمر  العلمري ت.يرد التق يات والخدمات الجديردة التري قرد 
الربعل  أمرا جديردة Crossrefكروسرريف هرة التجرارل وتصربو خردمات 

قليل  الموجواة نال.عل في الخدمات ال الية اخالنا أو يتم   ،يت و فاآلخر  
، ومررن Labsم الرررع جميرر  التجررارل فرري  رر. ة ي تنرري وال  كتمررل ويررت

الترري نج رر  واللرر  وشررث أل ترردخل مررن الخرردمات  تجررارل الموقرر  ال اليررة
  Research Organization Registry الخا ررة نررالموق  خدمررة

وهري ، وهري خدمرة تسرجيل م ظمرة الب ر   (ROR ل    وتعر  اختصار
لكررل م ظمرررة خدمررة تقررو  فو رر  معررر  مسرررتدا  وقافررل لاسررتخدا  وفريررد 

وهررا المعرر  مرن شر ن  أل  لر  رقرم ومعرر  ثافر    ،(2 ن ثية فري العرالم
 

(1)crossref Labs.available at: https://www.crossref.org/labs/ .access at 7-1-

2021. 
(2)  ROR.available at: https://ror.org/ .access at 7-1-2021. 

https://www.crossref.org/labs/
https://ror.org/
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في كتانة اسم الم ظمة أو المؤسسة   االختا للم ظمة نول ال ظر الن  
و الترررالي  ،وهررررا  جعرررل مرررن السرررنل توويرررد كتانرررة اسرررم الم ظمرررة ،التعليميرررة

تجمي  كل فيانتنا وانتاجنا العلمي ت   اسمنا مما  سنل المليرة الت ليرل 
 الببليومترو.

 قرررد  الموقررر  خدمرررة ت ميرررل خدمرررة ت ميرررل المرررواا اإلرشررراا ة والتعريفيرررة:  ➢
المررواا االرشرراا ة والتعريفيررة ن شرركا  متعررداة مثررل الصررور مل.ررات ال.يررديو، 

 . Excelشي  الل  ألو م ترس الدا المعرفات الرقمية كما يتيو ت ميل أ 

و عد العرع السافق الن خدمات الموق  العامة تبين أل جمي  هررة الخردمات 
فكلنا تخدمنا وتو رو م تواهرا  ،و ع  للتعريف نالخدمات الخا ة نالموق 

السرررياب و  ،ل الخررردمات الخا رررة أن رررئ  مرررن أجرررل ت قيرررق هرررد  المؤسسرررةأل
 من الت.صيل.  ءالتالي يت او  الخدمات الخا ة ن ي

 الخدمات الخاصة  3/3/2
   هررا وي  وُ  هيتمت  الموق  نالعديد من الخدمات المنمة للمجتم  العلمي 

وأهررم خردمات الموقرر   هلخدمرة المجتمرر  العلمري مرا  قدمرر  مرن خرردمات الموقر  و 
وة المعر  الكيال الرقمي  تاوالتي أن ئ الموق  في األسا  لل يا  فنا خدمة 

DOI  . والتي سو  نت دا ال نا نالت.صيل في خدمة تسجيل الم تو 

 Content Registrationخدمة تسجيل المححوى  2/1/ 3/3

 لرر  اكت ررا  ال اشرررين وأم رراء المكتبررات  أا  نترنرر  ظنررور ال  ررر البررر اإل  
أل الرررروان  المؤا رررة  لررر  الم ترررو  الم  رررور فررري قررروائم المراجررر  قرررد  ينوالبررراوث

الم ترررو  ال رررد انتقرررا  الم ترررو  البرررر الويرررب لررررلث  ف رررل  فررري الو رررو   لررر 
 ،DOIن رراء روانرر  اائمررة للم تررو  وهرررة الررروان  أ لررق اللينررا  اوترراجوا  لرر  
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كروسررررريف ال ررررد تسررررجيل الم تررررو  اللرررر  موقرررر  مؤسسررررة  DOIويررررتم تسررررجيل 
Crossref،  وخدمررة تسررجيل الم تررو  مقدمررة لل اشرررين ومررن فرري وكمنررم مررن

اللمررري فررري شررركل الكترونررري مثرررل: الجامعرررات المؤسسرررات التررري تتررريو م ترررو  
والند  من هرة الخدمة وا و وم صو  اللي    ،والمؤسسات العلمية وغيرها

وسرريتم  (1 الررا  وتعريررف العررالم فوجرروا الم تررو  العلمرري ومكررال وجررواة   وهررو 
 الرع هرة الخدمة في العديد من ال قاط وهي:

  تكلاة االشحراك بالخدمة -1

كرررل و  الم رررتركة نالمؤسسرررة،فرررل تكرررول للمؤسسرررات  ،الخدمرررة ليسررر  مجانيرررة  
DOI  مصردر شركلتختلف قيمرة المبلرع وسرب و   ،يتم تسجيل  يتم الدف  مقافل 

يختلرف المبلررع مررة، ف المعلومرات وكرول المصردر ن ررر مرن قبرل أو ي  ررر ألو 
ت ووقرررائ  المرررؤتمرات وأوراب المرررؤتمراالمررردفوع الرررن مقالرررة فررري اويرررة أو كترررال 

فررر خا كانرررر   والتقرررارير ال. يررررة وأوراب العمرررل واأل رووررررات والرسرررائل الجامعيررررة
جديرردة أو لررم ت  ررر قبررل خلررث يررتم افرر  واوررد اوالر ال نررا، أمررا  خا كانرر  قد مررة 

من الدوالر، وتقو  المؤسسة فتخفيل قيمرة التسرجيل لإلنتران   0.15فيتم اف   
والتررري  مكرررن أل  ،د مرررةال.كررررو القرررد م لت رررجي  ال اشررررين إل رررافة أالمرررالنم الق

أما األنواع األخر  من أشكا  مصاار المعلومات فيتم ت ديد   تكول كثيرة جدار 
ال رردما  كررول العمررل جديررد أو قررد م وجميرر  المبررالع ال  مبلررع لنررا  ختلررف أ لررار 

وقررد يررتم  لورراء االشررتراس نالخدمررة لررربعل ، (2 رالرردوالر الواوررد للمصررد   تتعررد 

 
(1) Crossref. Content Registration. Available at: 

https://www.crossref.org/services/content-registration/ . access at 7-1-

2021 
(2) Crossref .Fees .Available at. https://www.crossref.org/fees/ . access at 

7-1-2021. 

https://www.crossref.org/services/content-registration/
https://www.crossref.org/fees/
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 African   :خات الدخل الم خ.ل والتري يراالنرا ثراا هيئرات الدو  ال امية 
Journals Online (AJOL), INASP and their JOLs initiatives, 

.Public Knowledge Project the). 
مرن  فتعي ر  يقرو  ال اشررو  ،للمصردر DOIقبل تسجيل الم تو  يتم تعيين 

سررريتم الررررع و  DOI ناسرررتكما خرررا  الباائرررة التررري تتي نرررا المؤسسرررة لررر  
  .في الجتء التالي DOI كيفية تعيين

 DOIتعيين  -2
نمجرررا االشررتراس فرري المؤسسررة   صررل العلررو اللرر  ناائررة معررر  رقمرري 

مرن خرا    رافة الوقرة خا ررة  DOIوالتري تسرمو لر  ن ن رراء  ،للكيانرات 
  DOI، وال كل التالي يو و مكونات ن 

  
 ت بح مك ة   يئمعرف يئرقمي ئلكت ة    7شكل  

ال كل   من  للكيانات  7 يتلو  الرقمي  المعر   أل   )DOI   من يتكول 
 أر عة أجتاء وهي:  

 .DOIيد  الل  ن اب م ظمة ( 1رقم    -1

https://www.ajol.info/
https://www.ajol.info/
https://www.inasp.info/project/journals-online-project
https://pkp.sfu.ca/crossref/
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رقررررم ثافرررر  مخصررررص لوكالررررة التسررررجيل وهررررو ( ويررررد  اللرررر  2رقررررم   -2
 Handle الررن أو ت بيررق آخررر ل ظررا  DOIوهرررا  ميررت  10الرررقم

system 1) . 
يتم ت ديدة من قبل  ( ويد  الل   3رقم   -3 الباائة  لل اشر ويسم   رقم 

 مؤسسة التسجيل. 

الل   4رقم   -4 ويد   أو  (  الرو  لع   الاوقة  ويسم   الم تو   رقم 
   داة ال اشر للمصدر.

ويجرب  ،لمؤسسرة رقرم فريرد لكرل ناشرر ن ير   كرول معرفرا لنررا ال اشرروت دا ا
   رردا لمصرردر المعلومررات وترر  ال  وفريرردار  مميررتار  اللرر  ال اشررر أل   رردا رقمررار 

تررداخل فررين مصرراار المعلومررات المختل.ررة فمررثا: أوررد مجررات جامعررة االزهررر 
 DOIتنا وأخررت مقاال أخرت  Al-Azhar Assiut Dental Journalوهي 
،  527523والباائة التي وداتنا لنرا المؤسسرة كانر    2822 ل     8226من  

تنرررررا أرقرررررا  مرررررن والمجلرررررة الدوليرررررة لعلرررررو  المكتبرررررات والمعلومرررررات أخررررررت مقاال
 .(2  394582والباائة التي وداتنا لنا المؤسسة كان   3931 ل  2735

  

 
للمتيرررررد مرررررن  20.500وتبررررردأ الباائرررررة الخا رررررة نررررر  مرررررن  DOهرررررو نظرررررا  إلتاورررررة رقرررررم  (1 

. ترراريا اال رراع  / http://www.handle.netالمعلومررات  مكررن زيررارة الررران  التررالي:
10-1-2021.  

(2) crossref  title list. Available at: https://www.crossref.org/titleList/ 
.access at 10-10-2021. 

http://www.handle.net/
http://www.handle.net/
http://www.handle.net/
https://www.crossref.org/titleList/
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 أشكال المححوى الذي يحم تسجيله -3
للعديرررد مرررن المصررراار وهررري: مقررراالت  سرررت ي  ال اشرررر تسرررجيل م ترررو   

المرررررا  المرجعيرررررة واأل روورررررات واأل ،الررررردوريات والكترررررب وفصرررررو  الكترررررب 
والم  ررورات المعلقرررة ووقرررائ  المرررؤتمرات والتقرررارير وأرواب العمرررل ومراجعرررة 

خررررررر غيررررررر آاالقرررررررال، كمررررررا أل المؤسسررررررة تسررررررمو فتسررررررجيل أو م تررررررو  
 برررررة ولكررررن اللرررر  ال اشررررر مخا ،م صررررو  الليرررر  فرررري سياسررررة المؤسسررررة

الاز ، وتسمو المؤسسة لل اشر فتعديل البيانات التي ترم   التخاخ المؤسسة  
وهرا   ج  ال اشرين الل  التعديل  اول أو رسو    افية،  تسجيلنا سانقار 

أنررواع  البيانررات الو ررفية الترري يررتم تسررجيلنا ت رردا المؤسسررة و  والتصرر يو،
 .سيتم الر نا في الجتء التاليوهرة البيانات 

تساجيل بياناات أي عناار علا    عملياة  عناد  إياداعهاحي يحم  البيانات ال -4
 موقع المؤسسة

تسمو المؤسسة فتسجيل البيانات الو رفية للم ترو  نمرا  سرمو نرالتعريف 
 نالم تو  ن كل   يو وي  تسمو فتسجيل:

ال ررروال ، اسرررم المؤلرررف :المتمثلرررة فررري البيانرررات الو رررفية الببليوجرافيرررة -1
 وغيرها.  ،تاريا ال  ر  ،العمل

فيانررررات و ررررفية  ااريررررة: والترررري تتلررررمن معلومررررات الو ررررو  للرررر ص  -2
للرر ص الكامررل ومعلومررات  URLو ،DOIأرقررا  المقرراالت أو  ،الكامررل

 التمويل وال تائ  الم  ورة.
الل  كيفية ت ظيم وودات الب   سواء ااخل وت توو  فيانات هيكلية: -3

كونة ل  كول كتال يتكول من فصو  أو فصو  م ك  ،ال صر الب   
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في ررب  يررداع السلسررلة ورقمنررا، وكرررلث  ،مررن  رر. ات وسلسررلة الكتررال 
الرررداا التررري اللررر  الررردا مرررن األ ت تررروو المجلرررة  :هيكلرررة المجلرررة فمرررثا

 . (1 الل  الدا من المقاالت  ت توو 
ه وخلررررث لتوويررررد المليررررة  ررررب معي ررررة لتسررررجيل الم ترررو   ت رررردا المؤسسررررةكمرررا 

الم تو  المسجل والتعامل مع  التسجيل و مال أل تتمكن البرام  من قراءة 
 وهرة ال رب هي.

 طرق تسجيل المححوى  -5
لرلث تتيو المؤسسة س    XML  تان التسجيل  ل  ت ويل المل.ات  ل  لوة  

 المعلومررررات تقررررو  فت ويررررل وثرررراا أاوات مسرررراالدة  ، رررررب لتسررررجيل الم تررررو  
 ،XML، وثررراا  ررررب إليرررداع البيانرررات الو رررفية فت سررريقXMLال صرررية  لررر 

ال اشررر  خا قرررر ف، للتسررجيل  ختارهررافرري ال ريقررة الترري  لل اشررر األمررر متررروسو 
سررو  يررتم  يررداع البيانررات مررن خررا  اإليررداع   فنرررا  ع رر  أنرر XMLاسررتخدا  

 المباشر الرو ل  ثاا  رب هي:

 :  XML رب اإليداع المباشر الن  ريق 
 web depositمررن خررا  نمرروخن   JATS XMLت ميررل  ✓

 /https://appsCrossref.orgالمترا  اللر  الرران  الترالي: 
webDeposit/. . وايداع البيانات من خال 

 
(1) Crossref. Content Registration Available at https://www.crossref.org/ 

education/content-registration/#00116.  Access at.9-1-2012. 

https://www.crossref.org/education/member-setup/direct-deposit-xml/web-deposit-form/
https://appscrossref.org/%20webDeposit/
https://appscrossref.org/%20webDeposit/
https://appscrossref.org/%20webDeposit/
https://appscrossref.org/%20webDeposit/
https://www.crossref.org/%20education/content-registration/#00116
https://www.crossref.org/%20education/content-registration/#00116
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من خا  األااة الخا ة نالمؤسسة المتاوة الل    XMLت ميل   ✓
 /https://doi.Crossref.org/servletالررررران  التررررالي: 

useragent .واإليداع من خالنا ، 
ويرررر  تت ررررو   THTTPS POSمررررن خررررا   XML يررررداع  ✓

 االنتظار للمعالجة والتقييم.المل.ات وتكول في قائمة 

 ورد  األاوات  فيمك ر  اختيرار، XML  كرن ال اشرر يريرد اسرتخدا ولكن  خا لم 
 واألاوات المساالدة هي:  ،التي تساالدة في التسجيل ،المساالدة

للمجرات الم.توورة:  Crossref XMLكروسرريف البرنام  المسراالد  -1
 مكن استخدا  هرة األااة ال دما يتم تسجيل م تو  للمجات م.تووة 

 المصدر.

اسررتخدا  هرررا ال مرروخن لتسررجيل  ويمكررننترنرر  نمرروخن اإليررداع اللرر  اإل -2
البيانرررررات الو رررررفية للمجرررررات والكترررررب ووقرررررائ  المرررررؤتمرات والتقرررررارير 

.https://apps وهرررو مترررا  اللررر  الرررران  الترررالي  ،(1 واأل روورررات 
.org/webDepositCrossref/  ويو رررررررو ال ررررررركل الترررررررالي شررررررركل

 نترن .استمارة التسجيل من خا  اإل

 
(1) Crossref . Available at :https://www.crossref.org/education/ member-

setup/choose-content-registration-method/ .access at 12-1-2021. 

https://doi.crossref.org/servlet/%20useragent
https://doi.crossref.org/servlet/%20useragent
https://apps.crossref.org/webDeposit/
https://apps.crossref.org/webDeposit/
https://apps.crossref.org/webDeposit/
https://apps.crossref.org/webDeposit/
https://www.crossref.org/education/%20member-setup/choose-content-registration-method/
https://www.crossref.org/education/%20member-setup/choose-content-registration-method/
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 ت بح يستم رة يئتسجتل يئمت دة على يالةترة   8شكل  
وي  تختلف    ،( أن  ال د تسجيل الم تو  يتم ت ديد نوال 8تبين من ال كل  

ويتم   افة الع وال وغيرها من    ،وسب نوع الم تو  المراا تسجيل   االستمارة
   .فيانات المقالة

الو فية   -3 البيانات  وهو  Metadata Manager  betaمدير   )
ملا  جديد للمؤسسة وفي مرولة التجريب وال  مكن استخدام  اال  

 فق .  م  م تو  المجات 

https://www.crossref.org/education/member-setup/metadata-manager/
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 ت بح يئتسجتل ع  طرتق م تر يئيت ة   يئ صفتة  9شكل  
ال كل   استخدا   9ويو و  خ وات   )Metadata Manager    لتسجيل

 الم تو  ويت لب التسجيل للدخو  لنرة الخدمة. 

 ، وال د التسجيل ن و من هرة ال رب ف ل البيانات تت و   ل  قائمة االنتظار
الت ميل   لل اشر  المؤسسة، ويمكن  تتم مراجعتنا من قبل  وتكول معلقة وت  

القائمة  00010وت    الل   العدا    . معلق  زاا  ف ل    الل أما  خا  الرقم  هرا 
ت. لالملية   سو   للبيانات  ال دما  قل    ،االرسا   الت ميل  استئ ا   ويمكن 

 . 00010العدا الن 

المؤسسة  ال اشرين في  العديد من  ال اشرين   كل الا     ترس  فلع الدا  وت  
مؤسسة   في  الم تركين  ت دي  آفي    Crossrefكروسريف  للدوريات  خر 

تم    ،ناشرار (  42021  ت دي  آفي    DOI  (91057779  تسجيل  وقد  خر 
فلع   في ما  للمؤتمرات    DOIالدا  للموق   أخر    6603584المسجل  وفق 

https://www.crossref.org/education/member-setup/metadata-manager/
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الل     ،ت دي   موزع  المجتم   العالم    139وهرا  مستو   الل    ،  (1  اولة 
في   العلو  م اركة  الن  مجم   تقرير  المؤسسة  ويتم    خدماتنا،وتع ي 

ال صو  الل  هرا التقرير من خا  الب   ناسم ال اشر في موق  المؤسسة  
 ا  الل  الران  التالي : المت
  https://www. Crossref .org/members/pre/      الب فمثا ال د 

   :تع ي تقارير الم اركة ل  ال كل التالي  Wileyمثل الن م اركة ناشر 

 

 Crossrefكر سرتف تق رتر يئمش ركة يئمت دة ع  يئة شرت  على م قل  10شكل  

 ،( نتائ  تقارير م اركة ال اشر في خردمات المؤسسرة10يتلو من ال كل   
ونسررربة  ،ونسررربة المراجررر  ،فيوجرررد العررردا اإلجمرررالي للم ترررو  الررررو ترررم تسرررجيل 

 
(1) Crossref. Reports depositor. available at 
https://data.crossref.org/reports/depositorJ.html   . access at 8-1-
2021 

https://data.crossref.org/reports/depositorJ.html
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 ريل اكمرا يوجرد ت.. ومعرفات اوركيد وغيرها مرن الخردمات   ،المراج  الم.تووة
وغيرها من المواا التي ترم  ،الن الدا مقاالت الدوريات والكتب وفصو  الكتب 

  .يداالنا وتسجيل الم تو  لنا الل  المؤسسة 
كمررررا يوجررررد نالمؤسسررررة موقرررر   مكررررن مررررن خالرررر  معرفررررة الرررردوريات المسررررجلة 

وسر وات االشرتراس فري خدمرة تسرجيل الرداا المسرجلة لكرل اوريرة نالمؤسسة واأل
وللتو رريو سررو  يررتم الرررع مجررات جامعررة االزهررر نالب رر  الررن  ،الم تررو  

 .https://wwwالردوريات المسرجلة لنرا نالمؤسسرة مرن خرا  الرران  الترالي: 

Crossref.org/titleList/ ،و الب ر  نكلمرة Al Azharم اختيرار جامعرة وتر
وهري أكثرر جامعرة  ،زهررل معظم اوريات   كرول فري مسرماها اسرم األأل زهراأل

ممرا سرنل مرن المليرة الب ر  واسرتخران   لنا اوريات متاورة اللر  ف رث المعرفرة
 تبرررين مرررن خرررا  الب ررر  فررري قائمرررة الررردوريات المدرجرررة فررري قاالررردةو  ،ال تررائ 

 وهرة الدوريات هي:  (1 اوريات خا ة نجامعة االزهر Crossrefكروسريف 
   Crossrefكر سرتف   رت   ج معة يالز ر يئم رجة في ق ع ة يت ة    3ج  ل 

االالداا المسجلة   اسم الدورية  
 س وات االشتراس  الل  الموق 

1.  Al-Azhar Journal of 
Pharmaceutical Sciences  963 2012-2020 

2.  Al-Azhar Bulletin of Science 355 1999-2020 

3.  The Scientific Journal of Al-
Azhar Medical Faculty Girls 262 2013-2017 

 
(1) CROSSREF: https://www.crossref.org/titleList/ .Access at.9-1-
2012. 

https://www.crossref.org/titleList/
https://www.crossref.org/titleList/
https://www.crossref.org/titleList/
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االالداا المسجلة   اسم الدورية  
 س وات االشتراس  الل  الموق 

4.  Al-Azhar Journal of 
Dental Science 105 2016-2020 

5.  Journal of Al-Azhar University 
Engineering Sector 102 1999-2020 

6.  Al-Azhar University Journal of 
Virus Research and Studies 92 2007-2020 

7.  Al-Azhar Journal of 
Agricultural Research 89 2019-2020 

8.  Al-Azhar Assiut 
Medical Journal 80 2016-2020 

9.  Al-Azhar Journal of Pediatrics 33 2013-2014 

10.  Al-Azhar Dental Journal for 
Girls 25 2016-2020 

11.  The Scientific Journal of Al-
Azhar Medical Faculty Girls 10 2017-2020 

12.  Al-Azhar Assiut Dental Journal 6 2018-2020 

13.  Al Azhar International Medical Journal 1 2020 

زهرررر نمصرررر وهرررررة اوريرررة لجامعرررة األ 13( ظنرررور 3 الجررردو  ويتلرررو مرررن 
وأكثررر  ،الرردوريات لنررا معرفررات رقميررة ألالررداا معي ررة تررم ت ديرردها اللرر  الموقرر 
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-Azhar Journal of Pharmaceutical Sciences Alهررررة الررردوريات لنرررا أالرررداا مجلرررة 

  2012ومتا  لنا أالداا م ر الا  ، وهي مجلة متخصصة في ق اع الصيدلة
 وأقررررررررررررررررررررررررررل اوريررررررررررررررررررررررررررة هرررررررررررررررررررررررررري DOIولنررررررررررررررررررررررررررا  فيانتنررررررررررررررررررررررررررا مسررررررررررررررررررررررررررجلة

 Journal Medical ationalIntern Azhar-Al متررررررا  لنررررررا اللرررررر  ف ررررررث  وهرررررري
 ، ور مررا يرجرر  العرردا الكبيررر لرربعل 2020المعرفررة الررا  واوررد فقرر  وهررو الررا  

 .الرردوريات أننررا أتاورر  جميرر  أالرردااها  لكترونيررا تررم تسررجيل معررر  رقمرري لنررا
أمرررا الررردوريات التررري لنرررا أالرررداا قليلرررة فنررري لرررم تسرررجل  ال هررررة المقررراالت اللررر  

الررداا أخررر  لسرر وات أخررر  اللرر  موقعنررا فرري أ الموقرر  اللرر  الرررغم مررن أل لنررا 
كروسررررريف ف رررث المعرفررررة ولكرررن لررررم يررررتم تسرررجيل الم تررررو  الرقمرررري لنرررا اللرررر  

Crossref.  

  م  مؤسسة   كما اتلو من خا  تص.و موق  المؤسسة أل المؤسسة تتعاول 
تسجيل  ه  (Data cite    1  ااتاسي   الملية  في  المؤسستال  تتعاول  وي  

نكل   الخا ة  البيانات  قاالدة  في  المسجل  الم تو   والو و   ل   الم تو  
تستخد  كل مؤسسة م نما المستواع الخا  نالمؤسسة األخر  في  و   ،م نما

 الملية التسجيل. 

والل  الررغم مرن الكرم النائرل مرن البيانرات المسرجلة نالقاالردة والكرم النائرل مرن 
DOI ال أنررر  ترررم اكت رررا  الررردا مرررن  هالمسرررجل DOI  غيرررر الصررر ية أو غيرررر

 DOIوالتررري ال تو رررل للم ترررو  فرررل ال رررد الب ررر  اللينرررا اللررر  موقررر  الم.علرررة 
خرررا ئ، أو  مكرررن القرررو  اللينرررا أننرررا غيرررر قانونيرررة وقرررد ر ررردت  DOIتع ررري 

 
(1) Data cite. Available at: https://datacite.org/ .access at 12-1-
2021. 

https://datacite.org/
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 ,Franceschiniفي اراسة   2016الا   غير الص ي ة   DOI  هرة نعل 
Fiorenzo, Domenico Maisano, Luca Mastrogiacomo،  التري و

، واسرررتجاف   (Scopus 1 سررركو د الويرررر قانونيرررة فررري DOIاهتمررر  نررر خران 
Elsevier وقامررررر  فتصررررر يو األخ ررررراء التررررري ورات  ،ل ترررررائ  هررررررة الدراسرررررة
،  Scopusوجردت أخ راء فري   2020الرغم من خلث ف.ي الرا  و نالدراسة،  

 ,Huang, Meitingوقرد تبرين هررا مرن خرا  نعرل الدراسرات م نرا اراسرة 
and Weishu Liu  ثبرر  وجرروا أالترري DOI غيررر قانونيررة ويمكررن تميتهررا
   فرررريقانونيررررة تسررررببغيررررر ال DOI كمررررا أل  Scopusنسررررنولة اللرررر  قاالرررردة 

أخ ررررراء معالجرررررة القاالررررردة لل ياسرررررات الببليومتريرررررة، كمرررررا أننرررررا تعيرررررق المليرررررة 
لرربعل  DOI. وقررد تررم الت كررد مررن نعررل (2 االسررترجاع لمصرراار المعلومررات 

 DOIاوريات المكتبات والمعلومات المتاوة الل  ف ث المعرفة المصرو وأخرر 
المتاوررررررررررة اللرررررررررر  الررررررررررران  التررررررررررالي:  DOIوالب رررررررررر  ال نررررررررررا فرررررررررري مؤسسررررررررررة 

https://dx.doi.org/     الرن    االسرتعا وقد تبرين مرن خراDOI  أل نعرل
مرن أو مقالرة  DOIال  عمرل مثرل: مجلرة ال.نرسر  فع رد أخرر   DOIالمجات  

.عررل نعررد، وهرررا يل.رر  والب رر  ال رر   ع رري أل الرررقم غيررر  رر يو أو أنرر  لررم  ُ 
كروسرررريف تنرررا اللررر  اوتسرررجيل فيان DOIناشررررو الررردوريات  لررر  متانعرررة  نظرررر

 
(1) Franceschini, Fiorenzo, Domenico Maisano, and Luca 
Mastrogiacomo. "The museum of errors/horrors in Scopus." Journal 
of Informetrics 10.1 (2016): 174-182. 
(2) Huang, Meiting, and Weishu Liu. "Substantial numbers of easily 
identifiable illegal DOIs still exist in Scopus." Journal of 
Informetrics 13.3 (2019): 901-903. 

https://dx.doi.org/
https://dx.doi.org/
https://dx.doi.org/
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Crossref   وليد فق  أخر الرقم والد  تسجيل البيانات فمثا: المجلرة الدوليرة
لعلرررو  المكتبرررات والمعلومرررات مترررا  لنرررا اللررر  ف رررث المعرفرررة االرررداا م رررر الرررا  

لرم  سرجل فيانرات للدوريرة   Crossrefكروسرريف      ال أل مؤسسرة 2014
وال تسررجل فرري  DOIل الدوريررة ت صررل اللرر    فقرر ، وهرررا أل2020 ال الررا  

ال د الب     2020لرلث نجد أل جمي  المقاالت قبل   هخدمة تسجيل الم تو  
أل   ال رري رقرم غيرر  رر يو أو غيرر م.عرل  وهرررا ر مرا يرجر   لررDOI الرن 

ت المصرررررية لجميرررر  المجررررا DOIف ررررث المعرفررررة المصرررررو هررررو الرررررو  ع رررري 
و الترررالي لرررم  سرررجل الم ترررو   ال لعرررا   هالمدرجرررة فررري قائمرررة الررردوريات العر يرررة

وهررو   Crossrefكروسررريف هرو المسررجل فري قاالرردة فيانرات  لرررافقر   2020
DOI .يو   

مرررن الخررردمات  DOIو ررررلث يتبرررين أل خدمرررة تسرررجيل الم ترررو  وإال ررراء رقرررم 
وهرررري مررررن أهررررم  ،Crossrefكروسررررريف األساسررررية الترررري أن ررررئ  مررررن أجلنررررا 

ترك  ت ديرد  ننان   ال أ  اهتما  المؤسسةالرغم من   و   ، ابخدماتنا الل  اإل
DOI    ممرا نرت  ال ر  نعرل األخ راء  هلل اشر، وكرلث الملية تسرجيل الم ترو

اللررر  ويرر   مكرررن أل يتويرررر مكررال الم ترررو   هغيرررر الصررر ي ة DOIو عررل 
كمرررا أل  ،االنترنررر  وال  قرررو  ال اشرررر فت ررردي  البيانرررات اللررر  موقررر  المؤسسرررة

ال اشر  مكن أل  كت.ي ن اران كم نسي  من البيانات الو فية أو  كت.ي ن خر 
DOI . وال  سجل الم تو  في خدمة تسجيل الم تو 

اسحرجاع  ( )االميتادات)الوصفيةخدمة الضحث في قواعد البيانات    2/2/ 3/3
 Metadata Retrievalالبيانات الوصفية( 

وجعل    ،الورع األساسي من المؤسسة هو توفير آلي  جيدة للتوا ل العلمي 
و  للجمي   متا   العلمي  نسنوليالم تو   الو و   لي   ف ل    ةهمكن  لرلث 
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ل  لن تكتمل  ال ن تاوة    DOIالورع األساسي من تسجيل الم تو  وإتاوة  
والو و   لي  ن ريقة    ،هرة البيانات للمجتم  العلمي ن كل  مكن الب   في 

وهرة   هسنلة الو فية،  البيانات  استرجاع  خدمة  أهمية  جاءت  ه ا  ومن 
البيانات   وقواالد  المكتبات  وأنظمة  وال اشرين  للباوثين  متاوة  الخدمة 

ال هرة  المؤسسة  قدم   وقد  مختل.ينالببليوجرافية،  شكلين  في  شكل    : خدمة 
وشكل مقد  للبرام    ،م     االست.ااةو أو فرا  أ مكن للباو     للمست.يد م اسب  

 م    االست.ااة مكن لثنظمة والبرام  

 

 ت بح حة يع يئيدث في ق ع ة يئيت ة   يئ صفتة يئخ صة ي ئملسسة 11شكل  
ال كل   البيانات  11ويو و  قواالد  في  للب    البرنام   واجنة  تقسيم   )

 الو فية وهي:

خدمرة الب ر   :: وهررة الخدمرة مقسرمة  لر  قسرمينخدمة الضحث للمسحايد ➢
فررررررررري البيانرررررررررات الو رررررررررفية التررررررررري ترررررررررتم مرررررررررن خرررررررررا  الرررررررررران  الترررررررررالي: 

.orgCrossref https://search./ ، وخدمةySimple Text Quer. 

https://search.crossref.org/
https://search.crossref.org/
https://search.crossref.org/
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الو فية -1 البيانات  في  الب    مجانية  :خدمة  خدمة  خدمة   ،وهي  وهي 
الو فية البيانات  الن  المؤسسة  في  األساسية  ال كل    ، الب    ويو و 

 التالي  . ة الب   الرئيسية لنرة الخدمة. 

 

 خ مة يسترج ع يئيت ة   يئ صفتة ئليشر  12شكل  

ال كل   من  الكتب  12يتلو  الن  الب    تتيو  مكانية  الخدمة  أل   )
  DOI وأ  ،و اسم المؤلفأ   ،وغيرها من خا  الب   نالع والوالمقاالت  

وغيرها من البيانات الو فية التي  مكن من خالنا  ،  ORCID IDأو  
 ال كل التالي:كما نوتظنر نتائ  الب    ،الو و  للم تو  
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 مستفت  ةت  ج يئيدث في خ مة يسترج ع يئيت ة   يئ صفتة ئل 13شكل  
نتائ  الب   الن  13ويو و ال كل    )DOI    معين وي   ع ي أرقا

DOI   نالعديد من ال رب مثل:  ويتيو فلترة ال تائ   ،من البيانات   هاوغير 
المعلومات  مصدر  وال اشر  ،شكل  ال  ر  الممولة   ،وس ة  النيئة  واسم 
الم تو  الل  موق     DOIرقم  للب  ، و اللو  الل    ال   تتم اإلوالة 

ت تا  ال  مجانية  الخدمة  وهرة  أو  ل    نال اشر  المؤسسة  اللوية   ل  
 .(1  االشتراس نالخدمة 

البسي   خدمة  -2 ال صي  من    :ySimple Text Quer  الب     مكن 
المؤلف  ن   الرو  عمل  نالب    الخا ة  المراج   قائمة  و    خالنا 

المراج   DOIالستيراا   نقائمة  قائمة    ،الخا ة  قص  الن  ريق  وهرا 

 
(1) Crossref. metadata-retrieval .available at :https://www.crossref.org/ 

services/metadata-retrieval/ .access at 13-1-2021 

https://www.crossref.org/%20services/metadata-retrieval/
https://www.crossref.org/%20services/metadata-retrieval/
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الب    خانة  في  و عنا  ثم  التالي  . ة    ،المراج   ال كل  ويو و 
 الب   الن المراج . 

 

 ت بح صفدة يئيدث ع  يئمعرف   يئرقمتة ئق  مة يئمريجل  14شكل  

ال كل  واستيراا  14ويو و  الب    لل اشر    DOI(  . ة  المراج   لقائمة 
القائمة   أو  المراج   قائمة  و    ويتم  المراج ،  ر    الملية  لتسنيل  والباو  

فيظنر المراج  التي     submit ثم اللو  الل  زر  ،الببليوجرافية في المر  
ما أ  .الخا  فنا  DOIومسجلة في قاالدة فيانات المؤسسة فرقم  ،  DOIلنا  

لنا   ليد  التي  و      DOIالمراج   وهرة  URLيتم  هم  أ من    الخدمة  لنا 
  ، وهي خدمة مجانية، الخدمات التي تقدمنا المؤسسة للباو  ن ريقة مباشرة

ت اولنا   يتم  والتي سو   المراج   ر    خدمة  وهي  أخر   خدمة  في  وتساالد 
 .نالت.صيل في ال.قرات التالية
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 واجهة الحطبيق للبرامج  ➢
البيانات    لقواالد  مخصصة  خدمة  وهي  للبرام   مخصصة  ت بيق  واجنة 

تسجيل   ومؤسسات  المكتبات  الواجنة و   ،DOIوأنظمة  هرة  من خا   يمكن 
المؤسسة في  المسجلة  البيانات  من  هائل  كم  متاوة    ، استيراا  الخدمة  وهرة 

   الل  الران  التالي:
doc-api-/rest Crossref https://github.com/    الران   مكن وهرا 

ويتم  يداع البيانات    ،الل  فيانات ال اشرين والمؤسسات   خال   ستعا  مناإل
الو فية الل  هرا الران  وتصبو متاوة نعد تسجيلنا في المؤسسة ن والي 

 ، وهرا يد  الل  السرالة ال.ائقة في  تاوة الم تو . قة فق اقي  20

 Reference Linkingخدمة الربط المرجعي  2/3/ 3/3
الررااة مررا تتلررمن أو مقالررة قائمررة المراجرر  الترري اسررتخدامنا الباورر  فرري هرررة 

كروسررررررريف ومؤسسررررررة  ، للتعررررررر  اللرررررر  المو رررررروع ومعرفررررررة أنعررررررااةالمقالررررررة 
Crossref  الررو  م تو  التقد  خدمة مركتية لل اشرين تمك نم مرن االرتبراط نر

كرران  ثافر ، وهررة الخدمرة  DOIمن خا  قائمة المراجر  ناسرتخدا     ي  رون 
ي تقرل  من أجرل ألنالمؤسسة،    االشتراسلتامية الل  جمي  األاللاء وت ترط   

من   االست.ااةويكول أكثر فائدة، ويمكن للباو   ،الم تو  العلمي ن كل أكبر
الب رر   الخدمررة الررن  ريررق و رر  قائمررة المراجرر  الخا ررة فب ثرر  فرري  خدمررة

للمراجررر   OIDلي صرررل اللررر   ySimple Text Quer ال صررري البسررري 
مجانرررا للباوررر  أمرررا ال اشرررر فيجرررب أل  كرررول هررررا يكرررول و  ،ويلرررعنا نالمقالرررة

 ترررو  الررررو ي  ررررة، و الترررالي ترررتمكن اللرررو نالمؤسسرررة ليرررتم ر ررر  المراجررر  للم
 الموقرررر و  ،التررري وصرررل  اللينرررا المقالرررة االست رررنااات المؤسسرررة مرررن وسرررال 

وال.ررررب في نرررا و رررين  يرررداع المراجررر  ال رررد  يرررداع  ،كيفيرررة ر ررر  المراجررر  يو رررو

https://github.com/CrossRef/rest-api-doc
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ويرر  أل  يررداع قائمررة المراجرر  شرررط وم لررب ال ررد تسررجيل  هالبيانررات الو ررفية
 DOIأمررا المليررة ر رر  المراجرر  فتكررول خا ررة نعمليررة تسررجيل رقررم  .الم تررو  

و رلث  مكرن ر  نرا وتقرو  المليرة ر ر    هالخا  نكل مرج  في قائمة المراج 
فررا  DOIمررا المراجرر  الترري لرريد لنررا أ ،فقرر  DOIالمراجرر  للمراجرر  الترري لنررا 

 .(1 ة الر  تدخل في الملي

 by-Cited بواسطة( )اقحضسخدمة  4 /3/3/2
تع ي هرة الخدمة معرفة المقاالت التي است رندت نالمقالرة التري   لر  اللينرا  

وكيررف تلقرري  ،وكيررف تمك رر  مررن اإل ررافة الرر  األفكررار أو ت ررديثنا ،الباورر  
وتقرد  روانر    ،الخدمرة الردا االقتباسرات   هررة  وتعرع   المعلومات المجتم  هرة  

و الترالي فر ل المسرت.يد ال نرائي مرن الخدمرة هرو الباور ،   ه ل  أوراب االقتبا 
الن   افة المراجر  هرو ال اشرر ال رد المليرة تسرجيل الم ترو ،    ولكن المسؤو 

ال دما  سجل فيانات الم تو  الخا  نر   ،ال اشرنالخدمة   ظنر ارتباطوهرا  
 .OIDللمراج  التي لنا  OIDج  ويليف يدرن قائمة المرا

 قررو   ولنرررا ،ت ترران الخدمررة  لرر  اشررتراس فرري المؤسسررة وأل تكررول اللرروا فنررا
يررتم  عرردها و  ،ال اشررر الم ررترس نرر فاس المؤسسررة فرغبترر  فرري االنلررما  للخدمررة
ل أ ، ويتلررروالت كيرررد اللررر  ال اشرررر ناشرررتراك  فررري الخدمرررة مرررن قبرررل المؤسسرررة

  كول الل  ثاا خ وات وهي:االشتراس في الخدمة 

  

 
(1) Crossref.  reference-linking .available at:  https://www.crossref.org/ 

services/reference-linking/ access at 13-1-2021  

https://www.crossref.org/%20services/reference-linking/
https://www.crossref.org/%20services/reference-linking/
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 خطوات االشحراك بالخدمة 1/ 3/3/2/4
 قرررررو  العلرررررو ن يرررررداع المراجررررر  ناسرررررتخدا  خدمرررررة تسرررررجيل الم ترررررو   -1

 نالمؤسسة لاشتراس نالخدمة. واالتصا 

معرفرررات نالتقرررو  المؤسسرررة نم انقرررة البيانرررات الو رررفية فررري المراجررر   -2
لمرا ترم االست رناا نر  فري قاالردة البيانرات  قرةإلن راء الاDOI رقميرةال

 تلقائيرا ت دي  العاقات وإخ رار يتمو تسجيل م تو  جديد،   من أجل
   .نالروان  الجديدةال اشر 

قرررررو  األاللررررراء وم صرررررات االستلرررررافة ناالسرررررتعا  الرررررن العاقرررررات   -3
السرررترااا الت انقرررات التررري ترررم االست رررناا فنرررا والررررع الرررروان  اللررر  

 .(1 نمموق  الويب الخا  ف
الل  فيانات الم تو  الخرا  نر  مرن خرا  هررا   اال اعويسمو لل اشر  

ويمكرن  .org/servlet/useragent Crossref https://doi.الرران : 
 الدخو   لي  نكلمة السر واسم المستخد .

 Similarity Checkخدمة فحص الحشابه  3/3/2/5
والت كرد  ،الخدمة لل اشر أو الم رر ف رص الوثرائق التري تصرل  لير  هرة  تتيو 

 االنت را م  وثائق أخر ، وهي أااة ف ص  مت افنةمن أننا غير مقتبس  أو 
 العلمي التي  ساالد الم ررين الل  أااء الملنم نسرالة وفااللية. 

  ،نالمؤسسة   اشتراس العلويةالخدمة غير مجانية فل لنا اشتراس م .صل غير  
 الم ترو  المخصرص لرر  قومرول ف  ررلخدمرة متاورة فقر  لثاللراء الررين اف

 
(1) Crossref. Cited-by . available at: https://www.crossref.org/ 

services/cited-by/. Access at 12-1-2021. 

https://doi.crossref.org/servlet/useragent
https://www.crossref.org/%20services/cited-by/
https://www.crossref.org/%20services/cited-by/
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DOI ال راوين هررا الم ترو   ويتلرمنURL   للر ص الكامرل لبيانرات التعريرف
 .الخا ة فنم خصيصا للت قق من الت ان 

(iThenticate   1  يثي تيررث الخدمررة تتبرر  مؤسسررة أخررر  وهرري مؤسسررةو 
وهرري  

توفر  Crossrefكروسريف لكن استخدامنا من مؤسسة  ،متاوة الل  موقعنا
كروسررررريف مررررن خررررا   االشررررتراسويرررر  أل رسررررو   هميررررتة لمسررررتخد  الخدمررررة

Crossref ترررررررنيتن ننررررررم م رررررراركول فرررررري قاالرررررردة فيانررررررات تكررررررول مخ.لررررررة أل 

 2)Turnitin  كمررررا أل الخدمررررة تسررررت.يد مررررن قاالرررردة البيانررررات اللررررخمة لررررد ،
الخدمرررة تسرررنل المرررل الم رررررين مررر  زيرررااة اإلنتررران و ،  Crossrefكروسرررريف 

ع رري تقررارير م.صررلة تسررمو اسررتخدا  الخدمررة تُ بمجرررا ف ،ال.كرررو المرسررل  لررينم
  يثي تيرررث ويررر  أل قاالررردة فيانرررات  هللم رررررين فتقيررريم أ رررالة العمرررل قبرررل ن ررررة

iThenticate   مليول ال صر لم تو  اللمي ف ص كامل. 78ت تو  الل 
 ن لرررب لل صرررو  اللررر  خدمرررة ف رررص الت ررران ، سررريت قق ما يتقرررد  ال اشررررال رررد 

 مررن أنرر   مكرر نم الو ررو   لرر  الم تررو  ال ررالي الخررا    Turnitinترررنيتن
 كروسررريف للرر ص الكامررل فرري فيانررات تعريررف  URLمررن خررا  نال اشررر

Crossref  ن مكانيرررة  ال اشرررر الت كيرررد سررريتم تتويرررد   مجررررا و  ،نال اشررررالخا رررة
  مكررن لل اشررر أو الم ررررويرر     iThenticate يثي تيررث الو ررو   لرر  أااة 

 رسررررا  المخ و ررررات للمقارنررررة مرررر  مجموالررررة الم تررررو  األكرررراا مي الم  ررررور 
 

هررري أااة تسررراالد البررراوثين اللررر  ك رررف االنت رررا  العلمررري والسررررقة   iThenticateأااة  (1 
العلميرررة وهررري تسررراالد ال اشرررر والباوررر  اللررر  الثقرررة فررري الم ترررو  الررررو  قدمررر  لمتيرررد مرررن 

   https://www.ithenticate.com/aboutالمعلومات  مكن اال اع الل  الران  التالي:
(2) Turnitin. available at: https://www.turnitin.com/ar . Access at 12-1-

2021. 

 

https://www.ithenticate.com/
https://www.ithenticate.com/
https://www.ithenticate.com/
https://www.ithenticate.com/about
https://www.turnitin.com/ar
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مررن ويررتم خلررث ،   Turnitinترررنيتن وم تررو  الويررب العررا  فرري قاالرردة فيانررات 
  يثي تيرررث يررروفرو  ،نال اشرررر  خرررا  نظرررا   رسرررا  المخ و رررات الخرررا

iThenticate  تقريررر ت رران    ترروو اللرر  ارجررة ت رران  ومجموالررة مميررتة مررن
يمكن للم ررين نعد خلث مراجعة الت انقرات مرن و   ،الت انقات م  نص م ان 

، وأهررم مررا  ميررت هرررة  (1 أجررل اتخرراخ قرررارهم الخررا  ن رر ل أ ررالة المخ و ررة
والباو  ثقة في المل  الم  ور وأن  ليد سررقة وال الخدمة أننا تع ي لل اشر  

 اقتبا  من المل آخر.

 Crossmark  كروس مارك عالمة الحقاطع أو خدمة   2/6/ 3/3
و تعرررديل أتتعرررع نعرررل المقررراالت التررري ي  ررررها الباوررر   لررر  المليرررة سررر ب 

المقالرررة ترررم سررر بنا أو تعرررديلنا أو  أل لمسرررت.يد ا أال  عرررر  ويمكرررن ،لسررربب مرررا
 كررررررررو  مرررررررارس خدمرررررررة Crossrefكروسرررررررريف تصررررررر ي ناه لررررررررلث قررررررردم  

Crossmark  وهرري عبررارة الررن زر يو رر  اللرر  المقالررة  مرر و القررار  و رروال
وهررررا الرررتر  مكرررن ال اشرررر مرررن  ،سرررريعا وسرررنا  لررر  ال الرررة ال اليرررة للم ترررو  

السرر ب أو التعررديل   ررافة أو معلومررات يريرردها خا ررة نعمليررة التصرر يو أو 
هرررررة الخدمررررة  قررررو  فنررررا ال اشررررر لخدمررررة ، و pdfويمكررررن ا ررررافت  اللرررر  مل.ررررات 

الخدمررة ت ترران و جمنررور المسررت.يدين وجعلنررم م لعررين اللرر  أورردا التويرررات، 
 كررو  مرارس ويرتم   رافة الامرة  ،العلوية  اشتراس   ل  اشتراس م .صل الن

Crossmark    ت ديرد ال رد األانر  ويرتم  ،للمقالة أث اء الملية تسجيل الم تو
 مك رث معرفرة مرا  خا ترم   ب قررة واوردةف  ،من البيانات التي يتم ا رافتنا للعامرة

 
(1) Crossref. Similarity Check. Available at: 
https://www.crossref.org/services/similarity-check/ .access at 12-
2-2021. 

https://www.crossref.org/services/similarity-check/
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ت رردي  الم تررو  أو تصرر ي   أو سرر ب  ، والو ررو   لرر  البيانررات الو ررفية 
 -اإل ررافية ال يمررة الترري قرردمنا العلررو، مثررل تررواريا ال  ررر الرئيسررية  التقررد م 

للمرؤل.ين، نروع الم ترو ، االنت را    ORCIDالقبرو ( ، معرفرات  -المراجعرة 
وموقررر   ،والرررة ال.ررررز ومعلومرررات ورررو  التمويرررل والتررررخيص ومراجعرررة األقررررال

ويتم و   العامرة اللر  جمير  أنرواع المل.رات المختل.رة وتتريو   ،فيانات الب   
المو والة الل  مقالت  ويرتمكن ال اشرر المؤسسة لل اشر اختيار شكل العامة  

مررن تصرر يو فيانررات العامررة فرري والررة ورردوا توييررر ويو ررو ال رركل التررالي 
فرري  م  ررورةموجررواة اللرر  مقالررة  Crossmark كرررو  مررارس  ررورة لعامررة

 .EL SVERIER السي.ير

 
 pdfعلى ملف  Crossmarkت بح شكل عالمة  15شكل  

تو ر  نرالقرل  Crossmark كرو  مارس ( أل الامة51  تبين من ال كل
و مجرررا اللررو  اللينرررا  ،fdpملرررف  هررومررن ال رروال المقالررة فررري مكررال نررارز و 

ل وجررردت ويو رررو ال ررركل الترررالي  تظنرررر فيانرررات تصررر يو أو سررر ب المقالرررة 
 .fdpفي ملف  انعد اللو  اللين العامة ورة 
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 pdfيع  يئبغط علته في ملف  Crossmark شكل عالمة 16شكل  

 كررررررررو  مرررررررارس ( البيانرررررررات التررررررري تتي نرررررررا الامرررررررة16تبرررررررين مرررررررن ال ررررررركل  
Crossmark   نرا وفوهي أل المقالة   ي ة ولرم يرتم التعرديلDOI   الخرا

وتكرررول ملونرررة نررراللول  فنرررا والمرررؤل.ين و يانرررات التمويرررل وغيرهرررا مرررن البيانرررات 
 األخلر.

 Funder Registryسجل الممولين    3/3/2/7

للبراوثين سجل م.تو  وفريد للمعرفات الثافتة للم ظمرات التري تقرد  المر و هو   
ويرر  تقررو  المؤسسررة نجمرر  فيانررات الممررولين وو رر   هفرري جميرر  أن رراء العررالم

معر  رقمي لكل ممو  م نم، وهرا يتيو للجمي  ال .افية في تمويل األن اا 
وهرررة الخدمررة تقرردمنا المؤسسررة لل اشررر ويسررت.يد م نررا العديررد مررن  ،(1 ونتائجنررا

 
(1) Crossref. Funder Registry. Available at: https://www.crossref.org/ 

services/funder-registry/ .access at 13-1-2021 

https://www.crossref.org/%20services/funder-registry/
https://www.crossref.org/%20services/funder-registry/
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وي  يتعر  الل  جنات التمويل التي  مكن أل تمو    هالباو   ماأل را  وه
 جنة التمويل ن.سنا التي تتعر  الل  نتائ  تمويلنا وتتبع .و ن اث  أ

فيانرررات التمويرررل التررري نجمررر  وتقرررو  آليرررة المرررل الخدمرررة اللررر  أل ال اشرررر  قرررو  
ويررررتم م انقررررة  ،ترررر  ال ررررد تسررررجيل فيانررررات الم تررررو  ا الباورررر  فرررري مقاال لررررعن

وير  يرتم اسرتيراا  هالبيانات م  قاالدة فيانات الممولين التي أن ر تنا المؤسسرة
 (6 لرررر   4  مررررن ا، ويررررتم ت ررررديثن Elsevier السرررري.ير فيانررررات الممررررولين مررررن

وسررررجل جنررررات  ،أسررررافي  نممررررولين جرررردا وت رررردي  فيانررررات الممررررولين القرررردام 
لتمويررررل متررررا  للب رررر  فيرررر  للجمنررررور اول ال اجررررة  لرررر  اللرررروية المؤسسررررة، ا
قررو  تو  ،يمكن الب رر  فيرر  اللرر  الموقرر  مباشررة ويمكررن ت ميلرر  نصرريع مختل.ررةفر

ويو رررو  ،المؤسسرررة ن ال ررراء كرررل ممرررو  رقرررم تعري.ررري خرررا  نررر  فررري السرررجل
 .سجل التمويل الل  الموق  (17 ال كل

 

 يئتم تل  جا    يجاة يئيدث في سجل 17شكل  
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ال كل    من خا   فبمجرا 17يتلو  التمويل  جنات  الن  الب    (  . ة 
فع د الب     ،و   اسم المؤسسة تظنر األن اا التي مولتنا هرة الم ظمة

 Association for Progressiveالتقدمية  االتصاالت    مثا الن م ظمة
Communications :ظنرت الص. ة كما يو  نا ال كل التالي 

 

 ت بح مخرج   يئيدث ع  مةظمة يئتم تل في سجل جا   يئتم تل 18شكل  
( أل جمير  المقراالت التري مولتنرا الم ظمرة قرد ظنررت 81يتلو مرن ال ركل  

فيانتنررا الو ررفية والمعررر  الرقمرري لنررا، كمررا يترريو الموقرر  فلترررة ال تررائ  وسررب 
 ،مقرراالت وغيرهرراأو السرر ة وال اشررر وشرركل الم تررو  الم  ررور سررواء كررال كتررب 

يمكن ترتيب البيانات وفقا و ،  CSVكما يتيو الموق  ت تيل البيانات في ملف 
سرررجل جنرررات التمويرررل م.ترررو  لجميررر  األاللررراء اول رسرررو  و  ،لسررر وات ال  رررر

و شخص اال اع الل  السجل والب ر  فير  لو   فيانات التمويل ويمكن أل
.Crossref https://search اللررر  الموقررر  مرررن خرررا  الرررران  الترررالي: 

.org/funding . 

https://search.crossref.org/funding.csv?q=501100006333&format=csv
https://search.crossref.org/funding
https://search.crossref.org/funding
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 Event Dataبيانات االحداث  3/3/2/8

البيانرات التري أود أاوات ال ياسات البديلة وي  تقرو  نجمر  تعد هرة الخدمة   
 ،خكررررررت الرررررن اإلنتررررران ال.كررررررو مرررررن وسرررررائل التوا رررررل االجتمررررراالي المختل.رررررة

أو فرررراءة االخترررراع  ،أو م رررروع الب ررر   ،والمقصررروا نال ررردا ه رررا: هرررو المقالرررة
أو  ،وغيرهررا ،الترري خكرررت فرري المرردونات المختل.ررة وسررائل التوا ررل االجتمرراالي

ست.يد م نا أ ررا  هرة الخدمة  مكن أل  ،  Wikipediaالويكي فد ا   . ات 
 متعداة في الملية الب   وال  ر العلمي وهي: 

 ،المؤلررف: وخلررث مررن خررا  معرفررة كيفيررة اسررت با  الوسرر  العلمرري لب ثرر  -1
 ؟وما مكال استخدام  ؟وهل تم التعليق اللي 

تقيريم تر ثير األن راا الم  رورة نمرا   ال اشرين والممولين: وي   مكرن لنرم -2
 .االست نااات يتجاوز 

القراء: وي   مكن لنم الو رو   لر  متيرد مرن الت ليرل والتعليقرات غيرر  -3
 الموجواة في المقاالت وغيرهم من المنتمين نعملية الب   العلمي.

وت رررررترط الخدمرررررة اللررررر  ال اشرررررر الم رررررترس فنرررررا أل تكرررررول المقررررراالت م.توورررررة 
والخدمة مجانية لثاللاء   ، مكن الو و  للم تو  الكامل لناوت   المصدر 

 .ظمةنالم 

 ويتكول ال دا من ثاا أجتاء وهي:

 . Wikipedia أو مكال خكر ال دا مثل المو وع -1

 ؟ العاقة كيف خكر ال دا است ناا أ  م اق ات  -2
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مؤسسة   -3 أو  يتب   المركور    أو  Crossrefكروسريف  مثل:ال دا 
 .DataCite DOI ااتاسي  اوو 

ويتم ت رويل وداا من مصاار مختل.ة نجم  األ agents   قو  فرنام   سم 
ويرررر   قررررو  فت ويررررل االوررررداا Crossrefكروسررررريف  هرررررا البرنررررام  فواسرررر ة

الرررو ورراو   (the percolator software 1المختل.ررة  لرر  فرنررام   سررم 
وال  مكررن لل اشرررين  نالكامررل، مؤتمتررةفرري المليررة  DOIم انقررة ال رردا مرر  

الخدمررة ال تقررد  مقرراييد أو تقررارير  ألل هالرررع نتررائ  الخدمررة اللرر  مررواقعنم
مجمعة أو ت ليل للبيانات، وم  هرة المميتات التي تتمتر  فنرا الخدمرة  ال أنر  

لررري للبيانرررات  مكرررن أل   ررردا خ ررر  فررري البيانرررات المجمعرررة نسررربب الجمررر  اآل
 .(2 فن اس اوتما  أل   دا خ   من البرنام 

 :قدمنا تبين ألالخدمات التي تموق  المؤسسة و  و عد هرا العرع الن
وكررررل البيانررررات الخا ررررة  ،موقرررر  المؤسسررررة مميررررت وم سررررق ن ريقررررة م   يررررة 

ويتم الرع  ،ن  تعمل ن كل ممتاز  الروان نالخدمات وغيرها وا  ة وجمي   
ولكرررن اللررر  الررررغم مرررن أل المؤسسرررة غيرررر  هالمعلومرررة نصرررور وأشررركا  مختل.رررة

فررربعل الخررردمات يت لرررب مبرررالع  واالشرررتراسنرررالموق   االشرررتراسمجانيرررة  ال أل 
وهررري نالررردوالر قرررد ال تكرررول فررري مقررردور اور ال  رررر العر يرررة الصرررويرة  ،ماليرررة

مررن  االسررت.ااةلرررلث فعلرر  هرررة المؤسسررات  ت ملنررا و رراألخص فرري هرررا الوقرر  

 
هررررو أوررررد فرررررام  معالجررررة البيانررررات متررررا  اللرررر  االنترنرررر  مررررن خررررا  الررررران  التررررالي:  (1 

http://percolator.ms/  :أو مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن خررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران  التررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالي .
https://github.com/percolator/percolator    2021-1-15تاريا الدخو. 

(2) Crossref. event-data . Available at: https://www.crossref.org/ services/ 

event-data/.  access at 13-1-2021. 

http://percolator.ms/
http://percolator.ms/
http://percolator.ms/
https://github.com/percolator/percolator
https://www.crossref.org/%20services/%20event-data/
https://www.crossref.org/%20services/%20event-data/
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كمرا أل معظرم اور ال  رر العر يرة   ،في الرسو   مباارة المؤسسة في المساالدة
وال  ،مررا زالرر  تتبرر  ال  ررر التقليرردو ومعظمنررا  عتمررد اللرر  ن ررر الكتررب الورقيررة

ل معظم الردوريات العر يرة  قرو  أكما  ،يوجد ن ر  لكتروني  ال في القليل م نا
ولعرل الخ روة التري اتخررتنا مصرر فرفر    ،ف  رها جامعات ومؤسسرات تعليميرة

لكرل مقالرة سراالد هررة  DOIت المصرية الل  ف ث المعرفة وتخصيص الدوريا
اللررر  الررررغم مرررن أل الكثيرررر م نرررا اكت.ررري  ،الررردوريات اللررر  الظنرررور نالمؤسسرررة

DOI   ولم  قم فتسجيل الم تو  الل  موق  المؤسسة من خا  خدمرة تسرجيل
 الم تو  ولم  ست.د من معظم خدمات المؤسسة  

خرردمات ال مررن %78.5 أو نسرربة سرربعة م نرراخرردمات ثمرراني  المؤسسررةقررد  تو  
ت رررترط العلررروية نالمؤسسرررة ليسرررت ي  ال اشرررر االسرررت.ااة مرررن الخدمرررة وخدمرررة 

خدمة  :م نا وهي االست.ااةاشر غير الم ترس واودة فق   مكن للباو  أو ال 
ويرر   مكررن الب رر  الررن اإلنترران للمسررت.يد الب رر  فرري قاالرردة فيانررات المؤسسررة 

وكررلث خدمرة  ،ال.كرو ناسم المؤلف أو الع روال أو ال اشرر أو المعرر  الرقمري
جميرر  الخرردمات تعتمررد اللرر  الخدمررة   ررافة المعررر  الرقمرري لقائمررة المراجرر  

ساسرررية وهررري خدمرررة تسرررجيل الم ترررو  ويررر  أل تسرررجيل البيانرررات األولررر  واأل
ل  وكررلث فر ،كاملة تسنل الل  ال اشر المليرة االشرتراس فري الخردمات األخرر  
 ،ل الم ترررو  خدمرررة تسرررجيل الم ترررو  تعتمرررد اللررر  ال اشرررر الررررو  قرررو  فتسرررجي

 قرررو  نررر  ال اشرررر فررري المليرررة التسرررجيل سرررو  يترترررب الليرررة   و الترررالي أو خ ررر
ولكررررن المؤسسررررة  ،أخررررر  فرررري البيانررررات المسررررجلة نالخرررردمات األخررررر   اءأخ رررر

ترردارك  هرررا الو رر  نجعررل تعررديل البيانررات نعررد المليررة تسررجيل الم تررو  يررتم 
ال اشررر أو ولكررن هرررا يتوقررف اللرر  قيررا   ،تعررديلنا فرري فيانررات نرراقي الخرردمات 

ن خررررا  العرررررع مرررر، و مسررررجل الم تررررو  نالتعررررديل وإاراس الخ رررر  وتصرررر ي  
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المؤسسررة نال سرربة لل اشررر الخرردمات الترري تقرردمنا  أهميررة اتلرر    السررافق فقررد 
 وهيوالمؤلف والباو  

 أهمية المؤسسة للناشر 3/4

 .مي الخا  نال اشر متا  الالميار لجعل الم تو  الع -1

 .لل اشرين اول ال اجة  ل  ات.اقيات ث ائيةر   الم تو  العلمي  -2
للم تررو   الو ررو البرراوثين   سررنل اللرر لإلنترران ال.كرررو  DOIتاوررة   -3

 URLو التررررالي البعررررد الررررن  ،وترررر  لررررو تررررم ت ويلرررر   لرررر  مكررررال أخررررر
 .يال ت تنوم اكلنا التي 

تررروفير خررردمات لل اشرررر تسررراالد المرررل الم رررررين مثرررل خدمرررة ف رررص  -4
 .الل  ثقة تامة ناإلنتان الرو ي  رةالت ان  مما  جعل ال اشر 

وسررررريلة لصررررروار ال اشررررررين لعررررررع الم ترررررو  العلمررررري الخرررررا  فنرررررم  -5
 .وتعريف العالم نما ي  رول 

الررررررردا  :تررررررروفير مقررررررراييد فديلرررررررة لثن ررررررراا ومقررررررراييد تقليد رررررررة مثرررررررل -6
 . عر  ال اشر نمد  اهتما  الوس  العلمي نما ي  رة االست نااات 

 ثأهمية المؤسسة للمؤلف أو الضاح 3/5
من خدمة الب   في قاالدة فيانات المؤسسة لمعرفرة أوردا   االست.ااة -1

 .DOIاألن اا والو و   ل  المقاالت من خا  ران  ثاف  وهو 

للمراج  التي  ستخدمنا الباو  فري  DOIمن خدمة معرفة   االست.ااة -2
  .ت مقاال
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 هالتعرررر  اللررر  فيانرررات الممرررولين مرررن خرررا  خدمرررة سرررجل الممرررولين -3
 .و التالي التعر  الل  الجنات التي  مكن أل تمو  ن ث 

اشرتراس ال اشررين فرري هررة المؤسسرة نمثانررة االرم للباور  والب رر   عرد  -4
 .العلمي

 ،خدمررة ر رر  المراجرر  مررن الخرردمات المميررتة الترري   ررترس فنررا ال اشررر -5
للباوررررر  ويررررر  تعرفررررر  نرررررالمواا التررررري لنرررررا  رررررلة  ولك نرررررا منمرررررة جررررردار 

 .ب   ال  ينالمو وع الرو 

   ررررراء اللررررر  مرررررا سررررربق فقرررررد تو رررررل  الدراسرررررة  لررررر  العديرررررد مرررررن ال ترررررائ و 
  :وهيوالتو يات 
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 النحائج والحوصيات-4
مرررررن وكررررراالت تسرررررجيل المعرررررر   Crossrefكروسرررررريف تعرررررد مؤسسرررررة   

وتقرد  المؤسسرة العديرد مرن الخردمات المنمرة ومرن   DOIالرقمي للكيانرات  
قررررد تو ررررل  الدراسرررة  لرررر  العديررررد مررررن ف خرررردمات المؤسسرررةخرررا  اراسررررة 

   .ال تائ  والتو يات 

 نحائج الدراسة  4/1
تو ررل  الدراسررة  لرر  ف رراءر اللرر  األهرردا  الترري وررداتنا الدراسررة فقررد 

 :العديد من ال تائ 

يلرت  االشرتراس و  ،مؤسسة غير ر  يرة Crossrefكروسريف مؤسسة   -1
الوس  العلمي وت سرين المليرة  التي تخد  من خدماتنا  لاست.ااةفنا  

ك وررررد مؤسسررررات تسررررجيل   2000ن رررر ت الررررا  و  ،االتصررررا  العلمرررري
 .المعر  الرقمي للكيانات 

تساالد المست.يد الل  الو رو   سنلة،موق  المؤسسة مصمم ن ريقة  -2
اللررر  القررروائم  موقعنرررا ويعتمرررد  لررر  فيانرررات المؤسسرررة نسرررنول  ويسرررر 

 .الم سدلة ومرتب ن ريقة م   ية تسنل الو و  للبيانات 

 ،وشرروط العلرويةالمؤسسرة،   قد  الموق  فيانات كاملرة الرن أهردا  -3
وكيفيرررة االشرررتراس ومعلومرررات الرررن خررردماتنا ن ررررب وأشررركا  مختل.رررة 

  . ور وفيديوهات  أو pdfسواء كان  مل.ات 

الرن  ريرق االهتما  ناللوة العر ية نفدأت المؤسسة في ال.ترة األخيرة   -4
ين سررر.ير للمؤسسرررة الرررن يرررنررردوات الكترونيرررة ناللورررة العر يرررة وتع  قامرررة

 األوس .م  قة ال رب 
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من مؤسسات تنتم  وكمنمفي لل اشرين ومن تقد  المؤسسة خدماتنا   -5
كما تقد  خدمات  مكن للباو  االست.ااة م نرا وهري   نال  ر العلمي،

 .للمراج  DOIخدمة الب   في البيانات الو فية وخدمة معرفة 
 مكررن تقسرريم خرردمات الموقرر   لرر  خرردمات الامررة  مكررن أل توجررد فرري  -6

 DOIأو موقر  وخرردمات خا ررة نكررول الموقر  أوررد وكرراالت تسررجيل 
 .وأو  هرة الوكاالت من وي  ال   ة

بمجررررا ف ،تسرررجيل الم ترررو  هررري الخدمرررة األساسرررية نالمؤسسرررةخدمرررة  -7
 ،DOIاالشتراس نالموق    صل ال اشر الل  ناائة تمك   من و ر  

 .وتسجيل الم تو  نالمؤسسة
خررردمات مرتب رررة نخدمرررة تسرررجيل الم ترررو  وهررري  (5 خمرررد يوجرررد  -8

وخدمرة  ، واسر ةو ، Cited-by خدمة الر   المرجعي وخدمة اقتبد
Cross mark ،وداا.و يانات األ ،لممولينوسجل ا 

اللينرررا  االالتمررراا خدمرررة ف رررص الت ررران  أااة منمرررة للم رررررين  مكرررن  -9
وهري مخ.لرة  ،لمعرفة أ الة الم ترو  المقرد   لرينم قبرل قبرو  ن ررة

 .Crossrefكروسريف ال د االشتراس فينا من خا  

الترررري ال تعمررررل اللرررر  الرررررغم مررررن كوننررررا مررررن  DOIيوجررررد نعررررل  -10
الرررررد  تسرررررجيل نررررراقي فيانرررررات  سررررربب خلرررررثو  ،Crossrefكروسرررررريف 

  .الم تو  أو الد  مراجعتنا من قبل ال اشرين وتص يو فيانتنا
 قد  خدمات مرن شر ننا  فنو ،لل اشرين والباوثين  الموق  منم جدار  -11

 .ال نوع نعملية الب   العلمي وت سين الملية االتصا  العلمي
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 توصيات الدراسة  4/2
نعرررل الدراسرررة قررردم  اللررر  مرررا تو رررل  الدراسرررة  ليررر  مرررن نترررائ  فقرررد  ف ررراءر 

 التو يات الت .ير ة وهي:

  Crossrefكروسريف  توصيات موجهة لمؤسسة -1 

  .التي ال تعمل DOI رورة و   آلية للتخلص من  -1

واالرم ال اشررين فنرا وت رجيعنم اللر    ، رورة االهتما  نالم  قة العر ية -2
 .نالمؤسسة االشتراس

المرررل فتررررة اشرررتراس تجريبيرررة مجانيرررة لل اشررررين و ررراألخص فررري الم  قرررة  -3
 .العر ية مما  ساالد الل  زيااة االشتراس نالمؤسسة

 للناشرين العربتوصيات موجهة  -2
هرة الخ وة سو  تكول   لوي    هاالشتراس نالمؤسسة وخدماتنا -1

 .خ وة أساسية لتو يل اإلنتان ال.كرو العر ي للعالمية
 DOIأخررر و  االشررتراسلرريد مجرررا ف DOIاللرر  الرررغم مررن أهميررة   -2

 .نما استكما  تسجيل ناقي فيانات الم تو  إفق  و 
خدمررة ر رر  المراجرر  واقترربد فواسرر ة مررن الخرردمات المنمررة جرردا  -3

 .فنا االشتراسوالل  ال اشر 

للم تررررررو   DOIنالمؤسسررررررة ولنررررررم  ينالم ررررررترك رينال اشرررررراللرررررر   -4
 .نتاجنم العلمي الموجوا نالقاالدة وت ديث  الخا  فنم مراجعة 

االسررت.ااة مررن االشررتراس فرردول افرر  مصرراريف وتسررجيل الم تررو   -5
 .مرالن  ريق النيئات التي وداتنا المؤسسة لنرا األ مجانار 
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 توصيات موجهة للضاحث أو المؤلف-3
ار ال اشرررر العلرررو نمؤسسرررة يررراخت الليرررث ن رررر ن ررر   ما تريرررد ال رررد  -1

 .DOIوالرو  ع ي لمقالث  Crossrefكروسريف 

  . فيانات التمويل في الب    ل وجدت  رورة كتانة  -2
 لرر  مراجرر  ن ثررث ألل هرررا  سرراالد فرري المليررة ر رر   DOI  ررف -3

 .المراج 

ت ترران  مررن خرردمات المؤسسررة المجانيررة الترري ال االسررت.ااة مكررن  -4
 DOIالب رر  فرري البيانررات الو ررفية وترروفير  : لرر  اللرروية مثررل

 .للمراج 

 دراسات مسحقبلية  -3
 :Crossrefكروسررررريف اإلنترررران ال.كرررررو العر رررري المرررردرن اللرررر    -1

  .فبليومتريةاراسة 

وقواالرد  Scopusاراسرة مقارنرة فرين قواالرد البيانرات التجاريرة مثرل -2
 واا م  رر ت Crossrefكروسرريف  البيانرات غيرر التجاريرة مثرل

Dimensions. 

 ا . ر    اراسة ال ياسات البديلة لإلنتان ال.كرو الم  ور من خا  -3
 .Crossrefكروسريف  Event Dataااتا

ومررا تقدمرر  مررن  DOIوكرراالت تسررجيل  فررين مواقرر  اراسررة مقارنررة -4
 .خدمات لل اشرين

 .DOIتقييم مواق  مؤسسات تسجيل  -5
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 ( قائمة المراجعة 1ملحق رقم )
 المعلومات األساسية -1

 اسم الموق ...............   1/1

 المؤسسة التان  لنا الموق :  1/2

 تاريا ان اء المؤسسة: 1/3

 الموق .............تاريا تقييم  1/4

 ....U R L ال وال الموق  1/5

 الدولة التان  لنا الموق :............ 1/6

  .لوة الموق      ( انجليتو     الر ي     ( 1/7

 .لوات أخر  للموق      ( نعم     ( ال  1/8
 اليرررل الم تويرررات     ( مررا يتررروفر مرررن فيانرررات نالصررر. ة الرئيسرررية     ( 1/9

(أخبررار     (ترراريا ال  رر ة     ( الرردا الررتوار    (ال رروال الموقرر  االانررات     
 .وأرقا  التلي.ونات 

 .معلومات عامة عن الموقع -2
تجرارو     ( تعليمري     (مؤسسرة ر  يرة     ( م ظمرة  الموقر    (نوع    2/1

 .أو هيئة غير ر  ية     ( خدمي     ( شخصي     (

 .نعم     ( ال   (الند  وا و نالص. ة الرئيسية  2/2

 .نعم     ( ال   (خكر الداف  من  ن اء الموق   راوة  2/3

 .م     ( الت ديد فئة الجمنور المست.يد من الموق   راوة     ( نع 2/4
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 . ريقة الو و  للم تو  تت لب التسجيل للموق     ( نعم     ( ال 2/5

 .كل خدمات الموق  تت لب التسجيل نالموق      ( نعم     ( ال 2/6

 .الاكرية ةالمسؤوليمحور  -3

  .المسئو      (أفراا     (مؤسسة 3/1

 .هل خكر المسؤو   راوة    ( نعم     ( ال 3/2

 .هل يركر مؤهات خبرات القائمين الل  الموق     ( نعم     ( ال 3/3

 .هل  قبل الموق  أاللاء الاملين ن كل ت والي    ( نعم     ( ال 3/4

  ال.هل  مكن االتصا  نالموق     ( نعم     ( 3/5

 .محور الخدمات الحااعلية -4
 .خدمات عامة بالموقع  4/1
خررردمات ت.االليرررة يتررريو للمسرررتخد  اسرررتخدا  البريرررد اإللكترونررري   قرررد   4/1/1

 .والتور ة الراجعة    ( نعم     ( ال

 .توجد خدمات م تد ات ال وار والمدونات    ( نعم     ( ال 4/1/2

 . قد  خدمة الرا الل  األسئلة واالست.سارات    ( نعم     ( ال 4/1/3

 .  خات الصلة    (نعم     (اليوجد خدمة الر   فين المواق  األخر  4/1/4

 . قد  خدمة اإلالال الن ال دوات والتدريب    ( نعم     ( ال 4/1/5

 . قد  خدمة تقد م اورات تدريبة من خا  الموق     ( نعم     ( ال 4/1/6

 . قد  خدمة اتاوة ت ميل المصاار للمست.يد    ( نعم     ( ال 4/1/7
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والترري مررا زالرر  قيررد  الررن   ررافة خرردمات جديرردة للمسررت.يد  الت ويرر يررتم  4/1/8
 .الدراسة   ( نعم    ( ال

  .خدمات خاصة 4/2

 .خدمة تسجيل المححوى  4/2/1
      (م ررررر     (ناشرررر     (ناوررر   الجمنرررور المقرررد  لررر  الخدمرررة 4/2/1/1

 .    ( غير خلث
الند  من الخدمرة وا رو وم صرو  اللير  فري التعريرف نالخدمرة   4/2/1/2

 .    ( نعم     ( ال

  .الخدمة ت تان اشتراس     ( نعم     (ال 4/2/1/3

 .الخدمة ت تان اللوية نالموق     ( نعم     (ال 4/2/1/4

    ( مؤلرف     (  ناشرر     (    الو فيةالبيانات    ن يداعمن  قو     4/2/1/5
 .لمؤسسة المختص موظف ا

هل تقد  الخدمة للم تركين فنا تقارير واوصائيات الرن م راركتنم   4/2/1/6
 .    ( نعم     (ال الو فيةنالبيانات 

 .يتم تسجيل البيانات فدول المعر  الرقمي     ( نعم     (ال 4/2/1/7

 .توفر المؤسسة المعر  الرقمي كاما لكل مقالة    ( نعم     (ال 4/2/1/8
 مرررررن  قرررررو  فو ررررر  المعرررررر  الرقمررررري     ( ناشرررررر     (المؤسسرررررة  4/2/1/9

 .    (كاهما
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الم تو  الرو يتم تسجيل      (اوريات     ( مقاالت     (كتب   4/2/1/10
وفصو  كتب     ( أالما  مرجعية     ( أ رووات     ( الم  ورات المعلقة 

 .( مراجعة األقرال       ( وقائ  المؤتمرات     ( التقارير وأوراب العمل   
 مكررررن   ررررافة أو م تررررو  غيررررر م صررررو  الليرررر  فرررري سياسررررة  4/2/1/11

 .نعم     ( ال  (   المؤسسة  

تسمو المؤسسة فتعديل البيانات الو فية نعد تسرجيلنا     (نعرم   4/2/1/12
  .    (ال

 .التعديل  كول نمقافل مااو     (نعم     (ال 4/2/1/13

 .يتم اف  رسو  الن   افة كل تسجيل      (نعم     (ال 4/2/1/14
 البيانرررات الو رررفية التررري  سرررمو ن  رررافتنا الرررن تسرررجيل الم ترررو   4/2/1/15

 البيانررررررات الو ررررررفية الببليوجرافيررررررة     ( البيانررررررات الو ررررررفية اإلااريررررررة     (
 .    ( البيانات الو فية النيكلية 

مؤسسات أخرو في الملية تسجيل   تستخد  المؤسسة مستواالات   4/2/1/16
 .الم تو      ( نعم     ( ال

 .توجد  رب تسجيل مختل.ة     ( نعم     (ال 4/2/1/17

   ترران التسررجيل  لرر  ت ويررل المل.ررات  لرر   رريع معي ررة    ( نعررم  4/2/1/17
 .    (ال

 ترررررروفر المؤسسررررررة أاوات للت ويررررررل للصرررررريع الم لو ررررررة    ( نعررررررم  4/2/1/18
 .    (ال
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( ) تساااليم االميحاداتخدماااة الضحاااث فاااي قواعاااد البياناااات الوصااافية) 4/2/2
 .البيانات الوصفية(

 .    ( نعم     (اليتوفر واجنة ت بيق لثجنتة والبرام  4/2/2/1

 .    ( نعم     (الالخدمة مجانية 4/2/2/2
تسرررتخد  هررررة الخدمرررة أورررد معرررايير ال رررائعة فررري مجتمررر  البيانرررات  4/2/2/3

 .لجم  البيانات الو فية     ( نعم     (ال

 .    ( نعم     (الللمست.يد واجنة ت بيق  4/2/2/4

 .    ( نعم     (التكول نمقافل مااو  4/2/2/5

 .ت تان  ل  اشتراس نالمؤسسة     ( نعم     (ال 4/2/2/6
المسررت.يد مررن تلررث الواجنررة    ( الباورر       (ال اشررر     ( فئررات  4/2/2/7
 .خرو أ

 .يخدمة الربط المرجع 4/2/3
الخدمرررة متاورررة     ( ناوررر      ( ناشرررر     ( م ررررر    ( غيرررر  4/2/3/1

 .خلث

 .الخدمة مجانية     ( نعم     (ال  4/2/3/2

 .ت ترط العلوية     ( نعم     (ال  4/2/3/3

 .يو و الموق   رب التعريف فر   المراج     ( نعم     (ال 4/2/3/4
يتلرررررمن ر ررررر  المراجررررر  كرررررل المراجررررر  أ  المراجررررر  المدرجرررررة فقررررر   4/2/3/5

 .(ال        ( نعم   نالمؤسسة
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 .خدمة فحص الحشابه 4/2/4
( ناورررر      ( ناشررررر     (  الجمنررررور المسررررت.يد مررررن الخدمررررة     4/2/4/1

 .م رر    ( غير خلث

  .الخدمة ت تان  ل  اشتراس م .صل     ( نعم     (ال 4/2/4/2

 .الخدمة تتب  مؤسسة أخر      ( نعم     (ال 4/2/4/3
 توجرررررد ميرررررتة السرررررتخدا  الخدمرررررة مرررررن خرررررا  مؤسسرررررة كروسرررررريف 4/2/4/4

 .نعم     (ال      (

 .تو   شروط الستخدا  الخدمة     ( نعم     (ال 4/2/4/5

 .التع ي الخدمة تقارير م.صلة ال د استخدامنا     ( نعم     ( 4/2/4/5
 .خدمة اسحشهد ) اقحضس ( بواسطة 4/2/5
( ناو      ( ناشرر     ( م ررر    ( غيرر   الخدمة مقدمة         4/2/5/1

 .خلث

  .الخدمة ت تان  ل  اشتراس     ( نعم     (ال 4/2/5/2

 .الخدمة مرتب ة نخدمات أخرو     ( نعم     (ال 4/2/5/3
 DOI جرررررب أل تتلرررررمن المراجررررر  اللررررر  معرررررر  الكيرررررال الرقمررررري  4/2/5/4
 .    ( نعم     (ال 

  مكرررن للجمنرررور غيرررر الم رررترس اال ررراع اللررر  الخدمرررة    ( نعرررم  4/2/5/5
 .    (ال
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 .Cross Markخدمة  4/2/6
 الجمنور المسرت.يد مرن الخدمرة     (ناور      (ناشرر     (م ررر  4/2/6/1

 .    ( غير خلث

  .الخدمة ت تان  ل  اشتراس     ( نعم     (ال 4/2/6/2
 المسررؤو  الرررن   رررافة الخدمرررة للمقررراالت     ( ناوررر      ( ناشرررر  4/2/6/3

 .    ( م رر    ( المؤسسة ن.سنا

متي يتم   افة العامة الل  المقاالت    ( أث اء تسجيل الم تو   4/2/6/4
  .   ( نعد تسجيل الم تو  

يررتم ت ديرررد ال ررد األانررر  مرررن البيانررات الو رررفية الترري يرررتم  اراجنرررا  4/2/6/5
 .( نعم    (ال    لعامةنا

 .يتم و   العامة الل  جمي  أنواع المل.ات     ( نعم     (ال 4/2/6/6

في  مكال ال اشر الت كم في شكل العامة اللر  المقالرة     ( نعرم   4/2/6/7
 .    (ال

 .يتمكن ال اشر من التص يو     ( نعم     (ال 4/2/6/8
 .سجل الممولين 4/2/8
الخدمررة مقدمررة      ( ناورر      ( ناشررر     ( م رررر    ( غيررر  4/2/8/1

 .خلث

 .من  قو  ن يداع فيانات الممولين     ( ناو      ( ناشر     ( 4/2/8/2
متررري  قرررو  ال اشرررر ن  رررافة فيانرررات الممرررولين     ( أث ررراء تسرررجيل  4/2/8/3

 .الم تو      ( نعد تسجيل الم تو  
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 نرررات الممرررولين مرررن قواالرررد فيانرررات أخرررر     ( نعرررم يرررتم اسرررتراا فيا 4/2/8/4
 .    (ال

قواالد البيانات التي يتم االالتماا اللينا في استراا فيانات الممرولين   4/2/8/5
  )     Scopus  ويب او  سي د     ( أخر )    . 

 سرررررجل جنرررررات التمويرررررل مترررررا  للجمنرررررور اول اشرررررتراس     ( نعرررررم  4/2/8/6
 .    (ال

 . مكن الب   فنرا السجل     ( نعم     (ال 4/2/8/7

 . مكن ت ميل السجل نصيع مختل.ة     ( نعم     (ال 4/2/8/8
 يررررتم  ال رررراء الممررررولين رقررررم تعري.رررري خررررا  نكررررل ممررررو     ( نعررررم  4/2/8/9

 .    (ال

 .بيانات الحداث 4/2/9
الخدمرررة مقدمرررة     ( ناوررر      ( ناشرررر     ( م ررررر    ( غيرررر  4/2/9/1

 .خلث

 .الخدمة ت تان  ل  اشتراس     ( نعم     (ال 4/2/9/2
 ت ررررترط الخدمررررة أل تكررررول المقرررراالت م.تووررررة المصرررردر     ( نعررررم  4/2/9/3

 .    (ال

 الرررو  قررو  نجمرر  االست ررنااات وغيرهررا مررن البيانررات     ( فرررام   4/2/9/4
 .    (ال صر ن رو 

 .التوفر الخدمة تقارير مجمعة أو تقد  ت ليات      ( نعم     ( 4/2/9/5
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   المصاار التي  مكن أل يركر فينا الب   هل تو ي الخدمة كل 9/6/ 4/2
 .    ( نعم     (ال

     ( نعم  هل  مكن الرع نتائ  الخدمة الل  مواق  ال اشرين9/7/ 4/2
 .    (ال

 . الخدمة م تركة م  مؤسسات أخر  م ان      ( نعم     (ال 9/8/ 4/2

 المؤسسات .............  أسماء 6/2/9/9
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