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 مقدمة

الفهرسة والموضوعات ذات العالقة مستقبل حول موضوع العربي  تغطي هذه الببليوجرافية اإلنتاج الفكري

لفين عرب أو ألفها مؤقالم في الدول العربية بأ نشروهو اإلنتاج الذي . 5002حتى عام  5002ابتداء من عام 

ولذلك فاللغة العربية هي اللغة الغالبة على الببليوجرافية . ماكن أخرى خارج الوطن العربيفي أ تعرب ونشر

 .غة اإلنجليزيةباإلضافة إلى بعض المواد بالل

مؤتمرات الدوريات وبحوث الكتب ومقاالت المنها ؛ مصدر معلومات 256تشتمل هذه الببليوجرافية على و 

وغيرها من  Slide shareعلى المنشورة تقديمية العروض الفيديوهات على اليوتيوب والكاديمية واالرسائل الو

 .األشكال

 :مصادر هي على عدةفي جمع هذه الببليوجرافية اعتمد وقد 

لألستاذ الدكتور محمد فتحي  5002-5002اإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات من  -0

 .عبد الهادي

لألستاذ الدكتور محمد فتحي عبد  5006-5002اإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات  -5

 .الهادي

 .قاعدة بيانات الهادي -3

 :متاحة على الرابط التالي وهيقاعدة بيانات المنظومة  -4

http://0810g5o5k.1104.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/MyResearch/Home 

 :ة بيانات المنهل وهي متاحة على الرابط التاليقاعد -2

http://platform.almanhal.com/ 

التحديات : لوصف المصادر وإتاحتها في بيئة الويب BIBFRAMEالنموذج المعياري موقع مؤتمر  -2

 bibf.html-http://cybrarians.org/about: على الرابط التالي والتطبيق

 : RDA: وام موقع مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين -7

http://cybrarians.org/rda.html 

 قاعدة بيانات البوابة العربية للمكتبات والمعلومات -2

 لجامعة القاهرةفهرس المكتبة المركزية الجديدة  -6

. غادة دمشق من المكتبة الوطنية بلبنان، أ. أ: التواصل مع عدد من الشخصيات والحصول على أعمالهم مثل  -00

خلود ممدوح وتم الحصول منها على مصادر دراستها باإلضافة لبيانات رسالتها . رانيا عثمان، أ. أثروت العليمي، 

 .ى مصادر دراستها باإلضافة لبيانات رسالتها للماجستيررنا بدران وتم الحصول منها عل. للماجستير، أ

 /https://www.youtube.com: البحث على اليوتيوب  -00

 /http://www.slideshare.net: البحث على ساليد شير  -05

http://0810g5o5k.1104.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/MyResearch/Home
http://platform.almanhal.com/
http://cybrarians.org/about-bibf.html
http://cybrarians.org/rda.html
https://www.youtube.com/
http://www.slideshare.net/
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 المصرية اتحاد المكتبات الجامعيةموقع   -03

التقنين الدولي للوصف لى فقد استند إالببليوجرافية الذي استخدم في اعداد هذه الوصف الببليوجرافي ما أ

 .االختصاراتفي مقدمتها عدم استخدام بعض التعديالت مع  (ISBD)الببليوجرافي 

 :من اشكال مصادر المعلومات وقد أعطيت البيانات التالية لكل شكل

 :بالنسبة للكتب

 .المدخل

 .السلسلة إن وجدت –. الصفحات  -. بيانات النشر –. الطبعة –. والمشاركين( المؤلفين)اسم المؤلف / العنوان 

 :بالنسبة للرسائل األكاديمية

 .المدخل

اسم  :الرسالةالمدينة التي تتبع لها الجامعة التي أجيزت بها  –(. المشرفين)اسم المشرف  الباحث؛اسم / العنوان 

الجامعة، الكلية، -( األطروحةنوع )تبصرة األطروحة وتشتمل على  –. الصفحات –. ، تاريخ اإلجازةالباحث

 القسم

 :بالنسبة لمقاالت الدوريات

 .المدخل

 .الصفحات التي تشغلها المقالةنطاق . التسمية الزمنية والعددية. عنوان الدورية. المؤلف/ العنوان 

 :اإللكترونيةبالنسبة لمقاالت الدوريات 

 .المدخل

 .الرابط المتاح عليه المقالة. التسمية الزمنية والعددية. عنوان الدورية. المؤلف/ العنوان 

 :بالنسبة ألعمال المؤتمرات والندوات

 .المدخل

مكان . نطاق الصفحات التي يشغلها البحث إن وجدت. اسم المؤتمر وتاريخ ومكان االنعقاد. المؤلف/ العنوان 

 الهيئة المنظمة :التنظيم

 :ئيةبالنسبة للمواد المر

 .المدخل

 الرابط المتاح عليه(. تاريخ رفع الفيديو. )المؤلف/ العنوان 

 :بالنسبة للعروض التقديمية

 .المدخل

 الرابط المتاح عليه(. تاريخ رفع العرض التقديمي. )المؤلف/ العنوان 
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حيث تم  جله،أمن لوثيقة عدت هذه االذي أموضوع الفكرة او اللى إفقد استند ترتيب الببليوجرافية ما عن أو

 . مستقبل الفهرسة في مصرعن وثيقة اله تتقسيمها إلى قطاعات موضوعية رئيسية وفرعية تعكس ما تناول

من األقدم إلى األحدث حتى يعكس تطور اإلنتاج الفكري  تحت كل قسم زمنياًكما رتبت التسجيالت 

الترتيب الزمني تم الترتيب هجائيا بالمدخل وإذا تشابه وتحت . 5002حتى عام  5002 العربي في الموضوع منذ

 .المدخل يتم الترتيب طبقا للعنوان

في نهاية جسم الببليوجرافية تم إعداد كشاف بالمؤلفين يشتمل على كل المؤلفين الذين تم ذكرهم في و 

صياغة شكل األسماء في جسم الببليوجرافية ولكن بالشكل الطبيعي لالسم دون قلب نظراً الختالف طريقة 

األسماء الحديثة تعرف باالسم  ونظراً ألن معظم الببليوجرافية،االعتماد عليها في جمع هذه تم المصادر التي 

 .األول
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 أرقام التسجيالت المحتويات 

 20-0 ............................................................................................................................. (عام)الفهرسة  0

 20-26 .......................................  (FRBR)الببليوجرافيةالمتطلبات الوظيفية للتسجيالت  5

 معايير الفهرسة  3

 .........................................................................................................................................عام  3/0

 

   20-25 

 المحتوىمعايير  3/2 

 ............................( AACR :قاف)قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية  3/5/0    

 ....................................................( RDA :اوم )وصف المصادر وإتاحتها  3/5/5    

 .............................................................................................................دبلن كور  3/5/3    

 

23-27 

22-065 

063-067 

 معايير التكويد والتركيب 3/3 

 ............................................................................................................................ عام 3/3/0    

 ..........................................( MARC :فما)الشكل االتصالي المعياري  3/3/5    

 ...................................................( BIBFRAME)اإلطار الببليوجرافي  3/3/3    

 

062-502 

507-542 

547-520 

 300-520 ........................................................................................................................................ الميتاداتا 4

 352-305 ....................................................................................................................... الضبط االستنادي 2

 الفهارس  2

 ........................................................................................................................................عام  2/0

 ............................................................................................................الفهارس الموحدة  2/5

 ...............................................................................................الفهرس العربي الموحد  2/3

 

352-366 

400-402 

406-252 

 232-257 ........................................................................................................... تعليم وتدريب الفهرسة 7

  فهرسة مصادر معلومات معينة  2

 237 ..............................................................................................................................التقارير  2/0 

 240-232 .............................................................................................................................الدوريات  2/5 

 243-245 .......................................................................................................الرسائل األكاديمية  2/3 

 244 ..................................................................................................................................الصور  2/4 

 242 ................................................................................................................................الكتب  2/2 

 274-242 .....................................................................................................................المخطوطات  2/2 

 272-272 ..........................................................................................................................المصغرات  2/7 

 277 ..............................................................................................................................المقاالت  2/2 

 220-272 .............................................................................................................المواد األرشيفية  2/6 

 222-225 .........................................................................................المواد السمعية والبصرية  2/00 
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 265-227 .............................................................................................................مواقع اإلنترنت  2/00 

 262-263 ..............................................................................................................................الوثائق  2/05 

 موضوعات مرتبطة بالفهرسة 6

 ..........................................................................................................البيانات المترابطة  6/0

 ................................................................................................................تعهيد الفهرسة  6/5

 .....................................................................................................الفهرسة أثناء النشر  6/3

 ..........................................................................................................الفهرسة التعاونية  6/4

 ...........................................................................................................الفهرسة المنقولة  6/2

 .......................................................................................................................المفهرسون  6/2

 ......................................................................................................الفهرسة المجتمعية  6/7

 

262-200 

200-202 

207-202 

207-202 

206 
250-252 

257-256 
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 (عام)الفهرسة  -1
 . إمام، علياء محمد

 دراسة تحليلية :الوصفيةصفحة العنوان في الكتاب العربي المصري المطبوع ومدى وفائها بمتطلبات الفهرسة 

علياء محمد إمام،  :بنها –. دينإشراف شعبان عبد العزيز خليفة، كريم حسام ال إمام؛إعداد علياء محمد / 

 جامعة بنها، كلية اآلداب، قسم الوثائق والمكتبات –( دكتوراه)أطروحة . 5002

(1) 

 . الخالدي، قاسم محمد محمود

، في ندوة الفهرسة العربية 20-32صفحات  – .العربيةضمان الجودة في الفهرسة مع التركيز على الفهرسة 

جامعة اإلمارات العربية المتحدة، عمادة المكتبات  :العين. الواقع والتحديات :والعشريناآللية في القرن الحادي 

 .5002الجامعية، 

(5)  

 ( العين :2002)الواقع والتحديات  :والعشرينندوة الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي 

، .م 5002فبراير شباط  02-02الواقع والتحديات،  :والعشرينندوة الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي 

إشراف إبراهيم محمد  الشوابكة؛تحرير وإعداد يونس أحمد إسماعيل / بحوث وأعمال الندوة  :العين

 .صفحة 004-527ز، -أ. 5002جامعة اإلمارات العربية المتحدة، عمادة المكتبات الجامعية،  :العين. الطنيجي

(3)  

 . الشوابكة، يونس أحمد إسماعيل

يونس أحمد  /والتحديات الواقع : إضاءات حول ندوة الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين

 :علىمتاح . 60- 70صفحات (. 5002ديسمبر ) 4 عدد ،40 مجلد – المكتبة رسالة .إسماعيل الشوابكة

https://search.mandumah.com/Record/89186 
(4)  

 . صالح، سهير إبراهيم حسن

 للمكتبات العربي لالتحاد عشر السابع المؤتمر .الفهرسة: جماعات التحاور حول اإلجراءات الفنية الرقمية

االتحاد العربي للمكتبات : الجزائر .5002 الجزائر، - ( واألرشيفيين المكتبيين بين الشراكة ) والمعلومات

:  متاح على . 346 - 332والمعلومات واألرشيف الوطني الجزائري، صفحات 

https://search.mandumah.com/Record/108534 
(2)  

 محمد عبدالواحد ، ضبش

دار : القاهرة  –. محمد عبد الواحد ضبش/اساسيات،تطبيقات،تدريبات: مكتباتالفهرسة الوصفية لمواد ال

 .صفحة 324 –. 5002الفكر العربي، 

(2)  

 

http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=6039
https://search.mandumah.com/Record/89186
https://search.mandumah.com/Record/108534
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af+%d8%b6%d8%a8%d8%b4.+
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 . الشوابكة، يونس أحمد إسماعيل

فبراير  02 - 02الواقع والتحديات : إضاءات حول ندوة الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي و العشرين 

 والمعلومات المكتبات مجلة .يونس أحمد إسماعيل الشوابكة/  0452محرم   7 - 2الموافق  5002شباط 

: متاح على . 022 - 073صفحات (. 5002يناير )0 عدد ،52 السنة - العربية

https://search.mandumah.com/Record/30802 
(7) 

 . مكتبة الملك فهد الوطنية. السعودية

فبراير ) 32عدد . أخبار المكتبة. مكتبة الملك فهد الوطنية/ المهام واإلنجاز: إدارة التصنيف والفهرسة 

 56-52صفحات (. 5002

(2)  

 . حسن، سهير إبراهيم

في مؤتمر االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات .  الفهرسة: جماعات التحاور حول اإلجراءات الفنية الرقمية   

 346-332صفحات  .، الجزائر 2500مارس  .بالتعاون مع األرشيف الوطني الجزائري السابع عشر

(6)  

 . غريب، ماجدة

فرع  –نشرة جمعية المكتبات المتخصصة . ماجدة غريب/ دور اإلنترنت في خدمة وظيفة الفهرسة والتصنيف 

 53-55صفحات (. 5002نوفمبر ) 0، عدد 05مجلد . الخليج العربي

(00)  

 زيدان، عماد

عماد زيدان ؛ إشراف نبيلة /  دراسة تجريبية: التعليم المبرمج بمساعدة الحاسب اآللي للفهرسة الوصفية 

جامعة المنوفية، كلية اآلداب، ( ماجستير)رسالة . 5007عماد زيدان، : شبين الكوم . خليفة جمعة، أسامة لطفي

 . قسم المكتبات والمعلومات

(00) 

 .معوض، محمد عبد الحميد

 2عدد . التسجيلة. محمد عبد الحمد معوض/  موضوع للمناقشة: أخطاء الفهرسة وأسبابها والمعدل المقبول 

 52-52صفحات (. 5007مايو )

(05)  

 فوزي، أماني عبد المجيد

ديسمبر ) 7السنة . 3000العربية . أماني عبد المجيد فوزي/   قضية للمناقشة: مستقبل الفهرسة في المكتبات 

 26-75صفحات  –(. 5007

(03)  

 

https://search.mandumah.com/Record/30802
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 . الشربيني، ماجدة

06. Library Resources & -classification : review of the literature, 2005Cataloging and 

163.-Technical Services. Volume 52, Nomber 3 (2008). pages 148 
-https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/51567/ElAvailable at : 

163.pdf?sequence=1-SherbiniM_LRTS_2008_v52n3_p148 

(04)  

 عبد المطلب، ياسمين أيمن

إعداد ياسمين أيمن نور عبد المطلب / دراسة تحليلية تقييمية : جماعات نقاش الفهرسة على شبكة االنترنت 

 –. 5002ياسمين عبد المطلب، : القاهرة  –. ؛ إشراف ثناء إبراهيم موسى فرحات، أمجد عبد الهادي الجوهري

 .المكتبات والمعلومات جامعة عين شمس، كلية اآلداب، قسم-(ماجستير)رسالة . ورقة 503ل، -أ

(02)  

 . عبد الهادي، محمد فتحي

الطبعة الرابعة،  –.  محمد فتحي عبد الهادي/ الجزء األول، أساسيات الفهرسة : المدخل إلى علم الفهرسة 

 .صفحة 560 –. 5002دار الثقافة العلمية، : اإلسكندرية  –. مزيدة ومنقحة ومراجعة

(02)  

 . عبد الهادي، محمد فتحي

الطبعة  –. محمد فتحي عبد الهادي/ الجزء الثاني ، الفهرسة المتقدمة والمحسبة : المدخل إلى علم الفهرسة 

  .صفحة 523 –. 5002دار الثقافة العلمية، : اإلسكندرية  –. الرابعة، مراجعة ومزيدة ومنقحة

(07)  

 . أوسو، نالين عبد اللطيف

. التسجيلة. نالين عبد اللطيف أوسو/ العربي الموحد نموذجا  الفهرس: ثنائية العالقة بين الفهرسة والعولمة  

 56صفحة (. 5002مايو ) 2عدد 

(02)  

 . فرسوني، فؤاد حمد رزق

 5، عدد 04مجلد . مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. فؤاد حمد رزق فرسوني/  بين التكشيف والفهرسة

 .572-522، صفحات (5002ديسمبر / يوليو )

 https://search.mandumah.com/Record/34710: متاح على 

(06)  

 

 

 

https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/51567/El-SherbiniM_LRTS_2008_v52n3_p148-163.pdf?sequence=1
https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/51567/El-SherbiniM_LRTS_2008_v52n3_p148-163.pdf?sequence=1
https://search.mandumah.com/Record/34710
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 . عبد الهادي، محمد فتحي

جامعة المنوفية، مركز التعليم المفتوح، : شبين الكوم  –.  محمد فتحي عبد الهادي/ الفهرسة الوصفية 

 .صفحة[ 0]، 023 –. 5006

(50) 

 . عزو، ماجدة حامد

 العربي لإلتحاد العشرين المؤتمر أعمال .ماجدة حامد عزو/  3الفهرسة : جيل جديد لنظم استرجاع المعلومات

: متاح على . 722 - 750، صفحات 0 دلمج (5006 المغرب،) اعلم - والمعلومات للمكتبات

https://search.mandumah.com/Record/480671 
(50)  

 . أنور، ياسمين أيمن

 / يناير) 0 عدد ،00 مجلد .نت .مكتبات .ياسمين أيمن أنور/ جماعات نقاش الفهرسة على شبكة اإلنترنت  

 https://search.mandumah.com/Record/41314:  متاح على . 50-04، صفحات (5006 مارس

(55)  

 . معوض، محمد عبد الحميد

. التسجيلة. محمد عبد الحميد معوض/  Cataloger’s Desktopتطور خدمة أدوات سطح مكتب المفهرس 

 02-04صفحات (. 5006يونيه ) 00عدد 

(53) 

 . الخوالني، فاطمة علي

دراسة : قواعد الفهرسة الوصفية ومدى تطبيقها بالمكتبات المركزية بالجامعات الحكومية اليمنية 

رسالة  -. 5000، الخوالني فاطمة علي: صنعاء  -. فاطمة علي الخوالني ؛ إشراف عبده المخالفي/   تقويمية

 جامعة صنعاء، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم المكتبات وعلم المعلومات -(ماجستير)

(54) 

 .عبد الهادي، محمد فتحي

 –. 5000الدار المصرية اللبنانية، : القاهرة  –. محمد فتحي عبد الهادي/ الفهرسة في البيئة اإللكترونية 

 .صفحة 575

(52) 

يونيه ) 04عدد . التسجيلة. الختامي والتوصيات للفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين البيان

 60-60صفحات (. 5000

(52)  

 

 

https://search.mandumah.com/Record/480671
https://search.mandumah.com/Record/41314
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 .أبو منجل، خديجة

 (5000سبتمبر ) 2عدد . مجلة المكتبات والمعلومات. خديجة أبو منجل/  الفهرسة والفهارس 

(57)  

 . الدباس، ريا

دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، : عمان  -. ريا الدباس/  والموضوعية في المكتباتالفهرسة الوصفية 

5000 . 

(52) 

 . فضل اهلل، عمر سليمان

عمر سليمان فضل /   تجسير الفجوة بين الفهرسة العربية ومعايير الجودة العالمية في المكتبات األكاديمية

(. 5000يناير ) 0، عدد 30السنة . مجلة المكتبات والمعلومات العربية. اهلل، سيف عبد اهلل بن حمود الجابري

 https://search.mandumah.com/Record/111757: متاح على . 062-023صفحات 

(56)  

 . د عبد الحميدمعوض، محم

نحو تركيب مفهومي للمعلومات الببليوجرافية المستخدمة في الفهرسة عرض : العالقات الببليوجرافية 

 50-02صفحات (. 5000إبريل ) 02عدد . التسجيلة. محمد عبد الحميد معوض

 .الكتاب من تأليف باربرا تيليت

(30)  

 .معوض، محمد عبد الحميد

تتناول هذه المقالة تعريف الخطأ في الفهرسة وأنواعه، وكيفية : أخطاء الفهرسة وأسبابها والمعدل المقبول 

حساب نسبة الخطأ، والخطأ المقبول، واألخطاء الشائعة في فهرسة تسجيالت مارك الببليوجرافية واالستنادية و 

المساعدة لتقليل أخطاء تسجيالت  ظروف العمل وتأثيرها على أخطاء الفهرسة وعرض لبعض البرمجيات

: متاح على (. 5005فبراير  04. )محمد عبد الحميد معوض/ الفهرسة 

11564956-http://www.slideshare.net/Muawwad/ss 

(30)  

 . ، يوسفشيخابن 

. 325 - 345صفحات ، (5005إبريل ) 0. ع. مجلة التراث. يوسف شيخ/ الفهرسة الميسرة بين اإليجاز واإلسهاب 

 https://search.mandumah.com/Record/362697: متاح على 

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-45905:  أيضا على متاح 

(35)  

 

 

https://search.mandumah.com/Record/111757
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-11564956
https://search.mandumah.com/Record/362697
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-45905
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 .الحشاني، مبروكة

 التواصل مجلة .مبروكة الحشاني، محمد حسون/ إدارة المعارف ومعادلها اللساني في تطور نظام الفهرسة  

 :متاح على . 66 - 63، صفحات (5003) 5 ،0 عدد ،02 مجلد .اللساني

https://search.mandumah.com/Record/596903 
(33)  

(. 5003مايو  6. )دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء : 0 ج .المكتبات فى والتصنيف الفهرسة عمل ورشة

 https://www.youtube.com/watch?v=mQHmvhWRnnc: متاح على 

(34)  

 (.5003مايو  2. )دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء : 5ج . ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات

 https://www.youtube.com/watch?v=boBJu6FV9aY: متاح على 

(32)  

(. 5003مايو  2. )دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء : 3 ج .المكتبات فى والتصنيف الفهرسة عمل ورشة

 https://www.youtube.com/watch?v=pM4Hd1Mj6YE: متاح على 

(32)  

 (.5003مايو  2. )دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء : 4ج . ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات

 https://www.youtube.com/watch?v=JF6nLEwLR7Y: متاح على 

(37)  

(. 5003مايو  7. )دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء : 2 ج .المكتبات فى والتصنيف الفهرسة عمل ورشة

 https://www.youtube.com/watch?v=akV3rYVzDWE: متاح على 

(32)  

 (.5003إبريل  52. )ورة تنمية المهارات بمكتبة العلماءد : 2ج . ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات

 https://www.youtube.com/watch?v=Jm_W6hxUHBA: متاح على 

(36)  

(. 5003إبريل  52. )دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء : 7 ج .المكتبات فى والتصنيف الفهرسة عمل ورشة

 https://www.youtube.com/watch?v=Toyr5zchOmg: متاح على 

(40)  

(. 5003إبريل  52. )دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء : 2ج . ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات

 kM-https://www.youtube.com/watch?v=QgVJupOg: متاح على 

(40)  

 

https://search.mandumah.com/Record/596903
https://www.youtube.com/watch?v=mQHmvhWRnnc
https://www.youtube.com/watch?v=boBJu6FV9aY
https://www.youtube.com/watch?v=pM4Hd1Mj6YE
https://www.youtube.com/watch?v=JF6nLEwLR7Y
https://www.youtube.com/watch?v=akV3rYVzDWE
https://www.youtube.com/watch?v=Jm_W6hxUHBA
https://www.youtube.com/watch?v=Toyr5zchOmg
https://www.youtube.com/watch?v=QgVJupOg-kM
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 (.5003إبريل  52. )ورة تنمية المهارات بمكتبة العلماءد:  6ج . ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات

 https://www.youtube.com/watch?v=lz69Kts9FBI: متاح على 

(45)  

(. 5003إبريل  54. )دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء : 00 ج .المكتبات فى والتصنيف الفهرسة عمل ورشة

 https://www.youtube.com/watch?v=gKrVqEa1zI0: متاح على 

(43)  

(. 5003إبريل  54. )دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء : 00 ج .المكتبات فى والتصنيف الفهرسة عمل ورشة

 e0k-https://www.youtube.com/watch?v=dtmDdav: متاح على 

(44)  

إبريل  54. )دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء  : 05 ج .المكتبات فى والتصنيف الفهرسة عمل ورشة

 iyiRPs-https://www.youtube.com/watch?v=IUZo: متاح على (. 5003

(42)  

 (.5003 مايو 05) .دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء : 03 ج .الفهرسة عمل ورشة

 https://www.youtube.com/watch?v=gA6r5DwQfrc: متاح على 

(42)  

: متاح على (. 5003مايو  05. )دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء  : 04 ج .الفهرسة عمل ورشة

https://www.youtube.com/watch?v=rqGOrQZBdf8 
(47)  

 . البوسعيدي، محمد بن خميس بن حمد

 المجلة .محمد بن خميس بن حمد البوسعيدي/ واقع الفهرسة في المكتبات األكاديمية والعامة بسلطنة عمان 

: متاح على  . 074 - 033، صفحات (5004) 5 ،0 عدد ،02 مجلد .للمعلومات العراقية

https://search.mandumah.com/Record/625274 
(42)  

 .الدلجاوى، ياسر مصطفى

. 5004دار نوبل للنشر والتوزيع، : القاهرة  –. ياسر مصطفى الدلجاوي/  في الفهرسة الوصفية: سؤال وجواب 

 .صفحة 003 –

(46)  

 عليمحمد، وائل رفعت 

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، : اإلسكندرية  -. الطبعة األولى -. وائل رفعت علي محمد/ فهرسة المكتبات 

 صفحة 326 -. 5002

 .متاح بالمكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة

(20)  

https://www.youtube.com/watch?v=lz69Kts9FBI
https://www.youtube.com/watch?v=gKrVqEa1zI0
https://www.youtube.com/watch?v=dtmDdav-e0k
https://www.youtube.com/watch?v=IUZo-iyiRPs
https://www.youtube.com/watch?v=gA6r5DwQfrc
https://www.youtube.com/watch?v=rqGOrQZBdf8
https://search.mandumah.com/Record/625274
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 (FRBR) المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية - 2
 عبد القادر، أمل حسين

متاح (. 5002 هيوني) 2. ع –. FRBR .– Cybrarians Journalالببليوجرافية  ةالمتطلبات الوظيفية للتسجيل

: على 

ournal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=http://www.j

51-25-11-19-05-&catid=112:2009-----frbr----565: 

 http://search.mandumah.com/Record/506570: متاح أيضا على      

(20) 

 السعيد، سلوى

 الفهرسة اآللية والوعي المعلوماتي بإمكانيات اإلفادة من نموذج المتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافية

FRBR  في مؤتمر جمعية .  صفحة 30 –. إعداد سلوى السعيد، ياسر الطائي/ في المكتبات العربية

 .5002مسقط،  –. المكتبات المتخصصة، فرع الخليج العربي الثاني عشر

(25) 

 . تيليت، باربرا

ترجمة / نموذج مفاهيمي للعالم الببليوجرافي : ما هو فربر ؟ : المتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافية 

 30-52صفحات  –(. 5006يونيه ) 00عدد  –. التسجيلة –. صالح بن محمد المسند

(23) 

 حلمي، محمد أحمد 

المكتبات المتاحة  تجارب عالمية ورؤي مستقبلية لفهارس: المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية 

في المؤتمر القومي ألخصائيى المكتبات والمعلومات في مصر . محمد أحمد حلمي/  عبر شبكة اإلنترنت

 .صفحة 42. 5006العريش، يوليو . المكتبة والمجتمع في مصر: الثالث عشر 

(24) 

 حلمي، محمد أحمد

المكتبات المتاحة  تجارب عالمية ورؤي مستقبلية لفهارس: للتسجيالت الببليوجرافية المتطلبات الوظيفية 

: متاح على (. 5006ديسمبر ) 50عدد . Cybrarians Journal .محمد أحمد حلمي / عبر شبكة اإلنترنت 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

29&Itemid=62-53-09-20-05-&catid=144:2009-1-491: 

(22) 

 

 

 

 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=565:----frbr-----&catid=112:2009-05-19-11-25-51
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=565:----frbr-----&catid=112:2009-05-19-11-25-51
http://search.mandumah.com/Record/506570
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=491:-1-&catid=144:2009-05-20-09-53-29&Itemid=62
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=491:-1-&catid=144:2009-05-20-09-53-29&Itemid=62
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 حلمي، محمد أحمد

المكتبات المتاحة  عالمية ورؤى مستقبلية لفهارس تجارب: المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية 

: متاح على (. 5000يونيه ) 55عدد . Cybrarians Journal .محمد أحمد حلمي/  5. عبر شبكة االنترنت

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

2&Itemid=634-59-09-20-05-&catid=158:2009-2-447: 

(22) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

(. 5005فبراير  2. )إعداد محمد عبدالحميد معوض/  FRBR المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية

 http://www.slideshare.net/Muawwad/frbr-11456189: متاح على 

(27) 

  .علي، دعاء علي محمد

= دراسة ميدانية : على التسجيالت العربية  (FRBR)تطبيقات المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية 

Application of functional requirements for bibliographic records (FRBR) on Arabic 

records : A field study  /دعاء علي : القاهرة . إشراف سميرة خليل محمد خليل، سحر حسنين ربيع

 .صفحة 323. 5004محمد علي، 

 .متاحة بالمكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة

(22) 

 معوض، محمد عبد الحميد

. إعداد محمد عبد الحميد معوض/ نموذج المكتبة المرجعي للمتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية 

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-59017128: متاح على (. 5002مارس  3)

(26) 

 
  معايير الفهرسة - 3

 عام3/1
  ( القاهرة:   2002:  3)إجتماع الخبراء في قواعد الفهرسة الدولية 

للخبراء في تقرير بأعمال االجتماع الثالث إلفال :  3خطوات نحو تقنين دولي للفهرسة ، : مبادئ اإلفال للفهرسة 

 –. أنا لوب كريستان ،خالد محمد رياض ،تيليت. باربرا بإعداد /  5002قواعد الفهرسة الدولية ، القاهرة 

 (56في ؛ سلسلة اإلفال للضبط الببليوجرا) –. ص 067 –. 5002ساور، . ج. ك: ميونخ 

(20) 

 (القاهرة:  2002:  3)اجتماع الخبراء في قواعد الفهرسة الدولية 

 00-2. ص –(. 5002يناير ) 3ع  –. التسجيلة.  االجتماع الثالث إلفال للخبراء في قواعد الفهرسة الدولية 

(20) 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=447:-2-&catid=158:2009-05-20-09-59-42&Itemid=63
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=447:-2-&catid=158:2009-05-20-09-59-42&Itemid=63
http://www.slideshare.net/Muawwad/frbr-11456189
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-59017128
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=4289
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=4289
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8.%20%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AA
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D8%A3%D9%86%D8%A7%20%D9%84%D9%88%D8%A8%20%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20(%203%20:%202005
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 Ramadan Rania Osman, 
Cataloguing Arabic Script Materials: Challenges in Using International Standards and 

Integrated Library Management Systems  / Rania Ramadan Osman, Amr Farouk El-

Masry . in : IFLA WLIC 2016 – Columbus, OH – Connections. Collaboration. 

Community. 

Available by English and French on : http://library.ifla.org/1321/  

Available Arabic version with Rania Othman. 

(25) 

 

 معايير المحتوى 3/2
 (AACR:قاف) قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية3/2/1
تحت إشراف لجنة التوجيه /   2002، تحديث 2002أمريكية، الطبعة الثانية مراجعة  –قواعد الفهرسة األنجلو 

؛ تعريب محمد فتحي عبد الهادي، [ وآخ... ]المشتركة لمراجعة القواعد من جمعية المكتبات األمريكية 

، 270)مجلد  5 –. 5002الدار المصرية اللبنانية، : القاهرة  –. نبيلة خليفة جمعة، يسرية عبد الحليم زايد

 (صفحة 224

(23) 

 .كيورجارد، ديردري

ديردرى كيورجارد، وآن هثويت /  االستنادى في القواعد األنجلو أمريكية للفهرسة في طبعتها الثالثةالضبط 

 .02-05صفحات (. 5002نوفمبر ) 2عدد . التسجيلة. ترجمة وتحرير جمال الدين الفرماوى

(24) 

 (. الواليات المتحدة ) مكتبة الكونجرس 

، 5003تفسير مكتبة الكونجرس للقواعد : ة المباعدة بين الكلمات الترقيم وتحديد المسافات الطباعي

. الطبعة الثانية –. ترجمة مركز الفهرس العربي الموحد/ ج من قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية . القاعدة ا

 صفحة 42 –. 5002مركز الفهرس العربي الموحد، : الرياض  –

(22) 

 . مسروة، محمود

 AACR مقارنة بين قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية: سبل التعاون بين المشرق العربي والمغرب العربي   

محمود / AFNOR مع تطبيقات الجمعية الفرنسية للتقنين ISBD وقواعد الوصف الببليوجرافي العالمي

 .36-34صفحات (. 5006يناير ) 00عدد . التسجيلة. مسروة

(22) 

 

 

http://library.ifla.org/view/conferences/2016/
http://library.ifla.org/view/conferences/2016/
http://library.ifla.org/1321/
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%89
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%89


 في االنتاج الفكري العربيمستقبل الفهرسة   

 
88 

 

 . بابكر، عفاف صالح أحمد

  : الرقمنة متغيرات ظل في (AACR2) أمريكية االنجلو الفهرسة لقواعد وفقاً المعلومات مصادر فهرسة 

 عبد أحمد إشراف ؛ أحمد صالح عفاف / والسعودية السودانية الجامعية المكتبات بين مقارنة تقويمية دراسة

جامعة أم  -(دكتوراة) أطروحة .صفحة 300 – .5005 بابكر، أحمد صالح عفاف : درمان أم .بكر أبو اهلل

 .درمان االسالمية

 https://search.mandumah.com/Record/755989: متاح على  

 https://search.mandumah.com/Record/56061: متاح أيضا على 

(27) 

 (RDA:و م ا)وصف المصادر وإتاحتها3/2/2
 شاكر، علي كمال 

 Resource Description andنحو استراتيجية مصرية عربية للتعامل مع قواعد وصف وإتاحة المصادر  

Access  /5002، في المؤتمر السنوي العاشر للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات. علي كمال شاكر. 

(22) 

 .المفلح، سعد بن عبد العزيز

/   (RDA) أربع من كبريات المكتبات في العالم تتفق على العمل معاً لتطبيق وصف الموارد والتوصل إليها 

 50-50صفحات (. 5007نوفمبر ) 7عدد . التسجيلة. سعد بن عبد العزيز المفلح

(26) 

  الصادق، آالء جعفر

 : متاح على (.5002إبريل ) .المحاور التسعة في وصف المصادر وإتاحتها 

http://www.mdarat.net/vb/showthread.php?t=1157 
(70) 

 . شاكر، علي كمال

 .027-077. ص –. نحو استراتيجية مصرية عربية للتعامل مع قواعد وصف وإتاحة المصادر

 5006دار الثقافة العلمية، : اإلسكندرية  –. مجموعة بحوث مهداة: في محمد محمد أمان 

(70) 

 .5006. بيان مبادئ الفهرسة العالمية

 ar.pdf-http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009: متاح على 

(75) 

 . زيدان، أحمد عادل

 :   متاح على. 5006. أحمد عادل زيدان/  RDA & AACR2مستقبل قواعد األنجلو أمريكية  بين 

rda.html-aacr2-http://arablibrariannet.blogspot.com/2008/04/2009 
(73) 

https://search.mandumah.com/Record/755989
https://search.mandumah.com/Record/560618
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=4301
http://www.mdarat.net/vb/showthread.php?t=1157
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-ar.pdf
http://arablibrariannet.blogspot.com/2008/04/2009-aacr2-rda.html
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 . صالح، سهير إبراهيم حسن

 في. سهير إبراهيم حسن صالح/  RDA إلىAACR التحول من: مستقبل قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية

: متاح على . 775-722صفحات . 5006المغرب، . المؤتمر العشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

https://search.mandumah.com/Record/480674 

(74) 

 .مكي، هشام فتحي

في المؤتمر القومي . هشام فتحي مكي/  RDA إلى  AACRمن: ثورات التغيير في الفهرسة الوصفية .

. 5006العريش، يوليو المكتبة والمجتمع في مصر، : ألخصائيى المكتبات والمعلومات في مصر الثالث عشر 

 .صفحة 54

(72) 

 . زايد، يسرية

 Cybrarians. يسرية محمد عبد الحليم زايد/ وإتاحتها في البيئة الرقمية  المصادر تقنين جديد لوصف

Journal . متاح على (. 5006سبتمبر ) 50عدد : 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5

11&Itemid=61-50-09-20-05-9&catid=133:20095-34-14-28-08-44:2011 
(72) 

  .زايد، يسرية

(. 5006سبتمبر ) 50عدد . Cybrarians Journal. معيار جديد لوصف المصادر وإتاحتها في البيئة الرقمية 

: متاح على 

id=http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&

11&Itemid=61-50-09-20-05-59&catid=133:2009-34-14-28-08-544:2011 
(77) 

 .مكي، هشام فتحي

 Cybrarians.هشام فتحي أحمد مكي / RDA إلىAACR من: ثورات التغيير في الفهرسة الوصفية

Journal .(.  5006سبتمبر ) 50 عدد 

: على  متاح

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

11&Itemid=61-50-09-20-05-=133:2009&catid-rda-aacr-454: 

 https://search.mandumah.com/Record/507971: متاح أيضا على 

(72) 

 

 

 

https://search.mandumah.com/Record/480674
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=8030
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=544:2011-08-28-14-34-59&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=544:2011-08-28-14-34-59&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=544:2011-08-28-14-34-59&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=544:2011-08-28-14-34-59&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61
http://www.journal.cybrarians.org/
http://www.journal.cybrarians.org/
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=454:-aacr-rda-&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=454:-aacr-rda-&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61
https://search.mandumah.com/Record/507971
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 . تيليت، باربرا

 –(. 5006أكتوبر ) 05. ع –. التسجيلة –. حوار صالح المسند/ تتحدث عن قواعد وصف الموارد وإتاحتها  

 .3-5. ص

(76) 

 زايد، يسرية

 52عدد . الفهرست.  يسرية محمد عبد الحليم زايد/  وإتاحتها في البيئة الرقمية المصادر تقنين جديد لوصف

 https://search.mandumah.com/Record/739239: متاح على . 30-6صفحات  –(. 5006أكتوبر )

(20) 

  .مسند، صالحال

لديكم فرصة عظيمة للمساهمة في الجهد التشاركي : تيليت. د: تحدثت عن قواعد وصف الموارد وإتاحتها 

، صفحات (5006أكتوبر ) 05عدد . التسجيلة. صالح المسند/  العالمي فيها يخدم المستفيدين في كل مكان

5-3. 

(20) 

 . حسن، سهير إبراهيم

مؤتمر في  .سهير إبراهيم حسن/  RDA إلى AACR التحول من: مستقبل قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية 

-722، صفحات 0مجلد . ، الدار البيضاء5006ديسمبر  00-6االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات العشرون، 

775. 

(25) 

 . محمد، رباح فوزي

في مؤتمر . رباح فوزي محمد/ دراسة تحليلية مقارنة : RDAو  AACR2مداخل األسماء العربية بين  

 .760-773صفحات (. 5006ديسمبر )االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات العشرين 

 aacr2-http://www.slideshare.net/RabahFawzy/rda-31976741: متاح على 

 https://search.mandumah.com/Record/480677: متاح أيضا على 

(23) 

 . الزغيدي، خنساء

خنساء /  معايير الوصف والنفاذ لمصادر المعلومات تدوب المدمج RDA: معايير وقواعد الوصف والنفاذ 

. 2.0ندوة األدوات الحديثة لفهرسة وتكشيف مصادر المعلومات الجديدة في بيئة الرقمي والويب  في. الزغيدي

 .5000مدينة العلوم، : تونس 

(24) 

 

 

https://search.mandumah.com/Record/739239
http://www.slideshare.net/RabahFawzy/rda-aacr2-31976741
https://search.mandumah.com/Record/480677
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 . زيدان، أحمد عادل

 03عدد . اقرأ. أحمد عادل زيدان/  AACR2 و RDA مستقبل قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية بين

 .52-25، صفحات (5000)

(22) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

(. 5000أكتوبر ) 02عدد . التسجيلة. محمد عبد الحميد معوض/ RDA توافق صيغ مارك مع معيار 

 32-34صفحات 

(22) 

 الخيرو، رفل نزار عبد القادر

 Resource Description and Access (RDA)إمكانية استخدام قواعد وصف المصادر و اتاحتها 

رفل نزار /  Anglo American Access Rules (AACR2)كوريث لقواعد الفهرسة االنكلو أمريكية 

: متاح على . 227 - 254، صفحات (5000) 22 عدد ،36 مجلد ،(العراق) الرافدين آداب .عبد القادر الخيرو

https://search.mandumah.com/Record/412634 
 www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=30565:  متاح أيضا على     

(27) 

 . حسام الدين، مصطفى

مصطفى أمين حسام /  المالمح والبناء والتطبيق في بيئة عربية(: RDA: وم ا)وصف المصادر وإتاحتها        

التي يعقدها قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية اآلداب بجامعة القاهرة بالتعاون  في ورشة العمل. الدين

 .5000بجامعة القاهرة، مع المكتبة المركزية الجديدة 

(22) 

 همدر، هشام شريف 

 Resource Description and Accessوصف المصادر  وإتاحتها : أحدث معايير الفهرسة للمستقبل الرقمي 

 :متاح على (. 5000). هشام شريف همدر/ 

http://www.alalbayt.org.lb/Web/NewsDetails.asp 

(26) 

 . الفرماوي، جمال الدين

. جمال الدين الفرماوي/  RDA إطاللة سريعة على التقنين الدولي لقواعد وصف وإتاحة الموارد الوثائقية

 53-55، صفحات (5000إبريل ) 02عدد . التسجيلة

(60) 

 .حسام الدين، مصطفى

. مصطفى حسام الدين/  المالمح والبناء والتطبيق في بيئة عربية (RDA : و م إ)وإتاحتها  المصادر وصف      

Cybrarians Journal . متاح على (. 5000سبتمبر ) 52عدد: 

https://search.mandumah.com/Record/412634
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=30565
http://www.alalbayt.org.lb/Web/NewsDetails.asp
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http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

6&Itemid=793-46-11-22-08-552:rda&catid=243:2011 
 :متاح أيضا على       

https://search.mandumah.com/Record/510895 
 (60) 

 سعيد، سعيد علي

، (5000أكتوبر ) 07عدد . التسجيلة. سعيد علي سعيد/  RDA تسجيالت مارك االستنادية لألشخاص وتقنين

 .43-40صفحات 

(65) 

 . مهنا، عبد المجيد

. عبد المجيد مهنا/  RDA = Resource Description and Accessقواعد وصف وإتاحة المصادر  

 .47-42، صفحات (5000أكتوبر ) 07عدد . التسجيلة

 (63) 

El-Sherbini, Magda. 

Resource Description and Access “RDA”: New Code for Cataloging  / Magda El-

Sherbini, Megan Curran. The Serials Librarian: From the Printed Page to the Digital 

Age, 60 (1-4) (2011), 7-15, DOI: 10.1080/0361526X.2011.556425. 

(64) 

  الفهرس العربي الموحد

 :على  متاح. 5005الفهرس العربي الموحد، /  RDAبناء وتكوين قواعد الوصف الجديدة 

http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=1004&Dep=1 
(62) 

 الفهرس العربي الموحد 

 :متاح على . 5005الفهرس العربي الموحد، /  العناصر البؤرية في تسجيالت وصف المصادر وإتاحتها 

=http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=1015&Dep 
(62) 

 الفهرس العربي الموحد

 :متاح على . 5005الفهرس العربي الموحد، /  RDAلغة الوصف وحروف الكتابة 

http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=1019&Dep=1 

(67) 

 الفهرس العربي الموحد 

: RDA =Resource Description and Accessالمعيار الدولي الجديد لقواعد وصف المصادر وإتاحتها  

: متاح على .5005العربي الموحد، الفهرس / . الحلقة األولى

http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=934&Dep=1 
(62) 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=552:rda&catid=243:2011-08-22-11-46-36&Itemid=79
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=552:rda&catid=243:2011-08-22-11-46-36&Itemid=79
https://search.mandumah.com/Record/510895
http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=1004&Dep=1
http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=1015&Dep
http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=1019&Dep=1
http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=934&Dep=1
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  الفهرس العربي الموحد 

التجريب والتفعيل والمساهمة الغربية : الحلقة الثانية : المعيار الدولي الجديد لقواعد وصف وإتاحة المصادر 

 : متاح على.5005الفهرس العربي الموحد، / والدور العربي المنتظر

http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=941&Dep=1 
(66) 

 .الفهرس العربي الموحد

خطة الفهرس العربي الموحد لتطبيق : الحلقة الثالثة: المعيار الدولي الجديد لقواعد وصف وإتاحة المصادر

  :متاح على  .5005الفهرس العربي الموحد، /  "وام"معيار 

http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=963&Dep=1 
(000) 

 .الفهرس العربي الموحد

: متاح على . 5005الفهرس العربي الموحد، /  RDAالمفاهيم األساسية المستخدمة في بناء قواعد 

http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=1012&Dep=1 

 

(000) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

: متعاح علعى (. 5005فبرايعر  02. )محمعد عبعد الحميعد مععوض/  RDA للتوافق معع 50أهم التغيرات في مارك  

rda-http://www.slideshare.net/Muawwad/21 

(005) 

  عبد الهادي ، دينا محمد فتحي

دراسة تحليلية القتراح : دور أقسام المكتبات و المعلومات المصرية في إدخال التقنيات الحديثة في برامجها 

إبريل . )الفهرست. دينا محمد فتحي عبد الهادي( / RDA)إتاحة المصادر برنامج لتدريس تقنين وصف و 

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-21284: متاح على (. 5005

 

(003) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

: متععععععاح علععععععى (. 5005مععععععايو  03. )محمععععععد عبععععععد الحميععععععد معععععععوض/  RDA أمثلععععععة تطبيقيععععععة علععععععى 

12911463-http://www.slideshare.net/Muawwad/rda 

(004) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

: متععععععععععاح علععععععععععى (. 5005مععععععععععايو  03. )محمععععععععععد عبععععععععععد الحميععععععععععد معععععععععععوض/ RDA تنظععععععععععيم وبنععععععععععاء 

12911371-http://www.slideshare.net/Muawwad/rda 

(002) 

http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=941&Dep=1
http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=963&Dep=1
http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=1012&Dep=1
http://www.slideshare.net/Muawwad/21-rda
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-21284
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-12911463
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-12911371
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 . معوض، محمد عبد الحميد

معايو  03. )محمعد عبعد الحميعد مععوض/ مقارنة وصف المصادر وإتاحتها مع قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية  

 aacr2-http://www.slideshare.net/Muawwad/rda: متاح على (. 5005

(002) 

 معوض، محمد عبد الحميد 

/  Resource Description and Access (RDA)مقدمة إلى وصف المصادر وإتاحتها في البيئة الرقمية  

 : متاح على (. 5005مايو  03. )محمد عبد الحميد معوض

12911097-http://www.slideshare.net/Muawwad/ss 

(007) 

 علية، حسن 

 : متاح على. 5003حسن علية، /  RDAخطة الفهرس العربي الموحد لتطبيق معيار وصف وإتاحة المصادر  

rda\http://ar.slideshare.net/Arabic_Union_Catalog 

(002) 

  .العليمي، ثروت

 Resource=األسس والمفاهيم والتحديات التي تواجه الفهارس العربية : قواعد وصف المصادر وإتاحتها 

Description and Access (RDA) : Basics, Concept, and Challenges facing the Arabic 

Script Catalogs  /العربي، أبو  فرع الخليج/ لجمعية المكتبات المتخصصة  06المؤتمر  في. ثروت العليمي

 https://search.mandumah.com/Record/383173: متاح على . 77-20صفحات (  5003. )ظبي

(006) 

 معوض، محمد عبد الحميد

 . 2-4، صفحات (5003) 3عدد . أدبية: علمية : ثقافية : مجلة الوراق . RDAنظرة عامة عن 

(000) 

  .صبار، هدى سلمان

هدى / و متابعة المكتبات الجامعية العراقية لها  RDAإلى  AACR2تطور قواعد الفهرسة الوصفية من 

: متاح على . 532 - 507، صفحات (5003) 507 عدد .األستاذ .سلمان صبار، شيماء حامد سلمان

https://search.mandumah.com/Record/670988 
(000) 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-aacr2
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-12911097
https://search.mandumah.com/Record/383173
https://search.mandumah.com/Record/670988
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 . كروم، عفاف مصطفى

دراسة Resources Description  &Access (RDA :)وصف وإتاحة مصادر المعلومات االلكتروني 

عفاف مصطفى كروم، إقبال محمد صالح /  والية الخرطوم -مسحية للمكتبات الجامعية والمتخصصة 

متاح . 032 - 003، صفحات (5003) 30 عدد السودان، - الخرطوم جامعة - اآلداب كلية - آداب مجلة .نصر

 https://search.mandumah.com/Record/521822: على 

(005) 

مصطلحات قواعد الفهرسة السمتخدمة وما يقابلها من :  التسجيلة الببليوجرافية - RDA أين هذا في

الحميد  ترجمة محمد عبد/  RDA مصطلحات وصف المصادر وإتاحتها وموقعها في الفصول المختلفة من

 p://www.slideshare.net/Muawwad/rdahtt-17810870: متاح على (. 5003مارس  52. )معوض

(003) 

:  متاح على(. 5003مارس  52. )ترجمة محمد عبدالحميد معوض/ قيم نوع المحتوى والوسائط والناقالت       

17811168-http://www.slideshare.net/Muawwad/ss 
(004)  

متاح على (. 5003مارس  52. )ترجمة محمد عبدالحميد معوض/  RDA مراجعة مختصرة لممارسات ترميز

 :17809699-http://www.slideshare.net/Muawwad/rda 

 

 (002) 

 : متاح على (. 5003مارس  30. )ترجمة محمد عبدالحميد معوض/  مسرد مصطلحات وصف المصادر وإتاحتها

17949165-http://www.slideshare.net/Muawwad/ss 

(002) 

(. 5003مارس  30. )ترجمة محمد عبدالحميد معوض/    RDA في مقابل مصطلحات AACR2 مصطلحات

 rda-http://www.slideshare.net/Muawwad/aacr2-17948941: متاح على 

(007) 

 معوض، محمد عبد الحميد

إبريل  0. )إعداد محمد عبدالحميد معوض/ العناصر البؤرية للتسجيلة الببليوجرافية في مكتبة الكونجرس 

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-18006128: متاح على (. 5003

    (002) 

 حسام الدين، مصطفى 

في مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين ؛ وام  (.وام)ونظرية وصف وإتاحة المصادر فلسفة 

RDA ،0-5  متاح على . 5003إبريل :http://cybrarians.org/papers.html?id=78 

(006) 

 

https://search.mandumah.com/Record/521822
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-17810870
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-17811168
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-17809699
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-17949165
http://www.slideshare.net/Muawwad/aacr2-rda-17948941
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-18006128
http://cybrarians.org/papers.html?id=78
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 . الحنفي، شادية

مؤتمر قواعد الفهرسة في  في. شادية الحنفي/  RDAالضبط االستنادي وعالقته بالضبط الببليوجرافي وفق 

 .البوابة العربية للمكتبات والمعلومات: القاهرة . 5003إبريل  RDA 0-5. وام، : القرن الحادي والعشرين 

 http://cybrarians.org/papers.html?id=76: متاح على 

(050) 

 خليفة، محمود

. محمود خليفة/  RDA. : م. ا. و: المالمح الجديدة للتسجيالت االستنادية وفقًا لقواعد وصف وإتاحة المصادر 

البوابة العربية للمكتبات : القاهرة . RDAوام : مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين  في

 http://cybrarians.org/papers.html?id=77: متاح على . 5003إبريل  5-0والمعلومات، 

(050) 

 خيري، إيمان

 RDA ،0-5في مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين ؛ وام  .RDA االستعداد لتطبيق قواعد

 http://cybrarians.org/papers.html?id=72: متاح على . 5003إبريل 

(055) 

 . رياض، خالد محمد

 Cataloging Future between Theدراسة تطبيقية:  RDAوثورة  AACRمستقبل الفهرسة بين تقليدية 

Traditionalism of AACR and the Revolution of RDA : Applied Study=  .مؤتمر قواعد  في

إبريل  5-0البوابة العربية للمكتبات والمعلومات، : القاهرة . RDAوام : الفهرسة في القرن الحادي والعشرين 

 http://cybrarians.org/papers.html?id=68: متاح على . 5003

(053) 

 سالمة، أسامة

في مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي  .أسامة سالمة/ في وصف وإتاحة المواد الفيلمية ( وام)استخدام 

 http://cybrarians.org/papers.html?id=75: متاح على . 5003إبريل  RDA ،0-5والعشرين ؛ وام 

(054) 

 عوض، خميس عبد المقصود 

مؤتمر قواعد الفهرسة  في . RDAوقواعد وصف واتاحة المصادر 50طرق الفهرسة اآللية وفقا لمعيار مارك 

: متاح على . 5003إبريل  RDA ،0-5في القرن الحادي والعشرين ؛ وام 

http://cybrarians.org/papers.html?id=70 

(052) 

 

 

 

http://cybrarians.org/papers.html?id=76
http://cybrarians.org/papers.html?id=77
http://cybrarians.org/papers.html?id=72
http://cybrarians.org/papers.html?id=68
http://cybrarians.org/papers.html?id=75
http://cybrarians.org/papers.html?id=70
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 كوبيكي، وليم 

في  .التدريب والتطبيق للمصادر العربية في مكتبة الكونجرس بالقاهرة :RDA وصف وإتاحة المصادر

: متاح على .  5003إبريل  RDA ،0-5مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين ؛ وام 

http://cybrarians.org/papers.html?id=71 

(052) 

 .  محمود، أسامة

في  .في المكتبة العربية "(م.إ.و)وإتاحة المصادر وصف "نظرة استراتيجية لتطبيق قواعد الفهرسة المسماة 

: متاح على . 5003إبريل  RDA ،0-5مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين ؛ وام 

http://cybrarians.org/papers.html?id=74 

(057) 

 المصري، أيمن محمد 

 .للدوريات قواعد جديدة أم تسميات جديدة؛ تطبيق على الوصف الببليوجرافى :RDA  المصادر وإتاحتهاوصف 

: متاح على . 5003إبريل  RDA ،0-5في مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين ؛ وام 

ers.html?id=69http://cybrarians.org/pap 
 

(052) 

  .مكي، هشام فتحي

في مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي .  (RDA)األسس المنهجية النظرية لوصف المصادر وإتاحتها

 http://cybrarians.org/papers.html?id=73: متاح على . 5003إبريل  RDA ،0-5والعشرين ؛ وام 

(056) 

 .نبهان، كمال عرفات

 RDA ،0-5في مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين ؛ وام  .عالقات النصوص في التأليف العربي

 http://cybrarians.org/papers.html?id=79: متاح على . 5003إبريل 

(030) 

: متاح على (. 5003إبريل  2. )ترجمة محمد عبدالحميد معوض/  بدون هلع RDA االستعداد لتنفيذ

18285029-http://www.slideshare.net/Muawwad/rda 

(030) 

 . مكي، هشام فتحي

يونيه  3. )هشام فتحي مكي/ أثر تطبيق قواعد وصف المصادر واتاحتها على أنظمة وبرمجيات الفهرسة اآللية 

 https://www.youtube.com/watch?v=M7BvuzSutWs: متاح على (. 5003

(035) 

 

http://cybrarians.org/papers.html?id=71
http://cybrarians.org/papers.html?id=74
http://cybrarians.org/papers.html?id=69
http://cybrarians.org/papers.html?id=73
http://cybrarians.org/papers.html?id=79
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-18285029
https://www.youtube.com/watch?v=M7BvuzSutWs
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 . المنسي، إسراء محمد عبد ربه

 أغسطس يوليو) 3 عدد ،04 مجلد نت، .مكتبات .RDAالوصف و اإلتاحة وفقا لمعيار : المجموعات المتحفية

 https://search.mandumah.com/Record/512815: متاح على . 32 - 33، صفحات (5003 سبتمبر

(033) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

عرض محمد  / دليل إرشادي لألساسيات: عرض كتاب كريس أوليفر مقدمة إلى وصف المصادر وإتاحتها 

http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-: متاح على (. 5003نوفمبر  05. )عبدالحميد معوض

28159530 

(034) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

تحععت رعايععة االتحععاد العربععي   ،Webinar محاضععرة عامععة عبععر اإلنترنععت: مقدمععة إلععى وصععف المصععادر وإتاحتهععا  

: متعععععععععععاح علععععععععععععى (. 5003ديسعععععععععععمبر  2. )محمعععععععععععد عبعععععععععععد الحميععععععععععععد مععععععععععععوض/ للمكتبعععععععععععات والمعلومعععععععععععات 

29012927-http://www.slideshare.net/Muawwad/ss 

 related=1-http://www.slideshare.net/Muawwad/ss?29012927:  متاح أيضا على

(032) 

 .العليمي، ثروت

 RDA  : متاح على (. 5003ديسمبر  2. )ثروت العليمي/ المحاضرة السابعة والعشرون : 

oQ-https://www.youtube.com/watch?v=8nlObS6y 
(032) 

  العليمي، ثروت

  , RDA Basics =األسس والمفاهيم والتحديات التى تواجه الفهارس العربية: قواعد وصف وإتاحة المصادر 

-Concepts , and challenges , facing the Arabic Catalogs  . 04. )ثروت العليمي/ الجزء الثانى 

 https://www.youtube.com/watch?v=MCbDH86Xm1w: متاح على (. 5003ديسمبر 

(037) 

. ترجمة محمد عبدالحميد معوض/  من وصف المصادر وإتاحتها الخاص بمسميات العالقات I ترجمة الملحق

 http://www.slideshare.net/Muawwad/i-2941620: متاح على (. 5003ديسمبر  50)

(032) 

El-Sherbini, Magda. 

RDA: Strategies for Implementation / Magda El-sherbini Chicago: ALA Editions, 

2013. 408 pages. 

(036) 

https://search.mandumah.com/Record/512815
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-28159530
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-28159530
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-28159530
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-29012927
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-29012927?related=1
https://www.youtube.com/watch?v=8nlObS6y-oQ
https://www.youtube.com/watch?v=MCbDH86Xm1w
http://www.slideshare.net/Muawwad/i-29416207
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 حماد، هاني محمد علي 

 : Resource Description and Access (RDA)= دراسة تحليلية : قواعد وصف المصادر وإتاحتها  

Analysis Study  /إسماعيل رجب عتمان ،محمد فتحي عبد الهادي؛ إشراف  هاني محمد علي حماد .– 

، كلية اآلداب، قسم الوثائق جامعة الفيوم -(دكتوراه) أطروحة. 5004هاني محمد علي حماد، : الفيوم 

 والمكتبات

(040) 

 . خيري، إيمان     

في . إيمان خيري/  RDA( : وام)المالمح الجديدة للتسجيالت االستنادية وفقًا لقواعد وصف وإتاحة المصادر 

 .5004، (إعلم: )دبي . فى البيئة اإللكترونية RDAورشة عمل وصف وإتاحة المصادر

(040) 

 الزعفراني، الشيماء فوزي مصطفى 

 Resource=  دراسة تحليلية تجريبية الستخدامها في المكتبات العربية: معيار وصف المصادر وإتاحتها 

Description and Access (RDA) : An analytical and Pilot Study for Use in Arab 

Libraries  / الشيماء : اإلسكندرية  –. إشراف غادة عبد المنعم موسىالشيماء فوزي مصطفى الزعفراني ؛

 جامعة اإلسكندرية، كلية اآلداب، قسم المكتبات والمعلومات-(ماجستير)رسالة . 5004الزعفراني، 

(045) 

 . الهادي، محمد فتحي عبد

محمد فتحي عبد الهادي / و متطلبات تطبيقه في البيئة العربية  RDA: معيار وصف و إتاحة المصادر وام

 المكتبات في األداء جودة معايير بعنوان والمعلومات للمكتبات العربي لالتحاد والعشرون الخامس المؤتمر .

: متاح على . 724 - 720صفحات  .5004 تونس، واألرشيف، المعلومات ومراكز

https://search.mandumah.com/Record/652004 
(043) 

 

 عبد الهادي، محمد فتحي 

فى RDAورشة عمل وصف وإتاحة المصادرفي (. قاف)االختالفات مع ( : وام)معيار وصف وإتاحة المصادر 

 .5004، (إعلم: )دبي . البيئة اإللكترونية

(044) 

 

 عبد الهادي، محمد فتحي 

ورشة عمل وصف وإتاحة في . أدوات وأساليب التطبيق واالستخدام( : وام)معيار وصف وإتاحة المصادر 

 .5004، (إعلم: )دبي . فى البيئة اإللكترونيةRDAالمصادر

(042) 

https://search.mandumah.com/Record/652004
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 عبد الهادي، محمد فتحي 

في البيئة RDA ورشة عمل وصف وإتاحة المصادرفي . البناء والتكوين(: وام)معيار وصف وإتاحة المصادر 

 .5004، (إعلم: )دبي. اإللكترونية

(042) 

 

  عبد الهادي، محمد فتحي

فى البيئة RDAورشة عمل وصف وإتاحة المصادرفي . المالمح والركائز(: وام)معيار وصف وإتاحة المصادر  

 .5004، (إعلم: )دبي. اإللكترونية

(047) 

 

 مصطفى، منى عبد الفتاح إمام

منى / درسة تجريبية: باقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية  RDA معيارمنهج مقترح لتدريس 

منى عبد الفتاح إمام : بنها  –. عبد الفتاح إمام مصطفى ؛ إشراف شريف كامل شاهين، أمجد جمال حجازي

 جامعة بنها، كلية اآلداب، قسم المكتبات والمعلومات-(دكتوراة)أطروحة  –. 5004مصطفى، 

(042) 

ترجمة محمد عبدالحميد /  فهرسة الكتب المطبوعة واإللكترونية وفقا لمعيار وصف المصادر وإتاحتها

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-29973410: متاح على (. 5004يناير  03. )معوض

(046) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

: متعععععععععععععاح علعععععععععععععى (. 5004معععععععععععععارس  30. )محمعععععععععععععد عبعععععععععععععد الحميعععععععععععععد مععععععععععععععوض/  RDAمجموععععععععععععععة أدوات 

32929781-http://www.slideshare.net/Muawwad/rda 

(020) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

إبريل  04. )محمد عبد الحميد معوض/ عرض وتقديم : وصف الوسائط اإللكترونية والرقمية وغيرها

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-33491646: متاح على (. 5004

(020) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

ترجمعة وإععداد محمعد عبدالحميعد /  5004العناصر البؤرية لوصف المصعادر وإتاحتهعا فعي مكتبعة الكعونجرس 

 http://www.slideshare.net/Muawwad/2014-34907936: متاح على (. 5004مايو  50. )معوض

(025) 

http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-29973410
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-32929781
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-33491646
http://www.slideshare.net/Muawwad/2014-34907936
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 . معوض، محمد عبد الحميد

 0. )ععرض وتقعديم محمعد عبدالحميعد مععوض/ اسعتراتجيات للتنفيعذ : وصف المصعادر وإتاحتهعا : عرض كتاب 

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-37582222: متاح على (. 5004أغسطس 

 .ماجدة الشربينيعرض لكتاب 

(023) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

معالجة جحا وكابتن ماجد وجيمس بوند وأبلة فاهيتا وبراقش وسالحف النينجا وغيرهم في وصف المصادر  

: متاح على (. 5004أغسطس  0. )محمد عبد الحميد معوض/ وإتاحتها 

37582330-http://www.slideshare.net/Muawwad/ss 

(024) 

  . أمان، أحمد

 :الثانية المستديرة المائدةفي . أحمد أمان/  المصادر بالمكتبات العامة وإتاحة وصف معوقات تطبيق قواعد

: متاح على (. 5004سبتمبر  0. )5004أغسطس  7 تطبيق، ال ام تطبيق RDA حول النقاش حلقة

38553703-presentation-http://www.slideshare.net/LibraryExperts/aman 

(022) 

 . الحنفي، شادية

 المستديرة المائدةفي . شادية الحنفي/ تطبيق مكتبة الجامعة األمريكية لقواعد وصف المصادر وإتاحتها 

: متاح على (. 5004أغسطس  02. )5004أغسطس  7 تطبيق، ال ام تطبيق RDA حول النقاش حلقة :الثانية

38082841-http://www.slideshare.net/LibraryExperts/ss 

(022) 

 المكتبات خبراء

Library  المكتبات خبراء / تطبيق ال ام تطبيق RDA حول النقاش حلقة :الثانية المستديرة المائدة

Experts على متاح (.5004 سبتمبر 0) .5004 أغسطس 7 اإلسكندرية، مكتبة مع بالتعاون : 

https://www.youtube.com/watch?v=dY7lRO2XtHg 
(027) 

 . العليمي، ثروت

RDA: Basics, concepts and challenges facing the Arabic cataloging  /في . ثروت العليمي

أغسطس  05. )5004أغسطس  7تطبيق ام ال تطبيق،  RDAحلقة النقاش حول : المائدة المستديرة الثانية

alex-experts-library-http://www.slideshare.net/LibraryExperts/rda-: متاح على (. 5004

ulaymi-al-tharwat 
(022) 

 

http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-37582222
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-37582330
http://www.slideshare.net/LibraryExperts/aman-presentation-38553703
http://www.slideshare.net/LibraryExperts/ss-38082841
https://www.youtube.com/watch?v=dY7lRO2XtHg
http://www.slideshare.net/LibraryExperts/rda-library-experts-alex-tharwat-al-ulaymi
http://www.slideshare.net/LibraryExperts/rda-library-experts-alex-tharwat-al-ulaymi
http://www.slideshare.net/LibraryExperts/rda-library-experts-alex-tharwat-al-ulaymi
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 .  ، أسامةمحمود

Rda   حلقة النقاش حول : في المائدة المستديرة الثانية. أسامة محمود/ بين القبول والرفضRDA  تطبيق أم

 : متاح على (. 5004أغسطس  05. )5004أغسطس  7ال تطبيق، 

37932621-http://www.slideshare.net/LibraryExperts/rda 

(026) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

محمد عبد الحميد /  520الجديد المثير للجدل وتوضيح الفرق بينه وبين حقل بيانات النشر  524الحقل 

 http://www.slideshare.net/Muawwad/264-38933514: متاح على (. 5004سبتمبر  00. )معوض

(020) 

 معوض، محمد عبد الحميد

 فهد الملك مكتبة مجلة .عرض محمد عبد الحميد معوض/ دليل إرشادي لألساسيات : RDAمقدمة إلى 

: متاح على . 407 - 400، صفحات (5004أكتوبر ) 5 عدد ،50 مجلد السعودية،- الوطنية

https://search.mandumah.com/Record/691389 
 .عرض كتاب لكريس أوليفر

(020) 

 الرمادي، أماني زكريا 

Maxwell's Handbook for RDA.   /المجلة. ماني جمال مجاهدأإشراف  عرض أماني زكريا الرمادي ؛ 

، دليل ماكسويل المعياري المعايير (5004ديسمبر ) 5 عدد ،0 مجلد.والمعلومات المكتبات لعلوم الدولية

  5527https://search.mandumah.com/Record/62:متاح على . المكتبية علم المكتبات والمعلومات

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-61527: متاح أيضا على 

(025) 

 . محمدي، عزيزة علي

تطبيق أو ال :  RDAحول  Library Expertsتقرير المائدة المستديرة الثانية لمجتمع خبراء المكتبات 

. عزيزة علي محمدي/ تطبيق ، تنظيم مجتمع خبراء المكتبات بالتعاون مع مكتبة اإلسكندرية 

Cybrarians Journal . متاح على (. 5004ديسمبر ) 32عدد :

67934-http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2 
: متاح أيضا عى 

ontent&view=article&id=http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_c

682:rda&catid=271:reports&Itemid=99 
 

 https://search.mandumah.com/Record/703341: متاح أيضا على 

 report-http://www.slideshare.net/LibraryExperts/rda:  متاح أيضا على

(023) 

http://www.slideshare.net/LibraryExperts/rda-37932621
http://www.slideshare.net/Muawwad/264-38933514
https://search.mandumah.com/Record/691389
https://search.mandumah.com/Record/625527
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-67934
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=682:rda&catid=271:reports&Itemid=99
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=682:rda&catid=271:reports&Itemid=99
https://search.mandumah.com/Record/703341
http://www.slideshare.net/LibraryExperts/rda-report
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 . معوض، محمد عبد الحميد

Describing Electronic , Digital , and Other Media Using AACR2 and RDA : A How-

To-Do It Manual and CD-ROM for Librarians  / عرض محمد عبد الحميد معوض ؛ إشراف أماني

: متاح على (. 5004ديسمبر ) 5، عدد 0مجلد . المجلة الدولية لعلوم المكتبات و المعلومات. جمال مجاهد

26615-http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2 
 https://search.mandumah.com/Record/625505: متاح أيضا على 

  .Weber, Mary Bethعرض كتاب لع 

(024) 

Osman, Rania. 
What makes Arab libraries accept or refuse RDA ? : RDA implementation in Arab 

National Libraries: Qatar National Library and Lebanese National Library / Rania 

Osman ; supervisor Fred Nesta. Qatar : Rania Osman, 2014. Dissertation (master)- 

University College London-Qatar. 

(022) 

Pazooki, Fatemeh 

Acceptance and Viewpoint of Iranian Catalogers Regarding RDA: The Case of the 

National Library and Archive of Iran /Fatemeh Pazooki, Mohsen Haji Zeinolabedini, 

Sholeh.  Cataloging and Classification Quarterly, 52 (6-7), 2014, pages 640-659. DOI: 

10.1080/01639374.2014.900840. 

(022) 

Pazooki, Fatemeh  

RDA Implementation Issues in the Iranian National Bibliography: An Analysis of 

Bibliographic Records / Fatemeh Pazooki, Mohsen Haji Zeinolabedini, Sholeh, 

Cataloging and Classification Quarterly, 52 (6-7),  5004 , 621-639. DOI: 

10.1080/01639374.2014.945022. 

(027) 

El-Sherbini, Magda 

Planning and Preparing for RDA: Resource Description and Access Resource: Ecourse 

/ Magda El-Sherbini. [Chicago]: ALA Editions, 2014. 

(022) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

أكتعوبر  05. )ترجمعة وإععداد محمعد عبعد الحميعد مععوض/  RDA قائمعة المصعطلحات والرمعوز ألنعواع وسعائط

 http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-53822146: متاح على (. 5002

(026) 

 

http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-61526
https://search.mandumah.com/Record/625505
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-53822146
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 . معوض، محمد عبد الحميد

أكتعوبر  05. )إععداد وترجمعة محمعد عبعد الحميعد مععوض/  RDA قائمعة المصعطلحات والرمعوز ألنعواع نعاقالت 

 http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-53822294: متاح على (. 5002

(070) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

نوفمبر  05. )محمد عبد الحميد معوض/  RDA كيفية التعرف على تسجيالت وصف وإتاحة المصادر

 http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-55035533: متاح على (. 5002

(070) 

 .  السالمية، أميرة مبارك

واقع التدريب على معيار وصف : واقع مجتمع المعرفة : التطوير المهني للمفهرسين في عصر مجتمع المعرفة

أميرة مبارك السالمية، فاطمة عبد اهلل / بالمكتبات األكاديمية بسلطنة عمان  RDAالمصادر و الوصول إليها 

 المكتبات اختصاصيو : والمعلومات للمكتبات العربي لالتحاد والعشرين السادس المؤتمر أعمال .الشملية

، صفحات 5002اإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، نوفمبر : األردن األردن، - للمعرفة كعمال والمعلومات

 https://search.mandumah.com/Record/678199: متاح على . 0005 - 0062

(075) 

  .ياسر سعيد،

  : على متاح (.5002 نوفمبر 54) .سعيد ياسر / RDA األشخاص اسماء استناد تسجيالت إنشاء أساسيات

https://www.youtube.com/watch?v=vJNkmvZwn5c 
(073) 

  .ياسر سعيد،

 : على متاح (.5002 ديسمبر 0) .سعيد ياسر / الثانية الحلقة .األشخاص باسماء استناد تسجيالت إنشاء أساسيات 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXctWDzbdCg 
(074) 

  .ياسر سعيد،

 : على متاح (.5002 ديسمبر 2) .سعيد ياسر / الثالثة الحلقة .األشخاص باسماء استناد تسجيالت إنشاء أساسيات 

https://www.youtube.com/watch?v=UAc0YROgMg4 
(072) 

 . مركز الفهرسة ونظم المعلومات. مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة

مركز الفهرسة ونظم / اليوم االول الجلسة الصباحية  -ورشة عمل حول نظام وصف واتاحة المصادر 

: متاح على (. 5002نوفمبر  57. )المعلومات، مكتبة ودار مخطوطات العتبة المقدسة

https://www.youtube.com/watch?v=gIJbxa0aYO4 

(072) 

http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-53822294
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-55035533
https://search.mandumah.com/Record/678199
https://www.youtube.com/watch?v=vJNkmvZwn5c
https://www.youtube.com/watch?v=ZXctWDzbdCg
https://www.youtube.com/watch?v=UAc0YROgMg4
https://www.youtube.com/watch?v=gIJbxa0aYO4
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 . مركز الفهرسة ونظم المعلومات. مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة

مركز الفهرسة ونظم / اليوم االول الجلسة المسائية  -ورشة عمل حول نظام وصف واتاحة المصادر 

: متاح على (. 5002نوفمبر  57. )المعلومات، مكتبة ودار مخطوطات العتبة المقدسة

KgVtPiQhttps://www.youtube.com/watch?v=lgny 

(077) 

 . مركز الفهرسة ونظم المعلومات. مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة

مركز الفهرسة ونظم / اليوم الثاني الجلسة الصباحية  -ورشة عمل حول نظام وصف واتاحة المصادر 

: متاح على (. 5002نوفمبر  52. )المعلومات، مكتبة ودار مخطوطات العتبة المقدسة

https://www.youtube.com/watch?v=fy_4qCbCAzA 

(072) 

  

 . مركز الفهرسة ونظم المعلومات. مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة     

مركز الفهرسة ونظم / والختام اليوم الثاني الجلسة المسائية  -ورشة عمل حول نظام وصف واتاحة المصادر 

 :متاح على (. 5002نوفمبر  52. )المعلومات، مكتبة ودار مخطوطات العتبة المقدسة

https://www.youtube.com/watch?v=2ZJ77BZdHvY 

(076) 

 

  يوسف، محمود سيد محمود

 Resource( =وام)التغييرات ما بين معيار وصف المصادر وإتاحتها : المعلوماتالجديد في تنظيم 

Description and Access (RDA)   وقواعد الفهرسة األنجلو أمريكية(AACR2)  / محمود سيد

  .50-50صفحات ، (5002) التسجيلة. الحلقة األولى. محمود يوسف

(020) 

 حسن، خلود ممدوح إسماعيل

دراسة : في مصر " وصف المصادر وإتاحتها"المكتبة الوطنية في تطبيق تقنين الفهرسة العالمي الجديد دور       

أطروحة . خلود ممدوح إسماعيل حسن ؛ إشراف مصطفى أمين حسام الدين/ للمتطلبات واإلمكانات 

 صفحة 500. 5002جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات، (. ماجستير)

(020) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lgnyKgVtPiQ
https://www.youtube.com/watch?v=fy_4qCbCAzA
https://www.youtube.com/watch?v=2ZJ77BZdHvY
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 عبد العزيز، محمد مبروك

فى استرجاع المعلومات من النظام اآللى بمكتبة جامعة اإلمارات  RDA دور معيار وصف المصادر وإتاحتها

 The Role of RDA in the Information Retrieval from the=   دراسة تقويمية: العربية المتحدة 

UAEU Library System : An Evaluating Study  / محمد مبروك عبد العزيز ؛ إشراف غادة عبد

جامعة اإلسكندرية، -(ماجستير)رسالة  –. 5002محمد مبروك عبد العزيز، : اإلسكندرية  –. المنعم موسى

 كلية اآلداب، قسم المكتبات والمعلومات

 (025) 

 .حسام الدين، مصطفى

مصطفى حسام الدين ؛ يدير الندوة هشام مكي / التحديات واآلفاق : ندوة مستقبل الفهرسة في البيئة العربية 

:  5002مارس  2)؛ تنظيم البوابة العربية للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالدقي 

 (الدقي، الجيزة

 https://www.youtube.com/watch?v=g42D5vZoMdM: متاح الفيديو على 

(023) 

 .معوض، محمد عبد الحميد

(. 5002إبريل  4. )تعليق محمد عبدالحميد معوض/ قاموس متعدد اللغات لمصطلحات ومفاهيم الفهرسة 

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-60445042: متاح على 

(024) 

: متاح على (. 5002مايو  50. )الجلسة األولى. خارطة الطريق: ندوة مستقبل الفهرسة 

fTbI-u9I-https://www.youtube.com/watch?v=2p 

(022) 

 :متاح على (. 5002مايو  50. )الجلسة الثانية. خارطة الطريق: الفهرسة ندوة مستقبل 

 https://www.youtube.com/watch?v=OpsQRmguw38 

(022) 

 علي، منى فاروق محمد

ضبط جودة التسجيالت بالفهرس الموحد في ( RDA:و م إ )الدور المتوقع لمعيار وصف المصادر وإتاحتها 

عدد . بحوث في علم المكتبات والمعلومات. منى فاروق محمد علي/ دراسة حالة : لمكتبات الجامعية المصرية 

 064-033صفحات (. 5002سبتمبر ) 07

(027) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g42D5vZoMdM
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-60445042
https://www.youtube.com/watch?v=2p-u9I-fTbI
https://www.youtube.com/watch?v=OpsQRmguw38
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ترجمة محمد / االستخدام، الترجمة، واإلدارة كمؤشرات  : معيار عالمي ؟  (RDA)هل وصف وإتاحة المصادر

http://www.slideshare.net/Muawwad/rda- :متاح على (. 5002أكتوبر  03. )عبدالحميد معوض

67121290 

(022) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

 :متاح على (. 5002أكتوبر  54. )ترجمة محمد عبدالحميد معوض /RDA أدواتنصائح للبحث في مجموعة 

-830b-f642-ee9b-67578053?qid=0261b027-http://www.slideshare.net/Muawwad/rda

84408a080360&v=&b=&from_search=6 

(026) 

 دمشق، غادة 

 الفهرست(. قيد النشر. )تجربة المكتبة الوطنية اللبنانية: قواعد وصف المصادر وإتاحتها في إطارها العملي 

(060) 

 سميع، ليلى

 (.النشرقيد )ومتطلبات التطبيق على المستوى الوطني ( RDA: و م ا )قواعد وصف وإتاحة المصادر 

(060) 

ترجمة خليل فوطة وآلن /  قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين: صف المورد والوصول إليهر د أ و

 ara.pdf-jsc.org/docs/rdabrochure-http://www.rda: متاح على . ميبري

(065) 

 بلن كورد 3/2/3
 . معوض، محمد عبد الحميد

ثم عرض للتعاريف المختلفة لمعيار . مقدمة إلى الميتاداتا والتعريف بأنواعها ووظائف الميتاداتا: دبلن كور 

دبلن كور وعناصره الخمسة عشر و تقسيمها واستخدامات دبلن كور، ومقيداته، وإرشادات توجيهية إلدخال 

 53. )إعداد محمد عبدالحميد معوض/ وضعف معيار دبلن كور بيانات تسجيلة دبلن كور وأخيرا نقاط قور

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-33880827: متاح على (. 5004إبريل 

(063)  

 .معوض، محمد عبد الحميد

التعرف على عناصر معيار دبلن كور وتقسيمها إلى ثالث مجموعات عناصر المحتوى، : عناصر دبلن كور 

وعناصر الملكية الفكرية، وعناصر اإلصدار، والتعرف على مقيدات هذه العناصر وكيفية وصف هذه 

 53. )لحميد معوضإعداد محمد عبدا/ العناصر والتعرف على العناصر اإلضافية اإلختيارية لمعيار دبلن كور

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-33881144: متاح على (. 5004إبريل 

(064)  

http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-67121290
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-67121290
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-67121290
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-67578053?qid=0261b027-ee9b-42f6-830b-84408a080360&v=&b=&from_search=6
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-67578053?qid=0261b027-ee9b-42f6-830b-84408a080360&v=&b=&from_search=6
http://www.rda-jsc.org/docs/rdabrochure-ara.pdf
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-33880827
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-33881144
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 .معوض، محمد عبد الحميد

التعرف على كيفية ارتحال حقول : الببليوجرافية إلى عناصر دبلن كور  50تحويل حقول تسجيلة مارك 

. إعداد محمد عبدالحميد معوض/ تسجيلة مارك الببليوجرافية وتسكينها في عناصر تسجيلة دبلن كور 

 http://www.slideshare.net/Muawwad/21-33891250: متاح على (. 5004إبريل  54)

(062)  

 . معوض، محمد عبد الحميد

التعرف على كيفية ارتحال عناصر تسجيلة : الببليوجرافية  50تحويل عناصر دبلن كور إلى حقول مارك 

متاح (. 5004إبريل  54. )إعداد محمد عبد الحميد معوض/ الببليوجرافية  50دبلن كور إلى حقول مارك 

 //:www.slideshare.net/Muawwad/21http-33889974: على 

(062)  

 .معوض، محمد عبد الحميد

: متاح على (. 2012إبريل  22. )إعداد محمد عبدالحميد معوض/ أمثلة دبلن كور 

33955657-http://www.slideshare.net/Muawwad/ss 

(067)  

 معايير التكويد والتركيب 3/3
 عام 3/3/1

 . عبد الحفيظ، ميرغني أحمد

في المكتبات ومراكز  CDS ISIS & WINISISاستخدام برامج التوثيق اآللي : أساسيات الفهرسة اآللية 

دار جامعة الجزيرة للطباعة : ود مدني، السودان  –الطبعة األولى  –. ميرغني أحمد عبد الحفيظ/ المعلومات 

 صفحة 076. 5002والنشر، 

(062) 

 .عبد الحميد، السيد

اآللية بمكتبة مبارك العامة  دراسة لعمليات الفهرسة: التطبيقات التكنولوجية بالنظم اآللية بالمكتبات 

شبكة : القاهرة  –. في الملتقى العربي األول لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات. صفحة 05 –.  ببورسعيد

 .5002اختصاصي المكتبات والمعلومات، 

(066) 

 عليان، ربحي مصطفى

دار صفاء للطباعة والنشر : عمان  –. ربحي مصطفى عليان، وصفي عارف/ الفهرسة المتقدمة والمحوسبة 

 صفحة 402 –. 5002والتوزيع، 

(500) 

http://www.slideshare.net/Muawwad/21-33891250
http://www.slideshare.net/Muawwad/21-33889974
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-33955657
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=4275
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=4275
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=4275
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 الزيد، عبد الكريم بن عبد الرحمن

واقع الضبط الببليوجرافي والفهرسة اآللية المباشرة عن طريق اإلنترنت للمجموعات العربية في المكتبات  

 مجلد الوطنية، فهد الملك مكتبة مجلة .عبد الكريم بن عبد الرحمن الزيد/ داخل الوطن العربي وخارجه 

: متاح على . 20 - 25، صفحات (5002يوليو /  5002فبراير )، 0 عدد ،05

https://search.mandumah.com/Record/85983 
(500) 

 .  محمد حامد معوض ،أبو السعود

متطلبات إتاحتها ومشكالت استخدامها في المكتبات ومراكز : اإللكترونية للفهرسة أدوات العمل الفنية 

إعداد محمد حامد معوض أبو السعود ؛ إشراف محمد فتحي عبد /   دراسة ميدانية: المعلومات في مصر 

. جامعة القاهرة –( ماجستير)أطروحة . ورقة[ 23]، 532ن، -أ –. 5007أبو السعود، . م: القاهرة  –. الهادي

 قسم المكتبات والوثائق والمعلومات. كلية اآلداب

(505)  

 معوض، محمد حامد

 04 عدد. . cybrarians journalمحمد حامد معوض/  أدوات العمل الفنية المتاحة عبر اإلنترنت دليل

: متاح على (. 5007سبتمبر )

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

43&Itemid=56-32-11-19-05-43&catid=122:2009-31-08-02-08-423:2009 

(503) 

 

 . معوض، محمد عبد الحميد

 Quality Control of Bibliographic Records in= الببليوجرافية  50مراقبة جودة تسجيالت مارك 

MARC 21 Format   /متاح على (. 5002ديسمبر  52. )محمد عبد الحميد معوض :

876439-presentation-http://www.slideshare.net/Muawwad/21 

(504) 

Armiti, Ayser  
 supervisor ; Armiti Ayser by / indexability using by performance cache trace Improving

 Jordan. of University-(Master) Thesis 2008. Armiti, Ayser : Amman – Serhan. Sami

Studies Graduate of Faculty 

https://search.mandumah.com/Record/5476 : on Available 
(502) 

 

 

 

https://search.mandumah.com/Record/85983
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=423:2009-08-02-08-31-43&catid=122:2009-05-19-11-32-43&Itemid=56
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=423:2009-08-02-08-31-43&catid=122:2009-05-19-11-32-43&Itemid=56
http://www.slideshare.net/Muawwad/21-presentation-876439
https://search.mandumah.com/Record/547662
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 . عبد اهلل، فضل عبد الرحيم

دراسة لتجارب بعض : ومدى تلبيتها لمتطلبات الوصف المعياري  Input sheetsاستمارات إدخال البيانات 

في المؤتمر العشرين . 202-765، صفحات 0مجلد  –. فضل عبد الرحيم عبد اهلل/ المكتبات في السودان 

مكتبة الملك عبد : لرياض ا –. 5006ديسمبر  00-6لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الدار البيضاء، 

 .5006العزيز العامة، 

(502) 

 . عبد الهادي، محمد فتحي

الدار المصرية : القاهرة . محمد فتحي عبد الهادي، نبيلة خليفة جمعة/ الفهرسة في البيئة اإللكترونية 

 .صفحة 575 –  .5000اللبنانية، 

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=1-2649: متاح على 

(507) 

 حسن صالح محمدعلي، 

حسن / دراسة ميدانية على مكتبة جامعة العلوم والتقانة : واقع استخدام الفهرسة اآللية في المكتبات العربية

: متاح على ( 5000 هيوني) 52 ع ،Journal Cybrarians .عليصالح محمد 

https://search.mandumah.com/Record/510865 
 :متاح أيضا على 

id=http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&

42&Itemid=78-01-00-12-08-55&catid=239:2011-17-00-12-08-471:2011 
(502) 

 

 . معوض، محمد عبد الحميد

 50تتناول هذه المقالة طرق إثراء محتوى حقول تسجيلة مارك : إثراء بيانات التسجيلة الببليوجرافية 

 OPACالعام المتاح للجمهورالببليوجرافية بما يساعد على تعزيز أو إثراء تسجيالت فهرس المكتبة 

enrichment باعتبار أن ذلك بمثابة قيمة مضافة وعامل جذب الستخدام فهارسها سواء من داخل المكتبة أو ،

: متاح على (. 5005مارس  2. )محمد عبد الحميد معوض/ عن البعد عبر اإلنترنت 

11891947-http://www.slideshare.net/Muawwad/ss 

(506) 

 

 .المصري، أيمن

مادة علمية وتقديم أيمن / الحلقة األولى  . MARC21 Principles= أساسيات الفهرسة بشكل مارك 

: متاح على  (.5002فبراير  4. )المصري ؛ تصوير مجدي وهبة ؛ منتج منفذ هشام مكي

https://www.youtube.com/watch?v=e9UcWigq4g8 

http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=1-2649
https://search.mandumah.com/Record/510865
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-11891947
https://www.youtube.com/watch?v=e9UcWigq4g8
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(500) 

 .المصري، أيمن 

مادة علمية وتقديم أيمن / الحلقة الثانية  . MARC21 Principles= أساسيات الفهرسة بشكل مارك 

: متاح على (. 5002فبراير  6. )المصري ؛ تصوير مجدي وهبة ؛ منتج منفذ هشام مكي

E7458Ggc&index=3&list=PL1FjgZa8p2u0obhttps://www.youtube.com/watch?v=PFB

Vi-DX-52M-_mIlHf9Wk 

(500) 

 المصري، أيمن

مجدي وهبة ؛ مادة علمية وتقديم أيمن المصري ؛ تصوير / الحلقة الثالثة . استخراج البيانات الببليوجرافية

: متاح على (. 5002فبراير  07) .منتج منفذ هشام مكي

https://www.youtube.com/watch?v=Rvh6U23IAtQ&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9W

Vi&index=4-DX-52M-k 

(505) 

 

 المصري، أيمن

مادة علمية وتقديم أيمن المصري ؛ تصوير مجدي وهبة ؛ /  الرابعةالحلقة . أساسيات الفهرسة بشكل مارك

https://www.youtube.com/watch?v=e-: متاح على (. 5002فبراير  54. )منتج منفذ هشام مكي

Vi&index=5-DX-52M-rO3jx8vfs&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk 

(503) 

 

 .المصري، أيمن

مادة علمية وتقديم أيمن المصري ؛ فكرة وتنفيذ هشام مكي ؛ / حول نقاط اإلتاحة : أساسيات الفهرسة 

: متاح على (. 5002مارس  30. )وهبة إضاءة وتصويرمجدي

https://www.youtube.com/watch?v=eNgT7ARRCS4&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9

Vi&index=10-DX-52M-Wk 

(504) 

 

 . المصري، أيمن

 وتشمل شرح لفهرسة المؤتمرات والتقارير السنوية وعناوين الدوريات، 5. حول نقاط اإلتاحة: أساسيات الفهرسة 

إبريل  2. )وهبة مادة علمية وتقديم أيمن المصري ؛ فكرة وتنفيذ هشام مكي ؛ إضاءة وتصويرمجدي/ 

: متاح على (. 5002

https://www.youtube.com/watch?v=PFBE7458Ggc&index=3&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi
https://www.youtube.com/watch?v=PFBE7458Ggc&index=3&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi
https://www.youtube.com/watch?v=Rvh6U23IAtQ&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Rvh6U23IAtQ&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=e-rO3jx8vfs&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=e-rO3jx8vfs&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=e-rO3jx8vfs&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=eNgT7ARRCS4&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=eNgT7ARRCS4&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi&index=10
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https://www.youtube.com/watch?v=lNJeS2lvdxM&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk

Vi&index=11-DX-52M- 

(502) 

 

 . غانم، رانيا أديب

 المركز مجلة .رانيا أديب غانم/ دراسة ميدانية : مكتبات الجامعات اللبنانية واقع إستخدام الفهرسة اآللية في 

 3، صفحات (5002يوليو ) 4 عدد ،5 مجلد سوريا، - والمعلومات المكتبات علوم في والدراسات للبحوث العربي

 h.mandumah.com/Record/731636https://searc: متاح على . 36 -

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-69449: متاح أيضا على 

(502) 

 

 (MARC:فما)الشكل االتصالي المعياري  3/3/2
 

 الشويش، علي بن شويش 

MARC والبيانات الخلفية METADATA صفحات (5002) 6عدد  المعلوماتية .عالقة ندية أم تكاملية ،

  http://search.mandumah.com/Record/28606: متاح على . 32 - 34

(507) 

 . مكتب تطوير(. الواليات المتحدة)مكتبة الكونجرس 

: الرياض  –. ترجمة صالح بن محمد المسند/  الفهرسة المقروءة آلياً: استيعاب صيغة مارك الببليوجرافية 

 .صفحة 20ح، -أ –. 5002مكتبة الملك فهد الوطنية، 

(502) 

 أبو بكر، منير محمد سليم 

إعداد وتعريب منير محمد سليم /  دليل الفهرسة المقروءة آلياً للمواد المطبوعة وغير المطبوعة:  50مارك 

ندوة الثقافة والعلوم، : دبي  –. 0. ط. يأبو بكر، عدنان عبد اهلل الشريف جالمنة، مهدلة شاهين عبد اهلل الحوسن

 .ص 524. 5002

(506) 

 . ربيع، سحر حسنين

الطبعة –. سحر حسنين ربيع/ دراسة وتخطيط إلنشاء شكل اتصالي عربي : أشكال الفهرسة المقروءة آلياً 

 (المعاصر عالم المكتبات والمعلومات)صفحة  320 -. 5002الدار المصرية اللبنانية، : القاهرة  -. األولى

(550) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lNJeS2lvdxM&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=lNJeS2lvdxM&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi&index=11
https://search.mandumah.com/Record/731636
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-69449
http://search.mandumah.com/Record/28606
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=3999
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 . ربيع، سحر حسنين محمد

لبناء التسجيالت   MARC 21 :50الدليل العملي الستخدام الشكل االتصالي مارك : الفهرسة المقروءة آلياً 

: القاهرة  –. طبعة مبدئية. سحر حسنين محمد ربيع وليلى سيد سميع وسهام شمسس الدين/  الببليوجرافية

 .صفحةxviii ،323 ،[0 ] –. 5002شمس الدين، . سميع، س. ربيع، ل. س

(550) 

 .  معوض، محمد عبد الحميد

عرض /   MARC 21 for every one : a practical guide =إرشادات عملية : لغير المفهرسين  50مارك 

 .53-55صفحات (. 5002مايو ) 4عدد . التسجيلة –. محمد عبد الحميد معوض

 (555) 

 غريب ابراهيم خميس، فاطمة

 (5002ديسمبر ) 4، عدد 2السنة . 3000العربية . فاطمة إبراهيم غريب خميس/  50 معععارك

(553) 

 عبد الهادي، زين

في مؤتمر االتحاد . الهاديزين عبد / دراسة ميدانية ومقارنة : MARC / شكل الفهرسة المقروءة آلياً ، فما

 707-253صفحات . 5007العربي للمكتبات والمعلومات الرابع عشر، طرابلس، 

(554) 

 . مكتب تطوير(. الواليات المتحدة ) مكتبة الكونجرس 

: الرياض  –. ترجمة محمد عبد الحميد معوض/  الفهرسة المقروءة آلياً: استيعاب تسجيالت مارك االستنادية 

السلسلة الثانية ؛ . مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية . )صفحة 64 –. 5007مكتبة الملك فهد الوطنية، 

23) 

(552) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

. محمد عبد الحميد معوض/   الببليوجرافية 50صيغة مارك : الدليل العملي لتركيبة الفهرسة المقروءة آلياً 

. مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية ) –. صفحة 222 –. 5007مكتبة الملك فهد الوطنية، : الرياض  –

 (24السلسلة الثالثة ؛ 

(552) 

 أحمد سالم. العمرات

دار الشروق، : عمان  –. أحمد سالم العمرات/  الدليل اإلرشادي الستخدام نظام مارك: الفهرسة المقروءة آليا 

 .صفحة 372 –. 5002

(557) 
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 . مركز الفهرس العربي الموحد

دليل : العربي الموحد  للبيانات الببليوجرافية لفهرسة موارد المعلومات في الفهرس 50( مارك)صيغة فما 

 562، [00] –. 5002مكتبة الملك عبد العزيز العامة، : الرياض  –. مركز الفهرس العربي الموحد/  إرشادي

 .صفحة

(552) 

 سالمة، أسامة 

 المكتبات مجلة. أسامة سالمة أحمد/  MARC  :الدليل اإلرشادي للتسجيالت الببليوجرافية المقروءة آليا

 :متاح على . 022 - 022، صفحات (5002يناير ) 0، عدد 52السنة  .العربية والمعلومات

ecord/427485http://search.mandumah.com/R 
(556) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

  -. محمد عبد الحميد معوض/ االستنادية  50صيغة مارك : الدليل العملي لتركيبة الفهرسة المقروءة آليا 

. مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية ) –. صفحة 250 –. 5006مكتبة الملك فهد الوطنية، : الرياض 

 (26السلسلة الثالثة ؛ 

(530) 

  .سالي سمير شاكرمحمد، 

دراسة تجريبية على طالب قسم المكتبات ( : marc)المقروءة آليا إعداد برنامج آلي لتدريس الفهرسة 

شبين  –. سالي سمير شاكر محمد ؛ إشراف حسناء محجوب، محمد النجار/ والمعلومات جامعة المنوفية 

قسم المكتبات . كلية اآلداب. جامعة المنوفية-(دكتوراة)أطروحة . 5006سالي سمير شاكر محمد، : الكوم 

 .والمعلومات

(530) 

 معوض، محمد عبد الحميد

/  Fundamentals of MARC 21 Bibliographic Format=   الببليوجرافية 50أساسيات صيغة مارك 

: متاح على (. 5006يناير  00. )إعداد محمد عبدالحميد معوض

907140-presentation-http://www.slideshare.net/Muawwad/21 
(535) 

 . عليان، ربحي مصطفى

دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، : عمان  –. ربحي مصطفى عليان( / 50مارك )الفهرسة المقروءة آليا 

5000. 

(533) 

 

 

http://search.mandumah.com/Record/427485
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://www.slideshare.net/Muawwad/21-presentation-907140
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 . سميع، ليلى سيد

عرض وتقييم ليلي سيد / للبيانات االستنادية  50صيغة مارك : الدليل العملي لتركيبة الفهرسة المقروءة آليا  

 030-053صفحات (. 5000يوليو ) 32، عدد 6السنة . الفهرست. سميع

 .5002الرياض، . الكتاب تأليف محمد عبد الحميد معوض: ملحوظة 

(534) 

(. 5000يوليو . )الفهرست. للبيانات اإلستنادية 21صيغة مارك : المقروءة آليا الدليل العملي لتركيبة الفهرسة 

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-13278: متاح على 

(532) 

 .  ربيع، سحر حسنين محمد

للبيانات الببليوجرافية بالفهارس اآللية لمكتبة اإلسكندرية  50المقروءة آليا مارك تطبيقات شكل الفهرسة 

 5005يناير . الفهرست. سحر حسنين محمد ربيع/  دراسة تقييمية: ودار الكتب المصرية 

 nhal.com/MNHL/Preview/?ID=2http://platform.alma-13301: متاح على 

(532) 

 معوض، محمد عبد الحميد

: متاح على (. 5005يناير  05. )محمد عبد الحميد معوض/  5005رموز مارك للهيئات العربية 

10996874-http://www.slideshare.net/Muawwad/2012 
(537) 

 معوض، محمد عبد الحميد

متاح على (. 5005فبراير  04. )إعداد محمد عبدالحميد معوض/ الببليوجرافية  50أهم حقول تسجيلة مارك 

 :11571716-http://www.slideshare.net/Muawwad/21 

(532) 

. الفهرست. الببليوجرافية 50 الدوريات و المصادر المستمرة األخرى في صيغة ماركالدليل العملي لفهرسة 

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-21828: متاح على (. 5005إبريل )

(536) 

: متاح على (. 5003مايو  00. )ترجمة محمد عبدالحميد معوض/  استيعاب مارك للمقتنيات

20960315-http://www.slideshare.net/Muawwad/ss 
(540) 

 معوض، محمد عبد الحميد

: متاح على (. 5003سبتمبر  4. )إعداد وترجمة محمد عبدالحميد معوض/ قائمة رموز مارك للروابط 

25871703-http://www.slideshare.net/Muawwad/ss 
(540) 

 

 

http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-13278
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-13301
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http://www.slideshare.net/Muawwad/21-11571716
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-21828
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-20960315
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 . معوض، محمد عبد الحميد

ترجمة وإعداد محمد عبدالحميد /  MARC Code List for Relators= قائمة رموز مارك للروابط 

 http://www.slideshare.net/Muawwad/2014-34799953: متاح على (. 5004مايو  07. )معوض

(545) 

 . الشمري، رغد عبد الهادي جواد

 األردنية المجلة . رغد عبد الهادي جواد الشمري/  50تشفير المصادر االلكترونية باستخدام معيار مارك 

، (5004سبتمبر ) 3، عدد 46مجلد  األردن - األردنية والمعلومات المكتبات جمعية - والمعلومات للمكتبات

  http://search.mandumah.com/Record/575563: متاح على . 67 - 40صفحات 

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-54863: متاح أيضا على      

(543) 

 محمود، إيمان محمد 

حسناء  ؛ إشراف إيمان محمد محمود/  50برنامج تدريبي لفهرسة المخطوط العربي وفق معيار مارك 

 المصرية الجمعية - والمعلومات المكتبات لعلوم الدولية المجلة . محمود محجوب، و أماني جمال مجاهد

 : متاح على . 536 - 556، صفحات (5002) 0، عدد 5مجلد  والمعلومات للمكتبات

http://search.mandumah.com/Record/653470 
 

(544) 

 . أبو رضا، حسين

 :متاح على (. 5002فبراير  00. )حسين أبو رضا/ Marc الفهرسة المقروءة آليا   

44547243-http://www.slideshare.net/ssuserec7366/marc 
(542) 

: متاح على (. 5002مارس  52. )ترجمة محمد عبدالحميد معوض/  مارك ال يحتضر بالسرعة الكافية

46276894-http://www.slideshare.net/Muawwad/ss 
(542) 

 (BIBFRAME) اإلطار الببليوجرافي 3/3/3
 . فرانك، بول

أكتوبر  06. )ترجمة محمد عبدالحميد معوض/ لماذا؟ ما هو؟ من ؟  BIBFRAME اإلطار الببليوجرافي

 http://www.slideshare.net/Muawwad/bibframe-40451495: متاح على (. 5004

(547) 
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 .مكلوم، سالي

ترجمة مصرح بها : ترجمة محمد عبدالحميد معوض / المشاهد تغيير : اإلطار الببليوجرافي والفهرسة 

 BIBFRAME and Cataloging : changing landscapes / Sally McCallum ( .2  لعرض بعنوان

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-41285206: متاح على (. 5004نوفمبر 

(542) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

  (. 5004ديسمبر  6. )إعداد محمد عبدالحميد معوض/ مقدمة إلى مبادرة اإلطار الببليوجرافي 

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-42534568: متاح على 

(546) 

 . النشرتي، مؤمن

متاح  (.5004ديسمبر  02) .مؤمن النشرتي/ Bibframe مبادرة اإلطار الببليوجرافي في فهارس المكتبات

 http://www.slideshare.net/MomenElnasharty/bibframe-42746407: على 

(520) 

 النشرتي، مؤمن 

دراسة تحليلية : في تحقيق جودة و فعالية فهارس المكتبات BIBFRAME دورة مبادرة اإلطار الببليوجرافي 

االتحاد العربي : تونس ، والمعلومات للمكتبات العربي لالتحاد والعشرون الخامس المؤتمر .مؤمن النشرتي/ 

 :متاح على . 432 - 402، صفحات 5004و دار الكتب الوطنية، ( أعلم ) للمكتبات والمعلومات 

http://search.mandumah.com/Record/651884 

 http://search.mandumah.com/Record/652035: متاح أيضا على        

(520) 

 .معوض، محمد عبد الحميد

 : متاح على (. 5002مارس  00. )إعداد وتقديم محمد عبدالحميد معوض/ اإلطار الببليوجرافي 

45669820-http://www.slideshare.net/Muawwad/ss 

(525) 

 . خبراء المكتبات

 Library جلسة خاصة لمجتمع خبراء المكتبات: BIBFRAME تطور الفهرسة، وكيف وصلنا إلى

Experts . في مؤتمر النموذج المعياريBIBFRAME التحديات : لوصف المصادر وإتاحتها في بيئة الويب

متاح (. 5002سبتمبر  02) .5002سبتمبر  00-6البوابة العربية للمكتبات والمعلومات، : القاهرة . والتطبيق

 aYtY-https://www.youtube.com/watch?v=vNJqky :على 

(523) 

 

http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-41285206
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-42534568
http://www.slideshare.net/MomenElnasharty/bibframe-42746407
http://search.mandumah.com/Record/651884
http://search.mandumah.com/Record/652035
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-45669820
https://www.youtube.com/watch?v=vNJqky-aYtY
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 . حمد فتحي أحمدأعبد الرازق، 

في مؤتمر النموذج المعياري  .لوصف المصادر في بيئة الويب BIBFRAME اإلطار الببليوجرافي

BIBFRAME البوابة العربية : القاهرة . التحديات والتطبيق: لوصف المصادر وإتاحتها في بيئة الويب

 (.5002سبتمبر  57) .5002سبتمبر  00-6للمكتبات والمعلومات، 

 http://www.slideshare.net/afathyahmed/bibframe-53243985: متاح على 

(524) 

 بسيوني ، أحمد سعد الدين 

عدد . Cybrarians Journal. أحمد سعد الدين بسيوني/ بين الواقع و الطموح : بيئة الفهارس في المكتبات 

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-86391: متاح على (. 5002مارس ) 40

: لى متاح أيضا ع

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

=104722:abassiouni&catid=286:conf&Itemid 
(522) 

 . عثمان، رانيا

Are We Ready for BIBFRAME ? : The Future of the New Model in the Arab Region. 

Cybrarians Journal. Issue 41 (2016).  

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-86385: متاح على 

 :متاح أيضا على 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

726:rania&catid=286:conf&Itemid=104 

 http://search.mandumah.com/Record/753019: متاح أيضا على 

(522) 

  .اللبان، نرمين إبراهيم علي

 Theو نموذج بيانات اإلطار الببليوجرافي  Bibliographic Ontologiesاألنطولوجيات الببليوجرافية 

Bibliographic Framework  : و نموذج  50دراسة مقارنة بين ماركBIBFRAME .Cybrarians 

Journal . متاح على (. 5002) 40عدد :-http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2

86386 
 :متاح أيضا على 

_content&view=article&id=http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com

724:nermin&catid=286:conf&Itemid=104 
 :متاح أيضا على 

http://search.mandumah.com/Record/753014 

(527) 

 

http://www.slideshare.net/afathyahmed/bibframe-53243985
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-86391
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=722:abassiouni&catid=286:conf&Itemid=104
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=722:abassiouni&catid=286:conf&Itemid=104
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-86385
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=726:rania&catid=286:conf&Itemid=104
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=726:rania&catid=286:conf&Itemid=104
http://search.mandumah.com/Record/753019
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-86386
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-86386
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http://search.mandumah.com/Record/753014
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 .محمدي، عزيزة علي

التحديات و : لوصف المصادر وإتاحتها في بيئة الويب  BIBFRAMEتقرير حول مؤتمر النموذج المعياري 

: متاح على (. 5002) 40عدد . Cybrarians Journal. 5002سبتمبر  00 - 6القاهرة ، مصر : التطبيق 

86400-http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2 

: متاح أيضا على 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

eviews&Itemid=104728:aziza&catid=288:r 

 http://search.mandumah.com/Record/753026 :متاح أيضا على 

(522) 

 . مصطفى ، رنا كمال محمد

وعالقته بالنموذج المعياري لوصف المصادر وإتاحتها (  VIAF) الملف االستنادي االفتراضي الدولي 

BIBFRAME  في بيئة الويب =Virtual International Authority File ( VIAF  )and Relation to 

BIBFRAME in Resources Access and Description in Web Environment .Cybrarians 

Journal . متاح على (. 5002) 40عدد: 

86388-http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2 
: متاح أيضا على 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

725:rana&catid=286:conf&Itemid=104 
 

 http://search.mandumah.com/Record/753017:  متاح أيضا على

(526) 

 .معوض، محمد عبد الحميد

. ترجمة وإعداد محمد عبدالحميد معوض/   BIBFRAME Editor (BFE)= محرر اإلطار الببليوجرافي 

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-61525703: متاح على (. 5002إبريل  30)

(520) 

 

 ميتاداتاال 2
 عبد الهادي، زين

/ تطبيقية  دراسة:  والسعودية مصر من كل العربية فى المكتبات مواقع فى( Metadata) البيانات وصائف

 :متاح على(. 5002مارس ) 4 عدد. Cybrarians Journal. زين عبد الهادي

ent&view=article&id=http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_cont

55&Itemid=66-16-08-16-08-503:metadata&catid=241:2011 
(520) 

http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-86400
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=728:aziza&catid=288:reviews&Itemid=104
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=728:aziza&catid=288:reviews&Itemid=104
http://search.mandumah.com/Record/753026
http://platform.almanhal.com/Search/Result.aspx
http://platform.almanhal.com/Search/Result.aspx
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-86388
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=725:rana&catid=286:conf&Itemid=104
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=725:rana&catid=286:conf&Itemid=104
http://search.mandumah.com/Record/753017
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-61525703
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=503:metadata&catid=241:2011-08-16-08-16-55&Itemid=66
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=503:metadata&catid=241:2011-08-16-08-16-55&Itemid=66
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 .النقيب، متولي

 المكتبات فى الحديثة االتجاهات. متولي النقيب/ دراسة تقييمية : آلية إدارة المحتوى الرقمي للمكتبات

 : متاح على . 047 - 70، صفحات (5002) 52، عدد 03مجلد  .مصر– والمعلومات

http://search.mandumah.com/Record/29352 

(525) 

  .أحمد، أحمد فرج

أحمد فرج /  .الميتاداتا وتأثيرها في تطوير استراتيجيات البحث المعلوماتي على الشبكة العنكبوتية العالمية 

 :متاح على . 22 - 26، صفحات (5002) 2، عدد 3السنة  .مصر– اآلن المكتبات .أحمد

m/Record/43911http://search.mandumah.co 

(523) 

 .الجندي، محمود عبد الكريم

 االتجاهات. محمود عبد الكريم الجندي /مراجعة علمية لالنتاج الفكري : االتجاهات الحديثة في الميتاداتا 

 : متاح على . 030 - 20، صفحات (5007) 57، عدد 04مجلد  مصر- والمعلومات المكتبات فى الحديثة

http://search.mandumah.com/Record/29414 

(524) 

 . مسعود، ماهر

(. 5007مارس ) 05ع . Cybrarians Journal. عرض ماهر مسعود/  الميتاداتا وفهرسة المصادر اإللكترونية 

: متاح على 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

46&Itemid=55-52-09-20-05-17&catid=142:2009-28-10-21-07-401:2009 
 5007القاهرة ،  -.تأليف محمد فتحي عبد الهادي ، زين الدين عبد الهادي مراجعة كتاب 

(522) 

 . محمود، محمد عبد المولى

 –(. 5007مايو ) 7السنة . 3000العربية  –. محمد عبد المولى محمود/ فهرسة المستقبل ؟  هل هي: الميتاداتا 

 .45-57صفحات 

(522) 

  .خيرو، مازن بن عمر

 دراسات .مازن بن عمر خيرو/  .دراسة تحليلية: مواقع تحليل بيانات الميتاداتا على شبكة اإلنترنت 

 : متاح على . 22 - 32، صفحات (5002) 3عدد  المعلومات

http://search.mandumah.com/Record/30265 

(527) 

 

 

http://search.mandumah.com/Record/29352
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 . العربي، أحمد عبادة

دراسة تطبيقية على المواقع العربية  :HTML في صفحات لغة تهيئة النص الفائق Title Tag تاج العنوان 

- العربية والمعلومات المكتبات مجلة. أحمد عبادة العربية/   المتاحة على الشبكة العنكبوتية العالمية

 :متاح على . 022 - 037، صفحات (5002) 5، العدد 52السنة  السعودية

http://search.mandumah.com/Record/111571 

(522) 

 مرغالني، محمد أمين بن عبدالصمد

محمد أمين بن عبد الصمد / دراسة تحليلية : السعودية الميتاداتا في المواقع اإللكترونية للمكتبات الجامعية

 : متاح على . 42 - 7، صفحات (5002) 5عدد  .المعلومات دراسات .مرغالني، سوزان مصطفى فلمبان

http://search.mandumah.com/Record/28559 

(526) 

 . أبو النور، إيناس محمد فوزي

دراسة ميدانية : اإللكترونية واسترجاعها على شبكة االنترنت  المصادر تقنينات البيانات الخلفية لوصف

إيناس محمد فوزي أبو : القاهرة  –. إيناس محمد فوزي أبو النور ؛ إشراف مصطفى أمين حسام الدين/  مقارنة

جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم المكتبات  –( ماجستير)رسالة . صفحة 030، 522، [02. ]5002النور، 

 والوثائق والمعلومات

(570) 

 .  عيسى، محمود

أكتوبر ) 23، عدد 03السنة . أحوال المعرفة. محمود عيسى/ ضرورة عصرية لخدمة الفهرسة : الميتاداتا 

 .52-53، صفحات (5002

(570) 

أمريكية والفهرسة  –الميتاداتا وقواعد الفهرسة األنجلو :  المعلومات على الشبكة العنكبوتية العالميةتنظيم 

ترجمة جبريل بن  ؛ جوزفين كروفورد ،نهايم أهرو. جوديث ن ،تحرير واين جونز( / مارك)المقروءة آليا 

مكتبة الملك : الرياض  –. مراجعة جمال الدين محمد الفرماوي ؛ عبد الرحمن بن غالب دبور ،حسن العريشي

 (22السلسلة الثانية ؛ . مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية. )ص 450. 5006 فهد الوطنية،

(575) 

 أبو النور، إيناس

 السنة.العربية والمعلومات المكتبات مجلة .إيناس أبو النور/ مراجعة علمية دولية و عربية : تقنيات الميتاداتا 

: متاح على . 022 - 026، صفحات (5006) 5، عدد 56

http://search.mandumah.com/Record/427727 

(573) 

 

 

http://search.mandumah.com/Record/111571
http://search.mandumah.com/Record/28559
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%86%20%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D9%86%20.%20%D8%A3%D9%87%D8%B1%D9%88%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%8A
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%8A
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%8A
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%8A
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://search.mandumah.com/Record/427727
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  .عبد الهادي، محمد فتحي

 فى الحديثة االتجاهات. محمد فتحي عبد الهادي/ دور تقنية المعلومات في المعالجة الفنية لمصادر المعلومات  

 : متاح على . 072 - 022، صفحات (5006) 35، عدد 02مجلد  .مصر– والمعلومات المكتبات

http://search.mandumah.com/Record/345705 

(574) 

 .العربي، أحمد عبادة

الحر في المكتبات دراسة تطبيقية على مواقع دوريات الوصول : الميتاداتا ودورها في دعم المحتوى الرقمي

 0، عدد 02مجلد  السعودية- الوطنية فهد الملك مكتبة مجلة .أحمد عبادة العربي/  .والمعلومات على اإلنترنت

 http://search.mandumah.com/Record/46077: متاح على . 025 - 030، صفحات (5006)

(572) 

  .البسيونى، بدوية محمد

دراسة تطبيقية على مواقع التميز الرقمي : ومدى تمثيلها في صفحات الويب Meta Tags تيجان الميتاداتا 

مجلد  مصر- والمعلومات المكتبات فى الحديثة االتجاهات. بدوية محمد البسيوني/ العربية على األنترنت 

 :على متاح . 554 - 076، صفحات (5006) 35، عدد 02

http://search.mandumah.com/Record/345721 

(572) 

  .الهزاني، نورة بنت ناصر

نورة بنت ناصر / .في المواقع الحكومية السعودية على اإلنترنت ( Metadata ) واصفات البيانات 

 : متاح على . 074 - 025، (5006) 0، عدد 02مجلد  .السعودية– الوطنية فهد الملك مكتبة مجلة .الهزاني

http://search.mandumah.com/Record/46061 

(577) 

 أبو النور، إيناس محمد فوزي 

إيناس محمد فوزي أبو / اإللكترونية واسترجاعها على شبكة االنترنت  المصادر تقنينات الميتاداتا لوصف

: متاح على . 35-07صفحات (. 5006إبريل ) 52عدد . الفهرست. النور

http://search.mandumah.com/Record/739148 
(572) 

  .زايد، يسرية

يسرية زايد، / .3567قراءة فى المواصفة الدولية أيزو : نظام الرقم الدولي الموحد للدورياتالجديد فى تطبيق 

 : متاح على (.  5006يونيو ) 06عدد  . Journal Cybrarians.رباب رشوان

http://search.mandumah.com/Record/507955 
: أيضا على  متاح     

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

29&Itemid=60-02-10-20-05-4:2009&catid=16-3297-440: 
(576) 

http://search.mandumah.com/Record/345705
http://search.mandumah.com/Record/46077
http://search.mandumah.com/Record/345721
http://search.mandumah.com/Record/46061
http://search.mandumah.com/Record/739148
http://search.mandumah.com/Record/507955
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=440:-3297-&catid=164:2009-05-20-10-02-29&Itemid=60
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=440:-3297-&catid=164:2009-05-20-10-02-29&Itemid=60
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  .اهلل الهزاني، نورة بنت ناصر بن عبد

نورة بنت ناصر بن عبد اهلل / في المواقع الحكومية السعودية على اإلنترنت  (Metadata) واصفات البيانات

 :متاح على ( 5006يونيو ) 06عدد  . Journal Cybrarians.الهزاني

http://search.mandumah.com/Record/507944 
: متاح أيضا على       

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

29&Itemid=60-02-10-20-05-&catid=164:2009-metadata-436: 
(520) 

  .الرحمن، عمر حسن عبد

متاح (. 5006 ديسمبر) 50عدد  . Journal Cybrarians. عمر حسن عبد الرحمن/ التشغيل البيني للميتاداتا  

  http://search.mandumah.com/Record/508000:على 

: متاح أيضا على      

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

29&Itemid=62-53-09-20-05-13&catid=144:2009-17-21-13-08-489:2011 
(520) 

 الحميد ريحان، عبد

 المؤتمر في. ير غانمعبد الحميد ريحان، نذ/ الممارسة بين المفاهيم و : الوثائق اإللكترونية و الميتاداتا

 ، الضرورة : أنا عربي : العربية الرقمية المكتبة ) والمعلومات للمكتبات العربي لالتحاد والعشرين الحادي

و وزارة الثقافة و جمعية ( أعلم ) االتحاد العربي للمكتبات و المعلومات : بيروت لبنان - (والتحديات الفرص

 : متاح على . 42-50، صفحات (5000) 5المكتبات بالجمهورية اللبنانية، مجلد 

dumah.com/Record/125669http://search.man 

(525) 

  .شباني، بسمة

 والعشرين الحادي المؤتمر في. بسمة شباني/ الميتاداتا ، الواب السيمانطيقي و نظم استرجاع المعلومات  

 ( والتحديات الفرص ، الضرورة : أنا عربي : العربية الرقمية المكتبة ) والمعلومات للمكتبات العربي لالتحاد

و وزارة الثقافة و جمعية المكتبات ( أعلم ) االتحاد العربي للمكتبات و المعلومات : بيروت لبنان -

: متاح على . 47-50، صفحات (5000) 5بالجمهورية اللبنانية، مجلد 

http://search.mandumah.com/Record/125673 

(523) 

  .الجواد، سامح زينهمعبد 

 المكتبات مجلة .سامح زينهم عبد الجواد/ دراسة تحليلية : خطط و معايير ميتاداتا الحفظ الرقمي

 :متاح على . 062 - 023، صفحات (5000) 0، عدد 30السنة  .السعودية– العربية والمعلومات

http://search.mandumah.com/Record/111625 

(524) 

http://search.mandumah.com/Record/507944
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=436:-metadata-&catid=164:2009-05-20-10-02-29&Itemid=60
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=436:-metadata-&catid=164:2009-05-20-10-02-29&Itemid=60
http://search.mandumah.com/Record/508000
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=489:2011-08-13-21-17-13&catid=144:2009-05-20-09-53-29&Itemid=62
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=489:2011-08-13-21-17-13&catid=144:2009-05-20-09-53-29&Itemid=62
http://search.mandumah.com/Record/125669
http://search.mandumah.com/Record/125673
http://search.mandumah.com/Record/111625
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 عبدالجواد، سامح زينهم

 المكتبات مجلة .سامح زينهم عبد الجواد/ دراسة تحليلية : خطط و معايير ميتاداتا الحفظ الرقمي

 : متاح على . 044 - 002، صفحات (5000) 5، عدد 30السنة  .السعودية– العربية والمعلومات

http://search.mandumah.com/Record/111642 

(522) 

  .جوهري، عزة فاروق

دراسة تطبيقية : الميتاداتا و دعم استرجاع المحتوى الرقمي للصحف العربية اإللكترونية في البيئة الرقمية 

 المكتبات علم في بحوث مجلة .عزة فاروق جوهري/ .لمدى تمثيلها في بعض الصحف المصرية والسعودية

 7عدد  .مصر – لقاهرةا جامعة - اآلداب كلية - المعلومات وخدمات نظم بحوث مركز - والمعلومات

 http://search.mandumah.com/Record/708207: متاح على . 60 - 42، صفحات (5000)

(522) 

 .النشار، السيد السيد

دار : اإلسكندرية  –. الطبعة األولى –. السيد السيد النشار/  الفهرسة والتصنيف: تنظيم مصادر المعلومات  

 .صفحة 560 –. 5000الثقافة العلمية، 

(527) 

  .الفتاح إمام مصطفى، منى عبد

 فى الحديثة االتجاهات .منى عبد الفتاح إمام مصطفى/ .دراسة مسحية: معالجة الخرائط باسلوب الميتاداتا 

 : متاح على . 306 - 303، صفحات (5005) 32، عدد 06مجلد  مصر- والمعلومات المكتبات

http://search.mandumah.com/Record/330443 

(522) 

  .الراشدي، منى رازق مرزوق

منى رازق مرزوق / .تحليليةدراسة وصفية : الميتاداتا بمواقع وكاالت األنباء الوطنية في العالم العربي

 : متاح على . 566 - 525، صفحات (5005) 00، 6عدد السعودية- اعلم . الراشدي، بدوية محمد البسيوني

http://search.mandumah.com/Record/454408 

(526) 

 . عبدالحافظ، بهاء إبراهيم

بهاء إبراهيم / دراسة مقارنة لواقع المكتبات الوطنية العربية واألجنبية : ميتاداتا مواقع المكتبات الوطنية

 : متاح على . 52 - 2، صفحات (5005) 0، عدد 03مجلد  مصر- نت .مكتبات . عبد الحافظ

h.com/Record/416824http://search.manduma 

(560) 

 

 

 

http://search.mandumah.com/Record/111642
http://search.mandumah.com/Record/708207
http://search.mandumah.com/Record/330443
http://search.mandumah.com/Record/454408
http://search.mandumah.com/Record/416824
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  .فرج، حنان أحمد

حنان أحمد / المستودعات المؤسسية الرقمية ودورها في دعم المحتوى العربي وإثرائه على االنترنت  

 : متاح على . 035 - 63، صفحات (5005) 5، عدد 02مجلد .السعودية– الوطنية فهد الملك مكتبة مجلة .فرج

http://search.mandumah.com/Record/444489 

(560) 

 البسيونى، بدوية محمد

دراسة : خطة ميتاداتا وصف الكيان لوصف المصادر الرقمية و مدى ارتباطها بمعايير و خطط الميتاداتا

 37، عدد 06مجلد  .والمعلومات المكتبات فى الحديثة االتجاهات . بدوية محمد البسيوني/  تحليلية مقارنة

  http://search.mandumah.com/Record/329838:متاح على . 25 - 42، صفحات (5005يناير )

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-51982 :متاح أيضا على 

(565) 

 . الهادي، محمد فتحي عبد

 عشر التاسع المؤتمر في. محمد فتحي عبد الهادي/ مدخل جديد : الميتاداتا ومستقبل تنظيم المعلومات

 لمهنة التقليدية الحواجز كسر : المهنة مستقبل : العربي الخليج فرع - المتخصصة المكتبات لجمعية

معية المكتبات ج: أبو ظبي اإلمارات - الرقمية المهنية البيئة مستقبل نحو والتحول والمعلومات المكتبات

 :متاح على . 302 - 522: صفحات(/ 5003)المتخصصة فرع الخليج العربي، 

http://search.mandumah.com/Record/383841 

(563) 

  .البوسعيدي، محمد بن خميس

محمد / دراسة تحليلية : تطبيق الميتاداتا في مواقع المكتبات بسلطنة عمان ومدى التزامها بالمعايير الدولية

 فرع - المتخصصة المكتبات لجمعية عشر التاسع المؤتمر في. الهنانيبن خميس البوسعيدين عبد اهلل بن سالم 

 نحو والتحول والمعلومات المكتبات لمهنة التقليدية الحواجز كسر : المهنة مستقبل : العربي الخليج

، (5003)معية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي، : أبو ظبي اإلمارات - الرقمية المهنية البيئة مستقبل

 http://search.mandumah.com/Record/383830: متاح على . 524 - 552صفحات 

(564) 

 خليل، إيمان

 - العربية االذاعات مجلة .إيمان خليل/ الرقميتوصيف ارشيف الفيديو  : Meta Data :البيانات عن البيانات

 :متاح على . 52 - 53، صفحات (5003) 5عدد  تونس - العربية الدول اذاعات اتحاد

http://search.mandumah.com/Record/511565 

(562) 

 

 

 

http://search.mandumah.com/Record/444489
http://search.mandumah.com/Record/329838
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-51982
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  .الحافظ، منى حازم يحيى

 كلية مجلة . منى حازم يحيى الحافظ/  .لمواقع الجامعات العراقية على االنترنت( الميتاداتا)واصفات البيانات  

 - 220، صفحات (5004) 25عدد  العراق - المستنصرية الجامعة - األساسية التربية كلية - األساسية التربية

 http://search.mandumah.com/Record/637927: متاح على . 275

(562) 

  .القحطاني، جوزاء بنت محمد

تصور مقترح لمشروع المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة : المستودعات الرقمية المؤسسية نشأتها تطورها

 - المعلوماتية للدراسات العربية المجلة .بنت محمد القحطانيجوزاء / األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 :متاح على . 043 - 007، صفحات (5002) 2عدد  السعودية

http://search.mandumah.com/Record/633492 
(567) 

 . حجازي، أمجد جمال

دراسة : و البحث بالمستودعات الرقمية (OAI-PMH ) المفتوح لحصاد الميتاداتابروتوكول مبادرة األرشيف 

 المكتبات علم في بحوث مجلة. أمجد جمال حجازي/  ".(OAIster) حالة للفهرس الموحد أويستر

 02عدد  مصر - القاهرة جامعة - اآلداب كلية - المعلومات وخدمات نظم بحوث مركز - والمعلومات

 http://search.mandumah.com/Record/708734: متاح على . 040 - 22، صفحات (5002)

(562) 

 الصاوي، السيد صالح

شيفات دراسة تطبيقية على مواقع األر: الميتاداتا و أهميتها في دعم الوصول إلى المحتوى األرشيفي الرقمي 

 : متاح على (: 5002) 45عدد . Journal Cybrarians .السيد صالح الصاوي/ الوطنية على اإلنترنت 

http://search.mandumah.com/Record/753097 
: متاح أيضا على 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

733:ssawy&catid=290:studies&Itemid=105 
(566) 

  .البسيونى، بدوية محمد

دراسة تطبيقية على خطة الوصف األرشيفي : خطط الميتاداتا ومدى تطبيقها باألرشيفات والمشروعات الرقمية

 اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية - اإلنسانية والعلوم لآلداب طيبة جامعة مجلة .بدوية محمد البسيوني/  .المرمز

 : متاح على . 0052 - 0027، صفحات (5002) 6دد ، ع2مجلد  السعودية - طيبة جامعة -

http://search.mandumah.com/Record/773653 

(300) 

 

 

http://search.mandumah.com/Record/637927
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http://search.mandumah.com/Record/708734
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http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=733:ssawy&catid=290:studies&Itemid=105
http://search.mandumah.com/Record/773653
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  .البسيونى، بدوية محمد

دراسة تطبيقية على خطة الوصف : خطط الميتاداتا و مدى تطبيقها باألرشيفات و المشروعات الرقمية 

، 55مجلد  السعودية- الوطنية فهد الملك مكتبة مجلة. بدوية محمد البسيوني/ .EAD األرشيفي المرمز 

 http://search.mandumah.com/Record/691580: متاح على . 357 - 524، صفحات (5002) 0عدد 

(300) 

 

 الضبط االستنادي - 2 
 الطيار، مساعد بن صالح

دراسة وصفية تحليلية : في البيئة اإللكترونية ( استناد المؤلف)االستناد العربي مشكالت ضبط 

ندوة الفهرسة العربية اآلليعة في في . مساعد بن صالح الطيار/  مكتبات ثالث في مدينة الرياض فهارس على

ارات العربية جامعة اإلم: العين . 550-500صفحات . 5002الواقع والتحديات، : القرن الحعادي والعشعرين 

 المتحدة ، عمادة المكتبات الجامعية

(305)  

 أبو بكر، أحمد السيد 

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة : اآللية العربية  الضبط االستنادى في البيئة الرقمية للفهارس

المكتبات في الملتقى العربي األول لتكنولوجيا . أحمد السيد أبو بكر/ دراسة مقارنة : مبارك العامة 

: القاهرة . صفحة 25. 5002. التطبيقات الرقمية بين ضفتي المكتبات وتكنولوجيا المعلومات: والمعلومات 

 شبكة أخصائي المكتبات والمعلومات

(303)  

 الطيار، مساعد بن صالح 

مدينة مكتبات ثالث في  فهارس دراسة تجريبية على: استخدام ملف استناد المؤلف في البيئة اإللكترونية 

(. 5002يناير ) 0، عدد 52السنة . مجلة المكتبات والمعلومات العربية. مساعد بن صالح الطيار/  الرياض

 .054 -62صفحات 

(304) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

. محمد عبد الحميد معوض/  فهرسة مكتبة الكونجرس إيقاف إنشاء تسجيالت استنادية للسالسل كجزء من

-04صفحات (. 5002نوفمبر ) 0عدد  ،05مجلد . فرع الخليج العربي –نشرة جمعية المكتبات المتخصصة  –

02. 

(302) 

 

 

http://search.mandumah.com/Record/691580
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=3985
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=3985


 في االنتاج الفكري العربيمستقبل الفهرسة   

 
988 

 

 البوسعيدي، محمد بن خميس

محمد بن /  دراسة ميدانية وبناء قائمة موحدة: الضبط االستنادي ألسماء المؤلفين العمانيين في المكتبات 

محمد بن خميس البوسعيدي،  :مسقط  –. خميس البوسعيدي ؛ إشراف أمنية مصطفى صادق، ناهد محمد سالم

 قسععم دراسات المعلومات ،جامعة السلطان قابوس -(ماجستير)رسالة  –. 5002

(302) 

 . سميع، ليلى سيد

؛  ليلى سيد سميع/ بالمكتبات المصريةدراسة ميدانية للتطبيقات  : نظم الضبط االستنادي اآللي للموضوعات 

أطروحة  -. صفحة[ 022]، 542ر،  -أ  –. 5002ليلى سيد سميع، : القاهرة  –. إشراف شعبان عبد العزيز خليفة

 جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات-(دكتوراة)

(307) 

 معاوية مصطفىعمر، 

 –دراسة حالة مكتبة مجمع العلوم الطبية والصحية : الضبط االستنادي لمعالجة المداخل العربية واألجنبية 

معاوية مصطفى عمر، : الخرطوم  –. معاوية مصطفى عمر ؛ إشراف الرضية آدم محمد/  جامعة الخرطوم

جامعة الخرطوم-(ماجستير)رسالة  –. صفحة 574 –. 5002  

(302) 

 جورمان، مايكل

 2عدد . التسجيلة. مايكل جورمان/  الضبط االستنادي في سياق الضبط الببليوجرافي في البيئة اإللكترونية

. 47-40صفحات (. 5002مايو )  

(306) 

 ماراياس، هستر

الموحد تحت إشراف مكتب مركزي  الضبط االستنادي في اتحاد المكتبات األكاديمية باستخدام الفهرس

(. 5002مايو ) 2عدد . التسجيلة. ماراياس ؛ ترجمة محمد عبد الحميد معوضهستر / للضبط االستنادي 

 .50-50صفحات 

(300) 

 .المفلح، سعد بن عبد العزيز

(. 5002مايو ) 2عدد . التسجيلة. سعد بن عبد العزيز المفلح/  (VIAF) الملف االستنادي الدولي االفتراضي

 32-34صفحات 

(300) 
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 . سميع، ليلى سيد

 فى الحديثة االتجاهات. ليلى سيد سميع/ الخصائص والتجارب : نظم الضبط االستنادي اآللي للموضوعات 

 : متاح على . 526 - 540، صفحات (5006يوليو ) 35، عدد 02مجلد  .والمعلومات المكتبات

ecord/345765http://search.mandumah.com/R 

(305)  

 البوسعيدي، محمد بن خميس

. محمد بن خميس البوسعيدي/  دراسة ميدانية: الضبط االستنادي ألسماء المؤلفين العمانيين في المكتبات 

 .صفحة 55(. 5006أكتوبر ) 5، عدد 30مجلد . عالم الكتب

(303) 

 . عوض، خميس عبد المقصود

 Authority  Control for= دراسة تقويمية   :المتاحة على الخط المباشرالضبط االستنادي للفهارس العربية 

Online Arab Catalogues Evaluative Study  / خميس عبد المقصود عوض ؛ إشراف غادة عبد المنعم

، كلية جامعة اإلسكندرية(. أطروحة دكتوراه. )5000خميس عبد المقصود عوض، : اإلسكندرية  - .موسى

 .لمكتبات والوثائق والمعلوماتاآلداب، قسم ا

(304)  

 البوسعيدي، محمد بن خميس

عدد . التسجيلة. محمد بن خميس البوسعيدي/  الضبط االستنادي لألسماء العربية في المكتبات بسلطنة عمان

 .32-34صفحات (. 5000يناير ) 03

(302)  

 رياض، ابن لعالم

تقييم الممارسات ورسم التوجهات : اإلمارات العربية المتحدة الضبط االستنادي لألسماء الجغرافية في دولة 

. الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين: الندوة الثانية  في. رياض بن لعالم/  نحو أفضل التطبيقات

المركز الوطني للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة : أبو ظبي . صفحة 52. 5000فبراير 

 اإلمارات العربية المتحدة

(302)  

 مسروة، محمود

: الندوة الثانية في . محمود مسروة/  المعايير وآليات التنفيذ: نحو ملف استنادي موحد لألسماء العربية 

 .صفحة 30. أبو ظبي. 5000فبراير . الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين

(307)  

 

 

http://search.mandumah.com/Record/345765
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 الصاوي، السيد 

السعععيد /  دراسعععة تطبيقيعععة علعععى األرشعععيفات الوطنيعععة فعععي مصعععر والسععععودية: االسعععتنادي لمنشعععئي الوثعععائقالضعععبط 

 .072-022، صفحات (5000) 32، عدد 02مجلد  –. االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات -. الصاوي

(302)  

 . مجاهد، مصطفى محمد عبد الحميد

/ تخزين واسترجاع المعلومات دراسة فنية إلنشاء ملف استناد موحد رومنة األسماء العربية لإلفادة منها فى 

: بني سويف  –. شعبان عبد العزيز خليفة، محمد حسن عبد العظيم مصطفى محمد عبد الحميد ؛ إشراف

جامعة بنى سويف، كلية اآلداب، قسم (. أطروحة ماجستير)-. 5005مصطفى محمد عبد الحميد مجاهد، 

 .لمعلوماتالمكتبات والوثائق وا

(306) 

 معوض، محمد عبد الحميد 

: متاح على (. 5005فبراير  2. )محمد عبد الحميد معوض/  VIAF الملف االستنادي االفتراضي الدولي

http://www.slideshare.net/Muawwad/viaf  

(350) 

 زايد، يسرية 

يسرية /  رؤية جديدة للملفات االستنادية في البيئة الرقمية: الوظيفية للبيانات االستناديةالمتطلبات 

: متاح على ( . 5005ديسمبر ) 30عدد .  Cybrarians Journal.زايد

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

626:frad&catid=257:studies&Itemid=90 

(350)  

 معوض، محمد عبد الحميد

: متاح على . 5003. محمد عبد الحميد معوض/ المتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية 

24530320-http://www.slideshare.net/Muawwad/frad 

   (355) 

 . زايد، يسرية

مؤتمر قواعد  في. رؤية جديدة للملفات االستنادية في البيئة الرقمية: المتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية  

البوابة العربية للمكتبات : القاهرة . 5003إبريل  RDA ،0-5وام : الفهرسة في القرن الحادي والعشرين 

 http://cybrarians.org/papers.html?id=80: متاح على . والمعلومات

(353)  

 

 

http://www.slideshare.net/Muawwad/viaf
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=626:frad&catid=257:studies&Itemid=90
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=626:frad&catid=257:studies&Itemid=90
http://www.slideshare.net/Muawwad/frad-24530320
http://cybrarians.org/papers.html?id=80
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 العليمي، ثروت

 دراسة تقييمية: االستنادي الدولي االفتراضي في الضبط االستنادي لملفات أسماء األشخاص العربية  دور الملف

 21st Annual Conference & Exhibition of The Specialفي. ثروت العليمي المرسي العليمي/ 

Libraries Association . العربي فرع الخليج -جمعية المكتبات المتخصصة : ، أبو ظبي 5002مارس 

(354)  

 محمد، رنا كمال 

 The= دراسة ميدانية لتطبيقه في البيئة العربية : المتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية، النموذج المفاهيمي 

Conceptual Model "Functional Requirements for Authority Data" : A Field study for its 

application in the Arabic environment  / إعداد رنا كمال محمد ؛ إشراف مصطفى أمين حسام

جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم المكتبات (. ماجستير)رسالة . 5002رنا كمال محمد، : القاهرة   -. الدين

 .والوثائق وتقنية المعلومات

 FRADيشتمل على الترجمة العربية الكاملة لنموذج 

(352)  

 

 الفهارس - 6
 عام 6/1

 محمد، هناء نعمة

جامعة البصرة، : البصرة  –. هناء نعمة محمد/  دراسة تقويمية: المخطوطات العربية في العراق  فهارس

 .صفحة 057 –. 5002

   (352) 

 سميث، آرثر 

في ندوة الفهرسة العربية اآلليعة في القرن الحعادي . آرثر سميث/  المكتبات في العراق فهارس استعادة

جامععة اإلمعارات العربيعة المتحعدة ، عمادة : العين . 544-537، صفحات 5002الواقع والتحديات، : والعشعرين 

 المكتبات الجامعية

   (357) 

 سميث، آرثر

  Restoring library catalogs in Iraq /في ندوة الفهرسة العربية اآلليعة في القرن الحعادي . آرثر سميث

جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، عمادة : العين . 67-60صفحات . 5002الواقع والتحديات، : والعشعرين 

 .المكتبات الجامعية

   (352) 
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 . شاهين، شريف كامل

 دراسة تقويمية على ضوء توصيات إرشادات اإلفال: المكتبات العربية المتاحة عبر شبكة اإلنترنت  فهارس

IFLA في ندوة الفهرسة العربية . شريف كامل شاهين/  لشاشات عرض التسجيالت الببليوجرافية ومضمونها

جامعة اإلمارات : العين . 67-23صفحات . 5002. الواقع والتحديات: اآلليعة في القرن الحعادي والعشعرين 

 العربية المتحدة ، عمادة المكتبات الجامعية

   (356) 

 األسمري، عثمان بن محمد 

عثمان بن محمد /  للمكتبة الوطنية على شبكة اإلنترنت اإللكتروني بوابة معلوماتية مميزة الفهرس 

 05-6صفحات (. 5002يناير ) 35عدد . أخبار المكتبة. األسمري

   (330) 

 .بركات، حسين

(. 5002يناير ) 2عدد . تراثيات. حسين بركات/  المخطوطات العربية في دار الوثائق القومية السودانية فهرس

 .60-23صفحات 

   (330) 

 . منصور، عصام

 فهرس واجهة بين مقارنة دراسة:  المباشر الخط فهارس مع للتعامل المستفيدون يألفها واجهة إلى الحاجة

 The need for a user friendly interface to=  ميلون كارنيجي جامعة فهرس ،وواجهة بتسبرج جامعة

access the online catalog : a comparative study between two OPAC interface, 

University of Pittsburgh OPAC interface & Carnegie Mellon University OPAC 

interface  /0صفحات (. 5002يناير ) 0عدد . المعلومات وعلم المكتبات في عربية دراسات. عصام منصور-

04 
   (335) 

 . شاهين، شريف كامل

 دراسة تقويمية على ضوء توصيات إرشادات اإلفال: اإلنترنت  المكتبات العربية المتاحة عبر شبكة فهارس

IFLA شريف كامل شاهين/  لشاشات عرض التسجيالت الببليوجرافية ومضمونها .Cybrarians Journal .

: متاح على (. 5002مارس ) 4عدد 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

55&Itemid=66-16-08-16-08-&catid=241:2011-qiflaq-513: 

   (333) 

 

 

 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=513:-qiflaq-&catid=241:2011-08-16-08-16-55&Itemid=66
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=513:-qiflaq-&catid=241:2011-08-16-08-16-55&Itemid=66
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 عبد الراضي، أحمد إبراهيم

. Cybrarians Journal. أحمد إبراهيم عبد الراضي/  العربية المتاحة على شبكة اإلنترنتالمكتبات  فهارس

: متاح على (. 5002مارس ) 4عدد 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

55&Itemid=66-16-08-16-08-59&catid=241:2011-00-22-16-08-507:2011 

   (334) 

 مجاهد، أماني جمال 

المكتبات  فهارس دراسة تقييمية لبعض: العربية المتاحة على شبكة االنترنت  مراقبة الجودة للفهارس

التطبيقات : في الملتقى العربي األول لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات . أماني جمال مجاهد/ العربية 

شبكة أخصائي : القاهرة . صفحة 02. 5002الرقمية بين ضفتي المكتبات وتكنولوجيا المعلومات، 

 المكتبات والمعلومات

   (332) 

 جواد، رغد عبد الهادي

رغد عبد : بغداد  –. رغد عبد الهادي جواد ؛ إشراف نزار محمد قاسم/  دراسة تجريبية: المترابط  الفهرس

الجامعة المستنصرية، كلية اآلداب، قسم -(دكتوراة)طروحة أ -. صفحة 063 –. 5002هادي جواد، ال

 المعلومات والمكتبات

   (332) 

 السويدان، ناصر بن محمد  

مكتبة الملك فهد الوطنية، : الرياض  –. ناصر بن محمد السويدان/  كتب الحديث المطبوعة واآللية فهارس

 (46السلسلة الثانية ؛ . مطبوععات مكتبة الملك فهد الوطنيعة ) –. صفحة 062 –. 5002

   (337) 

 سعيد، زينب صالح 

زينب صالح سعيد ؛ إشراف /  دراسة تحليلية: اآللي في المكتبات العامة المصرية  واجهات استخدام الفهرس

 -. صفحة 023ك، -أ–. 5002زينب صالح سعيد، : القاهرة  –. محمود محمود عفيفي، رندة إبراهيم إبراهيم

 جامعة حلوان، كلية اآلداب، قسم المكتبات والمعلومات-(ماجستير)رسالة 

   (332) 

 الخليفي، محمد بن صالح

(. 5002يناير ) 3عدد . التسجيلة. محمد بن صالح الخليفي/  إتحاد المكتبات البحثية األوربية: عالمية  فهارس

 .50صفحة 

   (336) 

 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=507:2011-08-16-22-00-59&catid=241:2011-08-16-08-16-55&Itemid=66
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=507:2011-08-16-22-00-59&catid=241:2011-08-16-08-16-55&Itemid=66
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 .52صفحة (. 5002يناير ) 3عدد . التسجيلة.  مكتبة الكونجرس فهارس اللغة العربية تغزو

   (340) 

 العربي، أحمد عبادة 

عرض وتحليل /  ماجستير -دراسة ميدانية : كأدوات السترجاع المعلومات في مكتبات جامعة طنطا  الفهارس

 .535 -503صفحات (. 5002يناير ) 2، عدد 3السنة . المكتبات اآلن. أحمد عبادة العربي

   (340) 

 . ججاوي، هيفاء أيوب

العربية . هيفاء أيوب ججاوي/  نموذج مكتبات جامعة أكسفورد: اآللي والمكتبة الرقمية  نظام الفهرس

 .46-32صفحات (. 5002سبتمبر ) 3، عدد 2السنة . 3000

   (345) 

 . زيدان، يوسف

في المؤتمر الدولي . يوسف زيدان/  نظرة على المجموعات وتقييم للفهارس: المفهرسة  المخطوطات المقدسية

 .322-342صفحات . 5002القاهرة، نوفمبر . ذاكرة المكان واإلنسان: تراث القدس : 

   (343) 

 . كبوشي، صبرينة

. كبوشي، دحمان مجيدصبرينة /  المشتركة تجربة الجزائر في الفهارس: المكتبات على اإلنترنت  فهارس

تكنولوجيا المعلومات والهوية الثقافية : في الملتقى العربي الثاني لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات 

 شبكة أخصائي المكتبات والمعلومات: القاهرة . صفحات 00. 5007. العربية

   (344) 

 مجاهد، أماني جمال 

في . أماني جمال مجاهد/  دراسة تحليلية وتقييمية :المكتبات العربية  فهارس كتب التراث المتاحة على

شبكة أخصائي : القاهرة . صفحة 42. 5007. األرشفة اإللكترونية للوثائق التراثية: حلقة النقاش العلمي 

 المكتبات والمعلومات

   (342) 

  .مجاهد، أماني جمال

 –. إعداد أماني جمال مجاهد، مروة السباعي/  50كتب التراث العربية في فهارس المكتبات وفق معيار مارك 

شبكة اختصاصي : القاهرة  –. في الملتقى العربي الثاني لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات -. صفحة 53

 5007المكتبات والمعلومات، 

   (342) 
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 مصطفى، مها محمد رمضان 

مها محمد رمضان مصطفى ؛ /  دراسة ميدانية: المحسبة في مكتبات كليات جامعة عين شمس  الفهارس

 –. 5007مها محمد رمضان مصطفى، : القاهرة  –. إشراف ثناء إبراهيم موسى فرحات، على كمال شاكر

 جامعة عين شمس، كلية اآلداب، قسم المكتبات والمعلومات-(ماجستير)رسالة  –. صفحة 06، 522

   (347) 

 . س، نجالء أحمدي

نجالء أحمد يس ؛ مراجعة سعد محمد /  0652 - 0602أرشيف جامعة القاهرة في مرحلتها األهلية  فهرس

 .552-027صفحات (. 5007) 2عدد . الروزنامة. الهجرسي

   (342) 

 . صادق، إيناس حسين

إيناس حسين /  دراسة تقييمية : Web Pac المكتبات الجامعية الخليجية المتاحة عبر االنترنت فهارس

 .042-26صفحات (. 5007يوليو ) 3، عدد 57السنة . مجلة المكتبات والمعلومات العربية. صادق

   (346) 

 . باخت، سامر إبراهيم

سامر إبراهيم باخت ؛ /  دراسة تحليلية: اآللية في المكتبات الجامعية بوالية الخرطوم  استخدام الفهارس

رسالة  –. صفحة 020 –. 5002سامر إبراهيم باخت، : الخرطوم  –. إشراف عبد الباقي يونس إسماعيل

 .جامعة النيلين-(ماجستير)

   (320) 

 مجاهد، أماني جمال 

مجلة . أماني جمال مجاهد/  دراسة تحليلية وتقييمية: المكتبات العربية  فهارس كتب التراث المتاحة على

 562-522صفحات (. 5002يونيه  –يناير ) 0، عدد 04د لمج. مكتبة الملك فهد الوطنية

   (320) 

 . الخليفي، محمد بن صالح

 Thai LIS : .36صفحة (. 5002مايو ) 2عدد . التسجيلة. محمد بن صالح الخليفي/ فهارس عالمية 

Union Catalog 
   (325) 

 .سعيد، زينب صالح

للجمعية العمانية في المؤتمر األول . زينب صالح سعيد/  اآللية في المكتبات واجهات استخدام الفهارس

 .صفحة 32. ، مسقط5002للمكتبات، أكتوبر 

   (323) 

http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=7979
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=7979
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=7969
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 الخليفي، محمد بن صالح 

 .30صفحة (. 5002أكتوبر ) 6عدد . التسجيلة. محمد بن صالح الخليفي/  هنغاريا: عالمية  فهارس

   (324) 

 فهمي، منيرة رشاد

منيرة رشاد فهمي ؛ إشراف /  دراسة تقويمية: التقليدية واآللية في مكتبات جامعة اإلسكندرية  الفهارس

جامعة اإلسكندرية، -(ماجستير)رسالة  –. 5006منيرة رشاد فهمي، : اإلسكندرية  –. جمال إبراهيم الخولي

 كلية اآلداب، قسم المكتبات والمعلومات

   (322) 

 محمد، محمد إبراهيم حسن 

دراسة تقويمية مقارنة إلمكانات البحث : الويب المكتبات الجامعية اإلماراتية المتاحة على  فهارس

 025-022صفحات (. 5006) 05عدد . اقرأ. محمد إبراهيم حسن محمد/  واالسترجاع والفرز

   (322) 

 نابتي، محمد الصالح 

دراسعات أكاديميعة في المعلومعات . محمد الصالح نابتي/ الواقع واآلفاق: المكتبات على الخط المباشر  فهارس

 : متاح على (. 5006) 0، عدد 0مجلد . والمعرفعة

   (327) 

  .الخليفي، محمد بن صالح

 .30صفحة (. 5006يناير ) 00عدد . التسجيلة. محمد بن صالح الخليفي/  عالمية فهارس

   (322) 

 المفلح، سعد بن عبد العزيز

(. 5006يونيه ) 00عدد . التسجيلة. سعد بن عبد العزيز المفلح/  الوطنية والدولية الموحدة دليل الفهارس

 6-2صفحات 

   (326) 

 الجوماني، سعيد ضامن 

صفحات (. 5006يوليو ) 04عدد . تراثيات. سعيد ضامن الجوماني/  المخطوطة للمكتبات اإلسالمية الفهارس

6-72. 

  (320) 

 . إسماعيل، محمود صالح
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محمود صالح / مكتبة جامعة الموصل نموذجا  فهرس : رضا المستفيدين عن الفهارس العربية المباشرة

أبو . صفحة 06. 5000الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين، فبراير : في الندوة الثانية . إسماعيل

 للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدةالمركز الوطني : ظبي 

   (320) 

 بلحارث، دليلة

دليلة بلحارث، الخنساء مكادة /  تجهيزات حديثة وأساليب متطورة: العربية  التحويل االسترجاعي للفهارس.

 .27-22صفحات (. 5000) 5، عدد 02مجلد . مجلة المعلومات العلميعة والتقنيعة. الزغيدي

   (325) 

 الجوماني، سعيد ضامن 

حتى نهاية القرن الثالث ( الثالث عشر الميالدي)المكتبات عند المسلمين من نهاية القرن السابع الهجري  فهارس

سعيد ضامن الجوماني ؛ إشراف عبد الستار عبد الحق الحلوجي، شمس ( / التاسع عشر الميالدي)عشر الهجري 

-(دكتوراة)أطروحة  –. صفحة 023ج، -أ –. 5000سعيد ضامن الجوماني، : القاهرة  –. األصيل محمد علي

 .جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات

   (323) 

 شباب، فاطمة 

المكتبات  فهارس دراسة تقويمية لعينة من: الوصول المباشر للعامة المتاحة عبر شبكة اإلنترنت  فهارس

 0، عدد 02مجلد . المعلومات العلمية والتقنيةمجلة . فاطمة شباب، مجيد دحمان/  األكاديمية العربية

 .54-3صفحات (. 5000)

   (324) 

 عبد الهادي، دينا محمد فتحي

دينا محمد فتحي عبد الهادي ؛ إشراف /  دراسة تقييمية: المكتبات المصرية المتاحة على اإلنترنت  فهارس

أطروحة  -. صفحة 22، 334ر، -أ –. 5000دينا محمد فتحي عبد الهادي، : القاهرة  –. يسرية عبد الحليم زايد

 جامعة القاهرة، كلية اآلداب، فسم المكتبات والوثائق والمعلومات-(دكتوراة)

   (322) 

 . فريدمان، موريس

Fundamental requirements for the catalog and for Arabic scripts in the online 

environment   /ادي والعشرين، القرن الحالفهرسة العربية اآللية في : الندوة الثانية في . موريس فريدمان

المركز الوطني للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة : أبو ظبي . صفحة 52. 5000فبراير 

 اإلمارات العربية المتحدة

   (322) 

 

http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=10729
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=10729
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  حمد الحافظأإبراهيم، 

 Implementing FTBR to web-based catalogs of Arabic script : challenges and 

opportunities   /الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي : في الندوة الثانية . أحمد الحافظ إبراهيم

 .صفحة 02. 5000والعشرين، أبو ظبي، فبراير 

   (327) 

 حافظ، سرفيناز أحمد

/  دراسة حالة: اآللي المتاح على الويب  استخدام طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة أم القرى للفهرس 

، 5000الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين، فبراير : الندوة الثانية في . سرفيناز أحمد حافظ

لمركز الوطني للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية : أبو ظبي . صفحة 22

 المتحدة

   (322) 

 خليفة، محمود عبد الستار

الفهرسة العربية اآللية : في الندوة الثانية . محمود عبد الستار خليفة/  5.0في بيئة الويب المكتبات  فهارس

المركز الوطني للوثائق والبحوث وعمادة : أبو ظبي . صفحة 32. 5000فبراير . في القرن الحادي والعشرين

 المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة

   (326) 

 الزهيمي، صالح بن سليمان 

. صالح بن سليمان الزهيمي، محمد بن سعيد البوسعيدي/  الواقع والتحديات: المكتبات العمانية العامة  فهارس

: أبو ظبي . صفحة 56. 5000فبراير . الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين: في الندوة الثانية 

 وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدةالمركز الوطني للوثائق والبحوث 

   (370) 

 الشوابكة، يونس أحمد إسماعيل 

/  فهرس مكتبة الجامعة األردنية نموذجا: العربية المتاحة للجمهور على الخط المباشر  استخدام الفهارس

فبراير . اآللية في القرن الحادي والعشرينالفهرسة العربية : في الندوة الثانية . الشوابكة يونس أحمد إسماعيل

المركز الوطني للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات : أبو ظبي . صفحة 30. 5000

 العربية المتحدة

   (370) 
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 العباس، هشام بن عبد اهلل 

مقارنات : وأخصائيي المكتبات من وجهة نظر المستفيدين  متطلبات تحسين وتطوير بيانات الفهارس

. الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين: في الندوة الثانية . هشام بن عبد اهلل العباس/  ومفارقات

المركز الوطني للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة : أبو ظبي . صفحة 02. 5000فبراير 

 اإلمارات العربية المتحدة

   (375) 

 عبد الهادي، دينا محمد فتحي 

في الندوة . دينا محمد فتحي عبد الهادي/  دراسة تقييمية: المكتبات المصرية على شبكة اإلنترنت  فهارس

المركز : أبو ظبي . صفحة 42. 5000فبراير . الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين: الثانية 

 المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة الوطني للوثائق والبحوث وعمادة

   (373) 

 عبد الهادي، محمد فتحي 

: في الندوة الثانية . محمد فتحي عبد الهادي/  العربية المباشرة والمعايير الببليوجرافية القياسية الفهارس

المركز الوطني : أبو ظبي . صفحة 35. 5000فبراير . الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين

  للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية

   (374) 

 عبد الهادي، محمد فتحي

، 00السنة . 3000العربية . محمد فتحي عبد الهادي/  المكتبات المتاحة على الويب واتجاهاتها الحديثة فهارس

 2-2صفحات (. 5000إبريل ) 36عدد 

   (372) 

 خليفة، محمود عبد الستار 

يونيه ) 55عدد . Cybrarians Journal. محمود عبد الستار خليفة/  5.0المكتبات في بيئة الويب  فهارس

 :متاح على (. 5000

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

42&Itemid=63-59-09-20-05-&catid=158:2009-20-449: 

   (372) 

 الخليفي، محمد بن صالح

 .22صفحة (. 5000يه نيو) 04عدد . التسجيلة. محمد بن صالح الخليفي/  مكتبات عالمية فهارس

   (377) 

 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=449:-20-&catid=158:2009-05-20-09-59-42&Itemid=63
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=449:-20-&catid=158:2009-05-20-09-59-42&Itemid=63
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 العباس، هشام بن عبد اهلل

مقارنات : من وجهة نظر المستفيدين وأخصائيي المكتبات  متطلبات تحسين وتطوير بيانات الفهارس

 30-52صفحات (. 5000يونيه ) 04عدد . التسجيلة. هشام بن عبد اهلل العباس/  ومفارقات

   (372) 

 عبد الهادي، محمد فتحي

مجلة مكتبة الملك . محمد فتحي عبد الهادي/  الببليوجرافية القياسيةالعربية المباشرة والمعايير  الفهارس

 520-552صفحات (. 5000نوفمبر  –يونيه ) 5، عدد 02مجلد . فهد الوطنية

   (376) 

 أبو منجل، خديجة 

 (.5000سبتمبر ) 2عدد . مجلة المكتبات والمعلومات. خديجة أبو منجل/ الفهرسة والفهارس 

   (320) 

 . بلحارث، دليلة

دليلة بلحارث، الخنساء مكادة /  تجهيزات حديثة وأساليب متطورة: العربية  التحويل االسترجاعي للفهارس

مجلد . 5000في مؤتمر االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الحادي والعشرون، بيروت، أكتوبر . الزغيدي

 674-620، صفحات 0

   (320) 

 فتحيعبد الهادي، دينا محمد 

دينا /  المكتبات المصرية فهارس دراسة تقويمية ألبرز : webpac المكتبات المتاحة على الويب فهارس

في مؤتمر االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الحادي والعشرون، بيروت، أكتوبر . محمد فتحي عبد الهادي

 722-750صفحات . 5000

   (325) 

 حنشي، محمد سعيد 

. آفاق الثقافة والتراث. محمد سعيد حنشي/  فهارسهععا الكتععب في المغععرب األقصععى وذكر بعضتاريخ خزائن 

 .025-022صفحات (. 5000ديسمبر ) 75عدد 

   (323) 

 عبد السالم، فاطمة محمد 

فاطمة محمد /  دراسة تحليلية: المخطوطات التي أصدرتها مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي بلندن  فهارس

، 520ز، -أ–. 5000فاطمة محمد عبد السالم، : القاهرة  –. عبد السالم ؛ إشراف عبد الستار عبد الحق الحلوجي

 جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات-(ماجستير)رسالة  -. صفحة[ 2]

   (324) 

http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=10716
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=10716
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=10716
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=10716
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=10716
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 الشامسي، سمية سيف 

 –نشرة جمعية المكتبات المتخصصة . سمية سيف الشامسي/  الثاني للمكتباتالمجتمعية والجيل  الفهارس

 06-02صفحات (. 5000فبراير ) 0، عدد 02مجلد . فرع الخليج العربي

   (322) 

 . حسين، فاضل

Leveraging social tagging for enhancing online public access catalogs   / ،فاضل حسين

Abdus Sattar Chaudhry. فرع الخليج العربي، لمؤتمر السابع عشر لجمعية المكتبات المتخصصة ا في

  .صفحة 00. 5000مسقط، مارس 

   (322) 

 . هير، مانفريد

.Closing the gab between OPAC and the web : rich library catalogs  /في . مانفريد هير

 .، مسقط5000السابع عشر لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي، مارس  المؤتمر

   (327) 

 . الخليفي، محمد بن صالح

 National Union Catalog of Manuscript Collections / عدد . التسجيلة .محمد بن صالح الخليفي

 .36صفحة (. 5000إبريل ) 02

   (322) 

  .الخليفي، محمد بن صالح

 .22صفحة (. 5000أكتوبر ) 07عدد . التسجيلة. محمد بن صالح الخليفي/  عالمية فهارس

   (326) 

 محمد، خالد عبد الفتاح

أكتوبر . )الفهرست. خالد عبد الفتاح محمد/ دراسة حالة : الفهرس الموحد للمكتبات الجامعية المصرية 

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-13285: متاح على (. 5000

 

   (360) 

 عبد البر، رندة إبراهيم 

االتجاهات . رندة إبراهيم عبد البر/ في مواقع مكتبات الجامعات العربية و فهارسها  5ويب  0تطبيقات ويب 

: متاح على (. 5005يوليو . )الحديثة في المكتبات و المعلومات

52002-L/Preview/?ID=2http://platform.almanhal.com/MNH 
 

   (360) 

http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=10829
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=Abdus%20Sattar%20Chaudhry
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=10732
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-13285
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-52002
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 الشوابكة ، يونس أحمد 

/ فهرس مكتبة الجامعة األردنية نموذجا : إستخدام الفهارس العربية المتاحة للجمهور على الخط المباشر 

: متاح على (. 5003مارس . )العلوم التربوية: دراسات . يونس أحمد الشوابكة

34185-http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2 
   (365) 

 جبارة، شهرزاد 

مجلة المركز العربي للبحوث و الدراسات في . شهرزاد جبارة/ الفهارس اآللية المتاحة على الخط المباشر 

: متاح على (. 5004يناير . )علوم المكتبات و المعلومات

59739-w/?ID=2http://platform.almanhal.com/MNHL/Previe 
   (363) 

المجلة الدولية لعلوم المكتبات . دراسة ميدانية:  جودة التسجيالت العربية في فهرس مكتبات جامعة المنوفية

http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-: متاح على (. 5004يناير . )والمعلومات

61510 
   (364) 

 البوسعيدي، محمد بن خميس بن حمد

/ دراسة تحليلية : فهارس المخطوطات العربية في سلطنة عمان و مدى وفائها بمتطلبات الفهرسة الوصفية 

متاح (. 5004يوليو . )االتجاهات الحديثة في المكتبات و المعلومات. محمد بن خميس بن حمد البوسعيدي

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-52164: على 

 

   (362) 

 إسماعيل، زهير باباو

. مجلة التراث. زهير باباو إسماعيل/   فهارس مخطوطات مكتبات وادي مزاب و قراءة وصفية لمحتوياتها

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-76044: متاح على (. 5002سبتمبر )

   (362) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

مجموعة من األمثلة توضح العالقات : فهرس المكتبة أو العالقات الببليوجرافية  ماذا يتوقع المستفيدون من

. محمد عبد الحميد معوض/ الببليوجرافية بين مصادر المعلومات لمساعدة المستفيد في الوفاء باحتياجاته 

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-40932563: متاح على (. 5004أكتوبر  30)

   (367) 

 

 

 

http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-34185
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-59739
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-61510
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-61510
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-61510
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-52164
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-76044
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-40932563
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 إسماعيل، زهير باباو 

. مجلة التراث. زهير باباو إسماعيل/   فهارس مخطوطات مكتبات وادي مزاب و قراءة وصفية  لمحتوياتها

  :متاح على (. 5002ديسمبر )

76065-http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2 
   (362) 

 عبد نعمان، خالد 

خالد عبد / استخدام العاملين في مكتبات الجامعات الخاصة في األردن للفهارس المتاحة على الخط المباشر 

: متاح على (. 5002مارس . )المجلة األردنية للمكتبات و المعلومات. نعمان، عاطف يوسف

83681-form.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2http://plat 
   (366) 

 الفهارس الموحدة 6/2
 . الخليفي، محمد بن صالح

 .52صفحة (. 5002إبريل ) 5عدد . التسجيلة. محمد بن صالح الخليفي/  موحدة عالمية فهارس

   (400) 

 .سليمان، علي بخيت

علي بخيت سليمان ؛ /  الحكومية بوالية الخرطومالموحد للدوريات العربية في مكتبات الجامعات  الفهرس 

جامعة أم درمان -(ماجستير)رسالة . 5007علي بخيت سليمان، : أم درمان  –. إشراف النسر عبد الفضيل سليم

 .اإلسالمية

   (400) 

 . علية، حسن

مؤتمر في . حسن علية، سهام الزغيدي/  unimarc الموحد للجامعات التونسية واستعمال تجربة الفهرس 

المنظمة العربية : تونس . 300-300، صفحات 5007االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات السادس عشر، 

 .للتربية والثقافة والعلوم

   (405) 

 الخليفي، محمد بن صالح

 .30صفحة (. 5007مايو ) 2عدد . التسجيلة. محمد بن صالح الخليفي/  موحدة عالمية فهارس

   (403) 

  .الخليفي، محمد بن صالح

 .33صفحة (. 5000يناير ) 03عدد . التسجيلة. محمد بن صالح الخليفي/  الموحدة االسترالية الفهارس

   (404) 

 

http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-76065
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-83681
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 محمد، خالد عبد الفتاح

: الثانية الندوة في . خالد عبد الفتاح محمد/  دراسة حالة: الموحد للمكتبات الجامعية المصرية  الفهرس

المركز الوطني : أبو ظبي . صفحة 32، 5000الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين، فبراير 

 للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة

   (402) 

 . الخليفي، محمد بن صالح

 .57صفحة (. 5000أكتوبر ) 02عدد . التسجيلة. الخليفيمحمد بن صالح /  الموحد األلماني الفهرس

   (402) 

 خضير، مؤيد يحيى 

(. 5000إبريل ) 02عدد . التسجيلة. مؤيد يحيى خضير/  الموحدة انفجار النتاج الفكري وحلول الفهارس

 .04-05صفحات 

   (407) 

 محمد، خالد عبد الفتاح

 32عدد . الفهرست. خالد عبد الفتاح محمد/  دراسة حالة: الموحد للمكتبات الجامعية المصرية  الفهرس

 .002-56صفحات (. 5000أكتوبر )

   (402) 

 الفهرس العربي الموحد 6/3
 

يناير ) 0عدد . التسجيلة. العربي الموحد األمير عبد اهلل يوجه بتسخير كافة اإلمكانات إلنجاح مشروع الفهرس

 .2-2صفحات (. 5002

   (406) 

  .6صفحة (. 5002يناير ) 0عدد . التسجيلة. العربي الموحد الفهرسعقد تأسيس 

   (400) 

صفحة (. 5002يناير ) 0عدد . التسجيلة. خطوة في سبيل انتشار ونقل الكتاب العربي: العربي الموحد  الفهرس

4. 

(400)  

 المسند، صالح بن محمد 

 0عدد . التسجيلة. صالح بن محمد المسند/  العربي الموحد نافذة العالم على ذاكرة األمة العربية الفهرس

 .02صفحة (. 5002يناير )

(405)  
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 معمر، فيصل بن عبد الرحمن

يناير ) 0عدد . التسجيلة. فيصل بن عبد الرحمن معمر/  العربي الموحد دعوة للتواصل مع مركز الفهرس

 .2صفحة (. 5002

(403)  

يناير ) 0عدد . التسجيلة. الموحد للمكتبات العربية مكتبة الملك عبد العزيز العامة تنفذ مشروع الفهرس

 .05-00صفحات (. 5002

(404)  

 02-04صفحات (. 5002يناير ) 0عدد . التسجيلة. مارك العربي: العربي الموحد  من مشاريع الفهرس

(402)  

 . القاسم، عادل

السنة . أحوال المعرفة. القاسمعادل / العربي الموحد  ندوة علمية بدار الكتب المصرية تناقش مشروع الفهرس 

  .6. ص(. 5002فبراير ) 37، عدد 00

(402)  

صفحات (. 5002إبريل ) 5عدد . التسجيلة. العربي الموحد بين الحلم وخطوات التنفيذ الفهرس: في ندوة علمية 

06-54. 

(407)  

 عبد السميع، فيفيان محمد 

فيفيان محمد عبد /  5002فبراير  5القومية ، دار الكتب والوثائق : العربي الموحد  ندوة حول الفهرس

 .024-020صفحات (. 5002إبريل ) 00عدد . الفهرست. السميع

   (402) 

 5عدد . التسجيلة. جودة شاملة واعتماد على المواصفات والتقنيات العربية والعالمية: العربي الموحد  لفهرسا

 .5صفحة (. 5002إبريل )

(406)  

 .الكريمالشمري، خالد بن عبد 

خالد بن عبد الكريم /  مشروع ببليوجرافي وحصر شامل لإلنتاج الفكري العربي: العربي الموحد  الفهرس

 36-32صفحات (. 5002نوفمبر ) 40، عدد 00السنة . أحوال المعرفة. الشمري

   (450) 
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  (الرياض)مكتبة الملك عبد العزيز العامة 

مكتبة الملك عبد العزيز العامة، : الرياض  –. مكتبة الملك عبد العزيز العامة/  العربي الموحد دليل الفهرس 

 .صفحة 32 –. 5002

(450)  

  .مجاهد، أماني جمال

أماني جمال مجاهد، /  العربي الموحد دراسة تطبيقية على الفهرس: مراقبة الجودة في العمل الببليوجرافي 

للمكتبات والمعلومات السابع عشر بالتعاون مع األرشيف الوطني مؤتمر االتحاد العربي في . محمود مسروة

 .صفحة 06. ، الجزائر5002الجزائري، 

(455)  

 .50-04صفحات (. 5002يناير ) 3عدد . التسجيلة. حقائق وأرقام: العربي الموحد  الفهرس

(453)  

. الحادي والسبعين( إفال )  العربي الموحد في المؤتمر العام التحاد جمعيات ومؤسسات المكتبات الفهرس

  .03-05صفحات (. 5002يناير ) 3عدد . التسجيلة

(454)  

انعقاد المؤتمر الثاني عشر لجمعية :  العربي الموحد الوعي المعلوماتى في دول الخليج وبمشاركة الفهرس

(. 5002مايو ) 4عدد . التسجيلة[. 5002ابريل  03 - 00مسقط ]المكتبات المتخصصة لدول الخليج العربية 

  .02-04صفحات 

(452)  

 المسند، صالح بن محمد

صفحة (. 5002مايو ) 4عدد . التسجيلة. صالح بن محمد المسند/ العربي الموحد واالستقالل الثقافي الفهرس

35.  

(452)  

  .مسروة، محمود

صفحات (. 5002مايو ) 4عدد . التسجيلة. محمود مسروة/  العربي الموحد النشاطات العلمية لمركز الفهرس 

02-07. 

(457)  

 ماني جمالأمجاهد، 

جمال أماني /  العربي الموحد من خالل مكتبها في القاهرة نشاط شركة النظم العربية المتطورة في الفهرس

 52-54صفحات (. 5002مايو ) 4عدد . التسجيلة. مجاهد

(452)  
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 القايجي، منير

العربية . منير القايجي/  العربي الموحد دعوة لعقد اجتماع حول الفهرس: التجارب العربية والحوار المطلوب 

 .00-2صفحات (. 5002يونيه ) 5، عدد 2السنة . 3000

(456) 

  .الشامسي، سمية سيف

(. 5002يونيه ) 04عدد . التسجيلة. سمية سيف الشامسي/ ذاكرة الثقافة العربية .. العربي الموحد  الفهرس 

 26صفحة 

   (430) 

 .2صفحة (. 5002نوفمبر ) 2عدد . التسجيلة. العربي الموحد إصدارات متعددة في مركز الفهرس

   (430) 

صفحة (. 5002نوفمبر ) 2عدد . التسجيلة .العربي الموحد الجهات المشاركة في العضوية المبكرة للفهرس

00.  

   (435) 

 . دروغ، نبيل

نبيل /  العربي الموحد المكونات الرئيسية والركائز األساس في بناء الملف االستنادى الموضوعي للفهرس

 52-52صفحات (. 5002نوفمبر ) 2عدد . التسجيلة. دروغ

   (433) 

 الزيد، عبد الكريم بن عبد الرحمن

 2عدد . التسجيلة. عبد الكريم بن عبد الرحمن الزيد/  عربى موحد ؟ فهرس حاجة إلى وجود هل هناك

 .6صفحة (. 5002نوفمبر )

   (434) 

 .3-5صفحات (. 5002نوفمبر ) 2عدد . التسجيلة. العربي الموحد اللقاء األول ألعضاء الفهرس

(432)  

(. 5002نوفمبر ) 2العدد . التسجيلة. العربي والعالمالموحد ونخبة من الضيوف من الوطن  اللقاء األول للفهرس

 .4صفحة 

(432)  

 .مسروة، محمود

-02صفحات (. 5002نوفمبر ) 2عدد . التسجيلة. محمود مسروة/ رهانات وتحديات : العربي الموحد  الفهرس

07. 

(437) 
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 المسند، صالح بن محمد

نوفمبر ) 2عدد . التسجيلة. محمد المسند صالح بن/  العربي الموحد والبنية التحتية المكتبية الفهرس

 .35صفحة (. 5002

(432)  

 المفلح، سعد بن عبد العزيز

نوفمبر ) 2عدد . التسجيلة. سعد بن عبد العزيز المفلح/  آمال وأحالم تحققت: العربي الموحد  الفهرس

 30-30صفحات (. 5002

(436)  

-2صفحات (. 5007مايو ) 2عدد . التسجيلة. ألعضائه العربي الموحد في اللقاء األول أوراق متعددة عن الفهرس

05. 

   (440) 

 عيسى، بريهان فارس 

مايو ) 2عدد . التسجيلة. بريهان فارس عيسى/  كلمة موجزة في مشروع كبير: العربي الموحد  الفهرس

 .56صفحة (. 5007

   (440) 

 .7-2صفحات (. 5007مايو ) 2عدد . التسجيلة. العربي الموحد اللقاء األول ألعضاء الفهرس

(445)  

 جالمنة، عدنان 

/ COE – JOPUIS حالة مركز التميز األردني : AUC العربي الموحد حاجة المكتبات العربية للفهرس

 .03-00صفحات (. 5007نوفمبر ) 7عدد . التسجيلة. عدنان جالمنة

   (443) 

 العبود، فهد بن ناصر

 .30صفحة (. 5007نوفمبر ) 7عدد . التسجيلة. العبودفهد بن ناصر /  العربي الموحد الفهرس

   (444) 

 مسروة، محمود 

نوفمبر ) 7عدد . التسجيلة. محمود مسروة/  العربي الموحد وتأهيل العاملين في المكتبات العربية الفهرس

 .52-55صفحات (. 5007

(442)  
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 المسند، صالح بن محمد

(. 5007نوفمبر ) 7عدد . التسجيلة. صالح بن محمد المسند/  العربيةالعربي الموحد وعولمة الثقافة  الفهرس

 .35صفحة 

(442)  

 . مركز الفهرس العربي الموحد

. مركز الفهرس العربي الموحد/ الفهرسة المنقولة والفهرسة األصلية : العربي الموحد  دليل خدمات الفهرس

 .صفحة 22 –. 5002مركز الفهرس العربي الموحد، : الرياض  –

(447)  

 . قاسم، حشمت

، عدد 03مجلد . دراسات عربية في علم المكتبات والمعلومات. حشمت قاسم/ العربي الموحد  مرحبا بالفهرس

 .6-7صفحات (. 5002يناير ) 0

(442)  

 .4-5صفحات (. 5002مايو ) 2عدد . التسجيلة. عام على بدء التشغيل: العربي الموحد  الفهرس

(446)  

 محمدالمسند، صالح بن 

 .42صفحة (. 5002مايو ) 2عدد . التسجيلة. صالح بن محمد المسند/ العربي الموحد  ععام من عمعر الفهرس

(420)  

 المسند، صالح بن محمد

 .32صفحة (. 5002أكتوبر ) 6عدد . التسجيلة. صالح بن محمد المسند/  فهرسكم بين أيديكعم أيها الععرب 

(420)  

 مسروة، محمود 

الشبكة الجهوية للمكتبات : الوطنية العربية الموحدة  العربي الموحد في دعم مشاريع الفهارسدور الفهرس 

 .52-55صفحات (. 5002أكتوبر ) 6عدد . التسجيلة. محمود مسروة/ كنموذج  RIBU الجامعية الجزائرية

(425)  

 . سالم، شوقي

(. 5002أكتوبر ) 6عدد . التسجيلة. سالمشوقي / العربي الموحد أداة المستقبل للمكتبات العربية الفهرس

  .7صفح 

   (423) 
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 جنجار، محمد الصغير 

صفحة (. 5002أكتوبر ) 6عدد . التسجيلة. محمد الصغير جنجار/ العربي الموحد حلم قيد التحقق  الفهرس

00. 

   (424) 

 أمان، محمد محمد 

 6عدد . التسجيلة. محمد محمد أمان/  العربي الموحد يعيد ثقتي في مستقبل المكتبات العربية الفهرس

 .2صفحة (. 5002أكتوبر )

   (422) 

  .الزيد، عبد الكريم بن عبد الرحمن

 05عدد . التسجيلة. عبد الكريم بن عبد الرحمن الزيد/ العربي الموحد  تطوير صناعة النشر والفهرس

 .03صفحة (. 5006أكتوبر )

   (422) 

 .م، سالم بن محمدلالسا

أكتوبر ) 6عدد . التسجيلة. سالم بن محمد السالم/  العربي الموحد أنموذجا للمشروعات الرائدة الفهرس

 .03صفحة (. 5006

   (427) 

 .عثامنة، عوض

(. 5006يناير ) 00عدد . التسجيلة. عوض عثامنة/ واحد كان حلما  فهرس تجمع المكتبات العربية في 

 .2صفحة 

   (422) 

 .5صفحة (. 5006يناير ) 00عدد . التسجيلة. البيان الختامي: العربي الموحد  الفهرساللقاء الثاني ألعضاء 

(426)  

(. 5006يناير ) 00عدد . التسجيلة. أوراق متعددة ونقاشات: العربي الموحد  اللقاء الثاني ألعضاء الفهرس

  .00-2صفحات 

(420)  

 المسند، صالح بن محمد 

(. 5006يناير ) 00عدد . التسجيلة. صالح بن محمد المسند/ وللعرب  من العرب فهرس العربي الموحد الفهرس

 .40صفحة 

(420)  
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 . المفلح، سعد بن عبد العزيز

يناير ) 00عدد . التسجيلة. سعد بن عبد العزيز المفلح/  العربي الموحد للجامعات والكليات الجديدة الفهرس

 .57صفحة (. 5006

(425)  

 عبد الهادي، محمد فتحي 

 2-2صفحات (. 5006إبريل ) 32عدد . 3000العربية . محمد فتحي عبد الهادي/ العربي الموحد  الفهرس 

   (423) 

  .المسند، صالح بن محمد

عدد . التسجيلة. صالح بن محمد المسند/  العربي الموحد تجسيد عملي للتعاون بين المكتبات العربية الفهرس

 .35صفحة (. 5006يونيه ) 00

(424)  

  .جمال الدين محمد ،الفرماوي

جمال / العربي الموحد  ممارسة الفهرس: المعالجة الببليوجرافية لألعمال الفكرية الصادرة أو المجلدة معاً  

 .02-04صفحات (. 5006أكتوبر ) 05عدد . التسجيلة. الدين محمد الفرماوي، محمود مسروة

(422)  

 المسند، صالح بن محمد

أكتوبر ) 05عدد . التسجيلة. صالح بن محمد المسند/ نموذج ناجح للعمل المؤسسي العربي الموحد  الفهرس

 .40صفحة (. 5006

(422)  

 أمان، محمد محمد 

. التسجيلة. محمد محمد أمان ؛ حوار صالح المسند/  مشروع ناجح من الناحية النظرية والتطبيقية الفهرس 

 .4-5صفحات (. 5000يناير ) 03عدد 

   (427) 

  .الزهيمي، صالح بن سليمان

صالح بن سليمان / العربي الموحد في توحيد العمليات الفنية بالمكتبات العامة بسلطنة عمان  دور الفهرس

 .50-50صفحات (. 5000يناير ) 03عدد . التسجيلة. الزهيمي

   (422) 
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  .الزيد، عبد الكريم بن عبد الرحمن

(. 5000يناير ) 03عدد . التسجيلة. الكريم بن عبد الرحمن الزيد عبد/ العربي الموحد والكتاب  الفهرس 

 .07صفحة 

   (426) 

 . مسروة، محمود

تقييم مخرجات التعليم والتدريب في مجال المكتبات والمعلومات وترشيد إدارة الموارد البشرية من خالل 

 03عدد . التسجيلة. محمود مسروة/  مقاربة منهجية تطبيقية: العربي الموحد  الممارسة في مركز الفهرس

 .00-2صفحات (. 5000يناير )

(470)  

 المسند، صالح بن محمد 

Arabic Union Catalog : an indispensible tool for Arab libraries in the digital 

environment  /الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي : الندوة الثانية في . صالح بن محمد المسند

المركز الوطني للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية : أبو ظبي . صفحة 36، 5000والعشرين، فبراير 

 بجامعة اإلمارات العربية المتحدة

(470)  

 قمصاني، نبيل 

. نبيل قمصاني/  العربي الموحد تجربة عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك عبدالعزيز في استخدام الفهرس 

 .500-066صفحات (. 5000إبريل ) 5، عدد 30السنة . مجلة المكتبات والمعلومات العربية

(475)  

 . أمان، محمد محمد

 04عدد . التسجيلة. محمد محمد أمان/  ومرئياتمالحظات : العربي الموحد  اللقاء الثالث لمجلس الفهرس 

 .00-00صفحات (. 5000يونيه )

   (473) 

 . الجاسم، ضياء عبد القادر

صفحة (. 5000يونيه ) 04عدد . التسجيلة. ضياء عبد القادر الجاسم/ العربي الموحد  مهنية عالمية للفهرس

52.  

   (474) 

 

 

 

http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=10800
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=10800
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  .جنجار، محمد الصغير

(. 5000يونيه ) 04عدد . التسجيلة. محمد الصغير جنجار/  من الحلم إلى الواقع: الموحد العربي  الفهرس 

 54صفحة 

   (472) 

 .23-25صفحات (. 5000يونيه ) 04العدد . التسجيلة.  العربي خدمات الفهرسة والمتابعة الفنية بالفهرس

   (472) 

 . الزهري، سعد

يونيه ) 04عدد . التسجيلة. سعد الزهري/ العربي في أي مكان العربي الموحد وطموح خدمة الكتاب  الفهرس

 .53صفحة (. 5000

   (477) 

عدد . التسجيلة. العربي الموحد يحصل على جائزة المشروع المتميز في المكتبات ومراكز المعلومات الفهرس

  .65صفحة (. 5000يونيه ) 04

(472)  

  .قاسم، حشمت

يونيه ) 04عدد . التسجيلة. حشمت قاسم/ في المكتبات والمعلومات الموحد وتنشيط البحث العلمي الفهرس

  .03-05صفحات (. 5000

(476)  

 .القاضي، محمد عادل

 .20-20صفحات (. 5000يونيه ) 04عدد . التسجيلة. محمد عادل القاضي/ ركن الممارسات الفنية للفهرس

(420)  

 .الكندي، منى سالم

يونيه ) 04عدد . التسجيلة. منى سالم الكندي/ العربي الموحد في تطوير المكتبات العربية  أثر الفهرس

5000.) 

(420)  

 أحمد، أحمد ميرغني محمد

عدد . التسجيلة. أحمد ميرغني محمد أحمد/ العربي الموحد يحقق ما عجزت عنه السياسة العربية  الفهرس 

 .07صفحة (. 5000يونيه ) 04

   (425) 
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 العلماء، حسام محمدسلطان 

العربي  مدى استفادة عمادة المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة من خدمات الفهرس

 .52صفحة (. 5000يونيه ) 04عدد . التسجيلة. حسام محمد سلطان العلماء/  الموحد

   (423) 

 الشريف، عدنان بن محمد 

يونيه ) 04عدد . التسجيلة. عدنان بن محمد الشريف/  والتطبيقالعربي الموحد بين التعاون  أهداف الفهرس

 .02صفحة (. 5000

   (424) 

 .الشمري، صالح

يونيه ) 04عدد . التسجيلة. صالح الشمري/  إنجاز معرفي ومشروع حضاري كبير: العربي الموجد  الفهرس 

 77-22صفحات (. 5000

   (422) 

 . الشمري، صالح

عدد . أحوال المعرفة. صالح الشمري/ العربي الموحد تحتضن اللقاء الثالث للفهرسمكتبة الملك عبد العزيز 

  .42-40صفحات (. 5000يونيه ) 20

   (422) 

 . الصوينع، علي بن سليمان

يونيه ) 04عدد . التسجيلة. علي بن سليمان الصوينع/ العربي الموحد ودوره في الثقافة العربية  الفهرس

 .04صفحة (. 5000

   (427) 

 العبد الجبار، عبد الجبار 

 04عدد . التسجيلة. عبد الجبار العبد الجبار/ العربي الموحد وردم الهوة في مجال إدارة المعرفة  الفهرس

 .57صفحة (. 5000يونيه )

   (422) 

 العريشي، جبريل بن حسن

 .02صفحة (. 5000يونيه ) 04عدد . التسجيلة. جبريل بن حسن العريشي/  الموحد وتنظيم المعرفة الفهرس

   (426) 
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  .فرسوني، فؤاد حمد

فؤاد حمد /  العربي الموحد وقضية التبادلية الببليوجرافية االستنادية المكتبات األعضاء في شبكة الفهرس 

 .36-32صفحات (. 5000يونيه ) 04عدد . التسجيلة. فرسوني

(460) 

 .مسروة، محمود

في مجال المكتبات والمعلومات وترشيد إدارة الموارد البشرية من خالل تقييم مخرجات التعليم والتدريب 

 04عدد . التسجيلة. محمود مسروة/  مقاربة منهجية تطبيقية: العربي الموحد  الممارسة في مركز الفهرس

 .22-24صفحات (. 5000يونيه )

(460) 

  .المسند، صالح بن محمد

 .62صفحة (. 5000يونيه ) 04عدد . التسجيلة. المسندصالح بن محمد /  ثالث سنوات من عمر الفهرس

(465) 

  .الفيفي، عبد اهلل بن أحمد

(. 5000أكتوبر ) 02عدد . التسجيلة. عبد اهلل بن أحمد الفيفي/  العربي الموحد والطموح الجديد الفهرس

 .00صفحة 

(463)  

  .الشمري، صالح

(. 5000أكتوبر ) 02عدد . التسجيلة. صالح الشمري/  العربي الموحد ؟ ماذا قالوا عن المؤتمر والفهرس

 .43-40صفحات 

   (464) 

أكتوبر ) 02عدد . التسجيلة. متابعة وتصوير صالح الشمري/  العربي الموحد اللقاء الثالث ألعضاء الفهرس

 .02-05صفحات (. 5000

(462)  

 المذابي، هايل علي 

أكتوبر ) 02عدد . التسجيلة. هايل علي المذابي/  المعرفةمنارة التائه في أوقيانوس : العربي الموحد  الفهرس

 .33-35صفحات (. 5000

(462)  
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 المسند، صالح بن محمد

أكتوبر ) 02عدد . الترجمة. صالح بن محمد المسند/  خطوات واثقة ونجاحات باهرة: العربي الموحد  الفهرس

 .42صفحة (. 5000

(467)  

 النهاري، عبد العزيز محمد  

  .7صفحة (. 5000أكتوبر ) 02عدد . التسجيلة. عبد العزيز محمد النهاري/ العربي ضرورة عصرية الفهرس

(462) 

 . معمر، فيصل بن عبد الرحمن

(. 5000أكتوبر ) 02عدد . التسجيلة. فيصل بن عبد الرحمن معمر/   نجازات ملموسةإ: الموحد  الفهرس

 2صفحة 

(466)  

 . أبو غازي، عماد بدر الدين

عماد بدر الدين أبو غازي /  العربي الموحد أفضل مشروعات المكتبات والمعلومات في الوطن العربي الفهرس

 4-5صفحات (. 5000إبريل ) 02عدد . التسجيلة. ؛ أجرى الحوار محمد عبد الحميد زكي

   (200) 

 . حامد، المزمل الشريف

المزمل /  نموذجا( السودان)النيليععن  تجربة مكتبعععة: العربي الموحد مع نظام كوها  استخدام الفهرس 

 6-7صفحات (. 5000إبريل ) 02عدد . التسجيلة. الشريف حامد

   (200) 

 . الخليفي، محمد بن صالح

. محمد بن صالح الخليفي/ العربي الموحد ودعم مكتبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  الفهرس 

 .00-00صفحات (. 5000إبريل ) 02عدد . التسجيلة

   (205) 

 . الشريف، الطاهر محمد

إبريل ) 02عدد . التسجيلة. الطاهر محمد الشريف/ العربي في بناء الملفات اإلستنادية  التعاون مع الفهرس

 .02صفحة (. 5000

   (203) 

 

  .الفارس، هيا
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-35صفحات (. 5000إبريل ) 02عدد . التسجيلة. هيا الفارس/ مشاعر وآراء : العربي الموحد  جوائز الفهرس

32. 

(204)  

(. 5000إبريل ) 02عدد . التسجيلة. العربي الموحد يقيم دورة تدريبية عن بعد في العراق مركز الفهرس

 .32صفحة 

(202)  

 المسند، صالح بن محمد 

صالح بن محمد /  انجازات متواصلة وحلقة من حلقات التواصل الثقافي العالمي: العربي الموحد  الفهرس.

 .40صفحة (. 5000إبريل ) 02عدد . التسجيلة. المسند

(202) 

 . معمر، فيصل بن عبد الرحمن

 2صفحة (. 5000إبريل ) 02عدد . التسجيلة. فيصل بن عبد الرحمن معمر/ وتعزيز التعاون العربي  الفهرس

(207)  

 .32صفحة  (.5000أكتوبر ) 07عدد . التسجيلة. الموحد في دورته الثانية اعتماد مجلس الفهرس

   (202) 

 الزيد، عبد الكريم بن عبد الرحمن

 07عدد . التسجيلة. عبد الكريم بن عبد الرحمن الزيد/  مشروع المعرفة الكبير: العربي الموحد  الفهرس

 .07صفحة (. 5000أكتوبر )

   (206) 

  .السحيباني، صالح بن حمد

صالح بن حمد /  الثقافية السعودية اإلماراتيةنقله نوعية في مسير الشراكة : العربي الموجد  الفهرس

 .57صفحة (. 5000أكتوبر ) 07عدد . التسجيلة. السحيباني

   (200) 

 . عبد الهادي، زين

/  العربي الموحد يقدم صورة ذهنية جيدة عن العالم العربي في مجال اإلنتاج الفكري والعلمي مركز الفهرس

-22صفحات (. 5000أكتوبر ) 07عدد . التسجيلة. الحميد زكيزين عبد الهادي، أجرى الحوار محمد عبد 

27. 

   (200) 
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(. 5000أكتوبر ) 07عدد . التسجيلة. العربي الموحد سوف يكون مثاال للعمل العربي المشترك الفهرس

 .52-55صفحات 

(205)  

عدد . التسجيلة .العربيةظاهرة حضارية معلوماتية وحاجة ملحة تتطلع إليها المكتبات : العربي الموحد  الفهرس

 22-22صفحات (. 5000أكتوبر ) 07

(203)  

 .02-00صفحات (. 5000أكتوبر ) 07عدد . التسجيلة. العربي الموحد عطاء متدفق لحلم يتحقق الفهرس

(204) 

  .المسند، صالح بن محمد

أكتوبر ) 07 عدد. التسجيلة. صالح بن محمد المسند/ العربي الموحد والعمل العربي المشترك  الفهرس

 .25صفحة (. 5000

(202)  

 .معمر، فيصل بن عبد الرحمن

 .6صفحة (. 5000أكتوبر ) 07عدد . التسجيلة. فيصل بن عبد الرحمن معمر/  انطالقة جديدة للفهرس

(202) 

 . معوض، محمد

متاح (. 5002اكتوبر  00. )محمد معوض/ مقارنة بين الفهرس العربي الموحد وفهرس الجامعات المصرية 

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-53786785: على 

(207) 

 .الشمري، صالح

 24عدد . أحوال المعرفة. صالح الشمري/  أقسام الفهرسة والتصنيفالموحد يوصى بضرورة تأهيل  الفهرس

 .32-30صفحات (. 5000ديسمبر )

   (202) 

  .اسفينونيوس، إلين

ديسمبر ) 02عدد . التسجيلة. إلين اسفينونيوس/  العربي الموحد يقدم إنجازا مهما الفهرس: في حوار معها 

 .30-30صفحات (. 5000

   (206) 

 .34صفحة (. 5000ديسمبر ) 02عدد . التسجيلة. العربي الموحد الثالث لمجلس الفهرساالجتماع 

   (250) 

http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-53786785
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(. 5000ديسمبر ) 02عدد . التسجيلة. العربي الموحد بدولة اإلمارات إنتهاء أعمال اللقاء الرابع ألعمال الفهرس

 .54-02صفحات 

   (250) 

  .جرجيس، جاسم محمد

. جاسم محمد جرجيس/  نوعية لقطاع المكتبات والمعلومات في الوطن العربيالعربي الموحد إضافة  الفهرس

 .27-24صفحات (. 5000ديسمبر ) 02عدد . التسجيلة

   (255) 

 .62-64صفحات (. 5000ديسمبر ) 02عدد . التسجيلة. العربي ركن ممارسات الفهرس

   (253) 

(. 5000ديسمبر ) 02عدد . التسجيلة. الموحدالعربي  فلسفة التدريب وتنمية الموارد البشرية في الفهرس

 .63-60صفحات 

(254)  

 

 المسند، صالح بن محمد

. التسجيلة. صالح بن محمد المسند/ نجازات متواصلة بعد أربع سنوات من تدشينه إ: العربي الموحد  الفهرس 

 .62صفحة (. 5000ديسمبر ) 02عدد 

(252)  

 الهديب، خالد بن عبد اهلل 

خالد بن عبد اهلل /  العربي الموحد فهرسها اآللي وفق متطلبات الفهرس الملك فيصل في ضبطتجربة جامعة 

 .23-20صفحات (. 5000ديسمبر ) 02عدد . التسجيلة. الهديب، هشام فتحي البغدادي

(252)  

 

 تعليم وتدريب الفهرسة - 7
 

 ، هاشمفرحات

المملكة العربية : تعليم الفهرسة في أقسام علوم المكتبات والمعلومات العربية بين الواقع والمأمول   

الواقع : في ندوة الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين . دهاشم فرحات سي/ لسعودية نموذجاً ا

 020-037صفحات . 5002والتحديات، العين، 

(257)  
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 . فرحات، هاشم

المكتبات  التطورات الحديثة في مجال تنظيم المعلومات وانعكاساتها على تعليم الفهرسة في أقسام علوم

، 52السنة . مجلة المكتبات والمعلومات العربية. هاشم فرحات، مبارك سعيد سليمان/  والمعلومات العربية

 64-26، صفحات (5002يناير )0العدد 

 https://search.mandumah.com/Record/3078: متاح على 

(252)  

 .، هاشمفرحات

المملكة العربية : تعليم الفهرسة في أقسام علوم المكتبات والمعلومات العربية بين الواقع والمأمول  

أكتوبر ) 4، عدد 52السنة . مجلة المكتبات والمعلومات العربية. هاشم فرحات سيد/ السعودية نموذجاً 

 002-76صفحات (. 5002

(256)  

  .عبد الهادي، محمد فتحي

Cataloging and classification education in Egypt : stressing the fundamentals while 

moving toward automated applications / Mohamed Fathy abdel Hady, Ali Kamal 

Shaker . Cataloging & Classification Quarterly. Volume 41, issue 3 / 4 (2006). Pages 

407-429. 

(230)  

 . فرحات، هاشم

 مجلة .دراسة تحليلية:  تعليم الفهرسة في أقسام المكتبات و المعلومات بالمملكة العربية السعودية   

: متاح على . 002 - 76، صفحات (5002أكتوبر ) 4 عدد ،52 السنة السعودية،- العربية والمعلومات المكتبات

https://search.mandumah.com/Record/30958 
(230)  

 . كي، ويليام جيكوب

Web-based training of cataloging librarians in the Middle East : a practical model   /

، 5002األرشيفات والمكتبات ومراكز المعلومات، فبراير في مؤتمر الموارد البشرية في . كوبيكي. ويليام ج

 .أبو ظبي

(235)  

 فضل اهلل، عمر سليمان

/  فهرسة المستقبل العاملين في مكتبات مجتمع المعرفة العماني االحتياجات التدريبية الالزمة الختصاصيي

الخليج العربي، مارس في المؤتمر السابع عشر لجمعية المكتبات المتخصصة فرع . عمر سليمان فضل اهلل

5000. 

(233)  

https://search.mandumah.com/Record/30781
https://search.mandumah.com/Record/30958
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 . محمد، منى فاروق علي

أثر البرامج التدريبية االفتراضية المتاحة على االنترنت في التعلم وتنمية المعرفة لدى العاملين في مجال 

 لإلتحاد والعشرون الثالث المؤتمر أعمال .منى فاروق علي محمد/ دراسة تجريبية : الفهرسة وتنظيم المعلومات

وزارة الثقافة والفنون والتراث ، قطر و : ، الدوحة 3 جزء .5005 قطر، (اعلم) والمعلومات للمكتبات العربي

:  متاح على . 0635 - 0600، صفحات (اعلم)االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 

https://search.mandumah.com/Record/207368 

(234)  

 . الحجي، خلفان زهران

Cataloguing and Classification Education in Gulf Cooperation Council (GCC) 

Countries  / KHALFAN ZAHRAN AL HIJJI .Cataloging & Classification Quarterly .

)5005( 

(232)  

 . مغاوري، عالء عبد الستار

فاعلية إستراتيجية التعلم التعاوني في تدريس مقرر الفهرسة الوصفية وأثرها على التحصيل األكاديمي  

 الدولية المجلة .عالء عبد الستار مغاوري/ وتكوين االتجاه نحو المقرر لدى طالب المكتبات والمعلومات 

:  متاح على. 007 - 77، صفحات 0 عدد ،3 مجلد .والمعلومات المكتبات لعلوم

https://search.mandumah.com/Record/742856 

(232)  

 
 فهرسة مصادر معلومات معينة - 8

 فهرسة التقارير 8/1
 . معوض، محمد عبد الحميد

  Cataloging of Technical Reports in MARC Format=  50فهرسة التقارير الفنية في صيغة مارك 

: متاح على (. 5002ديسمبر  52. )محمد عبد الحميد معوض/ 

876317-presentation-http://www.slideshare.net/Muawwad/21 

(237) 

 

 

 

 

 

https://search.mandumah.com/Record/207368
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=KHALFAN%20ZAHRAN%20AL%20HIJJI
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=KHALFAN%20ZAHRAN%20AL%20HIJJI
https://search.mandumah.com/Record/742856
http://www.slideshare.net/Muawwad/21-presentation-876317
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 الدورياتفهرسة  8/2
 .  معوض، محمد عبد الحميد

محمد عبد /   الببليوجرافية 50الدليل العملي لفهرسة الدوريات والمصادر المستمرة األخرى في صيغة مارك 

 –. صفحة  -462. 5000مكتبة الملك فهد الوطنية، :  الرياض  -. الطبعة األولى  -. الحميد معوض

 (74السلسلة الثالثة ؛ . مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية )

 .متاح بالمكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة

(232) 

 . سميع، ليلى سيد

يناير  50. )عرض ليلى سيد سميع/ الدليل العملي لفهرسة الدوريات والمصادر المستمرة األخرى : عرض كتاب

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-16093950: متاح على (. 5003

 عرض كتاب من إعداد محمد عبد الحميد معوض

(236) 

 المصري، أيمن

مادة علمية وتقديم أيمن المصري ؛ فكرة / الحلقة الخامسة . الدوريات: أساسيات الفهرسة بشكل مارك 

: متاح على (. 5002مارس  5. )وهبة وتنفيذ هشام مكي ؛ إضاءة وتصويرمجدي

https://www.youtube.com/watch?v=JTkbfrdaDpg 

(240) 

  المصري، أيمن

مادة علمية وتقديم أيمن المصري ؛ تصوير / الحلقة السادسة . الدوريات: أساسيات الفهرسة بشكل مارك 

: متاح على (. 5002مارس  00.. )مجدي وهبة

https://www.youtube.com/watch?v=kt15WobnvL4&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9W

Vi&index=7-DX-52M-k 

(240) 

 

 األكاديمية فهرسة الرسائل 8/3
 . معوض، محمد عبد الحميد

 Cataloging of Academic Theses and Dissertation=  50فهرسة الرسائل الجامعية في صيغة مارك 

in MARC 21 Format  /متاح على (. 5002ديسمبر  57. )محمد عبد الحميد معوض :

873605-presentation-http://www.slideshare.net/Muawwad/21 

(245) 

 . معوض، محمد عبد الحميد

http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-16093950
https://www.youtube.com/watch?v=JTkbfrdaDpg
https://www.youtube.com/watch?v=kt15WobnvL4&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=kt15WobnvL4&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi&index=7
http://www.slideshare.net/Muawwad/21-presentation-873605
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 Cataloging of Electronic Academic=  50فهرسة الرسائل الجامعية اإللكترونية في صيغة مارك 

Theses and Dissertations in MARC21 Format  /(. 5002ديسمبر  57. )محمد عبد الحميد معوض

 presentation-http://www.slideshare.net/Muawwad/21-873610: متاح على 

(243) 

 

 فهرسة الصور 8/2
 . البوسعيدي، أمل بنت سعيد

 –. أمل بنت سعيد البوسعيدي/ فهرسة الصور في المكتبات العمانية في ضوء المعايير الدولية للفهرسة 

جامعة السلطان قابوس، كلية -(ماجستير)رسالة . صفحة 542 –. 5006أمل بنت سعيد البوسعيدي، : مسقط 

 .اآلداب والعلوم االجتماعية، قسم دراسات المعلومات

(244) 

 فهرسة الكتب 8/2
  .معوض، محمد عبد الحميد

: متاح على (.5006يناير  6. )محمد عبد الحميد معوض/ الببليوجرافية  50فهرسة الكتب في صيغة مارك 

905491-presentation-http://www.slideshare.net/Muawwad/21 

(242) 

 فهرسة المخطوطات 8/6
 . بنبين، أحمد شوقي

  2. ع. مجلة التاريخ العربي. أحمد شوقي بنبين/  الفهرسة وعلم المخطوطات

  alarabi.ma/Html/adad8partie6.htm-http://www.attarikh:متاح على 

(242) 

 . حسن، عزة

 04عدد  –. مجلة التاريخ العربي. عزة حسن/  المخطوطات العربية وفهرستها في دمشق

 alarabi.ma/Html/adad14partie10.htm-http://www.attarikh: متاح على 

(247) 

 

 . عبد القادر، عبد القادر أحمد

دار الدرر للنشر : عمان  –. عبد القادر أحمد عبد القادر/ مشكالت وحلول وقواعد : فهرسة المخطوطات 

  .صفحة 320 –. 5002والتوزيع، 

(242) 

 . الراسي، جوليات

http://www.slideshare.net/Muawwad/21-presentation-873610
http://www.slideshare.net/Muawwad/21-presentation-905491
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad8partie6.htm
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad14partie10.htm


 في االنتاج الفكري العربيمستقبل الفهرسة   

 
988 

 

 عدد .أكاديمية دراسات .جوليات الراسي( / أو تحقيقها)دور اللبنانيين في فهرسة المخطوطات ونشرها 

 https://search.mandumah.com/Record/137921: متاح على . 532 - 022، صفحات (5002) 5

 

(246) 

 . عبد القادر، عبد القادر أحمد

: فهرسة المخطوطات وتصنيفها  : صنعة الخط والمخطوط والوراقة والفهرسة في الحضارة العربية اإلسالمية

دار الوثائق للدراسات : دمشق  –الطبعة األولى  –. عبد القادر أحمد عبد القادر/ مشكالت وحلول وقواعد 

 .صفحة 224 –. 5002والطبع والنشر والتوزيع، 

(220) 

 . كليب، فضل جميل

فضل جميل كليب، فؤاد محمد خليل ؛ مراجعة محمود /   فهرستها علمياً وعملياً : المخطوطات العربية

 .صفحة 536 –. 5002دار جرير للنشر والتوزيع، : عمان  –. أحمد إتيم

(220) 

 زيدان، يوسف

-342صفحات . يوسف زيدان/ نظرة على المجموعات وتقييم للفهارس : المخطوطات المقدسية المفهرسة 

 5002ذاكرة المكان واإلنسان، القاهرة، نوفمبر : تراث القدس : في المؤتمر الدولي . 322

(225) 

 . سالم، فراج عطا

أغسطس ديسمبر ) 5، عدد 00مجلد . عالم المخطوطات والنوادر. فراج عطا سالم/ ثقافة مفهرس المخطوطات 

 322-322صفحات (. 5002

(223) 

 . الزهراني، إسماعيل عبد اهلل

/  مشكالت وحلول وقواعد: فهرسة المخطوطات وتصنيفها  : صنعة الخط والمخطوط والوراقة والفهرسة

(. 5007ديسمبر / يوليو ) 5، عدد 03مجلد . مجلة الملك فهد الوطنية. مراجعة إسماعيل عبد اهلل الزهرانى

 325-323صفحات 

 umah.com/Record/34497https://search.mand: متاح على 

 pdf/12.pdf-http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/m13/2: متاح أيضا على 

 .عرض كتاب لعبد القادر أحمد عبد القادر

(224) 

 

 

https://search.mandumah.com/Record/137921
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9%20%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=author&id=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9%20%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89
https://search.mandumah.com/Record/34497
http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/m13-2/pdf/12.pdf
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 غالي، وليد غالي نصر

Different practices in manuscript cataloging in Egypt : how could they be reconciled?.– 

18 pages. In the 3rd Islamic Manuscript Conference, 28-31 Aug. 2007. – Cambridge : 

University of Cambridge, 2007. 

(222) 

 . عبد السالم، فاطمة محمد

مكتبة : القاهرة  –.  فاطمة محمد عبد السالم/  فهرسة المخطوطات عند الحلوجي بين النظرية والتطبيق 

 .في كتاب في المخطوطات والتراث –. 5002اإلمام البخاري للنشر والتوزيع، 

(222) 

 بن قربة، صالح ا

 - 357، صفحات (5002) 42 عدد .العربي التاريخ .صالح بن قربة/  واقع المخطوط بين الفهرسة والتحقيق 

 https://search.mandumah.com/Record/181682: متاح على . 323

(227) 

 . غالي، وليد غالي نصر

Different practices in manuscript cataloging in Egypt : how could they be reconciled   /

: متاح على (. 5006سبتمبر ) 50عدد . Cybrarians Journal. وليد غالي نصر غالي

?option=com_content&view=article&id=http://www.journal.cybrarians.info/index.php

-be-they-could-how-egypt-in-cataloging-manuscript-in-practices-459:different

-be-they-could-how-egypt-in-cataloging-manuscript-in-practices-different--reconciled

11&Itemid=61-50-09-20-05-&catid=133:2009-reconciled 
(222) 

 . عبد الهادي، محمد فتحي

معهد : القاهرة  -. الطبعة األولى -. محمد فتحي عبد الهادي/ الدليل اإلرشادي لفهرسة المخطوطات العربية 

 .صفحة 036. 5000المخطوطات العربية، 

 .متاح بالمكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة

(226) 

 المشوخي، عابد سليمان

في ندوة المخطوطات في  –. صفحة 34 –. عابد سليمان المشوخي/ نحو قواعد منهجية لفهرسة المخطوطات 

 .5000الوطن العربي، وزارة التراث والثقافة، مسقط، أكتوبر 

(220) 

 

 

 

http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=7894
https://search.mandumah.com/Record/181682
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=459:different-practices-in-manuscript-cataloging-in-egypt-how-could-they-be-reconciled--different-practices-in-manuscript-cataloging-in-egypt-how-could-they-be-reconciled-&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=459:different-practices-in-manuscript-cataloging-in-egypt-how-could-they-be-reconciled--different-practices-in-manuscript-cataloging-in-egypt-how-could-they-be-reconciled-&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=459:different-practices-in-manuscript-cataloging-in-egypt-how-could-they-be-reconciled--different-practices-in-manuscript-cataloging-in-egypt-how-could-they-be-reconciled-&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=459:different-practices-in-manuscript-cataloging-in-egypt-how-could-they-be-reconciled--different-practices-in-manuscript-cataloging-in-egypt-how-could-they-be-reconciled-&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61
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 مصلح، أحمد بن مهني

أحمد بن مهني / نماذج من المخطوطات العربية اإلسالمية : فهرسة المخطوطات وتطبيقاتها العملية  قواعد

في ندوة المخطوطات في الوطن العربي، وزارة التراث والثقافة، مسقط، أكتوبر  –. صفحة 54 –. مصلح

5000. 

(220) 

 معوض، محمد عبد الحميد

محمد عبد / نموذج مقترح لفهرسة مخطوطة عربية في صيغة مارك الببليوجرافية : نموذج فهرسة مخطوطة 

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-9518455: متاح على (. 5000أكتوبر  3. )الحميد معوض

(225) 

 إبراهيم، محمد حلمي 

محمد حلمي إبراهيم، / تجربة مكتبة األوقاف المصرية : فهرسة المخطوطة العربية بين النظرية والتطبيق  

: القاهرة  -. ؛ تقديم ومراجعة عبد الستار عبد الحق الحلوجي أحمد بهجت أحمد، ياسمين حسين محمد

 ةصفح 502. 5005مكتبة اإلمام البخاري للنشر والتوزيع، 

 متاح بالمكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة     

(223) 

 . زهير، حافظي

فهرسة ورقمنة مخطوطات مكتبة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ووضعها ضمن شبكة اإلنترنت 

: متاح على (. 5005مارس ) 52عدد . Cybrarians Journal. حافظي زهير، رشيد مزالح/ 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

id=88612:digitization&catid=254:studies&Item 
 https://search.mandumah.com/Record/510799: متاح أيضا على       

(224) 

 . الحلوجي، عبد الستار

. عبد الستار الحلوجي/ رؤية علمية وحصاد تجربة عملية : فهرسة مخطوطات المجاميع بدار الكتب 

http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-: متاح على  .5005إبريل . الفهرست

21141 
(222) 

 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-9518455
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=612:digitization&catid=254:studies&Itemid=88
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=612:digitization&catid=254:studies&Itemid=88
https://search.mandumah.com/Record/510799
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-21141
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-21141
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-21141
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 . سعدي، شخوم

 مجلة .شخوم سعدي/  المكتبة الوطنية أنموذجاً :التجربة الجزائرية في فهرسة مخطوطات العلوم الكونية 

 عدد الجزائر، - بالجلفة عاشور زيان جامعة - وغيرها المنطقة مخطوطات وتحقيق دراسة جمع مخبر - التراث

 https://search.mandumah.com/Record/362471: متاح على . 053 - 002، صفحات (5005إبريل ) 0

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-45888: متاح أيضا على 

(222) 

 . عبد الرحمن، هزرشي

هزرشي عبد / الذخائر الشرفية لكوركيس عواد نموذجاً  :نظرات في فهرسة المخطوطات العربية 

 بالجلفة عاشور زيان جامعة - وغيرها المنطقة مخطوطات وتحقيق دراسة جمع مخبر - التراث مجلة .الرحمن

:  متاح على . 340 - 330، صفحات (5005إبريل ) 0 عدد الجزائر، -

https://search.mandumah.com/Record/362682 
(227) 

 .  عروي، عمر

مجلة . عمر عروي/  مقاربات في التحقيق اإللكتروني: آفاق المخطوط في ضوء الفهرسة اإللكترونية 

 .530-550، صفحات (5005إبريل ) 0عدد . التراث

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-45897: متاح على 

 https://search.mandumah.com/Record/362573: متاح على : متاح أيضا على 

(222) 

 عوفي، عبد الكريم

التراث الجزائري (  5000/  0435إلى  م 0230/ هع  0542من )صناعة فهرسة المخطواطات في الجزائر 

 .التراث مجلة .عبد الكريم عوفي/  مختار حساني نموذجاً للدكتور( المخطوط في الجزائر والخارج 

: متاح على . 352 - 305، صفحات (5005إبريل ) 0 عدد الجزائر،

https://search.mandumah.com/Record/362664 
 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-45903: متاح أيضا على      

(226) 

 

 . هزرشي، عبد الرحمان

. عبد الرحمان هزرشي/ الشرقية لكوركيس عواد نموذجا الذخائر : نظرات في فهرسة المخطوطات العربية 

 .5005إبريل . مجلة التراث

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-45904: متاح على 

(270) 

 

 

https://search.mandumah.com/Record/362471
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-45888
https://search.mandumah.com/Record/362682
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-45897
https://search.mandumah.com/Record/362573
https://search.mandumah.com/Record/362664
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-45903
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-45904
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 عوفي، عبد الكريم

 -مجلة التراث  (.والية المسيلة -بوسعادة  -زاوية الهامل : )المكتبة القاسميةقراءة في فهرسة مخطوطات 

: متاح على . 24 - 70، صفحات (5004مارس ) 03الجزائر، عدد 

https://search.mandumah.com/Record/503740 

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-46597: أيضا على متاح 

(270) 

 ولد أن، محمد األمين

مجلة الدراسات التاريخية . محمد األمين ولد أن/ جهود الجمع والفهرسة : المخطوطات الموريتانية  

 22-77، صفحات (5004يوليو ) 3ع . واالجتماعية

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-67552: متاح على 

 https://search.mandumah.com/Record/745844:  متاح أيضا على

(275) 

 . البوسعيدي، محمد بن خميس بن حمد

محمد بن / دراسة تحليلية : بمتطلبات الفهرسة الوصفية فهارس المخطوطات فى سلطنة عمان ومدي وفائها 

يوليو ) 45 عدد ،50 مجلد مصر،- والمعلومات المكتبات فى الحديثة االتجاهات .خميس بن حمد البوسعيدي

 ah.com/Record/707260https://search.mandum: متاح على . 524 - 506، صفحات (5004

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-52164:  على أيضا متاح      

(273) 

 .المخالفي، عبده محمد

عبده محمد /  تحليليةدراسة وصفية : فهرسة وتصنيف المخطوطات بدار المخطوطات في صنعاء

يناير ) 2 عدد ،3 مجلد والمعلومات، المكتبات علوم في والدراسات للبحوث العربي المركز مجلة .المخالفي

 https://search.mandumah.com/Record/731840: متاح على . 060 - 020، صفحات (5002

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-78257: ح أيضا على متا    

(274) 

 فهرسة المصغرات 8/7
 . صالح، غنية خماس

، عدد 40مجلد  –. رسالة المكتبة –. غنية خماس صالح، إكرام محمود/ المعالجة الفنية للمصغرات الليزرية 

 75-46صفحات  –(. 5002مارس يونيو ) 5، 0

(272) 

 

 

 

https://search.mandumah.com/Record/503740
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-46597
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-67552
https://search.mandumah.com/Record/745844
https://search.mandumah.com/Record/707260
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-52164
https://search.mandumah.com/Record/731840
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-78257
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 .معوض، محمد عبد الحميد

متاح على (. 5000أكتوبر  50. )محمد عبد الحميد معوض/  50فهرسة المصغرات الفيلمية في صيغة مارك  

 :9786379-http://www.slideshare.net/Muawwad/21 

(272) 

 

 فهرسة المقاالت 8/8
 . معوض، محمد عبد الحميد

 Cataloging of Journal Articles in MARC 21=  50فهرسة مقاالت الدوريات في صيغة مارك 

Format   /متاح على (. 5002ديسمبر  52. )محمد عبد الحميد معوض :

876468-presentation-http://www.slideshare.net/Muawwad/21 

(277) 

 فهرسة المواد األرشيفية 8/9
  نوجاريه، كريستين

(. 5002يونيو ) 2عدد . Cybrarians Journal. كريستين نوجاريه/ األرشيفي  للوصف عالمية نظرة نحو

: متاح على 

iew=article&id=http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&v

06&Itemid=69-27-06-21-09-02&catid=245:2011-40-06-21-09-557:2011 

(272) 

 أحمد، صفوة بدير

. صفوة بدير أحمد/ لوصف المواد األرشيفية  50دليل استخدام حقول مارك : الوصف األرشيفي المقروء آليا 

.صفحة 320ج، -أ -.5007الدار المصرية اللبنانية، : القاهرة -. طبعة مبدئية –  

(276) 

 . عصفور، هناء شكري

. 3000العربية . هناء شكري عصفور/ نماذج مختارة : فهرسة المواد التراثية  األنماط العالمية لضبط وتوحيد

: متاح على  .22-42صفحات (. 5002مارس ) 30، العدد 2السنة 

http://arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=News&file=article&sid=323 

(220) 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/Muawwad/21-9786379
http://www.slideshare.net/Muawwad/21-presentation-876468
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=557:2011-09-21-06-40-02&catid=245:2011-09-21-06-27-06&Itemid=69
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=557:2011-09-21-06-40-02&catid=245:2011-09-21-06-27-06&Itemid=69
http://arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=News&file=article&sid=323
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 أحمد، صفوة بدير

صفوة بدير أحمد ؛ إشراف /  دراسة تحليلية تجريبية: معايير الفهرسة المقروءة آليا لوصف المواد األرشيفية 

-(دكتوراة)أطروحة . 5000د، صفوة بدير أحم: القاهرة. محمود عباس حمودة، مصطفى أمين حسام الدين

 .جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم المكتبات والوثائث والمعلومات

 متاح بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة

(220) 

 فهرسة المواد السمعية والبصرية 8/10
 عبود، رحيم

رحيم عبود، لبنى قاسم / استخدام التقنين الدولي للوصف الببليوغرافي في فهرسة المواد السمعية والبصرية 

 - 300، صفحات (5007) 43 عدد العراق، - البصرة جامعة - اآلداب كلية - البصرة آداب مجلة .محمد رؤوف

 https://search.mandumah.com/Record/297814: متاح على . 332

(225) 

  . ابن عيسى، صالح الدين

الجديد من القواعد وأدوات الجيل :  الفهرسة الوصفية و التحليلية للمواد السمعية البصرية والوسائط المتعددة

 ع تونس، - العربية الدول اذاعات اتحاد - العربية االذاعات مجلة.صالح الدين بن عيسى/  التحليلوالوصف 

 https://search.mandumah.com/Record/384623: متاح على . 32 - 2، ص (5000) 4

(223) 

 مجد جمالحجازي، أ

دراسة نظرية وتطبيقية على بعض آثار ومقتنيات الرسول : VRA Core4.0معيار وصف المصادر البصرية  

أمجد جمال /  لها وإتاحته على اإلنترنتمحمد صلى اهلل علية وسلم مع إنشاء متحف إفتراضي 

. 020 - 62صفحات  ،(5002 يناير) 43 ددع ،50لدمج .والمعلومات المكتبات فى الحديثة االتجاهات .حجازي

 https://search.mandumah.com/Record/707287مسترجع من 

(224) 

 

 . سالمة، أسامة

مادة علمية وتقديم أسامة سالمة ؛ فكرة وإعداد وتنفيذ هشام /  0جزء .  DVD- أساسيات فهرسة األقراص

: متاح على (. 5002مارس  02. )مكي ؛ إضاءة وتصوير مجدي وهبة

https://www.youtube.com/watch?v=TRq1cYZjFTc&index=8&list=PL1FjgZa8p2u0ob_

Vi-DX-52M-mIlHf9Wk 

(222) 

 

 

http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=94&type=headings&id=10825
https://search.mandumah.com/Record/297814
https://search.mandumah.com/Record/384623
https://search.mandumah.com/Record/707287
https://www.youtube.com/watch?v=TRq1cYZjFTc&index=8&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi
https://www.youtube.com/watch?v=TRq1cYZjFTc&index=8&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi
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 .سالمة، أسامة

مادة علمية وتقديم أسامة سالمة ؛ فكرة وإعداد وتنفيذ هشام /  5جزء .  DVD- أساسيات فهرسة األقراص

: متاح على (. 5002مارس  54. )مكي ؛ إضاءة وتصوير مجدي وهبة

-ch?v=mh8X6nRSihttps://www.youtube.com/wat

Vi-DX-52M-0&index=9&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk 

(222) 

 فهرسة مواقع اإلنترنت 8/11
 تيم أحمد سعيد

 عدد ،40 مجلد ، المكتبة رسالة .أحمد سعيد تيم/ فهرسة مواقع االنترنت باستخدام مقياس دبلن كور 

 https://search.mandumah.com/Record/89166: متاح على . 23 - 32، صفحات (5002) 3

(227) 

 ربيع، سحر حسنين

 ، العربية والمعلومات المكتبات مجلة .سحر حسنين ربيع/ في فهرسة مواقع اإلنترنت  222استخدام حقل 

: متاح على . 025 - 053، صفحات (5002 يناير)0 عدد ،52 السنة

https://search.mandumah.com/Record/30550 
 

(222) 

 فؤاد حمد، فرسوني 

 مصر،- المعلومات وعلم المكتبات فى عربية دراسات .فؤاد حمد فرسوني/  فهرسة المسلسالت اإللكترونية

: متاح عى . 042 - 050، صفحات (5002سبتمبر ) 3 عدد ،00 مجلد

https://search.mandumah.com/Record/29683 

(226) 

 عبد الهادي، زين

أكتوبر نوفمبر ) 4 عدد ،2 مجلد - .نت مكتبات .زين عبد الهادي/  جذور قضية فهرسة ملفات اإلنترنت

 https://search.mandumah.com/Record/41207: متاح على . 52 - 54صفحات  –(. 5002ديسمبر 

(260) 

 عبد الهادي، محمد فتحي

: القاهرة  –. محمد فتحي عبد الهادي، زين الدين محمد عبد الهادي/  الميتاداتا وفهرسة المصادر اإللكترونية

 .صفحة 025. 5007كوم للنشر والتوزيع، .إيبيس

(260) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mh8X6nRSi-0&index=9&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi
https://www.youtube.com/watch?v=mh8X6nRSi-0&index=9&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi
https://search.mandumah.com/Record/89166
https://search.mandumah.com/Record/30550
https://search.mandumah.com/Record/29683
https://search.mandumah.com/Record/41207
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 حجازي، محمد

في المؤتمر الوطني لصناعة المحتوى  -. صفحات 2 .محمد حجازي/ فهرسة المواقع العربية وتصنيفها آليا 

 .دمشق ،5006الرقمي العربي األول، يونيه 

(265) 

 فهرسة الوثائق 8/12
 ميالد، سلوى علي

سلوى علي /   ( تدوا) الفرمانات الشاهانية بدار الوثائق القومية طبقا للتقنين الدولي للوصف األرشيفي  فهرس 

 .صفحة 0037 –. 5002سلوى علي ميالد، : القاهرة  -. الطبعة األولى -. ميالد، تيسير محمد حسن

   (263) 

 .  الشريف، عبد المحسن

، ع 2س . 3000العربية . عبد المحسن الشريف/  تصنيف وفهرسة الوثائق اإللكترونية في اإلدارات الحكومية

  020-034ص (. 5002أكتوبر ) 33

(264) 

 . علي، حسن صالح محمد

 إشراف ؛ علي محمد صالح حسن / تقويمية دراسة :بالخرطوم القومية الوثائق بدار الحكومية الوثائق فهرسة 

 أم جامعة -(ماجستير) رسالة  .صفحة 022 – .5006 علي، محمد صالح حسن : درمان أم – .حسن النور حسن

 https://search.mandumah.com/Record/560615: متاح على  .اإلسالمية درمان

(262) 

 موضوعات مرتبطة بالفهرسة - 9

 البيانات المترابطة 9/1
 إسماعيل، خلود ممدوح

خلود ممدوح /  تجربة المكتبة الوطنية البريطانية في تطبيق البيانات المترابطة على الببليوجرافيا الوطنية

التحديات : لوصف المصادر وإتاحتها في بيئة الويب BIBFRAMEفي مؤتمر النموذج المعياري . إسماعيل

 .5002سبتمبر  00-6البوابة العربية للمكتبات والمعلومات، : القاهرة . والتطبيق

(262) 

: متاح على (. 5002ديسمبر  30. )ترجمة محمد عبدالحميد معوض/  البيانات المترابطة في المكتبات

56558820-http://www.slideshare.net/Muawwad/ss 

(267) 

: متاح على (. 5002إبريل  03. )ترجمة محمد عبدالحميد معوض/  مشهد البيانات المترابطة

60849989-http://www.slideshare.net/Muawwad/ss 

(262)  

https://search.mandumah.com/Record/560615
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-56558820
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-60849989
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 53. )ترجمة محمد عبدالحميد معوض/  البيانات المترابطة في المكتبات أو اإليجاد بالصدفة في المكتبة

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-61262242(. 5002إبريل 

(266) 

(. 5002مايو  52. )ترجمة محمد عبدالحميد معوض/  معرفات البيانات المترابطة والمكتبات القصة حتى اآلن

 http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-62490095: متاح على 

(200)  

 تعهيد الفهرسة 9/2
 المفلح، سعد بن عبد العزيز

  05صفحة  –(. 5006أكتوبر ) 05عدد  –. التسجيلة –. سعد بن عبد العزيز المفلح/  تعهيد الفهرسة

(200)  

 .  سالم، أحمد سعيد

أحمد سعيد عبد الحميد سالم ؛ إشراف / دراسة نظرية وتطبيقية : الفهرسة اعتمادا على المصادر الخارجية 

أحمد سعيد عبد الحميد سالم، : القاهرة . ثناء إبراهيم موسى فرحات ومشاركة رؤوف عبدالحفيظ هالل

 . سم المكتبات والمعلوماتجامعة عين شمس، كلية اآلداب، ق -( دكتوراة)أطروحة . صفحة 536ز، -أ.  5000

(205)  

 .سالم، أحمد سعيد

 مصر،- نت مكتبات .أحمد سعيد/  والفهرسة التعاقدية في المكتبات( التعهيد )مفهوم التعاقد الخارجي 

: متاح على . 57 - 53، صفحات (5000يونيه / إبرايل ) 5 عدد ،05 مجلد

https://search.mandumah.com/Record/154053 
(203)  

 .  معوض، محمد عبد الحميد

محمد عبد الحميد / المزايا والسلبيات : تعهيد الفهرسة وغيرها من خدمات التعهيد في المكتبات 

. 520-524، صفحات (5000 نوفمبر / يونيه) 5 عدد ،07 مجلد الوطنية، فهد الملك مكتبة مجلة .معوض

 https://search.mandumah.com/Record/170698: متاح على 

(204)  

 . معوض، محمد عبد الحميد

ومتأخرات أوعية المعلومات في يتناول المقال مفهوم التعهيد في مجال فهرسة تراكمات : تعهيد الفهرسة 

 المكتبات، وأعمال التزويد واالقتناء وغيرها من مهام المكتبةع مع استعراض مزايا هذه الممارسة ومشاكلها

: متاح على (. 5005يناير  02. )محمد عبد الحميد معوض/ 

11073051-are.net/Muawwad/sshttp://www.slidesh 

(202)  

http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-61262242
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-62490095
https://search.mandumah.com/Record/154053
https://search.mandumah.com/Record/170698
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-11073051
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 . سالم، أحمد سعيد

. أحمد سعيد سالم/ الفهرسة نموذجا : إدارة وتخطيط الخدمات التعاقدية في المكتبات ومؤسسات المعلومات  

 .5003دار الفجر للنشر والتوزيع، : القاهرة  -

 http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=1-69764: متاح على 

(202) 

 الفهرسة أثناء النشر 9/3
 .شريف، محمد عبد الجواد

 المكتبات في المؤتمر القومي التاسع ألخصائي. فمحمد عبد الجواد شري/ ناء النشر النشر والفهرسة أث

القاهرة، تنظيم الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، . الكتب أنهار من الذهب: والمعلومات في مصر 

 صفحة 05. 5002

(207)  

 . صالح الدين، إيمان

قاعة الندوات بدار الكتب : المفاهيم، األدوار، التطبيق : ندوة الفهرسة أثناء النشر في جمهورية مصر العربية  

 502-066صفحات (. 5002يوليو ) 02عدد . الفهرست . إيمان صالح الدين/  5002/  4/  06

 https://search.mandumah.com/Record/738139: متاح على 

(202)  

 . سليمان، مجدي جرجس

في المؤتمر القومي . مجدي جرجس سليمان/ دور ريادي لدار الكتب المصرية : برنامج الفهرسة أثناء النشر 

 .5002يونيو  52-54الثاني عشر الختصاصي المكتبات والمعلومات، دمياط، 

(206) 

 اهللالضويحي، فهد بن عبد 

 فهد بن عبد اهلل الضويحي ؛ / دراسة حالة لبرنامج مكتبة الملك فهد الوطنية( : فان)الفهرسة أثناء النشر 

 في المؤتمر الخامس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية -. صفحة 24 –. إشراف حسن عواد السريحي

تحديات الواقع وتطلعات : دور مؤسسات المعلومات في المملكة في عصر مجتمع المعرفة : الخامس 

 5002أكتوبر،  56-52جدة،  –. المستقبل

(200)  
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 . الضويحي، فهد بن عبد اهلل

فهد دراسة حالة لبرنامج مكتبة الملك :  Cataloging in Publication (CIP) ( =فان)الفهرسة أثناء النشر 

مطبوعات ) –. صفحة 505. 5006مكتبة الملك فهد الوطنية، : الرياض . فهد بن عبد اهلل الضويحي/  الوطنية

 (23السلسلة األولى ؛ . مكتبة الملك فهد الوطنية

 .متاح بالمكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة

(200)  

 .  ربيع، سحر حسنين

دراسة لتجربة دار الكتب المصرية مقارنة : االتجاهات الحديثة للفهرسة أثناء النشر في شكلها اإللكتروني 

مجلة المكتبات .  سحر حسنين ربيع/ مع تجارب الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمملكة المتحدة 

 022-053صفحات  –(. 5006يوليو ) 3، عدد 56السنة . والمعلومات العربية

(205)  

 . ربيع، سحر حسنين

دراسة لتجربة دار الكتب المصرية مقارنة : االتجاهات الحديثة للفهرسة أثناء النشر في شكلها اإللكتروني 

مجلة المكتبات . سحر حسنين ربيع/ مع تجارب الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمملكة المتحدة 

 020-042صفحات  –(. 5006 أكتوبر) 4، عدد 56السنة . والمعلومات العربية

(203)  

 . المعثم، نبيل بن عبد الرحمن

عرض نبيل بن عبد الرحمن / دراسة حالة لبرنامج مكتبة الملك فهد الوطنية (: فان)الفهرسة أثناء النشر 

متاح . 430-452، صفحات (5006) 5 عدد ،02 مجلد السعودية،- الوطنية فهد الملك مكتبة مجلة .المعثم

 https://search.mandumah.com/Record/45766: على 

 عرض لرسالة فهد بن عبد اهلل الضويحي

(204) 

 . محمد، عبد الباسط علي عبد اهلل

 ؛ محمد اهلل عبد علي الباسط عبد / بالخرطوم الوطنية المكتبة حالة دراسة :السودان في النشر أثناء الفهرسة 

(. ماجستير)رسالة  - .5000 محمد، اهلل عبد علي الباسط عبد : درمان أم – .سليم الفضيل عبد السر إشراف

 https://search.mandumah.com/Record/560160: متاح على . جامعة أم درمان االسالمية، أم درمان

(202) 
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 . السامرائي، فاطمة أحمد

الطبيعية والتطبيقية للفتره من  دراسة تحليلية لمشروع الفهرسة أثناء النشر للكتب الصادرة في مجالي العلوم

 :متاح على . (5005مارس ) 52عدد . Cybrarians Journal. فاطمة أحمد السامرائي/  5000-5002

view=article&id=http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&

616:cip&catid=254:studies&Itemid=88  
 https://search.mandumah.com/Record/510856: متاح أيضا على 

(202)  

 الفهرسة التعاونية 9/2
 الزيد، عبد الكريم بن عبد الرحمن

أحوال . عبد الكريم بن عبد الرحمن الزيد/ في المكتبات العربية واألجنبية  واقع الفهرسة التعاونية اآللية

 37-33صفحات (. 5002فبراير ) 37، عدد 00السنة . المعرفة

(207) 

 . محمد علي، منهل عبد الحميد يوسف

سف منهل عبد الحميد يو /واقع الفهرسة المشتركة والتعاونية في المكتبات الجامعية في والية الخرطوم   

 - 033، صفحات (5004يونيو ) 35 عدد السودان، - الخرطوم جامعة - اآلداب كلية - آداب مجلة .محمد علي

 https://search.mandumah.com/Record/521856 :متاح على  .022

   (202) 

 الفهرسة المنقولة  9/2
 . معوض، محمد عبد الحميد

 Copy Cataloging in MARC 21= الببليوجرافية  50الفهرسة المستنسخة في صيغة مارك 

Bibliographic Format / علىمتاح (. 5006يناير  6. )محمد عبد الحميد معوض: 

905500-presentation-http://www.slideshare.net/Muawwad/ss 

(206) 

 المفهرسون 9/6

   .عبد الهادي، محمد فتحي

. محمد فتحي عبد الهادي/ دراسة لبرامج التأهيل والتدريب في مصر  :الكترونيةفي بيئة  إعداد المفهرس

Cybrarians Journal . علىمتاح (. 5002سبتمبر ) 2عدد: 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?  

(250) 
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 عبد الهادي، محمد فتحي

في . محمد فتحي عبد الهادي/  دراسة لبرامج التأهيل والتدريب في مصر :الكترونيةفي بيئة  إعداد المفهرس

-000صفحات . ، العين5002. الواقع والتحديات :والعشعرينندوة الفهرسة العربية اآلليعة في القرن الحعادي 

002. 

(250) 

 عبد الهادي، محمد فتحي

. محمد فتحي عبد الهادي / مصردراسة لبرامج التأهيل والتدريب في  :الكترونيةفي بيئة  إعداد المفهرس

 26-70صفحات (. 5002مارس ) 0، عدد 2السنة . 3000العربية 

(255) 

 سالم، فراج عطا

/ أغسطس ) 5، عدد 00مجلد . عالم المخطوطات والنوادر. فراج عطا سالم/  المخطوطات ثقافة مفهرس

 .322-322صفحات (. 5002ديسمبر 

(253) 

 . محمد، رباح فوزي

صفحات (. 5002أكتوبر ) 02عدد . الفهرست. رباح فوزي محمد/ شيخ مفهرسي المخطوطات  الشنطيعصام 

007-006. 

(254) 

 . المشوخي، عابد سليمان

صفحات (. 5006يناير ) 03عدد . تراثيات. عابد سليمان المشوخي/  نالمخطوط األمي المرشد المعين لمفهرس

47-77 

(252) 

  .دبور، عبد الرحمن غالب

/ دراسة لبرامج التأهيل األكاديمي بالمملكة العربية السعودية : إعداد المفهرسين في بيئة المعلومات الرقمية

 (. 5002أكتوبر ) 4، عدد 32السنة . مجلة المكتبات والمعلومات العربية. عبد الرحمن غالب دبور

  (252) 

 الفهرسة المجتمعية 9/7
 . شاهين، شريف كامل

 مصر،- نت مكتبات .شريف كامل شاهين/  !تكاملمنافسة أم : الفهرسة المجتمعية وموقف المكتبات منها

 :علىمتاح . 50- 06، صفحات (5000مارس  /يناير ) 0 عدد ،00 مجلد

https://search.mandumah.com/Record/48914 
(257) 
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 . شاهين، شريف كامل

في . شريف كامل شاهين/   Social catalogingفهرسة اإلنتاج الفكري بمفهوم المشاركة االجتماعية

، تنظيم شبكة أخصائيي 5000يوليو  :القاهرة. الملتقى العربي الرابع لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات

 صفحة 54. المكتبات والمعلومات

(252) 

 . شاهين، شريف كامل 

المجلة . شريف كامل شاهين /  catalogingSocial فهرسة اإلنتاج الفكري بمفهوم المشاركة االجتماعية

 .504-026صفحات (. 5000ديسمبر ) 57/52، عدد 04 السنة. والمعلوماتالعربية لألرشيف والتوثيق 

(256) 
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 شاف المؤلفينك
 

 أرقام التسجيالت اسم المؤلف م

 352، 357 آرثر سميث 0

 70 آالء جعفر الصادق 5

 065 (مترجم)آلن ميبري  3

 24 آن هثويت 4

 3 (مشرف) إبراهيم محمد الطنيجي 2

 334 أحمد إبراهيم عبد الراضي 2

 022 أمانأحمد  7

 223 أحمد بهجت أحمد 2

 225، 220 أحمد بن مهني مصلح 6

 327 أحمد الحافظ إبراهيم 00

 557 أحمد سالم العمرات 00

 522 أحمد سعد الدين بسيوني 05

 227 أحمد سعيد تيم 03

  202، 203، 205 أحمد سعيد عبد الحميد سالم 04

 303 أحمد السيد أبو بكر 02

 242 بنبينأحمد شوقي  02

 ، 22، 73 أحمد عادل زيدان 07

 572، 522 أحمد عبادة العربي 02

 340 (عارض)أحمد عبادة العربي  06

 22 (مشرف)أحمد عبد اهلل أبو بكر  50

 524 أحمد فتحي عبد الرازق 50

 523 أحمد فرج أحمد 55

 425 أحمد ميرغني محمد أحمد 53

 222، 222، 556، 054 أسامة سالمة 54

 00 (مشرف)أسامة لطفي  52

 026، 057 أسامة محمود 52

 033 إسراء محمد عبد ربه المنسي 57

 224 (عارض) الزهرانيإسماعيل عبد اهلل  52

 005 إقبال محمد صالح نصر 56
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 272 إكرام محمود 30

 206 إلين اسفينونيوس 30

، 455، 320، 322، 342، 332 أماني جمال مجاهد 35

452 
 544، 024، 025 (مشرف)جمال مجاهد أماني  33

 025 (عارض)أماني زكريا الرمادي  34

 03 أماني عبد المجيد فوزي 32

 224، 562 أمجد جمال حجازي 32

 042 (مشرف)أمجد جمال حجازي  37

 02 (مشرف)أمجد عبد الهادي الجوهري  32

 20 عبد القادر أمل حسين 36

 244 أمل بنت سعيد البوسعيدي 40

 302 (مشرف)أمنية مصطفى صادق  40

 075 أميرة مبارك السالمية 45

 20 (معد)انا لوب كريستان  43

 562 إيمان خليل 44

 040، 055 إيمان خيري 42

 202  إيمان صالح الدين 42

 544 إيمان محمد محمد 47

 240، 240، 502-500، 052 أيمن محمد المصري 42

 ، 346 إيناس حسين صادق 46

 572، 573، 570 أبو النور إيناس محمد فوزي 20

 76، 23 باربرا تيليت 20

 20 (معد)باربرا تيليت  25

 300، 300، 565، 572 بدوية محمد بسيوني 23

 440 بريهان فارس عيسى 24

 523 بسمة شباني 22

 560 بهاء إبراهيم عبد الحافظ 22

 ، 547 بول فرانك 27

 263 تيسير محمد حسن 22

 354، 022، 037-032، 006 ثروت العليمي 26

 205، 347، 02 (مشرف)ثناء إبراهيم موسى فرحات  20
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 255 جاسم محمد جرجيس 20

 426 جبريل بن حسن العريشي 25

 575 (مترجم)جبريل بن حسن العريشي  23

 322 (مشرف)جمال إبراهيم الخولي  24

 422، 60 جمال الدين الفرماوي 22

 575، 24 (مترجم)الفرماوي جمال الدين  22

 575 (محرر)جوديث ن أهرو نهايم  27

 567 جوزاء بنت محمد القحطاني 22

 575 (محرر)جوزفين كروفورد  26

 246 جوليات الراسي 70

 224 حافظي زهير 70

 423 حسام محمد سلطان العلماء 75

 262، 502 حسن صالح محمد علي 73

 405، 002 حسن علية 74

 200 (مشرف) عواد السريحيحسن  72

 262 (مشرف) حسن النور حسن 72

 544، 530 (مشرف)حسناء محجوب  77

 542 حسين أبو رضا 72

 330 حسين بركات 76

 442، 476 حشمت قاسم 20

 560 حنان أحمد فرج 20

 450 خالد بن عبد الكريم الشمري 25

 252 خالد بن عبد اهلل الهديب 23

 402، 402، 360 محمدخالد عبد الفتاح  24

 366 خالد عبد نعمان 22

 053 خالد محمد رياض 22

 20 (معد)خالد محمد رياض  27

 523، 027 خبراء المكتبات 22

 320، 57 خديجة أبو منجل 26

 232 خلفان زهران الحجي 60

 262، 020 خلود ممدوح إسماعيل حسن 60

 065 (مترجم)خليل فوطة  65
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 304، 052 عوض خميس عبد المقصود 63

 320، 325، 24 خنساء الزغيدي 64

 344 دحمان مجيد 62

 22 دعاء علي محمد علي 62

 320، 325 دليلة بلحارث 67

 24 ديردري كيورجارد 62

 325، 373، 322، 003 دينا محمد فتحي عبد الهادي 66

 502 رانيا أديب غانم 000

 25 رانيا رمضان عثمان 000

 522، 022 رانيا عثمان 005

 576 رباب رشوان 003

 254، 23 رباح فوزي محمد 004

 533، 500 ربحي مصطفى عليان 002

 225 رحيم عبود 002

 224 رشيد مزالح 007

 302 (مشرف)الرضية آدم محمد  002

  332، 543 رغد عبد الهادي جواد الشمري 006

 27 رفل نزار عبد القادر الخيرو 000

 352، 526 مصطفىرنا كمال محمد  000

 332 (مشرف)رندة إبراهيم إبراهيم  005

 360 رندة إبراهيم عبد البر 003

 205 (مشرف) الحفيظ هالل رؤوف عبد 004

 52 ريا الدباس 002

 302 رياض بن لعالم 002

 362، 362 زهير باباو إسماعيل 007

 260، 260، 200، 520، 554 زين عبد الهادي 002

 323، 332 سعيدزينب صالح  006

 427 سالم بن محمد السالم 050

 530 سالي سمير شاكر محمد 050

 542 سالي مكلوم 055

 522، 524 سامح زينهم عبد الجواد 053

 320 سامر إبراهيم باخت 054
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، 205، 222، 532، 550، 550 سحر حسنين ربيع 052

203 
 22 (مشرف)سحر حسنين ربيع  052

 322 سرفيناز أحمد حافظ 057

، 425، 436، 326، 300، 26 سعد بن عبد العزيز المفلح 052

200 
 477 سعد الزهري 056

 342 (مراجع)سعد محمد الهجرسي  030

 323، 320 سعيد ضامن الجوماني 030

 65 سعيد علي سعيد 035

 25  سلوى السعيد 033

 263 سلوى علي ميالد 034

 430، 322 سمية سيف الشامسي 032

 22 (مشرف)سميرة خليل محمد خليل  032

 405 سهام الزغيدي 037

 550 سهام شمس الدين 032

 25، 74، 6، 2 صالح سهير إبراهيم حسن 036

 526 سوزان مصطفى فلمبان 040

 527 السيد السيد النشار 040

 302، 566 السيد صالح الصاوي 045

 066 السيد عبد الحميد 043

 56 الجابري سيف عبد اهلل بن حمود 044

 022، 050 شادية الحنفي 042

 222 شخوم سعدي 042

 256-257، 356، 333 شريف كامل شاهين 047

 042 (مشرف)شريف كامل شاهين  042

 307 شعبان عبد العزيز خليفة 046

 306، 0 (مشرف)شعبان عبد العزيز خليفة  020

 323 (مشرف)شمس األصيل محمد علي  020

 363 شهرزاد جبارة 025

 423 شوقي سالم 023

 000 شيماء حامد سلمان 024
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 045 الشيماء فوزي الزعفراني 022

 220، 276 صفوة بدير أحمد 022

 200 صالح بن حمد السحيباني 027

 370، 422 صالح بن سليمان الزهيمي 022

 227 صالح بن قربة 026

 202، 464، 422، 422 صالح الشمري 020

، 442، 432، 452، 405، 20 صالح المسند 020

420 ،420 ،420 ،424 ،422 ،

470 ،465 ،467 ،202 ،202 ،

252 
 76 (محاور)صالح المسند  025

 502، 23 (مترجم)صالح المسند  023

 344 صبرينة كبوشي 024

 223 صالح الدين بن عيسى 022

 474 ضياء عبد القادر الجاسم 022

 203 الطاهر محمد الشريف 027

 252، 220 عابد سليمان المشوخي 022

 402 عادل القاسم 026

 202 محمد اهلل عبد علي الباسط عبد 070

 320 (مشرف)عبد الباقي يونس إسماعيل  070

 422 عبد الجبار العبد الجبار 075

 525 عبد الحميد ريحان 073

 270 عبد الرحمان هزرشي 074

 252 عبد الرحمن غالب دبور 072

 575 (مترجم)الرحمن بن غالب دبور عبد  072

 222 عبد الستار الحلوجي 077

 324، 323 (مشرف)عبد الستار عبد الحق الحلوجي  072

 223 (مراجع، مقدم) عبد الستار عبد الحق الحلوجي 076

 462 عبد العزيز محمد النهاري 020

 220، 242 عبد القادر أحمد عبد القادر 020

، 206، 426، 422، 434، 500 الرحمن الزيد عبد الكريم بن عبد 025

207 
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 270، 226 عبد الكريم عوفي 023

 463 عبد اهلل بن أحمد الفيفي 024

 63 عبد المجيد مهنا 022

 264 عبد المحسن الشريف 022

 54 (مشرف) عبده المخالفي 027

 274 عبده محمد المخالفي 022

 330 عثمان بن محمد األسمري 026

 424 بن محمد الشريفعدنان  060

 443 عدنان جالمنة 060

 506 (معد، معرب)عدنان عبد اهلل الشريف جالمنة  065

 247 عزة حسن 063

 522 عزة فاروق جوهري 064

 522، 023 عزيزة علي محمدي 062

 335 عصام منصور 062

 27 عفاف صالح أحمد بابكر 067

 005 عفاف مصطفى كروم 062

 232 الستار مغاوريعالء عبد  066

 400 علي بخيت سليمان 500

 427 علي بن سليمان الصوينع 500

 507 علي بن شويش الشويش 505

 70، 22 علي كمال شاكر 503

 347 (مشرف)علي كمال شاكر  504

 0 إمام علياء محمد 502

 200 عماد بدر الدين أبو غازي 502

 00 عماد زيدان   507

 520 الرحمنعمر حسن عبد  502

  233، 56 عمر سليمان فضل اهلل 506

 222 عمر عروي 500

 25 عمرو فاروق المصري 500

 422 عوض عثامنة 505

 060 غادة دمشق 503

 304، 025، 045 (مشرف)غادة عبد المنعم موسى  504



 في االنتاج الفكري العربيمستقبل الفهرسة   
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 272 غنية خماس صالح 502

 202 فاطمة أحمد السامرائي 502

 322 فاضل حسين 507

 553 فاطمة إبراهيم غريب خميس 502

 324 فاطمة شباب 506

 54 فاطمة على الخوالني 550

 222، 324 فاطمة محمد عبد السالم 550

 253، 223 فراج عطا سالم 555

 220 فضل جميل كليب 553

 502 فضل عبد الرحيم عبد اهلل 554

 226، 460، 06 فؤاد حمد رزق فرسوني 552

 220 فؤاد محمد خليل 552

 200، 200 فهد بن عبد اهلل الضويحي 557

 444 فهد بن ناصر العبود 552

 000-62 الفهرس العربي الموحد 556

 202، 207، 466، 403 فيصل بن عبد الرحمن معمر 530

 402 فيفيان محمد عبد السميع 530

 5 الخالدي قاسم محمد محمود 535

 272 كريستين نوجاريه 533

 0 (مشرف) كريم حسام الدين 534

 030 كمال فرحات نبهان 532

 225 لبنى قاسم محمد رؤوف 532

 305 ،307، 550، 060 ليلى سميع 537

 236، 534 (عارض)ليلى سيد سميع  532

 50 ماجدة حامد عزو 536

 022، 036، 64، 04 ماجدة الشربيني 540

 00 ماجدة غريب 540

 527 مازن بن عمر خيرو 545

 327 مانفريد هير 543

 522 (عارض)ماهر مسعود  544

 306 مايكل جورمان 542

 252 مبارك سعيد سليمان 542
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 33 مبروكة الحشاني 547

 525 متولي النقيب 542

 206 مجدي جرجس سليمان 546

 222، 222 (تصوير، إضاءة) مجدي وهبة 520

 324 مجيد دحمان 520

 322 محمد إبراهيم حسن محمد 525

 22-24 حلميمحمد أحمد  523

 526 مرغالني الصمد محمد أمين بن عبد 524

 275 محمد األمين ولد أن 522

، 302، 303، 302، 564، 42 البوسعيدي محمد بن خميس بن حمد 522

370 ،362 ،273 

، 377، 322، 324، 325، 336 محمد بن صالح الخليفي 527

322 ،326 ،400 ،403 ،404 ،

402 ،205  

 503، 505 معوض أبو السعودمحمد حامد  522

 265 محمد حجازي 526

 306 (مشرف)محمد حسن عبد العظيم  520

 33 محمد حسون 520

 223 محمد حلمي إبراهيم 525

 420 محمد سالم الكندي 523

 323 محمد سعيد حنشي 524

 327 محمد الصالح نابتي 522

 472، 424 محمد الصغير جنجار 522

 420 محمد عادل القاضي 527

 207 محمد عبد الجواد شريف 522

 200، 200 (محاور) محمد عبد الحميد زكي 526

، 22، 26، 27، 30، 30، 53، 05 محمد عبد الحميد معوض 570

005 ،004-007 ،000 ،002 ،

032 ،020-024 ،020 ،020 ،

026-070 ،024 ،063-067 ،

504 ،506 ،552 ،530 ،535 ،

537 ،532 ،546 ،525 ،302 ،
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355، 367 ،207 ،237 ،232 ،

245 ،243 ،242 ،272 ،277 ،

204 ،202 ،206 

، 046، 032، 030، 007-003 (مترجم)محمد عبد الحميد معوض  570

022 ،026 ،552 ،540-545 ،

542-542 ،300 ،350 ،267-

200 
 ، 555، 024، 034 (عارض)محمد عبد الحميد معوض  575

 520 (معد، مترجم)محمد عبد الحميد معوض  573

 522 محمد عبد المولى محمود 574

 2 ضبش الواحد محمد عبد 572

، 507، 047، 043، 52، 50، 07 محمد فتحي عبد الهادي 572

574 ،563 ،374 ،372 ،376 ،

423 ،230 ،226 ،260 ،250-

255 
 23 (معرب)محمد فتحي عبد الهادي  577

 505 (مشرف)محمد فتحي عبد الهادي  572

 025 مبروك عبد العزيزمحمد  576

 473، 427، 422 محمد محمد أمان 520

 530 (مشرف)محمد النجار  520

 220 (مراجع) محمود أحمد إتيم 525

 372، 326، 050 محمود خليفة 523

 020 محمود سيد محمود يوسف 524

 320 محمود صالح إسماعيل 522

 220 (مشرف) محمود عباس حمودة 522

 524 الكريم الجنديمحمود عبد  527

 570 محمود عيسى 522

، 437، 457، 455، 307، 22 محمود مسروة 526

442 ،425 ،422 ،470 ،460 

 332 (مشرف)محمود محمود عفيفي  560

 447، 552 مركز الفهرس العربي الموحد 560

 22 (مترجم)مركز الفهرس العربي الموحد  565
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 342 مروة السباعي 563

 200 الشريف حامدالمزمل  564

 304، 305 مساعد بن صالح الطيار 562

 ، 023، 006، 60، 22 مصطفى أمين حسام الدين 562

 220، 352، 570، 020 (مشرف)مصطفى أمين حسام الدين  567

 306 مصطفى محمد عبد الحميد مجاهد 562

 302 معاوية مصطفى عمر 566

 450 (الرياض)مكتبة عبد العزيز العامة  300

 22 (الواليات المتحدة)مكتبة الكونجرس  300

 552، 502 مكتب التطوير(. الواليات المتحدة)مكتبة الكونجرس  305

 2 مكتبة الملك فهد الوطنية 303

مركز الفهرسة . مكتبة ودار مخطوطات العتبة المقدسة 304

 ونظم المعلومات

072-076 

 202 منهل عبد الحميد يوسف محمد علي 302

 562 منى حازم يحيى الحفاظ 302

 526 منى رازق مرزوق الراشدي 307

 522، 042 منى عبد الفتاح إمام مصطفى 302

 234، 027 منى فاروق محمد علي 306

 456 منير القايجي 300

 506 (معد، معرب)منير محمد سليم أبو بكر  300

 322 منيرة رشاد فهمي 305

 347 مها محمد رمضان مصطفى 303

 506 مهدلة شاهين عبد اهلل الحوسني 304

 322 موريس فريدمان 302

 520، 520 مؤمن النشرتي 302

 407 مؤيد يحيى خضير 307

 062 ميرغني أحمد عبد الحفيظ 302

 337 ناصر بن محمد السويدان 306

 02 نالين عبد اللطيف أوسو 350

 302 (مشرف)ناهد محمد سالم  350

 204 (عارض) المعثمنبيل بن عبد الرحمن  355

 433 نبيل دروغ 353
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 475 نبيل قمصاني 354

 507 نبيلة خليفة جمعة 352

 00 (مشرف)نبيلة خليفة جمعة  352

 23 (معرب)نبيلة خليفة جمعة  357

 342 نجالء أحمد يس 352

 525 غانم نذير 356

 527 نرمين إبراهيم علي اللبان 330

 332 (مشرف)نزار محمد قاسم  330

  202، 400 (مشرف)النسر عبد الفضيل سليم  335

 520، 577 نورة بنت ناصر الهزاني 333

 230، 256-257 هاشم فرحات سيد 334

 040 هاني محمد علي حماد 332

 462 هايل علي المذابي 332

 000 هدى سلمان صبار 337

 227 هزرشي عبد الرحمن 332

 300 هستر ماراياس 336

 372، 375 اهلل العباسهشام بن عبد  340

 26 هشام شريف همدر 340

 252 هشام فتحي البغدادي 345

 ، 035، 056، 72، 72 هشام فتحي مكي 343

 222، 222 (معد)هشام فتحي مكي  344

 220 هناء شكري عصفور 342

 352 هناء نعمة محمد 342

 204 هيا الفارس 347

 345 هيفاء أيوب ججاوي 342

 20 محمد عليوائل رفعت  346

 575 (محرر)واين جونز  320

 222، 222 غالي وليد غالي نصر 320

 235، 052 وليم كوبيكي 325

 072-073 ياسر سعيد 323

 25 ياسر الطائي 324

 46 ياسر مصطفى الدلجاوي 322
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 55، 04 ياسمين أيمن عبد المطلب 322

 223 ياسمين حسين محمد 327

 ، 353، 350، 576، 20، 77، 72 يسرية زايد 322

 322 (مشرف)يسرية عبد الحليم زايد  326

 23 (معرب)يسرية عبد الحليم زايد  320

 35 يوسف ابن شيخ 320

 225، 343 يوسف زيدان 325

 365، 370، 7، 4 يونس أحمد إسماعيل الشوابكة 323

 3 (محرر) يونس أحمد إسماعيل الشوابكة 324

322 Ayser Armiti 502 
322 Fatemeh Pazooki 022 ،027 

327 Fred Nesta (مشرف) 022 

322 Mohsen Haji Zeinolabedini 022 ،027 

326 Serhan Sami (مشرف) 502 

370 Sholeh 022 ،027 

 


