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 الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الوضا الراهن لمنصات البيانات المفتوحة بالجامععات الحكوميعة 
يير مقننة والمقارنة بينهم لمعرفة مدى تفعيع  البيانعات المفتوحعة  وأوجعه التشعابه السعودية وتحليلها وفق معا

واالخععتالف فيمععا بيععنهم  والمسععاهمة فعع  تطويرهععا مععا تقععديم نمععوذج ألفضعع  منصععة بيانععات مفتوحععة بععين 
جامععة حكوميعة سععودية لمعرفعة  29ولقد تم استخدام المنهج المسح  لمسعا  الجامعات الحكومية السعودية.

مدى تفعيلها ف  إدار  البيانات المفتوحة  والمنهج الوصف  التحليل  وذلك لوصف وتحلي  منصعات البيانعات 
المفتوحععة فعع  الجامعععات الحكوميععة السعععودية والمععنهج المقععارن للمقارنععة بيععنهم  مععن خععال  قائمععة المراجعععة 

ا الدراسععة هعع  تععوفر منصععات واسعتخدام المالحظععة المباشععر  فعع  ذلععك. ومععن أهععم النتعائج التعع  توصععلت إليهعع
جامعة حكومية سعودية تحقق أغلبها نسبة أقع  معن المتوسعطة فع  تحقعق مععايير  21البيانات المفتوحة عبر 

جامعات حكومية سعودية نسب متوسعطة بمنصعاتها للبيانعات  6تقييم البيانات المفتوحة بمنصاتها. كما حققت 
ية  جامععة تبعوك  جامععة الملعك عبعد العزيعز  جامععة الملعك المفتوحة وتمث  ف  الجامعة السعودية االلكترون

فيص   جامعة المجمعة  جامععة اإلمعام عبعد العرحمن بعن فيصع . تميعزت منصعة البيانعات المفتوحعة بجامععة 
%  ثم تليها 7 66األمير سطام بن عبد العزيز بتحقيق المركز األو  لحصولها على أعلى نسبة حيل بلغت 

%  وقد حصعلت 6 60المفتوحة بجامعة الملك سعود وجامعة نجران بتحقيق نسبة ك  من منصات البيانات 
%. وخالصة ذلك أن جميا 2 18منصة جامعة الباحة للبيانات المفتوحة على أق  نسبة ف  ذلك حيل بلغت 

ر بوابات البيانات المفتوحة ف  الجامعات الحكومية السعودية لم تحقق النسبة الكاملة ولكعن تحتعاج إلعى تطعوي
وعليععه كانععت أهععم توصععيات الدراسععة هعع : ضععرور  إتاحععة البيانععات المفتوحععة فعع  جميععا مواقععا الجامعععات 
الحكوميععة السعععودية والحععر  علععى تطععوير جميععا بوابععات ومنصععات البيانععات المفتوحععة بهععا ليحقععق نسععبة 

لمفتوحععة فعع  االكتمععا   مععا أهميععة نشععر الععوع  حععو  البيانععات المفتوحععة وأهميتهععا عبععر منصععات البيانععات ا
 الجامعات الحكومية السعودية.

 أوال : اإلطار المنهجي للدراسة

 المقدمة 1/1

تقععوم الجهععات الحكوميععة بمختلععف قطاعاتهععا بإنتععاج وتجميععا كميععات مععن البيانععات فعع  مختلععف جوانععب 
نعت معن الحيا   وما تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  أتيحت هذه البيانات الهائلعة عبعر شعبكة اإلنتر

خال  بوابة تسما ألي شخ  استخدامها وإعاد  استخدامها ومعالجتها وإعاد  توزيعها دون قيود قانونية أو 
 2030( ومععا بععزوغ رؤيععة المملكععة 2015تقنيععة  وذلععك بموجععب رخصععة قانونيععة تسععما بععذلك. )السعععدن   

ألفراد المجتما الوصو   أصبا للبيانات الحكومية المفتوحة دور مهم جدا ف  جميا المؤسسات حيل يضمن
للمعلومععة واالسععتفاد  منهععا فعع  جميععا المجععاالت ومععن ضععمن هععذه المجععاالت المجععا  التعليمعع  والمتمثعع  فعع  
المؤسسات التعليمية وحيل أن الجامعات تقوم بإنتاجية بيانات مهولة  أصبا من المهم توافرهعا فع  مواقعهعا 

نظرا لتوجعه الجامععات الحكوميعة السععودية بإتاحعة الحكومية عبعر منصعات متخصصعة للبيانعات المفتوحعة.و
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منصععات متخصصععة بالبيانععات المفتوحععة عبععر مواقعهععا الجامعيععة تمكنهععا مععن إتاحععة هععذه البيانععات المفتوحععة 
للمستفيدين  وذلعك لمعا لعه أهميعة فع  وصعو  المسعتفيد للبيانعات المفتوحعة بشعفافية فع  الوقعت المناسعب عبعر 

لجامعات الحكوميعة السععودية علعى شعبكة االنترنعت لالسعتفاد  منهعا ومشعاركتها منصات البيانات المفتوحة با
واستخدامها  والت  تتفاوت ف  طرق عرضها وتنظيمها للبيانات المفتوحة والخدمات والوظائف الت  تقعدمها 
بين منصة وأخرى ف  الجامعات الحكومية السعودية.  لذلك هدفت هذه الدراسعة إلعى التععرف علعى الوضعا 

راهن لمنصات البيانات المفتوحعة بالجامععات الحكوميعة السععودية وتحليلهعا وفعق مععايير مقننعة  والمقارنعة ال
بين منصات البيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السععودية لمعرفعة أوجعه التشعابه واالخعتالف بيعنهم  معا 

ية مما يساهم ف  تطوير منصعات تقديم نموذج ألفض  منصة بيانات مفتوحة بين الجامعات الحكومية السعود
 البيانات المفتوحة األخرى وتحسين استخداميتها من قب  المستفيدين.

 مشكلة الدراسة: 2/1

نظرا لتوجه الحكومات ف  إيجاد نافذ  بيانات حكومية تشتم  على جميا القطاعات بالدولعة والتع  معن 
نالعك مبعادرات معن بععض الجامععات السععودية أهدافها قطاع التعليم العال  والمتمثع  بالجامععات  وجعد أن ه

الحكوميععة والتعع  تتفععاوت فعع  طععرق عرضععها وتنظيمهععا  ونوعيععة البيانععات المفتوحععة  ودرجععة إتاحتهععا عبععر 
منصات البيانعات المفتوحعة بالجامععة  ممعا يلعزم إيجعاد طريقعة مقننعة لتفعيع  البيانعات المفتوحعة وفعق مععايير 

دراسة ف  السؤا  التال  : ما مدى تفعي  الجامعات الحكومية السععودية محدد   ويناء عليه تتلخ  مشكلة ال
 للبيانات المفتوحة عبر مواقعها لتحقيق حرية تداولها وإتاحة حق الوصو  إليها أ

 أهمية الدراسة: 3/1

تتمث  أهمية الدراسة ف  أهمية وصعو  المسعتفيد للبيانعات المفتوحعة بشعفافية فع  الوقعت المناسعب عبعر 
لبيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السعودية علعى شعبكة االنترنعت   وإن أغلعب الدراسعات فع  منصات ا

مجا  البيانات المفتوحة تركز على استخدام الحكومات لها   ولم يعتم فع  وقعت إععداد الدراسعة العثعور علعى 
مقننعة لتقيعيم منصعات دراسة تركز على قطاع التعليم العال    كما تركعز هعذه الدراسعة علعى تصعميم مععايير 

البيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السعودية لمعرفعة الوضعا العراهن ووضعا رؤيعة مسعتقبلية لتطويرهعا 
ف  المستقب  وذلك لوصو  المستفيد للبيانات المفتوحة بكفاء  عالية   وعرض أنموذج ألفض  جامعة حققت 

راء البحل العلم  حيل قلة وندر  الدراسات فع  هعذا نسبة عالية من هذه المعايير   وتسعى الدراسة على إث
 المجا .

 أهداف الدراسة: 4/1

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 التعرف على الوضا الراهن لمنصات البيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السعودية. -1

 وفق معايير مقننة. التحقق من توفر البيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السعودية -2

 المقارنة بين منصات البيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السعودية. -3

تقديم نموذج ألفض  منصة ببيانات مفتوحة بين الجامعات الحكومية السعودية مما يساهم ف   -4
 تطوير منصات البيانات المفتوحة األخرى وتحسين استخداميتها من قب  المستفيدين.
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 الدراسة:تساؤالت  5/1

 انطالقا من أهداف الدراسة فإن تساؤالت الدراسة ه  كالتال :
 ما لمقصود بمنصات البيانات المفتوحةأ .1

 ما هو الوضا الراهن لمنصات البيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السعوديةأ .2

 أما مدى تطبيق منصات البيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السعودية للمعايير المقننة .3

 ماه  أوجه التشابه واالختالف بين منصات البيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السعوديةأ .4

 ما هو أفض  نموذج منصة ببيانات مفتوحة بين الجامعات الحكومية السعوديةأ .5

 منهج الدراسة وأدواتها:  6/1

اء إطعار نظعري ستقوم الدراسة بمراجععة اإلنتعاج الفكعري حعو  موضعوع البيانعات المفتوحعة بهعدف بنع
متكام   كما سيتم تقعديم نمعوذج ألفضع  منصعة بيانعات مفتوحعة بالجامععات الحكوميعة السععودية  تسعاهم فع  

 تطوير منصات البيانات المفتوحة األخرى  وستستخدم لتحقيق أهدافها المناهج التالية: 

قيقها لمبدأ جامعية حكومية سعودية وذلك للتعرف على مدى تح 29: وذلك لمسا المنهج المسحي -1

حرية تداو  البيانات وإتاحة حق الوصو  إلى البيانات المفتوحة ف  الجامعات الحكومية 

 السعودية.

: وصف وتحلي  منصات البيانات المفتوحة الموجود  فعليا بالجامعات المنهج الوصفي التحليلي -2
ة يتم تصميمها من الحكومية السعودية ما استخدام المقارنة بين هذه المنصات  وفق قائمة مراجع

 قب  الباحثة.

الدراسة على قائمة مراجعة تستخدم كأدا  لمعرفعة جوانعب القعو  والضععف فع  مواقعا البيانعات  وتعتمد
المفتوحعة بالجامعععات الحكوميعة السعععودية  تعم إعععدادها بععد مراجعععة اإلنتعاج الفكععري حعو  هععذا الموضععوع  

 واقا وتقييمها.باإلضافة إلى المالحظة المباشر  لتحلي  هذه الم

 عينة الدراسة: 7/1

جامععة. وقعد  29يتمث  مجتما الدراسة ف  جميا مواقا الجامعات الحكوميعة السععودية والبعال  ععددها 
موقععا منهععا كعينععة للدراسععة  الحتععواء مواقعهععا علععى منصععات البيانععات المفتوحععة  21اعتمععدت الباحثععة علععى 

محمد بن سعود اإلسالمية  جامعة الملك سعود  جامععة الملعك والمتمثلة ف  )جامعة أم القرى  جامعة اإلمام 
عبد العزيز  جامعة الملك فيص   جامعة الملك خالد  جامعة القصيم  جامعة طيبة  جامعة الطعائف  جامععة 
حائ   جامعة جازان  جامعة الباحة  جامعة تبوك  جامعة نجران  جامعة الحعدود الشعمالية  جامععة األميعر  

لرحمن  جامعة الملك سعود بن عبد العزيعز للعلعوم الصعحية  جامععة اإلمعام عبعد العرحمن بعن نور  بن عبد ا
 فيص   جامعة األمير سطام بن عبد العزيز  جامعة المجمعة  الجامعة السعودية اإللكترونية(. 

 حدود الدراسة: 8/1

 مية السعودية.: تناولت الدراسة بوابات البيانات المفتوحة بالجامعات الحكوالحدود المكانية -

 ه.1440هـ / 1439: سنة الدراسة الحدود الزمانية -

: تحلعع  وتصععف الدراسععة الواقععا الفعلعع  للبيانععات المفتوحععة فعع  الجامعععات الحييدود الموضييوعية -
 الحكومية السعودية.
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 الدراسات السابقة: 9/1

 الدراسات العربية: 1/9/1

 ت أحد جوانب موضوع البحل:يستعرض هذا الجزء الدراسات العربية السابقة الت  تناول

  تناولت المعلومات الحكومية ذات الصيغة المفتوحة  حيل  د2014مسعد ، دراسة قامت بها
هدفت إلى القاء الضوء على مفهوم المعلومات الحكومية المفتوحة من حيل النشأ  واألهمية 

حاكمة له  والتطرق والخصائ  والتحديات والتطرق إلى النواح  القانونية والتقنية والمؤسسية ال
إلى تجربة الحكومة المصرية لتبن  تلك األنظمة . ومما أوصت به الدراسة هو عدم التداخ  بين 
قانون حرية تداو  المعلومات والقانون المنظم للمعلومات الحكومية المفتوحة ما تحديد حدود 

علومات الحكومية العالقة بينهما  زياد  الوع  لدى العاملين ف  الجهات الحكومية حو  الم
المفتوحة ما التأكيد بأنها ملك للجمهور  أهمية تطبيق األنظمة من قب  المسؤولين وذلك لزياد  

 فعالية المعلومات الحكومية المفتوحة.

 تناولت البيانات الحكومية المفتوحة ف  العالم  د2015مالسعدني ،  وف  دراسة أخرى قام بها
سة التعريف بالبيانات الحكومية ومفاهيمها المتعلقة بها   العرب   ومن أبرز أهداف هذه الدرا

رصد واقا البيانات الحكومية المفتوحة ف  الدو  العربية واألجنبية ما مقارنة الدو  العربية و 
الدو  الرائد  ف  هذا المجا   وذلك لتقديم رؤية ممنهجة . وقد أستخدم الباحل المنهج المسح  ما 

بادرات الدو  العربية والواليات المتحد  األمريكية  كما قام بتجميا بيانات استخدام المقارنة بين م
الدراسة عن طريق قائمة المراجعة والمالحظة المباشر  ومراجعة أدبيات اإلنتاج الفكري حو  
البيانات الحكومية المفتوحة. كما توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج  ومنها أنه يتم تفعي  

نات المفتوحة من قب  الدو  الرائد  وذلك باستخدام برمجيات مفتوحة المصدر  وف  بوابة للبيا
المقاب  ال توجد بوابة عربية تضاه  بوابات الدو  الرائد  من حيل الخدمات والموارد المقدمة. 
وأوصت الدراسة بضرور  اعتماد ما قدمته الدراسة من ميثاق البيانات الحكومية المفتوحة 

 االتجاهات العالمية.المتوافق ما 

  القت الضوء على المعلومات الحكومية المفتوحة ف   د2017مأبو ريدة ، وهنالك دراسة أخرى
مصر  وهدفت إلى التعرف على نشأ  وتطور البيانات الحكومية المفتوحة  وأبرز ايجابياتها 

عربية ف  تطبيق وسماتها ومدى تأثيرها على التعاون الدول   ما تحلي  اإلتجاهات العالمية وال
سياسات البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة  ومعرفة مدى اهتمام الحكومة المصرية بتطبيق 
هذه السياسات . وتم استخدام المنهج المسح  والتحليل  لجما بيانات الحكومة المصرية من 

تماد قائمة المراجعة مواقعها المتاحة على اإلنترنت وتحلي  البيانات المتاحة عبر المواقا  وتم إع
وتحلي  المحتوى ومراجعة اإلنتاج الفكري كأدوات للدراسة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
: إن االتجاهات العالمية متميز  أكثر ف  تطبيق السياسات من االتجاهات العربية وبالخصو  

لى المركز األو  ف  المصرية   وقد حصلت بوابة وزار  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ع
تطبيق ذلك دون غيرها من البوابات المصرية   وأوصت الدراسة بضرور  إنشاء بوابة بيانات 
حكومية مفتوحة ف  العالم العرب  باستخدام برمجيات مفتوحة المصدر ما ضرور  التوعية 

ع اإلبداع  المجتمعية   وإتاحة هذه البيانات وفق رخصة البيانات الحكومية المفتوحة أو المشا
 وإصدار القوانين والتشريعات الضرورية ف  هذا المجا .

  ناقشت دور البيانات الحكومية المفتوحة الضخمة ف   د2018مالمرسي، وثمة دراسة قام بها
تمكين التحو  نحو الحكومة الذكية  حيل هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم البيانات 
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والمفاهيم المرتبطة بها  ما تحلي  واقا إتاحتها والمقارنة  الحكومية المفتوحة الضخمة وأهميتها
بين مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة  والتعرف على مبادرات التحو  من الحكومة 
االلكترونية إلى الحكومة الذكية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصف  التحليل  ما منهجية دراسة 

إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة ف  دو  الخليج العرب   الحالة  وقامت بوصف وتحلي  مبادرات
والمقارنة بينهم باستخدام المالحظة وقائمة المراجعة. وقد توصلت الدراسة إلى أن مواقا دو  
الخليج تهتم بالبيانات المفتوحة  وتفتقر بوابات الدو  العربية إلى وجود رخصة مفتوحة تشير 

ساليب الت  تسه  الوصو  إلى البيانات وتميزت اإلمارات إليها  كما تفتقر إلى تفعي  األ
باستثمارها للبيانات الحكومية المفتوحة. وأوصت الدراسة بعم  بوابة وطنية مستقلة للبيانات 
الحكومية المفتوحة ما التزامها بالمعايير الدولية من خال  برمجيات مفتوحة المصدر  ما 

يانات المفتوحة والتفاع  ومشاركة البيانات المفتوحة من ضرور  حل المستفيدين على استخدام الب
 قب  القطاع الخا .

 الدراسات األجنبية: 2/9/1

هذا الجزء يستعرض الدراسعات األجنبيعة السعابقة التع  تناولعت موضعوع البحعل أو أحعد الموضعوعات 
 المرتبط به:

  مدراسة قام بهاUBALDI,2013ية المفتوحة وهدفت تناولت تحلي  مبادرات البيانات الحكوم د
إلى تسليط الضوء على المبادئ والمفاهيم والمعايير الرئيسية الت  تؤطر مبادرات البيانات 
الحكومية المفتوحة  وتحديات تنفيذها والت  تتمث  ف  التحديات السياسية والتقنية واالقتصادية 

توفرها البيانات الحكومية والمالية والمؤسسية والثقافية والقانونية  كما تؤكد على الفر  الت  
المفتوحة  وقامت بعم  تحلي  شام  للمفاهيم والقضايا األساسية. واستخدمت الدراسة المنهج 
التحليل  لتقديم إطار تحليل  مقترح لمبادرات البيانات الحكومية المفتوحة والت  سيتم جما بياناتها 

 عبر دو  منظمة التعاون والتنمية االقتصادي.

 مة أخرى لـ وهنالك دراسKucera and chlapek ,2014تحدثت عن فوائد ومخاطر  د
البيانات الحكومية المفتوحة  حيل ركزت هذه الدراسة على تقديم مجموعة الفوائد الت  يمكن 
تحقيقها عن طريق نشر البيانات الحكومية المفتوحة والمخاطر المترتبة على ذلك  وتم عم  

العام المركزي ف  جمهورية التشيك ب  أوروبا  وقد تم تحديد المقابالت ما موظف  هيئة القطاع 
أهم الفوائد من خال  ورشة عم  استهدفت البيانات الحكومية المفتوحة. وقد ناقشت الدراسة 
مفهوم البيانات المفتوحة وسماتها  والسبب من وراء تحلي  الفوائد والمخاطر  ثم قامت بعرض 

 قة بنشر البيانات الحكومية المفتوحة.الفوائد والمخاطر المحتملة المتعل

  موثمة دراسة اخرى قام بهاBello et al,2016تناولت تحلي  مبادرات البيانات الحكومية  د
المفتوحة ف  القار  األفريقية  وهدفت إلى تقييم بوابات البيانات الحكومية المفتوحة بها  والمقارنة 

وب تحلي  المحتوى   وقد تم تقييمها باستخدام بينهم ما وضا معايير تقييمه. وقد استخدمت أسل
طريقة الخمسة نجوم والت  تندرج بها السمات المتعلقة بك  نجمة وقد تطرقت ف  التقييم إلى 
التكنولوجيا المستخدمة ف  التنفيذ   وتنسيقات البيانات المختلفة   والترخي    ومجموعات 

(   Dkan% من البوابات تستخدم أدا  )32: أن البيانات الرئيسية والوظائف .ومن نتائج الدراسة
% من البوابات ه  مبادرات وطنية وأن نيجيريا ه  المبادر  اإلقليمية الوحيد    وهنالك 60و

مبادرتان وحيدتان متعلقة بالجامعات وه  من جنوب أفريقيا   كما أن هنالك بوابة بيانات 
 متخصصة ف  فيروس )ايبوال( .
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  وف  دراسة أخرى لـ(Máchová. R and Lněnička. M ,2017)   تناولت تقييم جود
بوابات البيانات المفتوحة الوطنية  وهدفت إلى فح  ومقارنة بوابات البيانات المفتوحة الوطنية 
ف  العالم   واستخدمت الدراسة المنهج التحليل  واالستبيان كأدا  لها. كما قامت بمراجعة األدبيات 

المبادرات ذات الصلة والفوائد والمخاطر واألثار المترتبة على ذلك حو  البيانات المفتوحة و
ومتطلبات الجود  والتقييم وقدمت اقتراح إطار معياري يركز على تقييم جود  بوابات البيانات 
المفتوحة من خال  أبعاد مختلفة ومقاييس خاصة لك  منها  ما تقديم تحلي  للبوابات المتاحة حاليا 

ن  ف  العالم  لمعرفة ما إذا كانت هذه البوابات توفر بيانات يسه  استخدامها على المستوى الوط
أم ال. ومن أبرز نتائج الدراسة أن المملكة المتحد  والهند والواليات المتحد  وأستراليا قد أطلقت 

 مبادرات متقدمة للبيانات الحكومية المفتوحة.

 ثانيا : اإلطار النظري للدراسة

ات البيانات المفتوحة ظهرت لدينا الدراسات الت  تناولت هذا الموضوع  وف  هعذا ف  ظ  انتشار بواب
الجععزء سععنتناو  الجانععب النظععري مععن الدراسععة وسععنقوم بمراجعععة األدبيععات واإلنتععاج الفكععري حععو  البيانععات 
ها الحكوميععة المفتوحععة والتعريفععات والمفععاهيم المرتبطععة بهععا  وعععرض أهميتهععا ومبادئهععا ومجاالتهععا وسععمات

 وأهدافها وفوائدها. 

 المفاهيم المتعلقة بالبيانات المفتوحة:  1/2

 البوابة: 1/1/2

يعرفهععا قععاموس المكتبععات والمعلومععات بأنهععا "هعع  موقععا إلكترونعع  علععى شععبكة اإلنترنععت لألغععراض 
العامعة  يقعدم مجموععة واسععة معن المعوارد والخععدمات  مثع  األخبعار  الطقعس  دليع  المعلومعات  والبحععل  

حسابات البريد اإللكترونع  المجعان   ومجموععات الدردشعة  والقعوائم البريديعة  والتسعوق عبعر اإلنترنعت  و
 (9   2018وروابط لمواقا أخرى". )المرس    

 بوابة أو منصة البيانات الحكومية المفتوحة: 2/1/2

رتبطعة بالبيانعات "موقا إلكترون  على شبكة اإلنترنت يقدم مجموعة واسعة من الموارد والخدمات الم
المفتوحة  مث  األخبار المتعلقة بالبيانات المفتوحة  دلي  مجموعات البيانات  البحل عن البيانات المفتوحعة  
تصعععفا البيانعععات وتحميلهعععا وطباعتهعععا  تطبيقعععات  معععدونات  منتعععديات  روابعععط لمواقعععا البيانعععات المفتوحعععة 

 (54   2015األخرى". )السعدن   

 فتوحة:البيانات الم 3/1/2

بأنها: " البيانعات التع  يمكعن اسعتخدامها  open government data   ت البيانات المفتوحةوقد عرف
بحرية وإعاد  استخدامها وتوزيعها بواسطة أي شخ  ألي غعرض كعان بشعرط أن يعتم نسعبتها للمصعدر ". 

 (49   2015)السعدن   

توحععة للفائععد  دون وجععود قيععود تعيععق وقععد ركععز هععذا التعريععف علععى أهميععة إتاحععة هععذه البيانععات المف
استخدامها  حيل ذكرت أن البيانات المفتوحعة " هع  البيانعات التع  لعيس عليهعا قيعود قانونيعة أو تكنولوجيعة  

 (6    2017والت  يمكن استخدامها بحرية  وإعاد  استخدامها  وإعاد  توزيعها ". )أبو ريد   

لومعات بعاألردن علعى أهميعة ععدم وجعود أي معلومعات وقد أشادت وزار  االتصعاالت وتكنولوجيعا المع
حساسة فع  هعذه البيانعات وذلعك عبعر سياسعتها المتاحعة علعى الموقعا  حيعل عرفعت البيانعات المفتوحعة بأنهعا 
"البيانععات التعع  يمكععن الوصععو  إليهععا بحريععة  واسععتخدامها وإعععاد  اسععتخدامها وإعععاد  توزيعهععا مععن قبعع  أي 



 غيداء عبد الحفيظ شقدار/  إدار  البيانات المفتوحة وتفعيلها عبر مواقا الجامعات الحكومية السعودية

  

 -231 -                                                                   ( 2021مارس   –يناير   ) 1  ع  8المكتبات والمعلومات . مج  المجلة الدولية لعلوم

المتاحععة مععن خععال  شععبكة اإلنترنععت بصععيغة مفتوحععة دون عوائععق شععخ  وفعع  أي مكععان وألي غععرض  و
قانونيععة  وال تحتععوي علععى معلومععات حساسععة أو محميععة بموجععب القععانون". )وزار  االتصععاالت وتكنولوجيععا 

 (1المعلومات   د.ت.   

 ( :2018وسميت بالمفتوحة وذلك وفق ما أشادت إليه بوابة عماننا  لسببين رئيسين وهما )عماننا  

: أي ال يكون هنالك قيود الستخدامها أو إعاد  استخدامها بشك  تجاري أو غير توحة قانونيامف .1
 تجاري.

 : أي أنها قابلة للقراء  بشك  آل  بحيل يسه  استرجاعها بواسطة الحاسب اآلل .مفتوحة تقنيا .2

 ومن خال  ما سبق نستنتج ما يل  أن البيانات المفتوحة يجب أن تكون:

شك  آل  بصي  مفتوحة بحيل يتاح استخدامها وإعاد  استخدامها وتحميلها ونشرها قابلة للقراء  ب .1

 وإمكانية توزيعها.

 أن تكون منشور  على األنترنت.  .2

 ال يوجد عليها أي حقوق قانونية أو عوائق تقنية. .3

 متاحة لك  األفراد دون تمييز بينهم. .4

 البيانات الحكومية المفتوحة: 4/1/2

 , Gray & Darbishireانات الحكومية نجدها تتألف من عنصرين )عند تعريف مصطلا البي

2011( )UBALDI,2013:) 

: البيانات المفتوحة وه  البيانات والمعلومات التع  تعم إنتاجهعا أو تفويضعها معن قبع  الهيئعات أوال -
 العامة.

معن : البيانات الحكومية وه  البيانات الت  يمكن ألي شخ  استخدامها بحريعة ألي غعرض ثانيا -
 األغراض وإعاد  استخدامها وتوزيعها بشرط نسبتها الى المصدر  وإتاحة مشاركة أعمالهم.

 وبذلك يتألف لدينا مصطلا البيانات الحكومية المفتوحة.

وقد عرفها سعد بأنها: "تلعك البيانعات التع  تنتجهعا الجهعات الحكوميعة أو تجمعهعا  ثعم تتعيا اسعتخدامها  
  وإعاد  توزيعها من قبع  أي شعخ   دون قيعود قانونيعة أو تقنيعة  بشعرط أن وإعاد  استخدامها  ومعالجتها

 (18   2018يتم نسبتها إلى المصدر". )المرس  

 أهمية البيانات المفتوحة: 2/2

إن البيانات المفتوحة ف  عصرنا الحال  تعتبر بمثابة النفط الجديد  وذلعك إن د  علعى شع ء فهعو يعد  
 د بالنفا على المؤسسات واألفراد والجهات والمنظمات وحتما الدولة.على أهميتها الجمة الت  تعو

( األهمية التالية للبيانات المفتوحة: حيل أنهعا تععزز الشعفافية والديموقراطيعة 2014وقد ذكرت )سعد  
وتحسين المنتجات واالبتكار والمشعاركة االجتماعيعة وكفعاء  الخعدمات المقدمعة  باإلضعافة إلعى تقليع  التكلفعة 

 لوقت والجهد للحصو  على البيانات.وا
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( : فع  المملكعة المتحعد  يوجعد برنعامج wheredoesmymoneygo,n.dوكمثا  لتوضيا األهمية ) 
"  يهعدف إلعى تعزيعز الشعفافية وإشعراك المعواطنين معن خعال  ?where does my money goبعنعوان "

 شخ  للوصو  اليها وإعاد  استخدامها.تحلي  أوجه اإلنفاق العام ف  المملكة المتحد   وه  متاحة ألي 

ولما للبيانات الحكومية المفتوحة معن أهميعة كبعرى فبالتعال  هع  تحعتم علينعا االلتعزام بالمبعادئ الثمانيعة 
 للبيانات الحكومية المفتوحة وسنوردها كما يل :

 المبادئ والمعايير الدولية للبيانات الحكومية المفتوحة: 3/2

موعة من الخبراء والمحامين ف  سيباستبو  بكاليفورنيا بالواليات المتحعد  ( اجتما مج2007ف  عام )
األمريكية وكتبوا مجموعة من المبادئ حيل يشار إليها بــ "المبعادئ الثمانيعة للبيانعات الحكوميعة المفتوحعة "  

تبعر البيانعات أو "مبادئ سيباستبو " والذي جع  المبادرات تلتزم بهذه المعايير وتطبيقهعا بشعك  عملع  . وتع
الحكوميععة متاحععة بصععيغة مفتوحععة وذلععك إذا تععم نشععر البيانععات بطريقععة تتوافععق مععا المبععادئ الثمانيععة التاليععة 

(tauberer,2014( )opengovdata,n.d.:) 

: يجب أن تكون جميا البيانات العامة مكتملة ومتاحة للمستفيدين  دون Complete –مكتملة  -1
أكملها  والبيانات العامة ه  الت  ال تخضا للخصوصية أو قيود قيود بحيل يتم االستفاد  منها ب

 األمان أو قيود تميزية.

: يجب نشر البيانات األساسية كما تم جمعها من المصدر  بك  دقة متناهية  - Primaryأساسية  -2
 دون الخضوع إلى أي تعدي  أو تجميا.

لمناسب وبسرعة عالية وذلك : يجب إتاحة البيانات ف  الوقت اTimely –في الوقت المناسب  -3
 للحفاظ على قيمة البيانات الفعلية.

: أن تكون البيانات مجهز  ومتاحة الوصو  ألوسا عدد من Accessible -إمكانية الوصول  -4
 المستفيدين وفق أغراضهم المختلفة.

: أن تكون مصممة وفق هيك  معين ومحدد Automated Processing –المعالجة اآللية  -5
 لجة اإللكترونية لها.يسما بالمعا

: إتاحة البيانات لكافة المستفيدين دون أي شروط أو Non-Discriminatory -غير تمييزية  -6
 تمييز بين المستفيدين ودون اشتراط التسجي  لالستفاد  من البيانات.

: أن تكون البيانات متوفر  بتنسيقات متاحة للك  Non-Proprietary -ليس لها حقوق ملكية  -7
 لكية للتحكم به من قب  جهة معينة  وذلك ك  ال تفرض قيودا على هذه البيانات.دون أي م

: أي أن البيانات ال تخضا ألي حقوق طبا أو نشر أو License-free -مفتوحة الرخصة  -8
براءات اختراع أو عالمة تجارية  وإنما فقط بعض القيود المعقولة المتعلقة باألمان 

 والخصوصية.

 ت المفتوحة:مجاالت البيانا 4/2

تتعدد مجاالت البيانات المفتوحة بين الجهات الحكومية والغير الحكومية  وذلك وفق ما ذكرتعه مبعادر  
( ومنصة البيانات المفتوحة بالمملكعة العربيعة SANGEETHA , 2013عمان الوطنية للبيانات المفتوحة ) 

 السعودية. )منصة البيانات المفتوحة  د.ت. (

قة بالمساكن والسكان وعددهم وتوزيعاتهم حسب الفئة العمرية والتقسيمات البيانات ذات العال .1
 الجغرافية والت  قد يطلق عليها )البيانات الديموغرافية(.
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 بيانات األنشطة االقتصادية.  .2

بيانات الرعاية الصحية والقطاع الصح  وما يرتبط به من مؤسسات ومرافق صحية وعددها  .3
 رافية والتخصصات المتوفر  والخدمات الت  تقدمها.وتوزيعاتها حسب المناطق الجغ

بيانات تقنية المعلومات واالتصاالت مث  المشتركين واستخداماتهم وأرقام الهواتف الثابتة والنقالة  .4
 واإلنترنت. 

 بيانات مالية مث : الميزانية واإليرادات والنفقات. .5

 بيانات سوق العم   حجمه والوظائف المتوفر  به. .6

 لدستورية والقانونية.البيانات ا .7

 بيانات النق  وك  ما يتعلق به مث : إحصاءات الحوادل. .8

 بيانات المنافا االجتماعية مث : المستفيدون من هذه المنافا وتوزيعهم ف  المناطق. .9

 بيانات القطاع التعليم  مث  المؤسسات التعليمية ومستوى الدراسة والتخص . .10

المتواجد  ف  الجامعات الحكومية السعودية نجدها متعدد  فإمعا  وعند التطرق ألنواع البيانات المفتوحة
أن تكون بيانات عن أعضاء هيئة التدريس  الطالب  الموظفين  الكليات  البرامج العلمية  الدراسات العليا  

  البحل العلم  وغيرها من البيانات األخرى.

 سمات ومالم  البيانات المفتوحة: 5/2

مععن السععمات والمالمععا وذلععك وفععق مععا ذكععره )الععدلي  اإلرشععادي لمواصععفات للبيانععات المفتوحععة عععدد 
 ( وه  كالتال :2016البيانات المفتوحة للجهات الحكومية ف  دولة اإلمارات العربية المتحد   

أن تكون البيانات المفتوحة متاحة بالكام  ما إتاحة الوصو  إلى البيانات بسهولة ويسر ما  -1
 ة اإلنترنت وإتاحتها مجانا.إمكانية تحميلها عبر شبك

 يمكن إعاد  استخدامها وتوزيعها واالستفاد  منها وقراءتها بشك  آل . -2

أال تكون محصور  على مجا  معين  ب  يمكن إعاد  استخدامها ومشاركتها على نطاق عالم   -3
 من قب  الجميا دون تمييز أو استثناءات.

 البيانات المفتوحة ما يل :( على ما سبق أن من سمات 2017وأضافت )أبو ريد   

 أن تشم  جميا أنشطة وخدمات الجهات الحكومية الت  تمثلها.  -1

 أن تضف  قيمة للمستخدم. -2

 سهلة الوصو  واالستخدام دون قيود أو شروط. -3

 إمكانية التحمي  والقراء  بسهولة. -4

 إمكانية ابداء الرأي والتعقيب عليها.  -5

المفتوحة ه  سهولة الوصو  إليها دون قيعود أو شعروط ومما سبق نستنتج أن من أهم سمات البيانات 
ما إمكانية قراءتها واستخدامها وتحميلها من قب  المستفيدين دون وجود أي عقبات ف  ذلك  وهذا ما يقصعد 

 به من وراء مصطلا مفتوحة.
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 أهداف البيانات الحكومية المفتوحة: 6/2

وحعة وفعق معاورد فع  مبعادر  البيانعات المفتوحعة فيما يل  عرض ألهم أهعداف البيانعات الحكوميعة المفت
( وسياسععة البيانععات الحكوميععة المفتوحععة SANGEETHA , 2013الوطنيععة العمانيععة للبيانععات المفتوحععة )

بععاألردن )وزار  االتصععاالت وتكنولوجيععا المعلومععات  د.ت( وإطععار عمعع  إدار  التغييععر للبيانععات المفتوحععة 
 (:2015بدب  )دب  الذكية  

 لبيانات وفق إستراتيجية واضحة ومبادئ محدد  وفق أفض  الممارسات الدولية.إدار  ا .1

 زياد  كفاء  الخدمات الحكومية اإللكترونية ما تقديمها بطريقة سلسة. .2

 تمكين الوكاالت الحكومية من مشاركة البيانات بحرية ما تحسين مسائلة الوكالة الحكومية. .3

ياسات ودعم اتخاذ القرار  وذلك لتحسين جود  تشجا المواطنين على المشاركة ف  وضا الس .4
 الخدمات المقدمة.

زياد  فرصة استخدام البيانات بطرق مبتكر   مما يساهم ف  خلق ثقافة اإلبداع واالبتكار للريادين  .5
 واألفراد ف  قطاع األعما   وبالتال  تعود بالعديد من الفوائد االقتصادية واالجتماعية.

 األداء الحكوم .الشفافية وتعزيز الثقة ب .6

ويمكن تطبيق هعذه األهعداف بشعك  ععام علعى بوابعات الجامععات الحكوميعة السععودية  كمعا يمكعن لكع  
 جامعة وضا أهدافها الخاصة بها والت  تحقق رؤيتها ورسالتها.

ومععن أبععرز األهععداف التعع  وجععدت فعع  بوابععات ومنصععات البيانععات المفتوحععة بالجامعععات الحكوميععة 
 السعودية:

 دعم البحل العلم . -2 ريف بالبيانات المفتوحة.التع -1

 زياد  الشفافية. -4 تعزيز المشاركة.  -3

 خلق الوع  ورفا مستوى المعرفة. -5

 & Zuiderwijkفيمععا يلعع  أهععداف البيانععات المفتوحععة كمععا ذكععرت فعع  األدبيععات ووثععائق السياسععات )

Shinde & Janssen,2018: ) 

 أهداف سياسية واجتماعية: -1

 زياد  الشفافية واالنفتاحية.-  المسائلة.زياد   -

 زياد  الثقة.-  مكافحة الفساد وزياد  المشاركة االجتماعية. -

 أهداف اقتصادية: -2

 تشجيا النمو االقتصادي.-  التشجيا على االبتكار. -

 أهداف تقنية ووظيفية: -3

 تحسين جود  المعلومات الت  تم جمعها.-  تشجيا البحل ف  تحليالت البيانات. -

 تحسين الخدمات.-   ء مدن أذكى.إنشا -

 تسهي  المشاركة.-  تقديم بيانات موثوقة وصحيحة لعم  األبحال. -

تباد  المعلومات بين الحكومات والوكاالت -  مشاركة المواطنين ف  تطوير التشريعات. -

 المختلفة.
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 زياد  التعاون.-  تطوير تشريعات حرية المعلومات. -

 فير الوصو  إلى البيانات الحكومية.تو-  زياد  كفاء  السلطات العامة. -

الحصو  على تعليقات وردود أفعا  -   إعاد  استخدام البيانات الحكومية. -
 المستخدمين.

 فوائد البيانات الحكومية المفتوحة: 7/2

 ( :Kucera and chlapek ,2014من فوائد البيانات الحكومية المفتوحة وفق ما ذكرته )

 القطاع العام أو الجهة الحكومية.زياد  الشفافية ومعرفة أداء  -1

تحسين العالقات والمواقف بين األفراد والحكومات  وذلك من خال  معرفة األفراد والمستفيدين  -2
 بتصرفات الجهة الحكومية مما يساهم ف  بناء الثقة بين المواطنين والحكومة.

يساهم ف  وصو   تحسين كفاء  الخدمات الحكومية عبر معرفة البيانات حو  هذه الخدمات مما -3
 المستفيدين إليها واالستفاد  منها بشك  أفض  وبالتال  إمكانية تحلي  هذه الخدمات وتحسينها.

 تحسين فهم وإدار  البيانات داخ  هيئات القطاع العام. -4

 الشفافية ف  إيصا  المعلومات لألفراد عن التشريعات والقوانين واالنتهاكات. -5

لحكومية المفتوحة  حيل ان توفر البيانات الوصفية وقراء  البيانات دعم إعاد  االستخدام للبيانات ا -6
 بشك  آل   يسه  عملية إعاد  االستخدام.

زياد  قيمة البيانات  وذلك من خال  إنتاج قيمة جديد  للبيانات تنبا من إعاد  استخدامها والربط  -7
 بين مجموعات البيانات المنفصلة.

نات الحكومية المفتوحة هو مورد لرواد األعما  لتطوير النمو االقتصادي حيل أن نشر البيا  -8
 منتجات وخدمات جديد  ومبتكر   وبالتال  فهو يحفز األفكار الجديد  والمبتكر .

إن توفر البيانات الحكومية بصور  آلية   يقل  من أخطاء النسخ التقليدية للبيانات الحكومية  -9
 ويساهم ف  عملية الترجمة ويسهلها.

انات الحكومية المفتوحة يقل  من عمليات الطلب للبيانات  حيل أن اغلب البيانات إن نشر البي -10
 منشور  ومتاحة لالستخدام من قب  المستفيدين.

 & Zuiderwijkوفيمععا يلعع  توضععيا العالقععة بععين األهععداف والفوائععد للبيانععات الحكوميععة المفتوحععة )

Shinde & Janssen,2018:) 

 الفائدة الهدف

 االنفتاح. .1
 

ولة الوصو  إلى البيانات  اكتشاف أسه  سه
 للبيانات  القدر  على إعاد  استخدام البيانات.

سهولة الوصو  إلى البيانات الحكومية المفتوحة  إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة للجمهور. .2
ما إمكانية الوصو  المتساوي إلى المعلومات 

 المقدمة من قب  الحكومة.

ومية المفتوحة من قب  استخدام البيانات الحك .3
العامة )على سبي  المثا  من قب  المواطنين 

 / الصحفيين(.
 

القدر  على إعاد  استخدام البيانات والتدقيق ف  
 المعلومات والبيانات الصادر  عن الحكومة.
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 الفائدة الهدف

تحسين عملية رسم السياسات ما خفض اإلنفاق  تحسين أداء الحكومة. .4
ساهمة ف  الحكوم  وزياد  كفاء  الحكومة والم

 تحسين العمليات اإلدارية.

تطوير الخدمات للمشاركة ف  العمليات  .5
 الحكومية.

المساهمة ف  تحسين الخدمات وزياد  المشاركة 
العامة والوصو  إلى المشاك  الخارجية الت  تحد 

 من القدرات والموارد.

الوصو  إلى المشاك  الخارجية الت  تحد من  تشاور المواطنين ف  التطور. .6
القدرات والموارد واستخدام حكمة الجماهير ما 

 االستفاد  من ذكاء المجموعة.

تحفيز االبتكار تحفيز القدر  التنافسية المساهمة ف   تحفيز االبتكار من قب  الشركات. .7
 تحسين المنتجات.

  ومعن ونستنتج أن اإليجابيات تتعدد للجامععات الحكوميعة السععودية فع  حعا  تبنيهعا للبيانعات المفتوحعة
هذه اإليجابيات أن ذلك يساهم ف  خلق روح التنافسية بين الجامعات  ودعم البحعل العلمع  وذلعك بنعاء علعى 
اإلحصائيات والبيانات المتوفر  والمنشور  من قب  الجامعة  كما تسعه  وصعو  المسعتفيد إلعى البيانعات بكع  

 د  ف  معالجتها .                                                                               سهولة ويسر   اكتشاف بعض المشاك  الت  تواجه الجامعات والمساع

 ثالثا : اإلطار العملي للدراسة

 تمهيد: 1/3

سنتناو  خال  هذا الفص  تحليالً لمنصات البيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السععودية  ونمعوذج 
الجامععات الحكوميعة السععودية  ونمعوذج ألقع  الجامععات تطبيقعاً للمععايير  ألفض  منصة بيانات مفتوحة فع 

 29بمنصعتها  وذلعك بععد أن قامعت الباحثعة بمسعا مواقععا الجامععات الحكوميعة السععودية والتع  يبلع  عععددها 
 جامعة وه  كالتال : 

 جامعة أم القرى. .1
 الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنور . .2
 اإلسالمية. جامعة اإلمام محمد بن سعود .3
 جامعة الملك سعود. .4
 جامعة الملك عبد العزيز. .5
 جامعة الملك فهد للبترو  والمعادن. .6
 جامعة الملك فيص . .7
 جامعة الملك خالد. .8
 جامعة القصيم. .9
 جامعة طيبة. .10
 جامعة الطائف. .11
 جامعة حائ . .12
 جامعة جازان. .13
 جامعة الجوف. .14
 جامعة الباحة. .15

 جامعة تبوك. .16
 جامعة نجران. .17
 شمالية.جامعة الحدود ال .18
 جامعة األمير  نور  بن عبد الرحمن. .19
 جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. .20
 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيص . .21
 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز. .22
 جامعة شقراء. .23
 جامعة المجمعة. .24
 الجامعة السعودية اإللكترونية. .25
 جامعة جد . .26
 جامعة بيشة. .27
 للعلوم والتقنية.جامعة الملك عبد هللا  .28
 جامعة حفر الباطن. .29
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وقد تم تقييمها وفق معايير مقننة تمت صياغتها بما يتناسب ما أهداف الدراسة  وتقسيمها إلعى خمسعة  
 معيار وه  كالتال : 33محاور يندرج تحتها 

 المحور األول: المواصفات العامة لبوابات البيانات المفتوحة: 

عامعة لبوابعة البيانعات المفتوحعة  حيعل أن لهعذه المواصعفات دور كبيعر يهتم هذا المحور بالمواصفات ال
ف  جعذب المسعتفيدين للبوابعة ووصعولهم بطريقعة أسعه  وأسعرع للبيانعات المفتوحعة المقصعود    ويضعم هعذا 
المحور : توفير صعفحة مخصصعة للبيانعات المفتوحعة علعى موقعا الجامععة   التعريعف بالبيانعات المفتوحعة   

البيانات المفتوحة إلى فئات موضوعية   تحديد الغعرض معن البيانعات المفتوحعة  تعوفير البيانعات تقسيم بوابة 
المفتوحة ما وصفها   ارتباط البيانات المتوفر  بفتر  زمنية محدد    توفر السياسة العامة للبيانات المفتوحة 

البوابععة للخطععة اإلسععتراتيجية    تععوفر التععراخي  الخاصععة المتعلقععة بالبيانععات المفتوحععة المنشععور    إتاحععة
الخاصععة بهععا المتعلقععة بالبيانععات المفتوحععة المنشععور    عععرض عععدد المشععاهدات وعععدد التحمععيالت للبيانععات 

 المفتوحة. 

 المحور الثاني: التفاعل والمشاركة ضمن بوابة البيانات المفتوحة: 

ابعة بفاعليعة  ويضعم هعذا المحعور يقيس هذا المحور مدى إمكانية تفاع  المستفيدين ومشاركتهم ف  البو
توفر وسائ  تعليمية تساعد ف  فهم كيفية استخدام البوابعة ععن طريعق دليع  مكتعوب أو دليع  مرئع   إمكانيعة 
إضععافة التعليقععات مععن قبعع  المسععتخدمين  إمكانيععة تقيععيم البيانععات المتععوفر  علععى البوابععة  تععوفر نمععوذج لطلععب 

( األسععئلة الشععائعة  تفعيعع  وسععائ  التواصعع  FAQمعععين  تععوفر )واقتععراح البيانععات الغيععر متاحععة بتنسععيق 
 االجتماعية  توفير رقم للتواص   توفير بريد إلكترون  للتواص   توفير نموذج للتواص  عبر البوابة.

 المحور الثالث: سمات ملفات البيانات المفتوحة: 

وحعة  معن: التحعديل لهعا بشعك  يهتم هذا المحور بخصائ  الملفعات المتاحعة عبعر بوابعة البيانعات المفت
مستمر  والتنسيقات المتوفر   وإتاحتها بشك  مجان   ويضم هعذا المحعور تحعديل ملفعات البيانعات المفتوحعة 

-PDF-JPGعبعر البوابععة بشععك  مسععتمر  إتاحععة الملفععات بتنسععيقات مالئمععة ومعروفععة وقابلععة للتنزيعع  مثعع : 

DOC-CSV-EXCELت مجانا.  إتاحة ملفات البيانات والمعلوما 

 المحور الرابع: نوعية ملفات البيانات والمعلومات: 

إن نوعية الملفات تختلف من بوابه إلى أخرى ويضم هذا المحور: األدلة اإلرشعادية  تقعارير دوريعة   
 مؤشرات إحصائية  إتاحة التمثي  المرئ  للبيانات المفتوحة كالمخططات.

 في بوابة البيانات المفتوحة: المحور الخامس: الوظائف والخدمات المتوفرة 

تختلف الوظائف والخدمات من بوابة إلى أخرى  حيل أن تعوفر هعذه الوظعائف والخعدمات يسعاهم فع  
استخدام البوابة بطريقة أيسعر واالسعتفاد  معن البيانعات المفتوحعة بشعك  أفضع   ويضعم هعذا المحعور إمكانيعة 

لتصفية نتائج البحل  إمكانية تحمي  وحفعظ الملفعات  البحل داخ  البوابة  توفير مقاييس ومرشحات مختلفة 
 )خدمة الخالصات(   إتاحة البيانات المفتوحة بأكثر من لغة .RSSإمكانية طباعة الملفات  إتاحة خدمة 

 تحليل البيانات المفتوحة في الجامعات الحكومية السعودية: 2/3

جامععات الحكوميعة السععودية تعوفر جامعة حكوميعة سععودية  ووجعد أن أغلعب ال29لقد تم مسا مواقا 
بوابععة للبيانععات المفتوحععة علععى موقععا الجامعععة  وأن هنالععك ثمانيععة جامعععات مازالععت ال تععوفر بوابععة للبيانععات 

 المفتوحة على موقا الجامعة  وه  كالتال :
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 الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنور . -1
 جامعة الملك فهد للبترو  والمعادن. -2
 جامعة الجوف. -3
 قراء.جامعة ش -4

 جامعة جد . -5
 جامعة بيشة. -6
 جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية. -7
 جامعة حفر الباطن. -8

وعند حصر عدد الجامعات الت  توفر بوابة خاصعة للبيانعات المفتوحعة علعى موقعا الجامععة قعد وجعدنا 
% كعأعلى 66.7جامعة   تتراوح نسب توفر معايير تقييم بوابات البيانات المفتوحعة معا بعين  21بأن عددها 

% كأقع  نسعبة وقعد كانعت فع  جامععة الباحعة     وقعد 18.2نسبة ف  جامعة االمير سطام بن عبد العزيعز و 
%  60.6تميزت جامعة الملك سعود وجامععة نجعران بتحقيعق نسعبة مقاربعة لجامععة األميعر سعطام  وبلغعت  

جامعات وتتمث  ف   6ر وعددها لكليهما    وهنالك جامعات أخرى قد حققت نسبة متوسطة من توفر المعايي
( لكليهمعا  وجامععة الملعك عبعد العزيعز وجامععة 57.6جامعة تبوك والجامععة السععودية اإللكترونيعة بنسعبة )

(  أمععا أغلععب 51.5(  وجامعععة اإلمععام عبععد الععرحمن بععن فيصعع  )54.6الملععك فيصعع  وجامعععة المجمعععة )
امععة أم القعرى  جامععة الملعك خالعد   جامععة الجامعات فقد حققت نسعبة أقع  معن المتوسعط   حيعل حققعت ج

وبععاق  الجامعععات  45.5   42.4طيبععة   جامعععة القصععيم   جامعععة األميععر  نععور  النسععب التاليععة بععالتوال  )
( وجامعة الملك سعود بن عبعد 33.3( وجامعة جازان نسبة )36.4(   وحققت جامعة الطائف نسبة )48.5

ينما حققت جامعة الحعدود الشعمالية وجامععة اإلمعام محمعد بعن سععود ( ب 30.3العزيز للعلوم الصحية نسبة )
 ( .24.2( وجامعة حائ  نسبة )27.3اإلسالمية نسبة )

ومن خال  هذه الدراسة تم استنتاج عد  مسميات لمنصات البيانات المفتوحعة فع  الجامععات الحكوميعة 
 السعودية وه  كالتال :

 البيانات المفتوحة. -1
 توحة.بوابة البيانات المف -2
 منصة البيانات المفتوحة. -3

 مرصد البيانات المفتوحة. -4
 مستخدمو البيانات المفتوحة. -5

 وهنالك بعض الجامعات استخدمت المسميات التالية: 

 إحصاءات الجامعة )جامعة المجمعة(. .1

 إحصاءات )جامعة الباحة(. .2

 المرصد الجامع  )جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيص (. .3

ت البيانععات المفتوحععة فعع  الجامعععات الحكوميععة السعععودية تععم اسععتنتاج بعععض ومععن خععال  تحليعع  بوابععا
 الفروقات واالختالفات بينهم  مما يسهم ف  تميز البعض عن األخر وه  كالتال :

 المحور األول: المواصفات العامة لبوابات البيانات المفتوحة:

فر تعريفا للبيانعات المفتوحعة   ولكعن أغلب بوابات البيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السعودية تو
هنالععك  بعععض منهععا ال تععوفر تعريفععا للبيانععات المفتوحععة   ممععا يسععهم فعع  عععدم معرفععة المسععتفيدين بماهيتهععا 
وأهميتهععا باإلضععافة إلععى أنهععا ال تقسععم البوابععة إلععى فئععات موضععوعية   ممععا يشععك  عبععئ علععى المسععتفيد فعع  

وذلك مث : بوابة جامعة )اإلمام عبد الرحمن بن فيص     الطائف  الوصو  إلى البيانات المفتوحة المرغوبة
  جعازان   أم القععرى   حائعع    الحعدود الشععمالية    الباحععة(   أمعا جامعععة المجمعععة فهع  تععوفر مفهععوم بسععيط 
للبيانععات المفتوحععة ولكنهععا ال تقسععم البوابععة إلععى فئععات موضععوعية   أمععا جامعععة حائعع  فهعع  ال تععوفر تعريفععا 

 ت المفتوحة ولكنها تقسم البوابة إلى حد ما وليس بشك  متكام  .للبيانا
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جامعات الغرض من إتاحة البيانات المفتوحة المتوفر  فع  منصعاتها وهع  كالتعال : منصعة  10وفرت 
جامعة )الملك سعود  الملك عبد العزيز  الملك خالد  القصيم  تبوك  الجامعة السعودية اإللكترونيعة  األميعر 

 دالعزيز  الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية  األمير  نور   نجران(.سطام بن عب

ارتبطت جميا ملفات البيانات المفتوحة بفترات زمنية معينة عدا ثالل جامععات وهع  : جامععة الملعك 
 سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية   جامعة حائ    جامعة القصيم .

السياسات العامة للبيانات المفتوحة وال التراخي  الخاصة بهعا  وهنالك بعض الجامعات الت  ال توفر 
كجامعة أم القرى  جامعة جازان  جامعة الطائف  جامعة الحدود الشعمالية  جامععة اإلمعام عبعد العرحمن بعن 

 فيص    جامعة الباحة   بينما أغلب الجامعات تكتف  بتوفر السياسة العامة للبيانات المفتوحة .

عة نجعران ععن نظيراتهعا معن الجامععات الحكوميعة السععودية بأنهعا قعد وفعرت أهعداف وقد تميزت جام 
إستراتيجية لوحد  اإلحصاء والمعلومات الت  تندرج تحتها البيانات المفتوحة  وقد اتفقت ك  الجامعات على 

 عدم توفر عدد المشاهدات وعدد التحميالت للبيانات المفتوحة.

 كة ضمن بوابة البيانات المفتوحة:المحور الثاني: التفاعل والمشار

إن جميا البوابات ال توفر وسائ  تعليمية تساعد ف  فهم كيفيعة اسعتخدام البوابعة سعواء بطريقعة مكتوبعة 
بوابعات تميعزت بإمكانيعة تقيعيم  7أو مرئية وإنمعا يكتفع  العبعض بتعوفر إرشعادات اسعتخدام بسعيطة   وهنالعك 

ة وإتاحة نموذج لطلب واقتعراح البيانعات غيعر المتاحعة بتنسعيق مععين  البيانات المفتوحة المتوفر  على البواب
ما مالحظة أن البعض يدمجهما ف  نموذج واحد والبعض يجعلهما منفصلين   مث  جامعة )القصيم   تبعوك 
 الجامعة السعودية اإللكترونية   الملك عبعد العزيعز   نجعران   الملعك سععود   المجمععة (  كمعا أن العبعض 

خدمة إلى حد ما أي انه يوفر الخدمة ولكن ال يفعلها أو أنه ال يوجد إشعار باستالم الطلعب واالقتعراح يوفر ال
وذلك مث  جامعة الملك خالد فه  تتيا الطلب واالقتراح وتوفر التقييم لكنها ال تفعلعه وكعذلك جامععة األميعر  

معام محمعد بعن سععود اإلسعالمية فهع  نور  ما إضافة انها ال توفر نموذج لطلعب واالقتعراح   أمعا جامععة اإل
تمكن من التقييم ولكنها ال تظهر ما يد  على استالم الطلب واالقتراح ومثلها جامعة حائ  باإلضافة إلى أنها 
ال تمكن من  التقييم   أما جامععة األميعر سعطام بعن عبعد العزيعز فهع  تعوفر نمعوذج لطلعب واالقتعراح وتعوفر 

أنهما ال يعمالن   كما أن جميا البوابات ال تسما بإضافة التعليقعات معن قبع   التقييم لكنهما غير مفعالن  أي
( فعال تتعوفر أسعئلة حعو  البيانعات المفتوحعة وإنمعا جميعهعا FAQالمستخدمين   أما بالنسبة لألسئلة الشعائعة )

اصعع  عامععة للجامعععة التعع  تنتمعع  لهععا   كمععا تععوفر أغلععب الجامعععات بيانععات تواصعع  عامععة مثعع  )وسععائ  التو
 بريد إلكترون ( . –أرقام للتواص   –االجتماع  

 المحور الثالث: سمات ملفات البيانات المفتوحة:

من خال  التحليع  وجعد أن أغلعب الجامععات تفتقعر إلعى تحعديل ملفعات البيانعات المفتوحعة عبعر البوابعة 
عزيعز  الجامععة السععودية بشك  مستمر  وتتميز جامعة )الطائف  الحدود الشمالية   األمير سطام بن عبعد ال

هـ   جامعة ) اإلمام عبد الرحمن بن فيص    طيبة( بتاريخ 1439اإللكترونية ( بتوفر بيانات حديثة بتاريخ 
هععـ . أمععا بالنسععبة إلتاحععة ملفععات البيانععات المفتوحععة بتنسععيقات مالئمععة ومعروفععة فقععد وجععد أن أغلععب 1440

وبععض الجامععات تتيحهعا بتنسععيقات       , XLS ,PDFهع  التنسعيقات التع  تتعوفر بهعا البيانعات المفتوحعة 
  وتتيا ك  بوابات البيانات المفتوحة  XML , PNG , JPG , CSV,DOCX , PPTXأخرى كذلك مث  

هذه البيانات بشك  مجان   ماعدا جعامعت  الملعك سععود بعن عبعد العزيعز للعلعوم الصعحية واإلمعام محمعد بعن 
 البيانات المفتوحة ف  البوابة للمستفيدين . سعود اإلسالمية فه  ال تتيا عرض
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 المحور الرابع: نوعية ملفات البيانات والمعلومات:

تفتقعر جميعا بوابعات البيانعات المفتوحعة بالجامععات الحكوميعة السععودية إلعى تعوفر أدلعة إرشعادية بهععا   
امععات الحكوميعة السععودية ووجدنا أن المؤشرات اإلحصائية تتوفر ف  جميا بوابات البيانات المفتوحعة بالج

الت  تتيا البيانات المفتوحة    أما التقارير الدورية فتتوفر فقط ف  جامعة )أم القرى   األمير  نور    الملك 
خالد   األمير سطام بعن عبعد العزيعز   الجامععة السععودية اإللكترونيعة ( وتتمتعا كع  معن جامععة )الطعائف   

فيصع    المجمعععة   الملعك سععود   األميعر سععطام بعن عبعد العزيععز    اإلمعام عبعدالرحمن بعن فيصعع    الملعك
 نجران ( بإتاحة التمثي  المرئ  للبيانات المفتوحة .

 المحور الخامس: الوظائف والخدمات المتوفرة في بوابة البيانات المفتوحة:

سعه المتعوفر بشك  عام يمكن القو  بأن أغلب بوابات البيانات المفتوحة توفر محرك بحل عام وهعو نف
بموقععا الجامعععة  دون تععوفر مقععاييس ومرشععحات مختلفععة لتصععفية نتععائج البحععل ماعععدا الجامعععة السعععودية 
اإللكترونية وجامعة المجمعة  وهنالك جامعات أخرى توفر قائمة منسدلة بخصعائ  وسعمات معينعة  وذلعك 

لعرحمن بعن فيصع    جامععة للبحل الخا  ف  البوابعة نفسعها ولعيس بشعك  ععام  مثع : جامععة اإلمعام عبعد ا
األمير سطام بن عبدالعزيز وجامعة تبوك  كما أن هنالك جامعات أخعرى ال تسعما بالبحعل فع  البوابعة بعأي 

 طريقة كانت  مث  جامعة: الباحة  الملك خالد  جازان  القصيم.

فقعط  جامعات فه  تكتف  بعالعرض  5وتتيا أغلب الجامعات وظيفة التحمي  للملفات وطباعتها ماعدا 
وال تمكن من خاصية التحمي  وذلك مث  جامعة الحدود الشمالية وجامعة الباحعة  أمعا جعامعت  اإلمعام محمعد 
بن سعود اإلسالمية والملعك سععود بعن عبعد العزيعز للعلعوم الصعحية فيوجعد لعديهما رابعط للتحميع  لكنعه غيعر 

ب  الجامعة وذلعك مثع  جامععة مربوط بشك  صحيا  وهنالك بعض الجامعات قد أتاحت التحمي  فقط لمنسو
 حائ  وما يميزها أنها أتاحت ايقونة للطباعة لكنها غير مفعلة فه  تظهر صفحة بيضاء أثناء الضغط عليها.

جامععات فقعط تعوفر خدمعة 6)الخالصعات( نجعد أن هنالعك  RSSوعند االنتقا  إلى معيار تفعي  خدمة 
RSS  اإلمام عبد الرحمن بعن فيصع   جامععة أم القعرى  وه  )جامعة األمير سطام بن عبد العزيز  جامعة

جامعة طيبة  جامعة المجمعة  جامعة نجران(  وهناك جامعتان تعوفر األيقونعة فقعط ولكنهعا غيعر مفعلعة مثع  
 )جامعة الباحة  جامعة حائ (.

وعند التطرق لنقطعة إتاحعة البيانعات المفتوحعة بعأكثر معن لغعة وجعدنا أن هنالعك مشعكلة تواجههعا أغلعب 
جامعات فه  توفر أيقونة اللغة اإلنجليزية ولكنها إما أن تكون الصفحة باللغعة األجنبيعة المختعار  والملفعات ال

بالعربيعة أو تكععون الصععفحة باللغعة األجنبيععة المختععار  وال يوجعد ملفععات متاحععة أو أن األيقونعة غيععر مربوطععة 
فيص    جامعة الباحة   جامعة اإلمام  بشك  صحيا أو أنها تكون غير فعالة   وتتميز ك  من جامعة )الملك

عبد الرحمن بن فيص  ( بتوفر الواجهة والملفات معا بالغة اإلنجليزية   أما جامععة )الملعك سععود   الحعدود 
 الشمالية   اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية( فه  ال تتيحها سوى باللغة العربية فقط .

جامعععة األميععر سععطام بععن عبععد العزيععز بمدينععة الخععرج  وبعععد أن تععم تقيععيم جميععا البوابععات بععرزت بوابععة
بتطبيععق أغلععب معععايير تقيععيم بوابععة البيانععات المفتوحععة  بينمععا جامعععة الباحععة قععد حظيععت بأقعع  نسععبة فعع  ذلععك  
وسعنتناو  فيمععا يلعع  تحلععيال تفصععيليا لبوابعة جامعععة األميععر سععطام بععن عبعد العزيععز للبيانععات المفتوحععة وبوابععة 

 نات المفتوحة.جامعة الباحة للبيا

 عرض نماذج من بوابات البيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السعودية:3/3

سععيتم فعع  هععذه الجزئيععة عععرض نمععوذجين مععن نمععاذج بوابععات البيانععات المفتوحععة بالجامعععات الحكوميععة 
ت  قد حققعت السعودية  حيل يتمث  النموذج األو  ببوابة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز وه  البوابة ال
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النسبة األعلى ف  التقييم  أما النموذج الثان  يتمث  ببوابعة جامععة الباحعة وهع  النسعبة األقع  التع  قعد حققتهعا 
 البوابة مقارنة ببوابات البيانات المفتوحة األخرى بالجامعات الحكومية السعودية.

 عزيز:نموذج: بوابة البيانات المفتوحة بجامعة األمير سطام بن عبد ال 1/3/3

 :نبذة عن جامعة األمير سطام بن عبد العزيز 

 https://www.psau.edu.sa/ar/node/1966الرابط: 

م  وفق مرسوم ملك  لتحوي  فرع 2009هـ /  1430أسست جامعة األمير سطام بن عبد العزيز عام 
ععة األميعر سعطام جامعة الملك سعود بالخرج إلى جامعة مستقلة بالخرج وقد تم تسعميتها فيمعا بععد ذلعك بجام

بن عبعد العزيعز  وتتمثع  رؤيتهعا فع  كونهعا جامععة متميعز  فع  التعلعيم والشعراكة المجتمعيعة  ورسعالتها فع  
تأهي  خريجين قادرين على المنافسة من خال  تعلعيم يتفعق معا المععايير العالميعة   فع  بيئعة أكاديميعة بحثيعة 

 ام إداري داعم .ذات موارد بشرية متميز    وشراكة مجتمعية فاعلة ونظ

 :بوابة البيانات المفتوحة بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز 

 data-https://www.psau.edu.sa/ar/openالرابط: 

حععة ذات تقععوم بوابععة البيانععات المفتوحععة بجامعععة األميععر سععطام بععن عبععد العزيععز بتععوفير البيانععات المفتو
الطععالب(  كمععا تهععدف لخلععق  -أعضععاء هيئععة التععدريس  –العالقععة بالجامعععة لكافععة الععزوار )مراكععز األبحععال 

الوع  بين كافة المستفيدين حو  إحصائيات وتقعارير ودراسعات خاصعة بهعا  ممعا يعؤدي للمشعاركة بحمعاس 
الجامععات والجهعات ذات  من منظعور مجتمعا مثقعف ومطلعا إلثعراء المشعاركة العامعة  وزيعاد  الشعفافية بعين

 العالقة.

 -الطععالب والطالبععات  -وتتنععوع ملفععات البيانععات المفتوحععة فعع  البوابععة حععو  )أعضععاء هيئععة التععدريس
خدمعة  -الشؤون اإلداريعة والماليعة والفنيعة والمشعروعات  -األنشطة العلمية والتعليمية  -االبتعال والتدريب 

 المجتما(

  بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز:تقييم بوابة البيانات المفتوحة 

 وفيما يل  سيتم عرض وتحلي  البيانات :

 المحور األول: المواصفات العامة لبوابات البيانات المفتوحة: 

 11مععايير معن أصع   8حصلت بوابة البيانات المفتوحة ف  جامعة األمير سطام بن عبد العزيز على 
فععرت الجامعععة البيانععات المفتوحععة فعع  صععفحة مخصصععة %   حيععل و72.7معيععار  وذلععك بمععا يمثعع  نسععبة 

للبيانات المفتوحة ف  موقا الجامعة وأسمتها بالبيانات المفتوحعة  وأضعافت مقدمعة تعريفيعة تععرف بالبيانعات 
المفتوحععة والهععدف منهععا   كمععا قامععت بتقسععيمها إلععى فئععات موضععوعية ليسععه  الوصععو  للبيانععات المفتوحععة 

)مكتبة البيانات المفتوحة ( من خال  : المؤشر   التصنيف  الفئعة   الناشعر    ووصف البيانات المفتوحة ف 
تحمي  الملفعات   ربطهعا بفتعرات زمنيعة محعدد  مثع : تعاريخ النشعر وتعاريخ التحعديل   كمعا وفعرت السياسعة 

علعى  العامة للبيانات المفتوحة   والترخي  الخاصة بالبيانات المفتوحة المنشعور  فع  البوابعة عبعر الضعغط
 أيقونة )سياسة البيانات المفتوحة(.

ولم تحص  على ثالل معايير ف  هعذا المحعور  حيعل أنهعا لعم تتعيا الخطعة اإلسعتراتيجية الخاصعة بهعا 
للبيانات المفتوحة  ولم تتيا خاصية عرض عدد المشاهدات والتحميالت للبيانات المفتوحعة  وقعد شعك  ذلعك 

 %.27.3نسبة 

https://www.psau.edu.sa/ar/open-data
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 المشاركة ضمن بوابة البيانات المفتوحة: المحور الثاني: التفاعل و

% مععن المعععايير وتعتبععر هععذه النسععبة أقعع  مععن المتوسععط  أي أن محععور 33.3قععد حققععت البوابععة نسععبة 
التفاععع  والمشععاركة متععوفر فعع  البوابععة لكععن لععيس بشععك  بفعععا   حيععل فعلععت وسععائ  التواصعع  االجتماعيععة 

-588-011وب  سععناب شععات  وأضععافت رقععم للتواصعع  )المتمثلععة فعع  الفععيس بععوك  تععويتر  انسععتقرام  يوتيعع

(. كما وفرت نموذج لطلب البيانات المفتوحة ithelp@psau.edu.sa( وبريد إلكترون  للتواص  )2000
عبر أيقونة مخصصة لذلك ولكنه غير موضا باستالم النموذج من عدمه   وأيقونعة تقيعيم البيانعات المتعوفر  

ووضعت البوابة إرشادات بسعيطة لالسعتخدام وأتاحعت أسعئلة شعائعة عامعة   على البوابة ولكنها غير مفعلة  
% 44.5وبذلك نستطيا أن نقو  أن هذه األربعة المعايير متاحة إلى حد ما وليس بشك  كامع  وذلعك بنسعبة 

لعم   ولم توفر البوابة دليال مرئيا للتسهي  يساعد المستفيدين ف  التفاعع  بشعك  أكبعر عبعر البوابعة  كمعا أنهعا 
% مععن محععور التفاععع  22.2تسععما لهععم بإضععافة التعليقععات   وبععذلك لععم تحقععق التفاععع  والمشععاركة بنسععبة 

 والمشاركة عبر بوابة البيانات المفتوحة.

 المحور الثالث: سمات ملفات البيانات المفتوحة: 

بشععك  % وذلععك ألن الملفععات المتععوفر  مجانععا ومحدثععة 100فعع  هععذا المعيععار حققععت البوابععة نسععبة    
  وه  من الصي  المعروفعة word  Excel  وقد توفرت الملفات بصيغت  2018مستمر وأخر تحديل لها 

 والقابلة للتنزي .

 المحور الرابع: نوعية ملفات البيانات والمعلومات: 

تنوعععت الملفععات المتععوفر  مععا بععين تقععارير دوريععة ومؤشععرات إحصععائية كمععا أتاحععت التمثيعع  المرئعع  
% من مععايير هعذا المحعور 75بعض الملفات المتوفر  ف  البوابة  وبذلك فقد حققت نسبة  )المخططات( ف 

 %.25ولكنها لم تتيا األدلة اإلرشادية وبالتال  فإن المعايير الغير محققة ف  هذا المحور تشك  نسبة 

 المحور الخامس: الوظائف والخدمات المتوفرة في بوابة البيانات المفتوح: 

% حيل أتاحت إمكانية البحل من خال  قائمة منسدلة بها مجموععة 83.3ف  ذلك نسبة حققت البوابة 
مععن المقععاييس مثعع : الفئععة ويععتم االختيععار مععا بععين )أعضععاء هيئععة التععدريس   الطععالب والطالبععات   االبتعععال 

مة المجتما (  والتدريب   األنشطة العلمية والتعليمية   الشؤون اإلدارية والمالية والفنية والمشروعات   خد
 الطالب( والمؤشر   كما وفرت تحمي  وحفعظ الملفعات بكع  سعهولة ,Title, Metadataالتصنيف ويشم  )

  حيعل تقعوم الجامععة  RSS ويسر وذلك عبر الضغط علعى الملفعات معا إمكانيعة طباعتهعا  وأتاحعت خدمعة 
خدمة  وه  متاحعة بشعك  مجعان    بالتنبيه بأخر األخبار وأحدثها ولكن قب  ذلك يجب عليك االشتراك ف  ال

كما أتيحت واجهة البوابة باللغة االنجليزية لكعن الملفعات لعم تكعن متاحعة  ممعا أثعر سعلبا علعى نسعبتها المئويعة 
 %.16.7فه  بذلك متاحة باللغة اإلنجليزية إلى حد ما وليس بشك  كام  وذلك وفق النسبة التالية 

% معن مجمع  مععايير تقيعيم بوابعات 66.7ة قد حققعت نسعبة ومن خال  التحلي  السابق يظهر أن البواب
البيانات المفتوحة ف  الجامعات الحكومية السعودية  وه  أعلعى نسعبة قعد حصعلت عليهعا البوابعة بعين جميعا 

% معن 18.2البوابات األخرى بالجامعات الحكوميعة السععودية  ومعن زاويعة أخعرى لعم تحقعق البوابعة نسعبة 
% ولكععن بشععك  محععدود أي أنهععا غيععر متععوفر  بصععور  15.1ض المعععايير بنسععبة المعععايير  بينمععا حققععت بععع

 مطلقة.
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 نموذج: بوابة البيانات المفتوحة بجامعة الباحة:  2/3/3

 :نبذة عن جامعة الباحة 

 /https://portal.bu.edu.saالرابط: 

برنععامج  هععـ  وتضععم الجامعععة اثنتعع  عشععر كليععة وأكثععر مععن ثالثععين 1426أسسععت جامعععة الباحععة عععام 
لمرحلة البكالوريوس وأربعة برامج للدراسات العليا وثالل برامج دبلومات عليا  وتتمث  رؤيتها ف  تحقيعق 
الريععاد  لتقععديم البععرامج األكاديميععة وإجععراء البحععول المتخصصععة ذات العالقععة بمععوارد المنطقععة واحتياجععات 

تها ف  تقديم تعليم جامع  متميز وشام   إجراء التنمية الوطنية من خال  القياد  واالبتكار والشراكة  ورسال
البحول العلمية  خدمة المجتما   توفير بيئة للتعلم مدى الحيا  من خال  اإلفاد  من الموارد المتاحة لتحقيعق 

 أفض  النتائج .

 :بوابة إحصاءات بجامعة الباحة 

 http://cutt.us/50uqNالرابط : 

توفر جامعة الباحة بوابة إحصاءات على موقا الجامعة  وتضم داخلها توزيا الطعالب المقيعدون علعى 
هـ  وال يوجد بداخلها بوابة متخصصة تحت مسمى البيانات 1437/1438المراح  الجامعية للعام الجامع  

 البيانات المفتوحة. المفتوحة  وقد تم تقييم بوابة اإلحصاءات بناء على تشابه المحتوى بمحتوى بوابات

 :تقييم بوابة إحصاءات بجامعة الباحة 

 وفيما يل  سيتم عرض وتحلي  البيانات:

 المحور األول: المواصفات العامة لبوابات البيانات المفتوحة:

% وباق  المعايير لم تحققها   حيل حظيعت بع  27.3قد حققت البوابة ف  هذا المحور ما يعاد  نسبة 
معيار   فقد وفرت صفحة مخصصة على موقا الجامععة أسعمتها بعـ " إحصعاءات "  11معايير من أص   3

محتواها مقارب لمحتوى بوابة البيانات المفتوحة  وتمعت إتاحتهعا  وربطهعا بفتعر  زمنيعة محعدد  مثع  تعاريخ 
% حيعل أنهعا لعم تععرف البيانعات المفتوحعة وال الغعرض 72.7النشر   وبذلك فإن النسبة الغيعر محققعة هع  

ها ولم تقم  بتقسيم البوابة ولم تتا أي سياسة عامة للبيانات المفتوحة أو تراخي  خاصة متعلقعة بالبيانعات من
المفتوحة المنشور  وال الخطة اإلستراتيجية الخاصة بها   كما أنها لم تظهر عدد المشاهدات وال التحمعيالت 

 للبيانات المفتوحة .

 بوابة البيانات المفتوحة:المحور الثاني: التفاعل والمشاركة ضمن  

إن التفاع  والمشاركة ف  البوابة ضعيف جدا  حيل أنهعا لعم تحقعق فع  هعذا المحعور أي معيعار بشعك  
متكام  وإنما حققت بععض المععايير بشعك  جزئع   حيعل أنهعا وفعرت أيقونعات للتواصع  االجتمعاع   أرقعام 

نسععبة المععايير المحققععة بشععك  جزئعع  هعع   للتواصع  وبريععد إلكترونعع   لكنهععا جميعععا غيعر مفعلععة وبععذلك فععإن
 %.66.7  وباق  المعايير فه  غير متوفر  وتمث  33.3

 المحور الثالث: سمات ملفات البيانات المفتوحة:

قد أتاحت البوابة ملفات البيانات والمعلومات بشك  مجان   ولكنها لم توفر أي صيغة لتحميلها من قب  
 -37فات المتوفر  غير محدثة بشك  مستمر  حيل أن أخر ما نشر بتاريخ المستفيدين  باإلضافة إلى أن المل

http://cutt.us/50uqN
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% معن هعذا 66.7% معن هعذا المحعور  وأن نسعبة 33.3هـ  وبذلك نقو  أن البوابة قعد حققعت نسعبة 1438
 المحور غير محققة.

 المحور الرابع: نوعية ملفات البيانات والمعلومات:

وحيد من ملفات البيانات والمعلومعات المتاحعة  ولعم تقعم وفرت البوابة مؤشرات إحصائية وهو النوع ال
بإتاحة ال أدلة إرشادية وال تقارير دوريعة وال تمثعيالت مرئيعة للبيانعات المفتوحعة كالمخططعات  وبعذلك فهع  

 % غير محققة.75% من المحور مقاب  25حققت نسبة 

 توحة:المحور الخامس: الوظائف والخدمات المتوفرة في بوابة البيانات المف

لم تقدم البوابة من الوظائف والخدمات الت  تسعاهم فع  االسعتفاد  معن البيانعات المفتوحعة بشعك  أفضع  
% معن المحعور  وقعد وفعرت 16.7سوى معيار واحد وهعو إتاحتهعا بعأكثر معن لغعة  وبعذلك قعد حققعت نسعبة 

مفعلعة وبعذلك تشعك  حيل أنهعا وفرتهعا كأيقونعة لكنهعا غيعر  RSSمعيار أخر بشك  جزئ  وهو إتاحة خدمة 
% وبععاق  الوظععائف والخععدمات مثعع : إمكانيععة البحععل  وتععوفر 16.7المعععايير المحققععة بشععك  جزئعع  نسععبة 

مقاييس ومرشحات لتصفية نتائج البحل  وإمكانية التحميع  والطباععة فهع  غيعر محققعة وهع  تشعك  النسعبة 
 %.66.6األكبر 

% فقعط معن المععايير  وهع  أقع  نسعبة قعد 18.2ومن خال  ما سبق يظهر أن البوابعة قعد حققعت نسعبة 
حصلت عليها مقارنة بالبوابات األخعرى للبيانعات المفتوحعة فع  الجامععات الحكوميعة السععودية  وأن النسعبة 

%  وهنالعك بععض المععايير المحققعة بشعك  جزئع  69.7األكبر من المعايير فه  غير محققة وتشك  نسعبة 
 .12وتمث  نسبة 

 صياترابعا: النتائج والتو

 نتائج الدراسة: 1/4

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج بعد القيام بدراسة وتحلي  مواقا البيانات المفتوحة وتفعيلهعا عبعر 
 مواقا الجامعات الحكومية السعودية  ومن أبرز هذه النتائج ما يل :

بالبيانات  إن إتاحة البيانات المفتوحة عبر الجامعات الحكومية السعودية يساهم ف  التعريف -1
المفتوحة  دعم البحل العلم   تعزيز المشاركة  زياد  الشفافية  خلق الوع  ورفا مستوى 

 المعرفة.

جامعة   21أتاحت أغلب الجامعات الحكومية السعودية منصات للبيانات المفتوحة وعددها  -2
 جامعات لمنصات البيانات المفتوحة. 8وافتقرت 

بالجامعات الحكومية السعودية نسبة أق  من المتوسطة ف   تحقق أغلب منصات البيانات المفتوحة -3
 توفر معايير تقييم البيانات المفتوحة بمنصاتها. 

حققت منصة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز أعلى نسبة ف  توفر معايير تقييم البيانات  -4
قق %  وبذلك فه  تح66.7المفتوحة بين منصات الجامعات الحكومية السعودية وه  نسبة 

المركز األو  بين الجامعات الحكومية السعودية  كما تميزت جامعة الملك سعود وجامعة نجران 
 % لكليهما. 60.6بتحقيق نسبة مقاربة لجامعة األمير سطام وبلغت 

جامعات حكومية سعودية نسبة متوسطة ف  منصاتها للبيانات المفتوحة  وتتمث  ف   6حققت  -5
(  وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة 57.6اإللكترونية بنسبة ) جامعة تبوك والجامعة السعودية
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( وجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيص  بنسبة 54.6الملك فيص  وجامعة المجمعة بنسبة )
(51.5 .) 

حصلت جامعة الباحة أق  نسبة بمنصتها ف  تحقيق معايير تقييم البيانات المفتوحة وتتمث  ف   -6
(18.2.)% 

ات إلى تسمية صريحة للبيانات المفتوحة واستبدلتها بمسميات أخرى  مث : افتقرت بعض الجامع -7
 إحصاءات الجامعة  إحصاءات  المرصد الجامع . 

تميزت أغلب بوابات البيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السعودية بتقسيم البوابة إلى فئات  -8
للبيانات المفتوحة  ولكنها افتقرت  موضوعية  ما توفر تعريفا بالبيانات المفتوحة والسياسة العامة

إلى إتاحة الخطة اإلستراتيجية الخاصة بها وبذلك تميزت جامعة نجران بتوفر أهداف إستراتيجية 
 لوحد  اإلحصاء والمعلومات الت  تندرج تحتها البيانات المفتوحة.

مفتوحة بشك  تتيا أغلب بوابات البيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السعودية البيانات ال -9
 مجان   ولكنها غير محدثة بشك  مستمر.

افتقرت بوابات البيانات المفتوحة ف  الجامعات الحكومية السعودية إلى عرض عدد المشاهدات  -10
وعدد التحميالت للبيانات المفتوحة ف  البوابة  وإلى توفر وسائ  تعليمية وأدلة ارشادية واألسئلة 

 (  وإلى إمكانية إضافة التعليقات من قب  المستخدمين.FAQالشائعة حو  البيانات المفتوحة )

أتاحت أغلب بوابات البيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السعودية مؤشرات إحصائية  ما  -11
 افتقارها إلى التنوع ف  ملفات البيانات والمعلومات.

التحمي  والطباعة تتيا منصات البيانات المفتوحة بأغلب الجامعات الحكومية السعودية إمكانية  -12
والبحل  ولكنها تفتقر إلى توفر الوظائف والخدمات األخرى ف  بوابة البيانات المفتوحة  مث : 

 .RSSتوفر مقاييس ومرشحات للبحل  توفر البيانات المفتوحة بأكثر من لغة وخدمة 

تكاملة تتحقق ف  جميا بوابات البيانات المفتوحة ف  الجامعات الحكومية السعودية ال توجد بوابة م -13
 بها جميا المعايير وإنما تحتاج إلى تطوير.

 توصيات الدراسة: 2/4

وبعد أن تم عرض أهم نتعائج الدراسعة  جعدير بالعذكر أن هنعاك العديعد معن التوصعيات التع  معن شعأنها 
 الرفا من مستوى بوابات البيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السعودية ويمكن إجمالها فيما يل :

ير بوابات البيانات المفتوحة ف  الجامعات الحكومية السعودية بما يحقق نسبة مرتفعة من تطو -1
 محاور ومعايير الدراسة.

تطوير بوابة البيانات المفتوحة ف  جامعة األمير سطام بن عبد العزيز لتص  لدرجة االكتما  من  -2
لمشاهدات والتحميالت حيل: إتاحة الخطة اإلستراتيجية الخاصة بها عبر البوابة  عرض عدد ا

للبيانات المفتوحة  توفير أدلة مكتوبة ومرئية  تفعي  روابط ك  من )التقييم للبيانات المتاحة  
نموذج طلب اقتراح البيانات الغير متاحة(  توفر األسئلة الشائعة  إتاحة البيانات المفتوحة بأكثر 

 من لغة.

عات الحكومية السعودية الت  ال تتيحها  وذلك لما القيام بإتاحة البيانات المفتوحة ف  مواقا الجام -3
 له دور مهم ف  دعم البحل العلم .

إتاحة الخطة اإلستراتيجية عبر بوابة البيانات المفتوحة ف  الجامعات الحكومية السعودية بشك   -4
 معلن توضا بها أهدافها وآليات عملها.
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مفتوحة المتاحة  وذلك ليتسنى االستفاد  التحديل بشك  مستمر والتنوع ف  نوعية ملفات البيانات ال -5
 منها بشك  أكبر عبر بوابات البيانات المفتوحة بالجامعات الحكومية السعودية.

إتاحة إمكانية إضافة التعليقات من قب  المستفيدين وعرض عدد المشاهدات والتحميالت  وذلك لما  -6
 له دور كبير ف  تفعي  التواص  والمشاركة بشك  أفض .

بأهمية البيانات المفتوحة ف  الجامعات الحكومية السعودية ونشر أدلة إرشادية عبر  التوعية -7
منصات البيانات المفتوحة تساهم ف  رفا الوع  لدى المستفيدين  وتسميتها بما يد  عليها: مث  
 بوابة البيانات المفتوحة  البيانات المفتوحة  منصة البيانات المفتوحة  مرصد البيانات المفتوحة.

تفعي  الوظائف والخدمات الت  تساهم ف  االستفاد  من البيانات المفتوحة بطريقة أيسر وبشك   -8
 RSSأفض  مث  توفر مقاييس ومرشحات للبحل  توفر البيانات المفتوحة بأكثر من لغة وخدمة 

فتوحة تبن  استخدام معايير التقييم الت  تم تصميمها من قب  الدراسة ف  تقييم بوابات البيانات الم -9
 ف  الجامعات األخرى.
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