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تقديم

تقديم
بقلم
ا.د .محمد فتحي عبد الهادي
إذا كان تنظيم المعلومات هو أهم حلقة من حلقات دورة تداول المعلومات ونقلها ،فإن الفهرسة هى عصب تنظيم
المعلومات .فناتجها الملموس هو أدوات البحث واالسترجاع لكل من يرغب في الحصول على البيانات والمعلومات.
ورغم أن نشاط الفهرسة كان يتم في المكتبات المصرية الحديثة منذ نشأة تلك المكتبات في أواخر القرن التاسع
عشر ،وما يزال مستمرا حتى األن ،إال أنه لم يكن على النحو الذي يحقق أهدافه بكفاءة وفاعلية ،ومن هنا تأتي
أهمية هذه الوثيقة التي أحسب انها األولى على امتداد تاريخ نشاط الفهرسة في مصر والتي تقدم خطة عمل مفصلة
تنقل الفهرس ة من عمل يتم بصورة مرتجلة وفردية إلى عمل يعتمد على المعايير وفرق العمل.
إننا نقدم هذه الوثيقة التي أعدها فريق عمل كبير يضم عشرين خبيرا في مجال الفهرسة من أقسام مكتبات
ومعلومات وشر كات عاملة في حقل الفهرسة ونقدمها لمجتمع المكتبات والمعلومات في مصر بكل أطيافه.
وتتضمن خطة العمل تسعة مشروعات تقدم إطارا متكامال للنهوض بالفهرسة ووضعها في المسار الصحيح ليس
في مصر فقط وانما في العالم العربي كله .والمشروعات تغطي تعريب أحدث معيار للفهرسة (وما  )RDAعلى
المستوى العالمي وما يرتبط به من تدريس وتدريب ،وسياسة وطنية للتطبيق ،ومواصفات فنية وتقنية للنظم اآللية،
وملف استنادي وطني فضال عن الفهارس الحديثة متمثلة في الفهرس الوطني السحابي والفهارس الموحدة التي
افتقدناها.
وقد تكون لكل مشروع فريق عمل متخصص ،كما تضمن العمل كل ما يتعلق بالمشروع من حيث المبررات
واألهداف والخطوات واإلجراء ات التنفيذية والخطة الزمنية ،والقوى البشرية والتكلفة المادية والنواتج المتوقعة،
ومؤشرات قياس األداء.
إن األمل أن تلقى هذه الوثيقة ما تستحقه من دعم ومساندة تساعد على التنفيذ ،وأن تكون خارطة الطريق
لمستقبل مضيئ للفهرسة في مصر.
واهلل من وراء القصد
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saharrabei@yahoo.com
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 -18االستاذ محمود أبو الفضل الضوي
اخصائي معلومات ،شركة دار المنظومة
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 -19االستاذة أمينة عادل
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رئيس وحدة المعايير العربية
 .2األستاذة جميلة محمود حفني
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 .5األستاذة شادية حمدي عبد العزيز السوسي
مستشار

المراجعة اللغوية
األستاذ إبراهيم صبري المتولي
ماجستير المكتبات والمعلومات ،جامعة القاهرة
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مقدمة

مقدمة
د .محمود خليفة ،المقرر الفني للفريق
في الخامس من مارس  ، 6102وفي رحاب مكتبة مصر العامة ،نظمت البوابة العربية للمكتبات والمعلومات ندوة
علمية حملت عنوان "مستقبل الفهرسة في مصر" .تحدث فيها الدكتور مصطفى حسام الدين ،استاذ المكتبات
المساعد بقسم المكتبات جامعة القاهرة ،وأدارها الدكتور هشام فتحي مكي.
وقد ناقشت الندوة التحديات التي تواجه المكتبات في مصر في مجال الفهرسة بخاصة والضبط الببليوجرافي
بعامة إزاء الثورة التي حدثت في هذا المجال ،بدءا من ظهور المعيار العالمي الجديد للفهرسة  ،RDAوتواتر
الحديث حول جهود إصدار النموذج المعياري BIBFRAMEبديال للشكل االتصالي المعياري  ،MARC21وغيرها
من التطورات والتغ يرات ،الى جانب الخطوات التي ينبغي القيام بها على المستوى الوطني لمجابهة هذه التحديات.
وقد شهدت الندوة حضور كثيف من ممثلين مختلفين لمجتمع المكتبات والمعلومات في مصر ،وتفاعل الحضور
مع ما دار في الندوة من مناقشات ،وطالبوا الخروج بخطة عمل تنفيذية ،وهو ما دفع البوابة العربية للمكتبات
والمعلومات إلى عقد الحلقة الثانية من الندوة.

1

وفي  60مايو  6102وفي رحاب مكتبة مصر العامة أيضا ،نظمت البوابة العربية للمكتبات والمعلومات الحلقة
الثانية من الندوة بمشاركة ممثلين لمختلف أطراف مجتمع المكتبات والمعلومات في مصر؛ من اجل الخروج
بخطة عمل يتشارك الجميع في وضعها وتنفيذها .فقد شارك فيها ممثلين عن كل من :المكتبة الوطنية،
والمكتبات البحثية الكبرى ،واألقسام األكاديمية ،والمكتبات العامة ،والمكتبات الجامعية ،والمكتبات
المدرسية ،والجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ،والمكتبات التي طبقت المعيار العالمي الجديد للفهرسة.
وتم تنظيم الندوة بحيث يتولى كل ممثل من هذه األطراف طرح رؤيته ومقترحاته لوضع خطة العمل المتعلقة
بكل الجوانب والقضايا والمشكالت المتعلقة بمستقبل الفهرسة في مصر.

2

تحدث في الندوة كل من:
 ا .د .محمد فتحي عبد الهادي ،استاذ المكتبات بجامعة القاهرة ا .د .رؤوف هالل ،مديرالمكتبة الوطنية المصرية ا .د .خالد عبد الفتاح ،رئيس وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات ا .د .أماني جمال مجاهد ،رئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ا .أحمد أمان ،نائب مديرمكتبة مصرالعامة ا .مصطفى جنبه ،مسؤول الفهرس الموحد للمكتبات المدرسية بمصر د .صالح حجازي ،مدير مكتبة الجامعة األلمانية1
2

 مزيد من المعلومات حول الندوة األولى وتسجيل لها في الرابط التاليhttp://cybrarians.org/phase1.html : -مزيد من المعلومات حول الندوة الثانية وتسجيل لها في الرابط التاليhttp://cybrarians.org/phase2.html :
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 د .هشام فتحي مكي ،نائب رئيس قسم الحاسبات بمكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة ا .رانيا عثمان ،رئيس قسم مكتبات المستقبل بمكتبةاالسكندرية ا .شادية الحنفي ،مديرالضبط االستنادي بمكتبة الجامعة االمريكية بالقاهرة ا .هبة اسماعيل ،المدير الفني لمكتبات جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمعوقد انتهت الندوة إلى اصدار بيان بعنوان "مستقبل الفهرسة في مصر" جاء في هذا البيان ما يلي:

3

أوالً :تشكيل فريق عمل من كافة ممثلي قطاعات مجتمع المكتبات في مصر.
ثانياً :يتولى الفريق تنفيذ المهام التالية:
 .0إعداد الخطة التفصيلية
 .6وضع آليات التنفيذ
 .3إقتراح جهود التعاون والتنسيق
 .4متابعة تقييم األداء ونتائج العمل بصفة دورية
ثالثاً :أن تشمل الخطة على المحاور اآلتية:
 .0تعريب معيار "وما  "RDA:وإتاحته
 .6سياسة الفهرسة الوطنية
 .3الجوانب التقنية المتعلقة بالمواصفات الواجب توافرها في النظم االلية المستخدمة
 .4الموقف تجاه التسجيالت الببليوجرافية واالستنادية المقروءة آليا المتاحة بالمكتبات المصرية
 .5الموقف تجاه BIBFRAME
 .2برامج التدريب على المستوى المحلى والوطني
 .7برامج التعليم والمقررات الدراسية
 .8مشروعات البحوث المقترحة لتقديم حلول عملية
 .9مبادرات وجهود التنسيق والتعاون
 .01موارد التمويل :الفرص واإلمكانات المتاحة
رابعاً :يجتمع الفريق دورياً ،على أن يحدد الفريق مقرره وماينه في أول إجتماع له .كما يمكن للفريق أن يدعو
من يريد حضور اجتماعاته واالشتراك في جهوده.
خامساً :تتولى البوابة العربية للمكتبات مهام االمانة الفنية للفريق والنافذة التى يتاح من خاللها أنشطته ووثائقه
ونتائج اجتماعاته.
سادساً :تُنشر الخطة بعد اعدادها المبدئي على نطاق واسع ويُدعى مجتمع المكتبات لمناقشتها واإلضافة اليها او
الحذف منها او تعديلها خالل فترة زمنية محددة

3

 -بيان الندوة http://www.cybrarians.org/files/cf/statement_final.pdf :
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سابعاً :تطرح الخطة في صيغتها النهائية في موعد ال يتعدى  2أشهر من تاريخ  60مايو ( 6102أي في غضون شهر
ديسمبر  )6102وذلك في اجتماع وطني عام يعقد لهذا الشأن تنظمه الجمعية المصرية للمكتبات.
وتنفيذا لهذا البيان تشكل فريق عمل تطوعي تكون من كل من:
 .1األستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الهادي
 .2األستاذ الدكتور رؤوف هالل
 .3االستاذ الدكتور خالد عبد الفتاح
 .4االستاذة الدكتورة أماني مجاهد
 .5االستاذ أحمد أمان
 .6الدكتور صالح حجازي
 .7الدكتور هشام مكي
 .8االستاذة رانيا عثمان
 .9االستاذة هبة اسماعيل
 .11الدكتور مصطفى حسام الدين
 .11الدكتور محمود خليفة
 .12االستاذة شادية الحنفي
 .13األستاذ مصطفى جنبة
 .14الدكتورة ليلى سميع
 .15الدكتورة سحر ربيع

 .16الدكتورة دينا عبد الهادي
ومع بدء العمل وتشكيل فرق عمل صغيرة ،تم إضافة أعضاء جدد لفريق العمل ،وهم:
 .0االستاذ أيمن المصري
 .6االستاذ محمود أبو الفضل الضوي
 .3االستاذة أمينة عادل
 .4االستاذة عزيزة علي محمدي
وقد عقد الفريق ثالثة اجتماعات كان أبرز ما جاء فيها ما يلي:
االجتماع األول
عقد في تمام الحادية عشر من صباح السبت  4من يونيو  6102بمكتبة مصر العامة ،وقد ناقش االجتماع
الموضوعات التالية:
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 .1جوانب اجرائية
قرر الفريق باالجماع اختيار االستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الهادي رئيساً للفريق ،والدكتور مصطفى حسام
الدين نائباً للرئيس ،والدكتور محمود خليفة مقررا فنيا للفريق.
 .2توزيع أعضاء الفريق على محاور العمل واللجان والمشروعات
حدد الفريق  9مشروعات رئيسية لتكون خطة عمل ل تطوير مستقبل الفهرسة في مصر ،على أن يتم إعداد مخطط
محدد لكل منها ،وتم توزيع مهام ومسؤوليات اعداد هذه المخططات على أعضاء الفريق كما يلي:
فريق العمل

المشروع

 ا .رانيا عثمان

.0

تعريب معيار وما RDA

.6

السياسة الوطنية المصرية للفهرسة

 د .مصطفى حسام الدين

.3

الفهرس الوطني المصري السحابي

 ا.د .خالد عبد الفتاح

.4

الملف االستنادي الوطني المصري لألسماء

.5

المقرر الدراسي للفهرسة في اقسام المكتبات

 ا .د .محمد فتحي عبد الهادي

والمعلومات في مصر

 د .دنيا فتحي

 د .محمود خليفة

 ا.د .رؤوف هالل
 د .ليلى سيد سميع
 ا .أيمن المصري
 ا .شادية الحنفي

 د .سحر ربيع
 د .أماني مجاهد

.2

البرنامج التدريبي على معيار وما RDA

.7

الفهرس الموحد للمكتبات العامة في مصر

.8

الفهرس الموحد للمكتبات المدرسية في

 د .محمود خليفة
 د .صالح حجازي
 ا .أحمد أمان
 ا .هبة اسماعيل
 ا .مصطفى جنبه

مصر
.9

تحديث المواصفات الفنية والوظيفية للنظم

 د .هشام مكي

اآللية للمكتبات ونظم إدارة المحتوى

 ا .أيمن المصري

واالستعداد للنموذج المعياري BIBFRAME
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 .3االتفاق على أسلوب عمل الفريق
يتم إعداد مخطط كل مشروع في حدود عشر صفحات ،على أن يشتمل على النقاط التالية:
 oأسم المشروع
 oفريق االعداد
 oمبررات المشروع
 oالهدف من المشروع
 oالخطوات واالجراءات التنفيذية للمشروع
 oالخطة الزمنية المقترحة للتنفيذ
 oالقوى البشرية الالزمة للتنفيذ
 oالتكلفة المادية
 oالنواتج المتوقعة
 oمؤشرات قياس االداء
 .4الخطة الزمنية لالنتهاء من مخططات المشروعات
 oاالنتهاء من كل مخطط وارساله قبل  3سبتمبر باسبوع على االقل.
 3 oسبتمبر :اجتماع فريق العمل لمناقشة مخططات المشروعات.
 64 oسبتمبر :االنتهاء من الصياغة النهائية لكل المشروعات بعد المالحظات التي تنتج عن اجتماع
الفريق
 8 oأكتوبر :االعالن عن المشروعات واتاحتها لمجتمع المكتبات والمعلومات في مصر لتلقى
التعليقات عليها
االجتماع الثاني
عقد في تمام الثانية عشرة من صباح يوم السبت الموافق  3سبتمبر  6102بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك ،وقد
ناقش االجتماع الموضوعات التالية:
 .1عرض ومناقشة المشروعات التي تم االنتهاء منها
قام كل فريق بعرض ا لمشروع الخاص به ،وبعد االنتهاء من العرض تم مناقشة المشروع مع باقي أعضاء الفريق،
وأسفر النقاش عن عددال بأس به من التعليقات والمالحظات الخاصة بكل مشروع ،وتمت مطالبة كل فريق
باالنتهاء من التعديالت المقترحة خالل االجتماع.
 .2تحديد خطة العمل القادمة وموعد االجتماع القادم
 تضاف المقترحات التي تم طرحها في هذا االجتماع للمشروعات واجراء ما قد يتطلبه ذلك من تعديالت طفيفة.
 ترسل المشروعات في صيغتها النهائية قبل  8أكتوبر .6102
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 تتاح المشروعات لمجتمع المتخصصين من اجل المناقشة في  8أكتوبر  ،6102وفتح الباب لتلقي المقترحات
من المجتمع لمدة شهر.
 جمع المقترحات الواردة من المجتمع ،وصياغة المشروعات بشكل نهائي واصدار وثيقة بالمشروعات ونشرها
للجميع.
 االجتماع القادم :الخميس  3نوفمبر  ،6102في ضيافة ا.د .خالد عبد الفتاح ،بوحدة المكتبة الرقمية بالمجلس
األعلى للجامعات ،ومقرها جامعة القاهرة.
 .3اضافة بعض االعضاء الجدد إلى فريق العمل
 ا .محمود أبو الفضل ،وشارك في إعداد مشروع الفهرس الموحد للمكتبات المدرسية
 ا .أمينة عادل ،وشاركت في مشروع البرنامج التدريبي ممثالً للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات
االجتماع الثالث
عقد في تمام الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق  3نوفمبر  6102بوحدة المكتبة الرقمية بالمجلس
األعلى للجامعات ،وقد تناول االجتماع الموضوعات التالية:
 .1التصور المقترح للمحتويات والصيغة والشكل النهائي للوثيقة

عرض الدكتور مصطفى حسام الدين تصوراً مقترحا للوثيقة ،وبعد المناقشات والمقترحات التي قدمت من السادة
الحضور ،تم االتفاق على طرح الوثيقة وفقا لما يلي:
 .0العنوان" :مستقبل الفهرسة في مصر :خطة عمل"
 .6المحتويات
 تقديم الوثيقة بقلم االستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الهادي
 مقدمة عامة توضح فكرة الوثيقة وفريق العمل وبداية ظهور الفكرة وتطورها واالمور االدارية
المتعلقة ،ويكتبها محمود خليفة
 ملخص تنفيذي يوضح اهداف ومبادئ الوثيقة مع عرض موجز لمشروعات ،ويكتبه كل من :د.
خالد عبد الفتاح ،ود .مصطفى حسام الدين
 النصوص الكاملة للمشروعات التسعة
 قائمة ببليوجرافية بكل ما صدر عن الفهرسة بصفة عامة وعن المعيار العالمي الجديد للفهرسة
 RDAفي اإلنتاج الفكري العربي خالل الفترة من  ،6102-6115ويعدها ا.عزيزة علي محمدي.
 .2األسلوب المقترح لطرح الوثيقة واتاحتها كاملة لمجتمع المكتبات والمعلومات في مصر
 تصدر الو ثيقة في شكل إلكتروني وتتاح على موقع البوابة العربية للمكتبات والمعلومات.
 وتصدر في شكل مطبوع وتنشر للعامة.
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 .3المؤسسات والجهات المصرية المعنية التي ستقدم الوثيقة اليها
سيتم اتاحة الوثيقة في طبعات محدودة وإرسالها إلى الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بها من مشروعات ،على أن يرفق
بكل نسخة خطاب موجه إلى الجهة المعنية وموضح به الدور الذي يمكنها القيام به ،والجهات التي سيتم
مراسلتها هى:
 .0دار الكتب الوطنية
 .6مكتبة االسكندرية
 .3الجامعة األمريكية بالقاهرة
 .4اإلدارة العامة للمكتبات المدرسية بوزارة التربية والتعليم
 .5الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات
 .2الوحدة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات
 .7مركز تقويم واعتماد هندسة البرمجيات بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 .8منظومة مكتبات مصر العامة
 .9جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع
 .01األقسام االكاديمية للمكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية
 .00شركات النظم اآللية إلدارة المكتبات في مصر
 .4تحديد الموعد المقترح لطرح الوثيقة ،والموعد المقترح لتقديم الوثيقة للجهات والمؤسسات المصرية
المعنية
اتفق الفريق على المهام والمواعيد التالية في سبيل االنتهاء من الوثيقة وإصدارها كما يلي:
 62 نوفمبر :يتم االنتهاء م ن جميع التعديالت في المشروعات وكتابة الصياغة النهائية.
 62 نوفمبر :االنتهاء من التقديم والتعريف بالوثيقة والملخص التنفيذي.
 3 ديسمبر :تكون الوثيقة جاهزة في شكلها النهائي والبدء في ارسالها للجهات المعنية.
 يناير  :6107تلقي أي مالحظات او تعليقات من الجهات المعنية واضافتها للوثيقة لتصبح جاهزة للطباعة
 يتم تحديد موعد تدشين الوثيقة الحقا بناء على قبول أحد الجهات لنشر الوثيقة ،على أن يحدد حفل
التدشين بناء على إجراءات عملية النشر والوقت المستغرق في ذلك.
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ملخص تنفيذي
بقلم
د .مصطفى حسام الدين
ا .د .خالد عبد الفتاح محمد
تهدف خطة العمل الى تمكين مجتمع المكتبات والمعلومات في مصر من مواجهة التحديات الفنية والتقنية التي
فرضتها التطورات والتغييرات التي حدثت خالل السنوات األخيرة في مجال فهرسة مصادر المعلومات على المستوى
العالمي وما يرتبط بها من عمليات وانشطة وخدمات .وتتمثل هذه المواجهة في تسعة مشروعات تحقق هدفين:
األول توفير البنية األساس لتطوير واقع الفهرسة في مصر وما يرتبط بها من عمليات وانشطة وخدمات سواء فيما
يتعلق بمعايير "المحتوى " و"التكويد والتركيب" ،أو السياسات ،أو الضبط االستنادي ،أو النظم االلية
المستخدمة ،أو التعليم والتدريب ،أو الفهارس وغيرها من األدوات التي تمثل ثمرة كل ذلك.
والثاني توفير الظروف الموضوعية لخلق افاق أرحب الستثمار هذه البنية األساس في تطبيقات متقدمة تحقق
إمكانات أفضل للكشف عن والتعريف بالتراث الفكري الضخم الذي تقتنيه او توفره المكتبات وغيرها من
مرافق المعلومات ومستودعات التراث اإلنساني في مصر ،واتاحته لكل المستفيدين عبر قنوات وأدوات وخدمات
معيارية تطبق أحدث التقنيات الحديثة والمعاصرة.
روعي في اعداد هذه الخطة ،واختيار ما تضمنته من مشروعات ،وفي التخطيط إلعدادها وتنفيذها المبادئ االتية:
 المشاركة الفعالة من قبل مختلف قطاعات مجتمع المكتبات والمعلومات في مصر
 ان يكون للمشروعات المختارة مردود مؤثر على المستوى الوطني
 ان يكون للمكتبة الوطنية "دار الكتب المصرية" دور فاعل في االعداد والتنفيذ لهذه المشروعات
 ان يكون منطلق تنفيذ هذه المشروعات "منطلق امامي" ،بمعنى انه يبدا من نقطة زمنية معينة وينطلق
لألمام تاركا معالجة ما سبق لمشروعات أخرى يجري التخطيط لها فيما بعد
 ان يبدا تنفيذ هذه المشروعات عندما تتوافر الحدود الدنيا للمقومات الالزمة لتنفيذه دون انتظار لتوافر
"كل" المقومات
 االعتماد على التمويل المحلي لهذه المشروعات قدر اإلمكان
 االلتزام بالمعايير والمواصفات والترقيمات الدولية
 المشاركة بفعالية في الجهود الدولية للضبط الببليوجرافي واالستنادي
تتضمن خطة العمل المشروعات االتية:
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المشروع األول"تعريب معيار (وما )RDA :واتاحته
يهدف المشروع الى اتاحة المعيار واداته على الويب " "RDA TOOLKITباللغة العربية ،متضمنا نص المعيار،
والمفردات ،وعناصر البيانات ،وجداول المقابلة ،والعالقات ،والخطط ،وغيرها من النصوص المتاحة ،فضال عن
ضمان اتاحة التعديالت واالضافات ،الى جانب تقديم أمثلة ونماذج من التراث الفكري العربي.
المشروع الثاني "سياسة الفهرسة الوطنية"
يهدفالمشروع الى اصدار وثيقة تحدد التفضيالت واالختيارات واالضافات المصرية للمصطلحات ،وعناصر البيانات،
ولغة الوصف وهجائيته ،ومستوياته ،وصيغة تسجيل األرقام ،والتواريخ والتقاويم ،ووحدات القياس ،وخطط
التكويد ،واالختصارات ،والرموز المستخدمة ،وأساليب وصيغ تسجيل وعرض بيانات الوصف ونقاط االتاحة،
وتسميات وسائم األدوار والعالقات ،وذلك في إطار ما تشير اليه التعليمات واالرشادات في المعيار العالمي لفهرسة
المصادر واتاحتها (وما)RDA :
المشروع الثالث "الملف االستنادي الوطني لألسماء"
يهدف المشروع الى انشا ء أداة استنادية تعاونية وطنية مبنية وفق أحدث المعايير والمتطلبات الفنية والتقنية من
اجل الضبط االستنادي لألسماء الوطنية :االفراد ،والهيئات ،واألماكن الجغرافية ،وعناوين المؤتمرات ،والعناوين
المقننة .تسهم هذه األداة في زيادة كفاءة عمليات استرجاع المعلومات والوصول اليها ،والمشاركة في الجهود
الدولية في هذا اإلطار.
المشروع الرابع "مقرر دراسي للفهرسة والميتاداتا"
يهدف المشروع الى وضع توصيف مقرر دراسي للفهرسة والميتاداتا يصلح للتدريس بأقسام المكتبات والمعلومات
بالجامعات المصرية متضمنا األهداف والوحدات وطرق التدريس والمصادر ،بحيث يواكب التطورات الفنية
والتقنية في تنظيم المعلومات في بيئة الويب ،ويتيح للطالب النماذج واالمثلة والتمارين من التراث الفكري
العربي ،ويقدم لهم مرشدات قرائية إضافية لزيادة معارفهم ومهاراتهم.
المشروع الخامس " البرنامج التدريبي الوطني على معيار (وما)RDA :

يهدف المشروع الى وضع برنامج تدريبي وطني للمفهرسين في مصر ،يوفر لهم إمكانات التحصيل المعرفي
واألداء المهاري لمعيار (وما  .( RDA:يستند هذا البرنامج من حيث البنية والمحتوى على البرنامج الذي وضعته
مكتبة الكونجرس االمريكية لتدريب المفهرسين األمريكيين على المعيار ،على ان يصاحب البرنامج امثلة
ونماذج من التراث الفكري العربي.
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المشروع السادس " الفهرس السحابي المصري":
يهدف المشروع الى وضع إطار عمل وآل يات بناء فهرس وطني يعتمد تقنيات الحوسبة السحابية ،بحيث يشكل عند
اتمامه أداة متكاملة تشارك فيها كافة المكتبات المصرية التي لها فهارس إلكترونية على الويب .يتضمن ذلك
أيضا وضع تصور لمواصفات الفهرس السحابي المصري من حيث البنية التحتية ومتطلباتها ،والمؤسسات
المشاركة ،ونموذج المشاركة والعضوية ،واليات نقل البيانات (التصدير واالستيراد) ،وإجراءات الحفظ.
المشروع السابع " الفهرس الموحد للمكتبات العامة في مصر ":
يهدف المشروع الى انشاء فهرس موحد مقروء اليا ومتاح على الويب يحتوي على البيانات الببليوجرافية وبيانات
االقتناء التي تصف ما يتوافر في المكتبات العامة المصرية من مصادر المعلومات بمختلف اشكالها ونوعياتها.
يتضمن المشروع وضع تصور لتحديد االليات والخطوات التنفيذية الالزمة لتمييز التسجيالت التي تصف
"المجموعة البؤرية " ضمن هذه المقتنيات أي المجموعة التي تمثل االحتياجات المعلوماتية األساسية للمستفيدين
من المكتبات العامة في مصر.
المشروع الثامن " الفهرس الموحد للمكتبات المدرسية في مصر":
يهدف المشروع الى انشاء فهرس موحد مقروء اليا ومتاح على الويب يحتوي على البيانات الببليوجرافية وبيانات
االقتناء التي تصف ما يتوافر في المكتبات المدرسية المصرية من مصادر المعلومات بمختلف اشكالها ونوعياتها.
يتضمن المشروع وضع تصور لتحديد االليات والخطوات التنفيذية الالزمة لتمييز التسجيالت التي تصف
"المجموعة المعيارية" من مصادر المعلومات التي توصي بها وزارة التربية والتعليم المصرية لكل مرحلة دراسية،
والتي تالئم احتياجاتهم المعلوماتية.
المشروع التاسع "المواصفات الفنية والوظيفية للنظم االلية":

يهدف المشروع الى تحديد المواصفات الفنية والوظيفية التي ينبغي ان تتوافر في النظم االلية التي تستخدم في
مصر إلدارة أنشطة وعمليات ووظائف المكتبات في بيئة الويب ،وخصوصا ما يتعلق بالنظامين الفرعين الفهرسة
والفهرس ،وذلك لتالئم التطورات والتغييرات التي يفرضها تطبيق معيار الفهرسة (وما ،) RDA:سواء ما يتعلق ببنية
قاعدة البيانات ،او الخصائص المميزة للجيل الجديد من الفهارس ،او اتاحة أدوات الكشف عن المعلومات عبر
الويبweb-scale discovery tools :
يقتضي تنفيذ خطة العمل تولى االضطالع بم سؤولية االشراف على اعداد وتنفيذ هذه المشروعات الهيئات
والمؤسسات المصرية االتية:
-6مكتبة اإلسكندرية ،مشروع "تعريب وما"RDA :
-2المكتبة الوطنية (دار الكتب المصرية) ،مشروع "السياسة الوطنية للفهرسة"
-3المكتبة الوطنية (دار الكتب المصرية) ،مشروع "الملف االستنادي الوطني لألسماء"
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يشاركها كل من :مكتبة اإلسكندرية ،اتحاد مكتبات الجامعات المصرية
-4قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات ،مشروع "مقرر دراسي للفهرسة والميتاداتا"
جامعة القاهرة
-5الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ،مشروع " البرنامج التدريبي الوطني على وما"
 -1وحدة المكتبة الرقمية ،المجلس األعلى للجامعات المصرية ،مشروع "الفهرس السحابي المصري"
-1منظومة مكتبات مصر العامة ،مشروع "الفهرس الموحد للمكتبات العامة في مصر"
يشاركها :جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع
-1اإلدارة العامة للمكتبات المدرسية ،وزارة التربية والتعليم ،مشروع "الفهرس الموحد للمكتبات المدرسية في
مصر"
 -1مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،مشروع "المواصفات الفنية
والوظيفية للنظم االلية"
يتوقع ان يستغرق تنفيذ خطة العمل بكافة مشروعاتها ثالث سنوات 2261-2261

22

المشروعات

المشروعات
المشروع األول :تعريب معيار (وما )RDA :واتاحته
المشروع الثاني :السياسة الوطنية المصرية للفهرسة
المشروع الثالث :الفهرس الوطني السحابي
المشروع الرابع :الملف االستنادي الوطني
المشروع الخامس :المقررات الدراسية للفهرسة
المشروع السادس :برنامج تدريبي على قواعد وما RDA
المشروع السابع :الفهرس الموحد للمكتبات العامة
المشروع الثامن :الفهرس الموحد للمكتبات المدرسية
المشروع التاسع :المواصفات الفنية والتقنية للنظم اآللية

12

مستقبل الفهرسة في مصر

11

تعريب معيار "وما" وإتاحته

المشروع األول

تعريب معيار "وما" ( )RDAوإتاحته
مشروع ترجمة وصف المصادر وإتاحتها :إصدار نسخة عربية من مجموعة أدوات وصف
المصادر وإتاحتها

ا .رانيا عثمان
د .محمود خليفة

المحتويات
 - 2مقدمة
 – 1نطاق المشروع
– 2الحاجة لنسخة عربية من وصف المصادر وإتاحتها
 - 4اإلجراءات
–5فريق عمل الترجمة
 – 6نشر وتوزيع وصف المصادر وإتاحتها

– 1مقدمة
وصف المصادر وإتاحتها هو معيار الوصف الببليوجرافي الجديد ويعرف بأنه المعيار السابق لـقواعد الفهرسة
األنجلو أمريكية ،الطبعة الثانية .وهو عبارة عن مجموعة من المبادئ التوجيهية الت يتشير إلى كيفية وصف
الموارد ،مع التركيز على أجزاء المعلومات (أو الخصائص) التي غالبا ما يحتاجها المستخدم.
سيسهل وصف المصادر وإتاحتها وصف العالقات بين الموارد ذات الصلة ،وبين الموارد واألشخاص أو الهيئات التي
ساهمت في خلق هذا المورد .يضيف وصف المصادر وإتاحتها المزيد من التعقيدات واألعباءعلى المفهرسين في
التعامل مع المصطلحات الجديدة وفكرة فهم المفاهيم الجديدة المرتبطة بوصف المصادر وإتاحتها.
ترتكز أداة الفهرسة الجديدة أساسا على نماذج مفاهيمية للبيانات الببليوجرافية ومعايير ( )FRBRو( )FRADالتي
نشرت ألول مرة من قبل االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ( ،)IFLAمع ذلك فهي مختلفة عندما يتعلق األمر
بالتطبيق مما يجعل من الصعب حقا فهم وصف المصادر وإتاحتها بسبب عالقتها بهذه النماذج.
12
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تلبي هذه األداة الجديدة  RDAالحاجة إلى أداة فهرسة جديدة والنابعة من ظهور عدد ضخم من األشكال الرقمية
والصعوبة التي تواجه المفهرسين في التعامل مع أشكال غير الكتاب باستخدام قواعد الفهرسة نفسها المستخدمة
في األشكال المطبوعة .أيضا ،هناك زيادة كبيرة في األشكال المتعددة التي تظهر في سوق الكتاب وتشير في
اآلونة األخيرة إلى التحول من األشكال المطبوعة إلى تلك الرقمية التي تتطلب أدوات وصفية تستخدم لتكون
أكثر مرونة وفقا لتغير طبيعة أشكال المواد.
 – 2نطاق المشروع
الهدف من هذا المشروع هو توحيد وتقييس نشاط الفهرسة الوصفية في المكتبات العربية من خالل تطبيق قواعد
جديدة للفهرسة المعيارية الدولية تتفق مع اتجاه تطور المكتبات العالمية والوضع الفعلي للمكتبات العربية في
التطور نحو المكتبات الرقمية؛ يهدف المشروع إلى نشر نسخة تحتوي على آخر التحديثات ومعايير الجودة
الخاصة بوصف المصادر وإتاحتها باللغة العربية كأداة لضمان توحيد نشاط الفهرسة الوصفية.
وترجمة وصف المصادر وإتاحتها تعد خطوة جديدة للتنمية في المنطقة العربية في عملية التطبيق ،حيث تساعد
مجتمعها المكتبي على إضافة أداة فهرسة معيارية أخرى للنظام كله ،وتدعم بفعالية مهمة إنشاء وأرشفة
المجموعات الفكرية في المنطقة العربية كلها ،وتسهم في تنفيذ هدف "التقييس ،والمشاركة ،والتكامل".
 – 3الحاجة لنسخة عربية من وصف المصادر وإتاحتها
في عام  ،2996تم نشر الترجمة العربية األولى من قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية الطبعة الثانية في مصر بعد
ثمان سنوات من إصدار الطبعة األصلية من قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية .ونتيجة لذلك ،تأخر التعريف بـقواعد
الفهرسة األنجلو أمريكية الطبعة الثانية في أقسام المكتبات ،وكذلك استخدامها في المكتبات أيضا .تعتمد
بعض المكتبات في الدول العربية على أدوات الفهرسة والتصنيف باللغة اإلنجليزية ،والترجمة العربية هي الطريقة
الرئيسية لنشر قواعد الفهرسة الجديدة في البيئة العملية واألكاديمية.
المشكلة األصعب التي تواجه المفهرسين العرب في المكتبات عند البدء في تطبيق نظام وصف المصادر وإتاحتها
هي المصطلحات الجديدة في هذا المعيار والمفردات المقيدة Controlled Vocabularyالموجودة في القوائم
الخاصة به ومثال على ذلك المفردات التي تعكس الوظائف والمستخدمة في التسجيالت االستنادية والتي ليس لها
ما يعادلها في اللغة العربية ،وكل مكتبة تميل إلى استخدام الترجمة الخاصة بها ،لذلك فهناك حاجة إلى ترجمة
عربية لمعيار .RDA
ضرورة ترجمة مجموعة أدوات وصف المصادر وإتاحتها RDA toolkitإلى اللغة العربية من أجل:
 توفير آخر التحديثات لمجتمع المكتبات.
 تطبيق معيار  RDAفي المكتبات في أقرب وقت ممكن.
 تشجيع المكتبات على تطبيق أحدث المعايير.
 بدء برامج تدريبية ألمناء المكتبات في الدول العربية.
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 تشجيع األبحاث حول استخدام ومردود  RDAفي المكتبات.
- 4اإلجراءات
ستتولى مكتبة اإلسكندرية قيادة المؤسسات المشاركة ،وستمثل المجتمع العربي في المفاوضات مع جمعية
المكتبات األمريكية بشأن ترخيص الترجمة.
سيتم تقديم اقتراح إلى جمعية المكتبات األمريكية استنادا إلى الخطوط العريضة لهذا االقتراح ،كما يحق
لمكتبة اإلسكندرية أن تضيف أحكامها وشروطها إلى االقتراح النهائي.
–5فريق عمل الترجمة
سيكون لدينا فريق متميز يتابع مراحل الترجمة ،سيكون لدينا فريق من المترجمين ،وفريق من المراجعين،
وثالث للخبراء .كقواعد عامة ،وضعنا بعض المعاييرالختيارأعضاء فريق عملنا:
 خبرة عملية في الفهرسة لمدة  5سنوات على األقل.
 خلفية أكاديمية.
 مهارات ممتازة في اللغة اإلنجليزية واللغة العربية.
 القدرة على العمل الجماعي.
 5.1رئيس فريق العمل (يتم تعيينه الحقا)
 .5.2فريق الترجمة (من مختلف الدول العربية)
سيكون فريق العمل هذا مسئوال عن عملية الترجمة .وسيعكس الفريق الخبرات المختلفة في الفهرسة العملية
والجوانب األكاديمية ،وسيعكس التمثيل الجغرافي من مختلف دول المنطقة.
مصر
مكتبة اإلسكندرية
مكتبة الكونجرس ،مكتب القاهرة.
الجامعة األمريكية بالقاهرة.
جامعة القاهرة ،قسم المكتبات والوثائق والمعلومات
دول الخليج العربي
دول شمال أفريقيا
لبنان واألردن
وسيقسم المترجمون إلى فرق صغيرة ،وسيكون لكل منهم مهمة محددة في عملية الترجمة على النحو التالي:
. 2النسخة المفردة والمظهر المادي.
. 1العمل والتعبير.
. 2العالقات.
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. 4األشخاص ،والعائالت ،والهيئات.
. 5المفاهيم ،واألشياء ،واألحداث ،واألماكن.
. 6المالحق ،والمسرد ،والكشاف.
 - 7أمثلة.
 .5.3فريق المراجعة
سيتألف هذا الفريق من خمسة مفهرسين ،مهمتهم الرئيسية هي مراجعة:
 السياق الرئيسي للنص األصلي بعد الترجمة.
 جودة الترجمة العربية.
 األخطاء المطبعية.
 اللغة واألسلوب لضمان سهولة النص المترجم.
 نماذج عربية سيتم تضمينها في النص.
 .6نشر وتوزيع وصف المصادر وإتاحتها
يجب أن تكون الترجمة العربية لـوصف المصادر وإتاحتها متاحة ضمن مجموعة أدوات وصف المصادر وإتاحتها
 ،RDA toolkitكما ينبغي إصدار نسخة مطبوعة باللغة العربية.
المستخدمون المحتملون
مصر
 21 ألف مكتبة مدرسية.
 حوالي  2251مكتبة عامة
 حوالي  611مكتبة أكاديمية.
 حوالي  551مكتبة خاصة.
 مكتبتان وطنيتان لهما حوالي  111فرع.
 حوالي  4611طالب في المكتبات الجامعية ()1121
 حوالي  21111من خريجي اقسام المكتبات.
 حوالي  21111من أخصائي المكتبات ممن يعملون في المكتبات.
الدول العربية
 حوالي  11ألف مكتبة مدرسية.
 حوالي  2111مكتبة عامة.
 حوالي  1411مكتبة أكاديمية.

16

السياسة الوطنية المصرية للفهرسة

المشروع الثاني

السياسة الوطنية المصرية للفهرسة
اعداد
د .مصطفى حسام الدين

وصف مختصر للمشروع
يعنى المشروع بوضع وصياغة التفضيالت واالختيارات المصرية في فهرسة مصادر المعلومات في بيئة الويب وفقا
لمقتضيات تطبيق المعيار الدولي للفهرسة " وصف المصادر واتاحتهاRESOURCE DESCRIPTION AND :
 ."ACCESSيستهدف المشروع اصدار وثيقة تتضمن تحديدا للتفضيالت واالختيارات واالضافات المصرية فيما
يتعلق ب :المصطلحات ،وعناصر الوصف ،ولغته وهجائيته ،ومستوياته ،وصيغة تسجيل األرقام ،والتواريخ والتقاويم،
ووحدات القياس ،وخطط التكويد ،واالختصارات والرموز المستخدمة ،وأساليب عرض البيانات ،وغيرها ،الى جانب
تقديم األمثلة والنماذج التطبيقية عليها.
مبررات المشروع
- 1تفرض عالمية المعيار العالمي للفهرسة (وما ،)rda :أي استخدامه في سياق عالمي طبقا للفقرة رقم ( 0.11
 )internationalizationمن هذا المعيار ،ضرورة ان تتولى هيئات الفهرسة الوطنية وضع سياساتها للفهرسة
متضمنة تحديد تفضيالتها واختياراتها واضافاتها فيما يتعلق باللغة والهجائية ،او األرقام ،او التواريخ ،او
وحدات القياس ،او تكويد بيانات (وما.)rda :
- 7يقتضي التطبيق السليم ل (وما ) rda:تو ثيق التفضيالت واالختيارات واالضافات المصرية وتسجيلها واتاحتها
لكل المعنيين بهذا التطبيق حتى يفيدوا منها ويتحقق من خاللها تجسيد رشيد للممارسات المصرية،
خصوصا ان إدارة المعيار تنشر سياسات الفهرسة للدول المشاركة من خالل اداته المتاحة على الويب ( RDA
.)TOOLKIT
- 3بالرغم من الريادة المصرية في مجال وضع قواعد لممارسات الفهرسة في الوطن العربي (ممارسات مكتبة
الجامع االزهر ،ودار الكتب المصرية ،ومكتبة بلدية اسكندرية) وفي مجال تقنين هذه الممارسات وصياغتها
في إطار القواعد االنجلو أمريكية (قواعد الفهرسة الوصفية التي وضعها اد .محمود الشنيطي و ا .محمد
المهدي عام  ، 1697وما تلي ذلك من تعريبات للطبعات المختلفة لهذه القواعد وللتقنين الدولي للوصف
الببليوجرافي) فانه ال توجد وثيقة معينة تسجل السياسة المصرية للفهرسة غير ما يرد في مقدمات الطبعات
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المختلفة لهذه القواعد ،وما يرد في الكتب الدراسية للفهرسة .وهو امر يتطلب ضرورة ان تفرد لهذه السياسة
وثيقة مخصصة.
- 4ان جهدا مصريا قد بذل منذ  7002في مجال االستعداد واالعداد للمعيار الدولي للفهرسة (االجتماع الثالث
ألفال للخبراء في قواعد الفهرسة الدولية ،القاهرة ،)7002 ،ومن المنطقي استثمار هذا الجهد تسجيال وتوثيقا
سواء فيما يتعلق بالمصطلحات ،او الممارسات.
 - 2ان سياسات الفهرسة للواليات المتحدة ،والمملكة المتحدة ،وأستراليا ،وغيرها ،قد رفعت على أداة (وما) rda:
على الويب .مما يشكل حافزا ودافعا لجميع هيئات الفهرسة الوطنية في العالم لوضع سياساتهم الوطنية
للفهرسة ،ومن بينهم الهيئة الوطنية للفهرسة المصرية (دار الكتب المصرية) ،والعمل على رفعها على أداة
المعيار الدولي في إطار التعريب الكامل للمعيار.
اهداف المشروع
 - 1اصدار وثيقة تحدد التفضيالت واالختيارات واالضافات المصرية للمصطلحات ،وعناصر البيانات ،ولغة الوصف
و هجائيته ،ومستوياته ،وصيغة تسجيل األرقام ،والتواريخ والتقاويم ،ووحدات القياس ،وخطط التكويد،
واالختصارات ،والرموز المستخدمة ،وأساليب وصيغ تسجيل وعرض بيانات الوصف ونقاط االتاحة ،وتسميات
وسائم األدوار والعالقات ،وذلك في إطار ما تشير اليه التعليمات واالرشادات في المعيار العالمي لفهرسة المصادر
واتاحتها (وما.) rda:
 - 7توفير امثلة ونماذج كافية لبيانات فهرسة لمصادر معلومات تجسد السياسة الوطنية المصرية للفهرسة في
ضوء االلتزام بالمعيار العالمي للفهرسة (فما )rda :ومقتضيات تنفيذه.
- 3صياغة وثيقة السياسة الوطنية المصرية للفهرس ة ،لغة واسلوبا وشكال للعرض ،طبقا لما تقضي به التعليمات
واالرشادات في المعيار العالمي للفهرسة (فما .) rda:وان تصدر في شكلين أحدهما مطبوع واألخر
اليكتروني يمكن رفعه على الويب ليضاف الى أداة المعيار العالمي للفهرسة على الويب ()RDA TOOLKIT
وذلك ضمن تعريب كامل للمعيار.
مخرجات المشروع
وثيقة السياسة الوطنية المصرية للفهرسة .وتتكون من:
 تمهيد او خلفية :عرض موجز عن تطور قواعد وممارسات الفهرسة المصرية منذ الستينات
 األهداف :الغرض واالهداف التي تسعى السياسة الوطنية لتحقيقها
 المجال والحدود :نطاق العمليات الفنية التي تغطيها هذه السياسة (الوصف ،ونقاط االتاحة ،والضبط
االستنادي)
 المعايير والتقنينات :المبادئ والمعايير والتقنينات الدولية التي تلتزم بها السياسة الوطنية المصرية
للفهرسة ،فضال عن القوائم واألدوات الدولية والمحلية المساعدة التي تستخدم في أغراض الفهرسة
والتحليل والموضوعي والتصنيف
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 سياسة تطبيق (وما :)rda:تحديدعناصر السياسة الوطنية المصرية للفهرسة في تطبيق معيار (وما) بالنسبة
لكل مكون من مكوناته ابتداء من المقدمة ،مرورا بالفصول من  1الى  ،37والى المالحق من  Aالى .K
 األولويات وقضايا التعاون والمشاركة وطنيا وإقليميا ودوليا :تحديد الكيانات والمصادر التي تحظى
بأولويات الوصف ،والضبط االستنادي محليا ،واسلوب تطبيق الفهرسة االصلية والمنقولة في إطار التعاون
والمشاركة وطنيا وإقليميا ودوليا
 خطوط سير العمل :تحديد خطوط سير العمل التي تكفل تحقيق الكفاءة والفعالية
 قياس الجودة :تحديد أساليب وقياسات جودة العمليات والبيانات
 تحديث ومراجعة السياسة :تحديد توقيتات تحديث السياسة واللجنة المعنية بمراجعتها
 المصادر والمراجع :قائمة كاملة بالمصادر والمراجع التي استُند اليها في اعداد هذه السياسة
 - 1دليل عملي تطبيقي للسياسة الوطنية المصرية للفهرسة مزودا باألمثلة والنماذج الكاملة التي تجسد
التفضيالت واالختيارات واالضافات والممارسات المصرية
- 7مسرد بالمصطلحات المعربة يتضمن :تسميات مجموعات عناصر البيانات في (وما) ومفرداته .ويفضل الرجوع
الىhttp://mtadataregistry.org/rdabrowse.htm:
للحصول على القوائم الكاملة.
مراحل وخطوات التنفيذ

المرحلة األولى :جمع البيانات والمعلومات عن:
 القواعد والممارسات المصرية
 الجهود المصرية في االعداد واالستعداد ل(وما)
 تجارب وضع السياسات الوطنية للدول األخرى
وتستغرق هذه المرحلة نحو  27ساعة عمل
المرحلة الثانية :وضع عناصر السياسة:
 تعريب المصطلحات
 صياغة التفضيالت واالختيارات واالضافات المصرية في كل مكون من مكونات (وما) ابتداء من المقدمة الى
الفصول الى المالحق.
 اعداد األمثلة والنماذج
وتستغرق هذه المرحلة نحو  772ساعة عمل
المرحلة الثالثة :صياغة الوثيقة
تشتمل على صياغة مسودة أولى للوثيقة متضمنة كل اقسامها
تستغرق هذه المرحلة  129ساعة عمل
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المرحلة الرابعة :صياغة دليل العمل
تشتمل على صياغة دليل العمل التطبيقي للسياسة الوطنية المصرية للفهرسة وفقا لمعيار (وما)
تستغرق هذه المرحلة  129ساعة عمل
المرحلة الخامسة :اعداد مسرد المصطلحات
اعداد مسرد المصطلحات ليكون بمدخلين احداهما باللغة العربية والثاني باللغة االنجليزية.
تستغرق هذه المرحلة  27ساعة عمل
المرحلة السادسة :المراجعة األولية
تتضمن المراجعة الفنية األولى للوثيقة والدليل والمسرد ،كما تتضمن المراجعة اللغوية لكل منهم.
وتستغرق هذه المرحلة  772ساعة عمل
المرحلة السابعة :المراجعة النهائية
وهي مراجعة فنية للوثائق الثالثة تتم على مستوى وطني من خالل لجنة تشكل لهذا الغرض وتضم ممثلين عن
كل من:
 المعنيون بتدريس الفهرسة في اقسام المكتبات االكاديمية المصرية
 اقسام الفهرسة بالمكتبات األتية :المركزية لجامعة القاهرة ،والجامعة االمريكية ،ومكتبة اإلسكندرية،
ومكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة ،واتحاد الجامعات المصرية
 بعض الخبراء المعنيين بالفهرسة
وتستغرق هذه المرحلة نحو  27ساعة عمل
المرحلة الثامنة :النشر واالتاحة
تشتم ل على طباعة ونشر الوثائق الثالث ورقيا من جهة واعدادهم للنشر االلكتروني من جهة ثانية.
تستغرق هذه المرحلة نحو  129ساعة
ومع مالحظة ان مجمل ساعات العمل تبلغ نحو  1140ساعة أي نحو  9أشهر فانه يمكن اختصار مدة العمل بعض
الشيء إذا أمكن تنفيذ أكثر من مرحلة في وقت واحد.
بدائل التنفيذ
يقدم المشروع للعرض على مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية لدراسة البدائل االتية واتخاذ ما يراه الختيار
أفضلها من وجهة نظره:
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البديل األول :تنفيذ محلي في دار الكتب
تتولى دار الكتب من خالل لجنة داخلية واشراف داخلي اعداد الوثائق الثالث ،وميزة هذا البديل ان التكلفة
ستكون محلية وغالبا محدودة
البديل الثاني :تنفيذ محلي في دار الكتب مع اشراف خارجي
تتولى دار الكتب من خالل لجنة داخلية اعداد الوثائق الثالث ولكن تحت اشراف من قبل خبراء تعينهم الدار لهذا
الغرض ،وميزة هذا البديل انه يجمع بين الخبرة والتكلفة المحدودة
البديل الثالث :تنفيذ خبراء من خارج الدار
توكل دار الكتب امر اعداد هذه الوثائق الثالث لفريق من الخبراء من خالل وضع كراسة شروط ملزمة وعقد
يوقع بين الطرفين ،ورغم ميزة هذا البديل فيما يتعلق بتوفير وقت العاملين في الدار وضمان جودة العمل وانجازه
في الوقت المطلوب اال ان التكلفة فيه قد تكون عالية ،وقد ال تتحملها الدار في الظروف الحالية.
البديل الرابع :تنفيذ خبراء من خارج الدار مع تمويل خارجي
توكل دار الكتب امر اعداد هذه الوثائق الثالث لفريق من الخبراء من خالل وضع كراسة شروط ملزمة وعقد
يوقع بين الطرفين ،على ان يتولى التمويل جهة خارجية تختارها دار الكتب وتتفاوض معها بهذا الشأن.
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المشروع الثالث

الفهرس الوطني السحابي
إعداد
أ.د .خالد عبد الفتاح محمد

بيانات المشروع
عنوان المشروع

الفهرس السحابى المصرى

وصف المشروع

وضع إطار عمل وآليات بناء الفهرس السحابى المصرى والذى يُعد أداة متكاملة
تشارك فيها كافة المكتبات التى لها فهارس إلكترونية متاحة على العنكبوتية
العالمية .ويستهدف المشروع وضع تصور لمواصفات الفهرس السحابى فى صورة
إطار متكامل من حيث البنية التحتية ومتطلباتها ،المؤسسات المشاركة ونموذج
المشاركة والعضوية ،أليات نقل البيانات (التصدير واالستيراد) وإجراءات الحفظ.

المنشئ

خالد عبد الفتاح محمد

مكان النشر.

القاهرة

تاريخ االعداد

5102/8/52

اللغة

العربية

المكان

مصر ،القاهرة ،المجلس األعلى للجامعات.

تصنيف

025

الموضوع
نوع المادة

وثيقة مشروع (مطبوع ورقمى)

حجم المادة

 01صفحات

22

مستقبل الفهرسة في مصر

المصطلحات

فهارس المكتبات

(المضبوطة وغير البحث فى الفهارس
المعالجة الببليوجرافية
المضبوطة)
الفهرس السحابى

ميكنة المكتبات
الحفظ االحتياطى
البحث فى الفهارس
تهجير الميتاداتا
مالحظات

أعدت هذه الوثيقة فى إطار أعمال اللجنة التنسيقية ألعمال مشروع مستقبل
الفهرسة فى مصر برعاية البوابة العربية للمكتبات والمعلومات ومشاركة العديد
من الكفاءات األكاديمية والعلمية والمؤسسات المهنية.

الوصف

مشروع الفهرس السحابى المصرى  :وثيقة المشروع .الطبعة األولى .القاهرة :
المجلس األعلى للجامعات01 .ص.

عنوان المجموعة مستقبل الفهرسة فى مصر
المؤسسة التى

وحدة المكتبات الرقمية ،قطاع المعرفة بالتعليم العالى ،المجلس األعلى

ساهمت فى

للجامعات ،وزارة التعليم العالى ،مصر.

إعداد هذه
الوثيقة
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مقدمة
مرت الفهارس عبر تاريخها بست مراحل أساسية ،تأثرت كل مرحلة ـ من تلك المراحل ـ بطبيعة التكنولوجيا
السائدة فى ذلك الوقت .ويمكن إيجاز تلك المراحل في الجدول التالى:
أنواع الفهارس

التكنولوجيا المستخدمة

اليدوية

الكتابة والطباعة

اإللكترونية

المصغرات الفيلمية

المحسبة

الحاسب اآللى

المتشابكة

شبكات المعلومات

العنكبوتية

العنكبوتية العالمية

السحابية

الحوسبة السحابية

ورغم أن نمط أسلوب عمل الفهارس السحابية لم يتشكل بعد ولم يتم تحديد أطرعملها؛ إال أن كل المؤشرات
تشير نحو التحول المستقبلى القريب والمزمع نحو هذا النمط من أنماط الفهارس .ولعل أول تلك المؤشرات
تكمن فى أساليب إتاحة المقومات التكنولوجية التى تخدم بيئات العمل فى المؤسسات ،حيث بدأت العديد من
المؤسسات الكبرى فى إتاحة خدمات الحوسبة السحابية كبديل تقنى أكثر أمناً وكفاءة من أساليب الشراء
والتركيب والصيانة التقليدية .كما بدأت العديد من الشركات الدولية المنتجة للنظم اآللية فى إتاحة برمجياتها
فى صورة خدمات سحابية ،فعلى سبيل المثال االشتراك فى قواعد البيانات وأدوات اإلكتشاف الخاصة بها ،نظم
إعداد التقارير ،حتى برمجيات إدارة الملفات بدأت تتحول إلى النظم السحابية .وتشير مؤشرات التطوير إلى اإلندماج
المزمع بين ثالث أنواع من برمجيات العمل فى المكتبات وتقديمها فى صورة خدمات سحابية من جانب الشركات
الكبرى وتشمل هذه البرمجيات ما يلى:
 نظم إدارة المكتبات نظم إكتشاف المصادر نظم إدارة المحتوى الرقمىكما تشير كافة التطورات الفنية فى مجال معالجة بيانات الفهرسة إلى التحول نحو هذا النمط من أنماط
المعالجة الفنية سواء ما يتعلق بالمعالجة الداللية لبيانات الفهارس .ولعل أبرز مثال لذلك هو مشروع تهيئة فهارس
المكتبات لكى تصبح أجزاء من الويب الداللى Making Library Catalogs Parts of the Semantic Web
وترابط بيانات الفهارس  Library Catalogs Linked Dataمع بعضها البعض ومع غيرها من البيانات ذات الصلة.
هذا إلى جانب التطورات فى قواعد الفهرسة الخاصة بالمتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافية Functional
 Requirements for Bibliographic Records - FRBRومعيار وصف المصادر وإتاحتها
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  RDAResources Description and Accessالتى بدأ بالفعل تطبيقها ،إلى جانب التطورات الجارية فىمجال االطار الببليوجرافى .BibFrame
مبررات المشروع
- 1التحول التكنولوجى المتسارع نحو بيئة الحوسبة السحابية والتغيير المتوقع فى أساليب التعامل مع
األنظمة االآلية من الشراء فى بيئة التركيب والتشغيل إلى االشتراك فى البيئة السحابية.
- 3المميزات الكبيرة التى تضيفها البيئة السحابية من توفير فى الموارد المادية والبشرية وماكانيات إدارة
وحفظ البيانات.
- 2توفير بنية تحتية مصرية متكاملة تدعم اجراءات الميكنة بكافة المكتبات المشاركة.
- 3توفير بيئة وطنية متكاملة موحدة لحفظ وإتاحة بيانات الفهرسة .
- 3بناء أداة ا كتشاف وطنية وسحابة ببليوجرافية وطنية تدعم المكتبات والناشرين والمستفيدين فى
نفس الوقت.
- 3خفض تكاليف الحفظ اإلحتياطى وتحقيق أمن وسالمة البيانات على المستوى الوطنى.
أهداف المشروع:
- 1تحديد الجهات المنفذة والمشاركة والمستفيدة من المشروع.
- 3تحديد المتطلبات الفنية والتقنية الالزمة لتنفيذ المشروع.
- 2تحديد اإلطار العام للمواصفات التفصيلية وسياسات العمل بالمشروع.
- 3تحديد أطر التمويل الممكنة للتنفيذ.
- 3وضع نموذج الستراتيجية بناء الفهرس السحابى.
 - 3تحديد مواصفات بيت الخبرة المصرى الذى سيقوم باإلشراف على الفهرس والتنسيق بين كافة الجهات
على المستوى الوطنى واالقليمى.
مواصفات الفهرس السحابى:
- 1يمثل سحابة ببليوجرافية وطنية يمكنها خدمة كافة المكتبات على المستوى الوطنى والمساهمة فى
السحابة الببليوجرافية الكونية.
- 3يعُد أداة إكتشاف وليست فهرساً تقليدى.
- 2يعتمد مفهوم التسجيلة الرئيسة الموحدة.
- 3يلتزم بالمعايير والقواعد الدولية فى إعداد التسجيالت وفقا للسياسة الوطنية.
- 3يُعد فهرس مكتبات ومواد فى سوق النشر والمصادر اإللكترونية.
- 3يعتمد آليات دعم القراءة وخطط القراءة والتعلم.
- 7قابل للتهيئة للعمل فى أى بيئة.
- 8يستخدم بروتوكوالت التشغيل التبادلىللربط بين بروتوكوالت العمل المختلفة.
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- 9يُعد فهرساً لكافة أنواع أوعية المعلومات ومنافس لمحركات البحث.
- 11

أداة للحصول على المواد بالطريقة التى تالءم المستفيد.

- 11يوظف إمكانيات التواصل االجتماعى.
- 13يربط بين المجموعات فى صورة متكاملة.
- 12سهولة االستخدام ودعم المستفيدين.
- 13يعتمد على نماذج محتوى متنوعة ومعايير وقواعد فهرسة متعددة.
- 13يدعم أنشطة المكتبات والمكتبيين مثل التزويد والفهرسة.
- 13يعتبر دمجًا لفهارس المكتبات مع فهارس الناشرين وبائعى الكتب وقواعد البيانات الببليوجرافية فى
فهرس واحد للجميع.
- 17تتشارك فيه جميع المكتبات والناشرين فى الحقوق والمسئولية ويفتح أفاقًا لسوق النشر لبيع الكتب.
- 18وسيلة مميزة لتحقيق أرباح كبيرة تدعم المكتبات المشاركة من خالل الناشرين واالعالنات
والخدمات.
- 19يقوم ببنائه مجتمع المكتبات بأكمله على رأسه المكتبة الوطنية وإتحادات المكتبات الكبرى.
مخرجات المشروع:
إطار متكامل لكيفية بناء الفهرس السحابى ادارياوتقنيا وفنيا وتمويليا ،بحيث يمكن التقدم بالمشروع إلى
إحدى المؤسسات المسئولة عن تطوير قطاع المعلومات فى مصر أو الوطن العربى أو مؤسسات التمويل األجنبية
لكي يتم تنفيذه على المستوى الوطنى أو اإلقليمى.
 المؤسسات المستهدفة (المشاركة ،المستفيدة ،الممولة). الموارد المطلوبة. األنشطة. العمليات والمهام. االنجازات. المخرجات.وسيتم وضع هذه العناصر فى صورة عناصر ومصفوفة مهام إلى جانب مصفوفة مخرجات تحدد متطلبات التنفيذ.
نماذج لبدائل التمويل:
يمكن اللجوء ـ من أجل تمويل هذا المشروع ــ إلى ثالث بدائل أساسية على النحو التالى:
 البديل األول :الوزارات المعنية (وزارة االتصاالت  -وزارة التعليم العالي -وزارة الثقافة...الخ). البديل الثاني :االشتراكات من جانب المؤسسات الراغبة في المشاركة بما فيها الناشرين وفقاً للسياسةالسعرية.
 البديل الثالث :التمويل من المنح الخارجية والداخلية لمشروعات التطوير (وزارة االستثمار).27
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 إلى جانب أى بدائل أخرى مقترحة من اللجنة أو من المجتمع العلمى واألكاديمى والمهنى.نماذج التحول:

نموذج ( )1البنية التحتية الحالية إلتحاد المكتبات الجامعية المصرية تعتمد على الفهرس الموحد المركزى.
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) المرحلة الثانية للتحول من الفهرس الموحد المركزى إلى الفهرس الموحد التخيلى3( نموذج
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أداة أكتشاف
سحابية

.) التحول نحو الفهرس السحابى المصرى2( نموذج
:شكر وتقدير
:أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك فى إعداد هذه الوثيقة وخاصة كل من
استاذ مساعد علوم المكتبات والمعلومات بجامعة حلوان

 منى فاروق على. د- 1

مدرس مساعد علوم المكتبات والمعلومات بجامعة حلوان

 ساره صالح.أ- 3

مصمم تعليمى بالمركز القومى للتعلم االلكترونى

 مها عبد اهلل.أ- 2
المصادر
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المشروع الرابع

الملف االستنادي الوطني لألسماء والهيئات
إعداد
أ .شادية الحنفي
أ .أيمن المصري
د .ليلى سميع

أوال :الملف االستنادي لألسماء
المجال :
يشتمل الملف على كافة أنواع الرؤوس لألسماء (أسماء األشخاص  -أسماء الهيئات  -أسماء المؤتمرات  -أسماء
األماكن الجغرافية) لإلنتاج الفكري العربي ( سواء ما كتب باللغة العربية أو ما كتبه المؤلفون العرب بلغات
أخرى).
اللغة العربية هي اللغة األساسية للملف االستنادي مع إمكانية وجود إحاالت باللغتين اإلنجليزية والفرنسية إذا ما
تطلب األمر.
يتم بناء الملف بصورة تعاونية بين الكيانات الببليوجرافية المصرية ومنها دار الكتب المصرية ،مكتبة
اإلسكندرية ،اتحاد مكتبات الجامعات المصرية ويتاح لالستخدام من جانب المكتبات ودور األرشيف وغيرها من
مرافق المعلومات المصرية .كما تتاح التسجيالت االستنادية عبر الملف االستنادي االفتراضي الدولي (.)VIAF
الهدف من المشروع
الرؤية:
يعد الملف االستنادي الوطني لألسماء المصدر الرئيسي لصياغة الرؤوس على المستوى الوطني يتم بناؤه بصورة
تعاونية وفقاً ألحدث ما توصلت إليه معايير المحتوى والشكل على المستوى الدولي ،مما يكفل توحيد الممارسة،
كما يمثل مصر في كافة المرافق الببليوجرافية ذات العالقة.
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الرسالة:
تعزيز ودعم سبل التعاون في مجال تبادل البيانات الببليوجرافية فيما بين المكتبات وغيرها من مرافق المعلومات
على المستويين المصري والعربي ،واالرتقاء بمست وى العمليات الفنية وبناء التسجيالت الببليوجرافية في فهارس
المكتبات المصرية ،وتحسين كفاءة االسترجاع والتحول لبيئة البيانات المترابطة.
األهداف:
إن الهدف العام من إنشاء الملف االستنادي الوطنى لألسماء هو توحيد شكل الرؤوس وضمان عملية الثبات
واالتساق في االستخدام لرفع كفاءة عملية االسترجاع ومن ثم االرتقاء بمستوى مجتمع العمليات الفنية
بالمكتبات المصرية من خالل عمليات التعاون والمشاركة في الموارد .ينبثق عن هذا الهدف العام مجموعة من
األهداف الفرعية التي تتكامل معاً لتحقيقه:
- 1تحسين وتطوير بيئة العمليات الفنية بما يسهم في تقديم خدمات استرجاع للتسجيالت الببليوجرافية أكثر
كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المستفيدين.
- 2تعزيز عمليات مواكبة بيئة المكتبات ومراكز المعلومات المصرية للمعايير وقواعد الفهرسة المعمول بها
دولياً من خالل إتاحة تسجيلة استنادية وفقاً لمعيار )و أ م )RDA :مما يساعد المكتبات ومرافق المعلومات
واألرشيف المصرية في الحصول على البيانات الببلوجرافية مما يوفر الوقت والجهد.
- 3تحسين كفاءة عمليات استرجاع المعلومات والوصول للمعلومات كذلك من خالل إتاحة البيانات
الببليوجرافية في بيئة الويب.
 -2التأكيد على أهمية تمثيل مصر على المستويين الدولي واإلقليمي فيما يتعلق بقضايا الضبط االستنادي وما
يرتبط بها من معايير للشكل أو المحتوى .وأن يكون هذا الملف هو الممثل لمصر في الملف االستنادي
االفتراضي الدولي.
 -4تقديم تسجيالت استنادية كاملة مبنية وفقاً لمعيار )و أ م )RDA :وتراعي المتطلبات الوظيفية للتسجيلة
االستنادية.
 -6التأكيد على أهمية عمليات المشاركة في الموارد والتعاون الببليوجرافي .
 -7وضع سياسة وطنية لممارسات الضبط االستنادي واختيار وصياغة الرؤوس تتناسب مع طبيعة المحتوى
العربي ومجموعاتنا العربية.
 -8إتاحة الملف االستنادي الوطني لألسماء للمكتبات ومراكز المعلومات ودور األرشيف.
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الخطوات واالجراءات التنفيذية للمشروع

أوالً :قرارات إدارية

قبل البدء في الخطوات التنفيذية من جانب المدخلين والمراجعين للبيانات االستنادية البد من اتخاذ قرار بشأن ما
يلي:
 -1تحديد الجهة التي سوف تستضيف الملف االستنادي( .بما إنه الملف الوطني فالبد أن يكون تحت إشراف دار
الكتب المصرية)
 -2التاكد من كفاءة وصالحية النظام اآللي المستخدم واستيعابه للحقول الجديدة وكفاءة شاشات البحث
وكفاءة النظام اآللي في التعرف على التكرارات والقيام بعمليات الدمج (هل النظام اآللي بدار الكتب يقدم تلك
اإلمكانات؟)
 -3هل سيتم االعتماد على تسجيالت استنادية سابقة في أي من الجهات الثالث؟
 -4هل ستقوم كل جهة بالعمل من خالل نظامها اآللي ويتم الدمج بعد ذلك أم سيكون اإلدخال مركزياً في نظام
آلي واحد متاح على الخط المباشر؟
 -5هل النظام اآللي سيكون متاحاً من خالل مكتبة ما أم سيكون متاحاً عبر وسائط التخزين السحابي Cloud
Computing؟
 -6ما الموارد المادية المتاحة لالستفادة منها للحد من بنود اإلنفاق قدر اإلمكان؟
فكل ما سبق يلزمه قرارات إدارية مكتوبة لتكون ملزمة لكافة األطراف في حال موافقتها.
ثانياً :الخطوات التنفيذية
 - 1الموافقة على المقترح المقدم للمشروع بعد إجراء التعديالت الالزمة عليه.
 -2تحديد فريق العمل وعمل قائمة بريدية لهم فضالً عن االحتفاظ بكافة بيانات االتصال الخاصة بهم.
 -3وضع الخطة االستراتيجية للمشروع.
 -4تحديد مهام كل عضو في فريق العمل والجدول الزمني لالزم لتنفيذ المهمة مع تحديد مؤشرات األداء
المطلوبة من كل منهم.
 -5وضع هيكل تنظيمي لفريق إدارة مشروع الملف االستنادي بما يكفل تدفق قنوات االتصال بصورة أكثر
ديناميكية.
 -5نشر الرؤية والرسالة واألهداف المطلوب تحقيقها للمشروع والتأكد من وصولها لكافة أعضاء فريق العمل.
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 -6تزويد فريق اإلدخال وصيانة الملف والقائمين بالمراجعة واالعتماد بدليل إرشادى لبناء التسجيالت االستنادية
وفقاً لمعيار  RDAواالشتراك في .RDA Toolkit
 -7وضع القواعد واإلجراءات التي تحكم عملية الممارسة المحلية خاصة فيما يتعلق بالقواعد االختيارية
وتفضيالت الرؤوس.
 -8تحديد المصادر التي يتم االعتماد عليها لصياغة الرأس وما يرتبط به من إحاالت وغيرها من بيانات بالتسجيلة
االستنادية (مثل :األعالم لخير الدين الزركلي ،عمر رضا كحالة... ،إلخ).
 -9البدء بتقسيم العمل بحيث:
 تتولى دار الكتب أسماء األماكن الجغرافية وأسماء الهيئات يتولى اتحاد مكتبات الجامعات المصرية أسماء الباحثين برسائل الماجستير والدكتوراه و أسماء المؤتمرات. تتولى مكتبة االسكندرية أسماء األشخاص باإلضافة للمشاركة في عمليات المراجعة. -11يتم إعداد دليل إجرائي مفصل يتناول الحاالت والقضايا المختلفة التي تواجه القائمين باإلدخال من عمليات
بحث في الملف االستنادي قبل إنشاء أي تسجيلة جديدة ،االستعانة بالمصادر الببليوجرافية الدولية ،تحديد
المصادر  ...وغيرها من اإلجراءات.
 -11يتم استخراج إحصاءات شهرية بسير العمل وأخذ عينات من التسجيالت لضمان جودتها.
 -12توثيق كل ما يصدر عن فريق المشروع من اجتماعات وقرارات وإتاحتها للعاملين بالمشروع واإلدارة العليا.
الخطة الزمنية المقترحة للتنفيذ
ثالث مراحل مقسمة على ثالث سنوات تسير وفقاً للخطط التشغيلية الموضوعة في ضوء الخطة االستراتيجية
للمشروع:
المرحلة األولى:
مرحلة إنشاء الملف وتتكون من الجهات الثالث المقترحة فقط في حال موافقتها وهي دار الكتب المصرية -
مكتبة اإلسكندرية  -اتحاد مكتبات الجامعات المصرية (من خالل مجموعة عمل منتقاه بعناية)
المرحلة الثانية:
إشراك مجموعة من المكتبات العامة التي لديها مفهرسين ذوي خبرة بمجال الضبط االستنادي للبحث في الملف
االستنادي وتقديم إمكانية تقديم رؤوس مقترحة .ودعوة المتخصصين في مجال الضبط االستنادي إلبداء الرأي
والتقييم من خالل عينات من تسجيالت الملف.
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المرحلة الثالثة:
إتاحة الملف االستنادي للمكتبات ومراكز المعلومات لالستعانة بتسجيالته في إنشاء الرؤوس بالتسجيالت
الببليوجرافية مع إعطاء الفرصة إلمكانية اقتراح رؤوس إذا ما اقتضى األمر .فضالً عن إتاحته من خالل VIAF
التكلفة المحتملة
سوف تشتمل بنود اإلنفاق على:
 تكلفة تهيئة النظام اآللي التخزين السحابي االشتراك في RDA Toolkit أدوات العمل واألدلة اإلرشادية تكلفة التدريبالقوى البشرية الالزمة للتنفيذ
- 1فريق التخطيط والمتابعة ووضع أدلة العمل (أ .شادية الحنفي  -أ .أيمن المصري  -د .ليلى سميع)
- 2فريق التدريب على كيفية إنشاء التسجيالت االستنادية وصيانتها والتعامل مع قضاياها ومشكالتها (مقترح
مكتبة أسكندرية أ .دارين القصاص وفريق العمل معها  -أ .شادية الحنفي)
- 3فريق المراجعة واالعتماد وضبط جودة التسجيالت االستنادية (مكتبة اإلسكندرية  -مجموعة مدربة من قبل
اتحاد مكتبات الجامعات المصرية  -دار الكتب)
- 4فريق اإلدخال للتسجيالت الجديدة (دار الكتب  -اتحاد مكتبات الجامعات المصرية)
- 5فريق متابعة مقترحات الرؤوسHeadings proposals

التي يتم استقبالها من المكتبات ومراكز

المعلومات والتأكد من عدم وجودها بالملف وإرسالها للقائمين باإلدخال.
مخرجات المشروع
 .1أداة استنادية تعاونية مبنية وفق أحدث المعايير والمتطلبات الفنية والتقنية متاحة لالستخدام من قبل
المكتبات ومرافق المعلومات ودور األرشيف
 .2تسجيالت استنادية ألسماء األشخاص وأسماء الهيئات والعناوين المقننة تشتمل على البيانات الكاملة التي
تكفل التحقق من االسم وتمييزه عن غيره وكذلك ربطه بالرؤوس واألعمال ذات العالقة.
 .3زيادة كفاءة عمليات االسترجاع نتيجة جودة صياغة الرؤوس بالتسجيالت الببيلوجرافية فضالً عن توحيد
شكل الرأس.
 .4زيادة كفاءة عمليات الوصول للمعلومات نتيجة إلمكانية إتاحة البيانات على الويب في حالة استخدام معيار
.BIBFRAME
 .4سوف تقوم اللجنة المشرفة على الملف االستنادي لألسماء بمتابعة التطورات الجارية في مجال الضبط
االستنادي بصفة عامة ومعيار (و أ م  )RDA :وما يرتبط به بصفة خاصة ،مع توفير الضمانات التي تكفل
نشر الوعي بأهمية تطبيق تلك التطورات بالمكتبات المصرية لصالح المستفيدين.
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مؤشرات األداء
 .1أنواع الرؤوس االستنادية التي يتم إنشاؤها
 .2عدد التسجيالت االستنادية التي يتم إنشاؤها
 .3متوسط عدد الحقول بالتسجيلة االستنادية
 .4عدد التسجيالت التي يتم إضافتها للملف أسبوعياً
 .5متوسط إنتاجية العاملين بالمشروع أسبوعياً (شهرياً)
 .6عدد مقترحات الرؤوس التي يتم تلقيها
 .7متوسط عمليات المراجعة واعتماد الرؤوس شهرياً
 .8متوسط عدد حقول الربط بالتسجيلة االستنادية
التحليل الرباعي SOWT Analysis
نقاط القوة Strengths
- 1التنوع في طبيعة الكيانات الببليوجرافية
المقترحة للتعاون في إنشاء الملف وما

نقاط الضعفWeaknesses
- 1ضعف مصادر التمويل.
- 2اختالف إجراءات العمل ونوع المؤسسات

تقتني من أنظمة آلية خاصة بها ،فعلى سبيل
المثال:

المكتبية المشاركة.
- 3اختالف النظم اآللية وماكاناتها ومدى
استجابة

 امتالك دار الكتب الوطنية لرصيد هائلومتنوع من أوعية المعلومات التي تمثل

موردي

النظم

الحتياجات

المكتبات المشاركة.

حاالت مختلفة لإلنتاج الفكري العربي

- 4نوع التعاقد مع موردي األنظمة.

والتي من الممكن أن تثري عمليات

- 5عدم توافر سياسة على المستوى الوطنى

التعريب وما يرتبط بها من نماذج

لبعض

بالضبط

ومشكالت في التطبيق ،باإلضافة لوجود

االستنادي ،فضالً عن عدم وجود سياسة

عدد من المكتبات التابعة لدار الكتب

محلية تجاه القواعد االختيارية بـ .RDA

المصرية.

الممارسات

المتعلقة

- 6عدم وجود ملفات استنادية متاحة آلياً عبر
اإلنترنت من جانب المكتبة الوطنية

 -ما تملكه مكتبة اإلسكندرية من

للدولة.

إمكانات فنية وتكنولوجية واهتمام
بالمعايير الببليوجرافية من حيث التطبيق

- 7معاناة الكثير من المكتبات المصرية

والتعريب .فضالً عن اقتناء نظم آلية تتوافر

حتى اآلن في التعامل مع صيغة مارك وبناء

بها أحدث التطبيقات التكنولوجية في

تسجيالت مقروءة آلياً.

مجال تنظيم واسترجاع المعلومات.
 -إمكانية التطبيق على عدد كبير من
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المكتبات يمكن التحكم في اختياره
نتيجة لتبعية المكتبات الجامعية على
سبيل المثال االتحاد مكتبات الجامعات
المصرية ،فضالً عن المركزية في عمليات
التدريب واالتصال.
- 2توافر الخبرة الفنية لدى بعض العاملين
والخبرة التكنولوجية لدى البعض اآلخر
مما يحدث نوعاً من التكامل في العمليات
التنفيذية المختلفة.
- 3تنوع المجموعات وضمها لكافة أشكال
أوعية المعلومات مما يعطى ثراءا للرؤوس
وقدرة على معالجة حاالت متنوعة من
المداخل.
- 4التعاون وتضافر الجهود الذي يعمل على
إحداث نوع من التكامل والذي يعود أثره
على مجتمع العمليات الفنية ومن ثم
المستفيدين.
- 5وجود تنسيق في عمليات التوجيه واإلرشاد
فضالً عن عمليات التدريب والتجريب.
- 6اقتناء نظم معيارية تدعم صيغ مارك 21
وشفرة اليونيكود لدى الجهات المقترحة
للتعاون في إنشاء الملف االستنادي.
الفرص Opportunities
 .1التطورات

التكنولوجية

التهديدات Threats
المتسارعة  .1تأخر الميزانيات

وتطبيقات الحوسبة السحابية سوف تجعل من  .2التأخر في تنفيذ مرحلة ما من المراحل المتفق
عملية بناء الملف أكثر يسراً من ذي قبل.

عليها وفق الجدول الزمنى.

 .2توافر رصيد من التسجيالت االستنادية  .3اآلراء السلبية حول المشروع ومدى إمكانية
بمكتبة اإلسكندرية متاحة عبر .VIAF

نجاحه.

 .3توافر الكثير من األعمال التفسيرية واألدلة  .4قلة الدافعية والوعي لدى بعض أخصائيي
لشرح أسس عملية الضبط االستنادي وفقاً

المعلومات بأهمية المشروع والعمل على إنجازه
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لمعيار (و أ م )RDA :خاصة ما أصدره
الفهرس العربي الموحد.

وفقاً للجدول الزمنى المخطط له.
 .5عدم استجابة موردي النظم في أي من الجهات

 .4ما تساهم به شبكة اإلنترنت في إتاحة
الكثير من األمثلة والتطبيقات وأدوات

المقترحة لمتطلبات التطوير في األنظمة اآللية
المستخدمة.

العمل مثل الملف االستنادي العالمي  .6 VIAFالبدء في مرحلة التنفيذ دون وجود سياسات أو
على سبيل المثال والذي تعد مكتبة
اإلسكندرية عضواً به.

آليات واضحة للعمل.
 .7عدم وضوح الكثير من المفاهيم الهامة ذات

 .5وجود جهات مانحة أو ممولة يمكن التواصل

العالقة بمعيار (و أ م )RDA :في ذهن العاملين

معها للحصول على الدعم المادي للمشروع.

في مجال الفهرسة مثل FRAD, FRSAD,
.FRBR
 .8عدم جاهزية بعض المكتبات المصرية للتطبيق.

إرشادات عامة:
وفقاً للحقول الواردة في شكل مارك ،42ينبغي أن تتكون التسجيلة االستنادية الكاملة بالملف االستنادي الوطني
لألشخاص من الحقول التالية:
 -2الشكل المفضل للرأس (الحقل )1XX
 -4التواريخ المهمة المرتبطة باالسم ومن اثلتها تواريخ الميالد والوفاة والنشاط (الحقل )046
 -4األماكن مثل مكان الميالد ،الوفاة ،عناوين المرتبطة باالسم (الحقول )370, 371
 -2األنشطة المرتبطة باالسم (الحقول (372, 373, 374
 -4الجنس (الحقل )375
 -4لغة الكتابة أو النشر (الحقل )377
 -4حقل خاص لإلشارة أو االستشهاد بالمصدر الذي تم فهرسته وتم إنشاء الرأس بموجبه (الحقل  670األول).
اإلشارة إلى المصادر األخرى اإلضافية التي تم الرجوع إليها الستقاء األشكال األخرى المستخدمة أو غير
المستخدمة للرأس (حقول  670اإلضافية).
 -4حقول إحاالت أنظر ( )4XXو/أو أنظر أيضاً ( )5XXللرأس المفضل في حالة وجودها.
 -4الحقول األخرى مثل المعلومات عن بيانات مداخل الرؤوس  ،7XXبيانات عن المداخل البديلة بأبجديات أخرى
8XX
 -25القيم التالية للحقول ثابتة الطول:
 -الفاتح ( 06/zنوع التسجيلة  -استنادية)
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الفاتح( 17/مستوى الترميز).
 الحقل ( 008/09نوع التسجيلة االستنادية) الحقل ( 008/10قواعد الفهرسة المستخدمة) الحقل ( 008/29تقييم اإلحالة) الحقل ( 008/32اسم شخصي غير متفرد) الحقل ( 008/33مستوى اإلنشاء)تشتمل التسجيلة األساسية عند اإلنشاء على األقل على البيانات التالية :حقول الضبط ثابتة الطول المطلوبة -
الحقل  1XXللرأس  -وحقل  670واحد على األقل لالستشهاد بالمصدر المفهرس الذي تواجد فيه الرأس.
أبرز المشكالت التي سوف يتم اتخاذ قرار بشأنها عند اختيار الشكل المفضل لالسم:
 األسماء التي تتكون من مقطعين (عبد اهلل ،عبد الرحمن ،أبو الفضل ،ابن حزم  )...هل توجد مسافات بين مقاطعاالسم أم ال في الشكل باللغة اإلنجليزية لالسم.
 هل يتم قلب األسماء أم الدخول الشكل الطبيعي لالسم بالنسبة السم المرأة.ثانياً :الملف االستنادي للهيئات
الهدف من المشروع

يهدف هذا المشروع إلى اتاحة الملف االستناد ى الوطنى ألسماء الهيئات عبر الويب ،بحيث يكون قابل للبحث
والتنزيل إلى أي نظام آلى مبنى على مارك.
تسعى هذه الخطة إلى بناء تصور مبدئى حول كيفية عمل ملف وطنى استنادى ألسماء الهيئات في مصر ،وذلك
بهدف ضبط وإتاحة أسماء الهيئات المصرية وذلك لغرض البحث واسترجاع المعلومات.
أقسام المشروع
ينقسم المشروع إلى قسمين:
القسم األول :أسماء الهيئات الراجعة ،وهذه تحتاج إلى راعى مالى قد يتمثل في إحدى الشركات العاملة في المجال
مثل المنهل أو دار المنظومة وذلك على سبيل الدعاية لهم.
القسم الثانى :أسماء الهيئات الحالية ،وهذه ال تحتاج إلى تمويل ألنها جزء من عمل المفهرسين بدار الكتب.
كيفية تقنين أسماء الهيئات
ينقسم تقنين أسماء الهيئات إلى
-هيئات حكومية يُذكر بها اسم الدولة ،مثل :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،وهذا االسم يُقنن كاآلتى:
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$a 2 111الهيئة المصرية العامة للكتاب
هيئات حكومية ال يُذكر بها اسم الدولة ،مثل :وزارة الثقافة ،وهذا االسم يُقنن كاآلتى: 1 $a 111مصر . $bوزارة الثقافة
هيئات غير حكومية يُذكر بها اسم الدولة ،مثل :المركز المصرى للدراسات السياسية ،وهذا االسم يُقننكاآلتى:
$a 2 111المركز المصرى للدراسات السياسية
هيئات غير حكومية ال يُذكر بها اسم الدولة ،مثل :مركز دراسات ابن خلدون ،وهذا االسم يُقنن كاآلتى:$a 2 111مركز دراسات ابن خلدون( مصر)

هيئات فرعية:ـتُفرع الهيئات الفرعية من االسم األعلى ،كاآلتى:
مثال :إدارة المعلومات والنشر التابعة لقطاع المعلومات بوزارة التربية والتعليم ،يتم تقنينه كاآلتى:
$a 1 111مصر . $bوزارة التربية والتعليم . $bإدارة المعلومات والنشر
حيث يتم هنا تجاهل قطاع المعلومات ويتم ادراج إدارة المعلومات والنشر تحت وزارة التربية والتعليم مباشرة؛
وذلك لوجود إدارة واحدة بوزارة التربية والتعليم تحمل اسم "إدارة المعلومات والنشر"
تاريخ انشاء الهيئة:يتم تسجيل تاريخ انشاء الهيئة-إن وُجد-كاآلتى:
2005 140
األشكال األخرى السم الهيئة:تضاف األشكال األخرى السم الهيئة في حقول .411
االستشهاد المرجعى:يجب ذكر المصدر الذى وُجد به الشكل المقنن السم الهيئة واالشكال األخرى ،كاآلتى:
 670عنوان العملتاريخ النشر : $bالمصدر المحدد للمعلومات( الشكل المقنن السم الهيئة.
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المقررات الدراسية للفهرسة

المشروع الخامس

المقررات الدراسية للفهرسة
اعداد
ا .د .محمد فتحي عبد الهادي
د.سحر ربيع
د.دينا محمد فتحي

الهدف من المشروع
وضع تصور لتدريس مقرر أو مقررات الفهرسة الوصفية بالمرحلة الجامعية االولى في أقسام المكتبات
والمعلومات بجمهورية مصر العربية يتضمن األهداف والوحدات وطرق التدريس والتقويم والمصادر.
الخطوات واالجراءات التنفيذية للمشروع

مرحلة التجهيز:

 االطالع على احدث وأبرز الدراسات المرتبطة بالموضوع
 تصميم استمارة تجميع بيانات من بعض أقسام المكتبات والمعلومات
 عمل حصر مبدئي بالمقررات التي يتم تدريسها بالفعل في اقسام المكتبات والمعلومات
 وضع تصور كامل لمقرر الفهرسة الوصفية
مرحلة االعداد :
 عمل توصيف معياري للمقرر وفقا لما اقرته الهئية القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 تجميع المادة العلمية المقترحة
مرحلة التطبيق التجريبي :
 ارسال توصيف المقرر او المقررات الى اعضاء هئية التدريس المكلفين بتدريس الفهرسة الوصفية باقسام
المكتبات والمعلومات لمعرفة امكانية التطبيق ومعوقاته
 اعداد الشكل النهائي للمقرر
وهناك مجموعة من العومال التي تساعد على التنفيذ وهى
 التدريب الكافي للقائمين بالتدريس44
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 تطوير االمكانيات التكنولوجية واتاحة الوصول لالدوات -توافر المعامل واالجهزة المناسبة لعدد الطالب

التكلفة المحتملة

يتطلب األمر دعم مالي في حالة اعداد كتاب دراسي أو االستقرار على ترجمة احد الكتب الدراسية التي سوف
يستقر األمر على تدريسها وأيضا االشتراك فى أحدث األدوات الفنية.
يمكن مخاطبة بعض الجهات مثل دار الكتب المصرية واتحاد مكتبات الجامعات المصرية والدار المصرية
اللبنانية على سبيل المثال للحصول على التمويل الالزم.
القوى البشرية الالزمة للتنفيذ
تقترح اللجنة االستعانه بمجموعة من اعضاء هيئة التدريس من بعض اقسام المكتبات الذين يتولون تدريس
مقررات العمليات الفنية مثل :
 د .بدوية بسوني – استاذ جامعة طنطا
 د .منى فاروق – استاذ مساعد جامعة حلوان
 د .اماني عبد العزيز – مدرس جامعة القاهرة
 د .منيرة مظهر – مدرس جامعة القاهرة
الناتج المتوقع
 إعداد مقرر دراسي يواكب التطورات التكنولوجية
 اعداد أو ترجمة كتاب دراسى
 إعداد خريج أكثر استيعابا الدوات العمل الالزمة في تطبيقات الفهرسة
 تأهيل خريج قادر على مواجهة تحديدات سوق العمل
تصور للمقرر المقترح للفهرسة
اهداف المقرر
يهدف هذا المقرر إلى إعداد طالب :
 عارف باالسس والمبادئ للفهرسة والفهارس
 قادر على تطبيق قواعد الفهرسة وفقا للمعيار المتفق عليه
 استخدام األدوات والوسائل التى تساعد على استخدام القواعد
 قادر على مواجهة المشكالت التي تقابله أثناء العمل ومتابعة التطورات الجارية
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محتوى المقرر
المقرر المقترح

الموضوع
- 1مبادى وأسس الفهرسة والفهارس

الفرقة الدراسية  :االولى

 المكتبات و أسس تنظيم مصادر المعلومات .اسم المقرر  :تنظيم المعلوماتوحدة من وحدات المقرر

 التعريفات و المفاهيممفهوم

والفهارس

الفهرسة

وأهميتها

 ،مادة اجبارية

واستعراض نماذج البرز الفهارس تقليدية و غير
تقليدية
 البنية االساسية لعناصر البياناتكيفية تعريف وتمييز مصدر المعلومات
التمييز بين طبيعة البيانات الببليوجرافية والبيانات
الحقائقية و البيانات االستنادية .
 الفهرسة و الفهارس عبر االنترنتابرز سمات الفهارس على االنترنت
- 2معايير الفهرسة الوصفية

الفرقة الدراسية :االولى
اسم المقرر  :تنظيم المعلومات

 -معايير المحتوى

وحدة من وحدات المقرر

تقنينات الفهرسة الوصفية  :نظرة تاريخية

(قواعد بانيتزي –قواعدكتر––قواعد الفهرسة مادة اجبارية
األنجلو أمريكية

–مبادئ الفهرسة الدولية

والتقنيين الدولي للوصف الببليوجرافي)
االتجاهات الحديثة
معيار وصف المصادر وإتاحتها RDAومعايير
الميتاداتا
 معايير التكويد والتركيب :أشكال االتصال
 ) ISO 2709البنية التركيبية للتسجيلة (
شكل مارك 12
45

مستقبل الفهرسة في مصر

معايير المبتاداتا
ابرز لغات الترميز
نموذج االطار الببليوجرافي Bib Frame
- 3بناء تسجيلة ببليوجرافية معيارية
مارك  ( 12وحدة مستقلة )

هذا الوحدة يمكن ان تشكل مقرر

البناء و التكوين  ،تسميات المحتوى  ،المحتوى

واحد أو أكثر

شكل مارك وتطبيقات الويب

مادة اجبارية

الميتاداتا
دبلن كور
برمجيات انشاء الميتاداتا باستخدام المعايير
المختلفة
استخداماات الميتاداتا و تطبيقاتها
قواعد وصف المصادر وإتاحتها (وما)
المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية
FRBR
المتطلبات الوظيفية للتسجيالت االستنادية FRAD,
FRASD
البنية العامة للقواعد.
البنية ،كيفية استخدام القواعد
تحديد نقاط اإلتاحة في وما .RDA :
- 4معايير وصف المواد االرشيفية
معايير وصف المواد االرشيفية
- 5التعاون في الفهرسة
الفهرسة

المركزية،

الفهرسة

التعاونية،

الفهارس الموحدة ،الفهرسة أثناء النشر،
الفهرسة المنقولة
دور المرافق الببليوجرافية
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المقررات الدراسية للفهرسة

طرق التدريس :
 المحاضرات
 العروض المرئية
 الزيارات الميدانية
 المناقشات
 التكليفات الدراسية
 التطبيقات العملية
كما يمكن استخدام وسائل تعليمية مثل:
النماذج والعينات (عينات من الفهارس انواعا واشكاال ،نماذج من تقنينات الفهرسة ،نماذج من االنواع المختلفة من
التسجيالت) ومن الضرورى وجود معمل ببليوجرافي.
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برنامج تدريبي على قواعد "وما"

المشروع السادس

برنامج تدريبي على قواعد وما RDA
إعداد
أمينة عادل
محمود خليفة
تعريف بالمشروع
يسعى هذا المشروع إلى الخروج بخطة واضحة لوضع برنامج تدريبي على قواعد الفهرسة الجديدة "وصف المصادر
وإتاحتها  "RDAعلى أن يبنى هذا البرنامج من حيث الهيكل والمحتوى على البرنامج الخاص بمكتبة
الكونجرس األمريكية ،وأن يكون هذا البرنامج هو البرنامج القومي المصري للتدريب ليكون مرشدا لكافة
الدارسين والمهتمين والممارسين لعمليات الفهرسة ،ويقترح أن يتاح البرنامج إلكترونياً بالمجان للجميع ،على أن
يتاح على مستويين :مستوى مبدئ ،ومستوى متقدم.
ويمثل هذا المخطط المرحلة األولى إلتمام البرنامج التدريبي ،وستتمثل المرحلة الثانية في إعداد مخطط مفصل
عن عملية نشر وإتاحة البرنامج.
الهدف من المشروع
 .6وضع اإلطار العام لبرنامج قومي للتدريب على القواعد الجديدة للفهرسة.
 .2الخروج بمواصفات ومحتوى البرنامج التدريبي.
 .3تحديد الخطوات التنفيذية واإلجراءات الخاصة بتنفيذ هذا البرنامج.
 .4تحديد طريقة إتاحة البرنامج.
محتوى البرنامج التدريبي
سوف يقوم البرنامج التدريبي على البرنامج المنشور بالفعل لدى مكتبة الكونجرس األمريكية ،والمخصص
للتدريب على قواعد الفهرسة بشقيها الوصفي واالستنادي .ويغطي البرنامج الموضوعات التالية:
 .6مبادئ المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية .FRBR
 .2العالقة بين .FRBR, RDA, MARC
 .3استخدام منصة قواعد .RDA
 .4مقدمة إلى "وما" ،تعريف التجسيدة والمادة
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 .5وصف الحامل ،والعمل.
 .0تعريف التعبيرة والمحتوى.
 .7العالقات.
 .8الملفات االستنادية .6
 .9الملفات االستنادية .2
 .66موضوعات خاصة.
 .66الفهرسة المنقولة في "وما"
الخطوات واالرجرااات التنفييية للمشروع
 .6تتولى الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات مهمة اعتماد المدربين المؤلين للتدريب على قواعد
الفهرسة ،وشرط أن يكون المدرب قد تلقى ال تدريب على يد خبراء مكتبة الكونجرس او شبكة
.OCLC
 .2حصر وتحديد المادة العلمية والتعرف على محتواها وشكلها بشكل مفصل.
 .3تشكيل فرق  4عمل صغيرة ،كل منها يتكون من  3أفراد.
 .4يتولى كل فريق تجهيز المادة العلمية والنماذج العربية لقسمين او ثالثة أقسام من محتوى البرنامج
التدريبي الموضح أعاله.
 .5يتم تعيين عدد  5مراجعين للقيام بمراجعة ما تم إنجازه من فرق العمل.
 .0تجهيز المحتوى في شكل قابل للنشر.
 .7إتاحة البرنامج في منصة إلكترونية للتدريب.
المهام التنفييية
 .6تحضير محتوى البرنامج التدريبي ،وتجهيزها وتقسيمها إلى موضوعات فرعية.
 .2مراجعة المحتوى بعد تقسيمه وتجهيزه.
 .3إعداد نماذج عربية للتسجيالت المتضمنة في محتوى التدريب.
 .4إعداد منصة تعليمية إلتاحة البرنامج التدريبي بعد االنتهاء منه.
الخطة الزمنية المقترحة للتنفيي
 .6الجوانب اإلجرائية واختيار الفريق المشارك والمراجعين ووضع خطة العمل :شهر
 .2تحضير المادة العلمية 0-3 :شهور
 .3المراجعة 3 :شهور
 .4التجهيز والنشر إلكترونيا :شهر

02
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القوى البشرية الالزمة للتنفيي
 .6عملية التجهيز والتحضير 8 :مدربين.
 .2عملية المراجعة 3 :مراجعين.
 .3التجهيز والنشر 3 :تقنيين.
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الفهرس الموحد للمكتبات العامة

المشروع السابع

الفهرس الموحد للمكتبات العامة
إعداد
د .صالح حجازي
ا .هبة إسماعيل
ا .أحمد أمان

وصف المشروع :
وضع تصور مقترح لبناء فهرس موحد للمكتبات العامة في مصر يضم جميع المكتبات العامة التابعة لهيئات
ومؤسسات مختلفة بنيت ودعمت ماليا من ميزانية الدولة ،ويجب ان تتاح هذه الفهارس لصاحب الفضل في انشائها
وهو الشعب المصري.
مقدمة:
تتجه المكتبات ومنذ فترة الي التجمع لصنع كيانات كبيرة ساهمت في نمو المكتبات ( مثل الشراء التعاوني )
او االشتر اك في قواعد البيانات ضمن ائتالف ،او بالفهرسة التعاونية لتقليص الجهد ومزيد من الدقة ،واتجهت ايضا
لتطبيق مبدأ االتاحة للمعلومات مثل اتاحة الفهارس لالستيراد منها؛ توفيرا للوقت والجهد وسيرا نحو التوحيد في
البيانات او فنيات العمل.
من المشروعات التي تستحق ان تذكر:
 الفهرس الموحد لدوريات مكتبات جامعات دول الخليج العربي ،وقد أنشأ هذا الفهرس في بداية ثمانيات
القرن العشرين وكان له فائدة عظيمة للمكتبات والقراء حيث تم توقيع اتفاقية لتبادل االعارة بين
مكتبات الجامعات وطبقت بنجاح لفترة طويلة من الوقت حتى بدا االنترنت في االنتشار.
•

مشروع فهرس اتحاد الجامعات المصرية (نظام المستفبل) ،وكان هذا في مبادرة ايجابية والقت ترحيب
واستحسان من جميع العاملين في المجال ومازال العمل والتطوير مستمرا.

وهناك كثير من المشروعات على المستوى العالمي وأكثر المكتبات المحترمة تتيح التصدير واالستيراد
لبياناتها دون عقبات او حجب للمعلومات.
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اعتمد التصور على العناصر التالية:
 -1الفهارس المتاحة لالستفادة منها بعد مراجعة بياناتها واعتماد تسجيالتها.
 -2عدد المكتبات العامة من خالل احصاءات تقريبية وليست حصرية.
 -3مكتبات يمكن االستفادة منها ومتاح فهارسها بالمجان.
 -6الخطة المقترحة للتنفيذ زمنيا النجاز الفهرس .
 -6وختاما يتمنى مقدم المشروع ان يجد تعاونا من كل المكتبات وان يبدأ العمل بالمحافظات االبعد واالكثر
فقرا.
الفهارس المتاحة لالستفادة بها بعد مراجعتها
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عدد المكتبات العامة :احصاءات تقريبية وليست حصرية

67

الفهرس الموحد للمكتبات العامة

A Geographic Assessment of Public Libraries in Egypt Scot E. Smith and Hesham Monsef
Rasol
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الخطة المقترحة بجدول زمني العداد الفهرس

 1تجهيز واختيار المتطوعين في المحافظات المختلفة
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 - 2تدريب المتطوعين

 - 3حصر شامل للمكتبات العامة ومكتبات قصور الثقافة واندية والجمعيات األهلية

66

-

الفهرس الموحد للمكتبات العامة

 4حصر بالفهارس والخوادم لتحديد خادم او اكثر لالعتماد عليه في تحميل و توزيع البيانات

 - 5االتفاق على شكل البيانات للقارئ العام وكيفية االضافة او التعديل

66
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 - 6تجهيز المكتبات باالجهزة الالزمة واالجهزة المساعدة

 - 7البدء بتشغيل الفهرس واعتماد التسجيالت
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المشروع الثامن

الفهرس الموحد للمكتبات المدرسية
اعداد
مصطفى جنبه
محمود الضوي

مبررات المشروع
 وجود مشكلة في النظام اليدوي الحالي حيث سيتغلب المشروع على أساليب العمل التقليدية وإجراءات أداءعمل الموظفين والروتين والتعقيدات اإلدارية ،مما يؤدى إلى تبسيط إجراءات العمل وتوفير إجراءات سريعة
ودقيقة لتأدية العمل ،وكذلك تركيز المديرين والموجهين على األعمال اإلشرافية بدالً من انغماسهم معظم
الوقت في األعمال الكتابية والورقية ،وتهيئة مكان العمل للمزيد من اإلنتاجية .وكذلك يسهم في الكشف عن
المشكالت التي تعترض سير العمل لتفاديها قبل ظهورها هذا فضالً عن ظهور المؤسسة بمظهر عصري يليق
بالوضع الراهن للتقدم التكنولوجي
 مواجهة الطلب المتزايد حيث الزيادة الهائلة في المعلومات المتاحة للجميع وتغيير طبيعة الحاجة إلىالمعلومات بسبب التقدم العلمي والحضاري وتداخل الموضوعات العلمية وظهور موضوعات متخصصة
جديدةوخصوصاً مع انكماش الموارد المالية المتاحة لشراء مصادر المعلومات .فضالً عن تضخم حجم اإلنتاج
الفكري وتعدد أشكال النشر ولغاته جعل من الصعب على القدرة البشرية والطرق التقليدية حفظ تلك
المعلومات وتنظيمها واسترجاعها بدرجة مرضية وجيده
 التوظيف الجيد للعاملين :فالحد من العاملين أو الحيلولة دون الزيادة في أعدادهم واالستخدام األمثلللعنصر البشري للمكتبة ورفع كفاءة العمل واالرتفاع بمستوى الخدمات المتوافرة وتقديم خدمات جديدة
للمستفيدين وكذلك تجميع نوعية أفضل من البيانات للمساعدة في إدارة المكتبات وذلك باستخدام النظام اآللى.
 الطمأنينة واالستقرار للمكتبات ومراكز المعلومات ،فالجهة المسئولة عن الفهرسوالنظاماآللى الخاص به(في أغلب األوقات) تقوم بالتدريب والتحديث المستمر للنظام لمواكبتة ومسايرتة للتطورات والتعديالت
والتغيرات المستمرة مما يعطى حداثة مستمرة للعمل وأساليبه.
 رفع كفاءة العمليات الفنية سيساعد هذا المشروع في التقليص من البطء في تنفيذ عمليات التجهيز الفنيالمختلفة من فهرسه وتصنيف وتزويد وغيرها تلك التي تستدعي تكرار األشغال فيوفر الفهرس مستوى من
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الكفاءة والدقة في تخزين البيانات الببليوجرافية ومعالجتها السريعة للتسجيالت وإدخال التعديالت عليها
وطباعتها.
 التعاون بين أنظمة المكتبات األخرى من خالل نشر وتدعيم الشبكات المحلية  LANوأيضاً الشبكاتالعالمية مثل شبكة اإلنترنت فى االشتراك في الموارد المتوفرة بين المكتبات المختلفة وكذلك تبادل
المعلومات وأوعية المعلومات المقروءة آلياً مما يسمح بتوفير أرضية مشتركة للعمل والتعاون بين المكتبات.
 توفير الوقت والجهد :حيث ستتمكن المكتبات المشتركة من تطوير أداءها وتقديم خدمات معلوماتأفضل مما كانت عليه في النظم التقليدية مع مراعاة مستوى الكفاءة والدقة والسرعة في تقديم تلك الخدمات
مهما كان حجم المستفيدين وفئاتهم ،كذلك استطاع المستفيدون الحصول على خدماتهم بدون الحاجة للذهاب
للمكتبة في أي وقت خاصة في النظم المتاحة على الخط المباشر وعدم االرتباط بمواعيد فتح وغلق المكتبة
 مبررات أخرى إتاحة الفهرس اإللكتروني الموحد على الخط المباشر للمستفيدين وكذلكتوفير مداخل مختلفة للبحثفي الفهرس اآللي للمكتبة.
 الرغبة في تقديم خدمات جديدة يصعب تقديمها من خالل النظام التقليدي مثل البث االنتقائي للمعلوماتوالببليوجرافيا المتخصصة.
 سهولة تقييم العمل بدقة وسرعةالخطوات واإلجرااات التنفيذية :
 - 1المرحلة األولى :تشكيل الهيكل التنظيمى للمشروع (  03يوم)
أ) هيئة إدارية عليا (وحدة المكتبة الرقمية) ال يزيد عن  5أعضاء مسئولية االشراف واالدارة ووضع السياسات
والخطط التى تحقق أهداف الفهرس ومتابعة تنفيذ خطة العمل بالفهرسويتكون من :
 مدير تكنولوجي مسئول عن ادارة النظام اآللى المستخدم في إنشاء الفهرس
 مدير فني مسئول عن إدارة العمليات الفنية وتوحيد ممارسات العمل داخل الفهرس
 مدير تنسيق (مسئول عن التنسيق مع مسئولى المحافظات وعن وضع البرنامج التدريبي المركزى
وبالمحافظات ومتابعة تنفيذه)
 مدير فريق المراجعة وضبط الجودة
ب) مسئولى األقاليم (المحافظات) مسئولية التدريب والتنسيق اإلدارى فى المحافظة  -تعتمده وتختارة الهيئة
اإلدارية.
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ج( فريق المراجعة وضبط الجودة تعتمده وتختارة الهيئة اإلدارية  -وفقا لشروط موضحة ومحددة سلفا على أن
يضع فريق المراجعة خطة إلسلوب ونظام عمله للمراجعة على كافة االدخاالت تباعا على جميع المحافظات)
 -2المرحلة الثانية  :المراجعة واإلعداد (  03يوم )
أ) مراجعة النظام :يتم مراجعة النظام المستخدم وعناصرة بما يناسب مصطلحاتهللمكتبات المدرسية واسلوب
العمل بها واقتراح ما يجب اضافته او حذفة او تعديله تحت مسئولية الهيئة اإلدارية
ب) يتم إعداد دليل إرشادى وفقا للقواعد والشكل المعيارى  RDAليتم العمل بناء علية
ج) مراجعة التسجيالت الموجوده مسبقا فى الفهرس لتحديد صالحيتها والبدء من جديد وفق للشكل المعيارى
.RDA
 -0المرحلة الثالثة  :اإلدخال والتدريب
أ) عمل إحصائية بكل محافظة بعدد المكتبات المدرسية وماكانياتها ومقتنياتها ومدى توافر اتصالها
بشبكة االنترنت بها وبدائل العمل
ب) دعم المكتبات التى ليس بها جهاز حاسب آلى أو توصيلها بشبكة االنترنت وذلك تحت إشراف مديريات
التربية والتعليم بالمحافظة أو وزارة التربية والتعليم
ج) يتم التعاون مع أقسام المكتبات بالجامعات على أن يكون للطالب جزء عملى لهم بالمكتبات المدرسية
للعمليات الفنية أو المساعدة فى عمليات إدخال المقتنيات على الفهرس (على أن يقوم مسئول المحافظة بتدريب
الطالب قبل بدء العمل)
د) إدخال المقتنيات  -يتم تقسيم المشروع لثالث مراحل كل مرحلة تضم  011مكتبة مدرسية لمدة  01شهر
للمرحلة ( حيث يتم البدء فى إدخال  15مكتبة على األقل كل  3شهور ) ويكون مجمل الوقت المطلوب 33
شهر بحد أقصى .
النتائج المتوقعة
- 0سيكون الفهرس بمثابةدليل لما زودت به المكتبات من مواد ومقتنياتوسيكون وسيلة جيدة من وسائل
التزويد
- 1تقليل الجهد المبذول من قبل الطالب للحصول على المادة المطلوبة أو معرفتها فى أى مكتبة توجد
 - 3تقديم كافة أنشطة المكتبة المدرسية المختلفة بشكل آلى مما يخفف الضغط على أخصائى المكتبة
- 4توحيد أعمال الفهرسة والتصنيف –العلمياتالفنية – وجعلها ذات معايير وصيغ وقواعد موحدة.
- 5تفعيل خدمة االعارة بين المكتبات (تبادل المطبوعات والدوريات)
- 3يتيح إمكانية اإلشراف والمتابعة المركزية للمسئولين بدال من تكبد عناء السفر واالنتقاالت.
- 7يزيد التواصل والترابط بين أخصائى المكتبة ومجتمع المستفيدين ( الطالب وأولياء االمور )
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التمويل:
يتمثلتمويل المشروع فى توفير أجهزة حاسب آلى للمكتبات المدرسية وتوفير اتصالها بشبكات االنترنتويمكن
تعاون الجهات اآلتية :
 - 0وزارة التربية والتعليم ( اإلدارة العامة للمكتبات – مديريات التربية والتعليم بالمحافظات )
 -1مركز تقنية المعلومات جامعة المنصورة
 -3وزارة االتصاالت
 – 4وزارة الثقافة
 -5الجامعات المصرية
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المشروع التاسع

المواصفات الفنية والتقنية للنظم اآللية
اعداد
د .هشام فتحي أحمد مكي
أ .أيمن محمد المصري

وصف مختصر للمشروع
تمثل البنية التكنولوجية  Technology Infrastructureاألساس الذي تعتمد عليه الفهرسة في تطويرها.
ويعتمد هذا المشروع على دراسة الواقع التكنولوجي للمكتبات المصرية وتحليله من أجل الوصول إلى
المواصفات الفنية للنظم اآللية التي يجب أن تتوافر في المكتبات.
أهداف المشروع
- 8مسح الوضع الحالي التكنولوجي للمكتبات من أنظمة إدارة المقتنيات التقليدية والرقمية ،والعتاد
 ،Hardwareوماكانيات االتصال الشبكي ،وقدرات  Capacityأخصائيي التكنولوجيا العاملين في
المكتبات.
- 2وضع المواصفات الكلية والجزئية للبنية التكنولوجية للمكتبات.
- 3تحديد آليات اختبار تكنولوجيات المكتبات واعتمادها.
مراحل وخطوات التنفيذ:
المرحلة األولى
تكوين فريق عمل يتكون من ممثلين من أخصائي النظم في المكتبات وشركات توريد األنظمة ومطوري
األنظمة المحليين.
المرحلة الثانية
وضع قائمة مراجعة للمواصفات التكنولوجية اعتمادا على مواصفة النظم اآللية المكاملة للمكتبات التي
أصدرها مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات عام 2002إضافة الى رصد كل ما هوحديث من تكنولوجيات.
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المرحلة الثالثة
العمل الميداني مع المكتبات لمسح المستخدم من تكنولوجيات .وتحليل النتائج.
المرحلة الرابعة :صياغة المواصفة النهائية .وكتابة توصيات تكنولوجية لكل مكتبة من المكتبات التي دخلت
في المسح الميداني.
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مستقبل الفهرسة في اإلنتاج الفكري العربي
5002- 5002

إعداد

عزيزة علي محمدي
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مقدمة
تغطي هذه الببليوجرافية اإلنتاج الفكري العربي حول موضوع مستقبل الفهرسة والموضوعات ذات العالقة
ابتداء من عام  5002حتى عام  .5002وهو اإلنتاج الذي نشر في الدول العربية بأقالم مؤلفين عرب أو ألفها
عرب ونشرت في أماكن أخرى خارج الوطن العربي .ولذلك فاللغة العربية هي اللغة الغالبة على الببليوجرافية
باإلضافة إلى بعض المواد باللغة اإلنجليزية.
وتشتمل هذه الببليوجرافية على  256مصدر معلومات؛ منها الكتب ومقاالت الدوريات وبحوث المؤتمرات
والرسائل االكاديمية والفيديوهات على اليوتيوب والعروض التقديمية المنشورة على  Slide shareوغيرها من
األشكال.
وقد اعتمد في جمع هذه الببليوجرافية على عدة مصادر هي:
 - 0اإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات من  5002-5002لألستاذ الدكتور محمد فتحي
عبد الهادي.
 - 5اإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات  5006-5002لألستاذ الدكتور محمد فتحي عبد
الهادي.
 - 3قاعدة بيانات الهادي.
 - 4قاعدة بيانات المنظومة وهي متاحة على الرابط التالي:
http://0810g5o5k.1104.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/MyResearch/Home
 - 2قاعدة بيانات المنهل وهي متاحة على الرابط التالي:
/http://platform.almanhal.com
 - 2موقع مؤتمر النموذج المعياري  BIBFRAMEلوصف المصادر وإتاحتها في بيئة الويب :التحديات
والتطبيق على الرابط التاليhttp://cybrarians.org/about-bibf.html :
 - 7موقع مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين وام: RDA :
http://cybrarians.org/rda.html
 - 2قاعدة بيانات البوابة العربية للمكتبات والمعلومات
 - 6فهرس المكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة
- 00التواصل مع عدد من الشخصيات والحصول على أعمالهم مثل :أ .غادة دمشق من المكتبة الوطنية بلبنان ،أ.
ثروت العليمي ،أ .رانيا عثمان ،أ .خلود ممدوح وتم الحصول منها على مصادر دراستها باإلضافة لبيانات رسالتها
للماجستير ،أ .رنا بدران وتم الحصول منها على مصادر دراستها باإلضافة لبيانات رسالتها للماجستير.
- 00البحث على اليوتيوب/https://www.youtube.com :
- 05البحث على ساليد شير/http://www.slideshare.net :
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- 03موقع اتحاد المكتبات الجامعية المصرية
أما الوصف الببليوجرافي الذي استخدم في اعداد هذه الببليوجرافية فقد استند إلى التقنين الدولي للوصف
الببليوجرافي ( )ISBDمع بعض التعديالت في مقدمتها عدم استخدام االختصارات.
وقد أعطيت البيانات التالية لكل شكل من اشكال مصادر المعلومات:
بالنسبة للكتب:
المدخل.
العنوان  /اسم المؤلف (المؤلفين) والمشاركين – .الطبعة – .بيانات النشر - .الصفحات – .السلسلة إن وجدت.
بالنسبة للرسائل األكاديمية:
المدخل.
العنوان  /اسم الباحث؛ اسم المشرف (المشرفين) – .المدينة التي تتبع لها الجامعة التي أجيزت بها الرسالة :اسم
الباحث ،تاريخ اإلجازة – .الصفحات – .تبصرة األطروحة وتشتمل على (نوع األطروحة) -الجامعة ،الكلية،
القسم
بالنسبة لمقاالت الدوريات:
المدخل.
العنوان  /المؤلف .عنوان الدورية .التسمية الزمنية والعددية .نطاق الصفحات التي تشغلها المقالة.
بالنسبة لمقاالت الدوريات اإللكترونية:
المدخل.
العنوان  /المؤلف .عنوان الدورية .التسمية الزمنية والعددية .الرابط المتاح عليه المقالة.
بالنسبة ألعمال المؤتمرات والندوات:
المدخل.
العنوان  /المؤلف .اسم المؤتمر وتاريخ ومكان االنعقاد .نطاق الصفحات التي يشغلها البحث إن وجدت .مكان
التنظيم :الهيئة المنظمة
بالنسبة للمواد المرئية:
المدخل.
العنوان  /المؤلف( .تاريخ رفع الفيديو) .الرابط المتاح عليه
بالنسبة للعروض التقديمية:
المدخل.
العنوان  /المؤلف( .تاريخ رفع العرض التقديمي) .الرابط المتاح عليه
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وأما عن ترتيب الببليوجرافية فقد استند إلى الفكرة او الموضوع الذي أعدت هذه الوثيقة من أجله ،حيث تم
تقسيمها إلى قطاعات موضوعية رئيسية وفرعية تعكس ما تناولته الوثيقة عن مستقبل الفهرسة في مصر.
كما رتبت التسجيالت تحت كل قسم زمنياً من األقدم إلى األحدث حتى يعكس تطور اإلنتاج الفكري
العربي في الموضوع منذ  5002حتى عام  .5002وتحت الترتيب الزمني تم الترتيب هجائيا بالمدخل وإذا تشابه
المدخل يتم الترتيب طبقا للعنوان.
و في نهاية جسم الببليوجرافية تم إعداد كشاف بالمؤلفين يشتمل على كل المؤلفين الذين تم ذكرهم في
جسم الببليوجرافية ولكن بالشكل الطبيعي لالسم دون قلب نظراً الختالف طريقة صياغة شكل األسماء في
المصادر التي تم االعتماد عليها في جمع هذه الببليوجرافية ،ونظراً ألن معظم األسماء الحديثة تعرف باالسم
األول.
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أرقام التسجيالت

المحتويات

 0الفهرسة (عام) 20-0 .............................................................................................................................
 5المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية )26-20 .......................................(FRBR
 3معايير الفهرسة
 0/3عام .........................................................................................................................................

25-20

 2/3معايير المحتوى
 0/5/3قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية (قاف27-23 ............................ ) AACR:
 5/5/3وصف المصادر وإتاحتها (وم ا065-22 .................................................... ) RDA:
 3/5/3دبلن كور 067-063 .............................................................................................................
 3/3معايير التكويد والتركيب
 0/3/3عام 502-062 ...................................................................................................... ......................
 5/3/3الشكل االتصالي المعياري (فما542-507 .......................................... ) MARC:
 3/3/3اإلطار الببليوجرافي (520-547 ................................................... )BIBFRAME
 4الميتاداتا 300-520 ........................................................................................................................................
 2الضبط االستنادي 352-305 .......................................................................................................................
 2الفهارس
 0/2عام 366-352 .................................................................................................................. ......................
 5/2الفهارس الموحدة 402-400 ............................................................................................................
 3/2الفهرس العربي الموحد 252-406 ...............................................................................................
 7تعليم وتدريب الفهرسة ...........................................................................................................

232-257

 2فهرسة مصادر معلومات معينة
 0/2التقارير 237 ..............................................................................................................................
 5/2الدوريات 240-232 .............................................................................................................................
 3/2الرسائل األكاديمية 243-245 .......................................................................................................
 4/2الصور 244 ..................................................................................................................................
 2/2الكتب 242 ................................................................................................................................
 2/2المخطوطات 274-242 .....................................................................................................................
 7/2المصغرات 272-272 .................................................................................................... ......................
 2/2المقاالت 277 ..............................................................................................................................
 6/2المواد األرشيفية 220-272 .............................................................................................................
 00/2المواد السمعية والبصرية 222-225 .........................................................................................
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 00/2مواقع اإلنترنت 265-227 .............................................................................................................
 05/2الوثائق 262-263 ..............................................................................................................................
 6موضوعات مرتبطة بالفهرسة
 0/6البيانات المترابطة 200-262 ..........................................................................................................
 5/6تعهيد الفهرسة 202-200 .......................................................................................... ......................
 3/6الفهرسة أثناء النشر .....................................................................................................

202-207

 4/6الفهرسة التعاونية 202-207 ..........................................................................................................
 2/6الفهرسة المنقولة 206 ...........................................................................................................
 2/6المفهرسون 252-250 .......................................................................................................................
 7/6الفهرسة المجتمعية 256-257 ......................................................................................................
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 -1الفهرسة (عام)
إمام ،علياء محمد.
صفحة العنوان في الكتاب العربي المصري المطبوع ومدى وفائها بمتطلبات الفهرسة الوصفية :دراسة تحليلية
 /إعداد علياء محمد إمام؛ إشراف شعبان عبد العزيز خليفة ،كريم حسام الدين – .بنها :علياء محمد إمام،
 .5002أطروحة (دكتوراه) – جامعة بنها ،كلية اآلداب ،قسم الوثائق والمكتبات
()1
الخالدي ،قاسم محمد محمود.
ضمان الجودة في الفهرسة مع التركيز على الفهرسة العربية – .صفحات  ،20-32في ندوة الفهرسة العربية
اآللية في القرن الحادي والعشرين :الواقع والتحديات .العين :جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،عمادة المكتبات
الجامعية.5002 ،
()5
ندوة الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين :الواقع والتحديات ( :2002العين)
ندوة الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين :الواقع والتحديات 02-02 ،فبراير شباط  5002م،.
العين :بحوث وأعمال الندوة  /تحرير وإعداد يونس أحمد إسماعيل الشوابكة؛ إشراف إبراهيم محمد
الطنيجي .العين :جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،عمادة المكتبات الجامعية .5002 ،أ-ز 004-527 ،صفحة.
()3
الشوابكة ،يونس أحمد إسماعيل.
إضاءات حول ندوة الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين :الواقع والتحديات  /يونس أحمد
إسماعيل الشوابكة .رسالة المكتبة – مجلد  ،40عدد ( 4ديسمبر  .)5002صفحات  .60- 70متاح على:
https://search.mandumah.com/Record/89186
()4
صالح ،سهير إبراهيم حسن.
جماعات التحاور حول اإلجراءات الفنية الرقمية :الفهرسة .المؤتمر السابع عشر لالتحاد العربي للمكتبات
والمعلومات ( الشراكة بين المكتبيين واألرشيفيين )  -الجزائر .5002 ،الجزائر :االتحاد العربي للمكتبات
والمعلومات واألرشيف الوطني الجزائري ،صفحات  .346 - 332متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/108534
()2
ضبش ،محمد عبدالواحد
الفهرسة الوصفية لمواد المكتبات :اساسيات،تطبيقات،تدريبات/محمد عبد الواحد ضبش – .القاهرة  :دار
الفكر العربي 324 – .5002 ،صفحة.
()2
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الشوابكة ،يونس أحمد إسماعيل.
إضاءات حول ندوة الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي و العشرين :الواقع والتحديات  02 - 02فبراير
شباط  5002الموافق  7 - 2محرم  / 0452يونس أحمد إسماعيل الشوابكة .مجلة المكتبات والمعلومات
العربية  -السنة  ،52عدد (0يناير  .)5002صفحات  .022 - 073متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/30802
()7
السعودية .مكتبة الملك فهد الوطنية.
إدارة التصنيف والفهرسة  :المهام واإلنجاز /مكتبة الملك فهد الوطنية .أخبار المكتبة .عدد ( 32فبراير
 .)5002صفحات 56-52
()2
حسن ،سهير إبراهيم.
جماعات التحاور حول اإلجراءات الفنية الرقمية  :الفهرسة  .في مؤتمر االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
السابع عشر بالتعاون مع األرشيف الوطني الجزائري .مارس  ، 5002الجزائر .صفحات 346-332
()6
غريب ،ماجدة.
دور اإلنترنت في خدمة وظيفة الفهرسة والتصنيف  /ماجدة غريب .نشرة جمعية المكتبات المتخصصة – فرع
الخليج العربي .مجلد  ،05عدد ( 0نوفمبر  .)5002صفحات 53-55
()00
زيدان ،عماد
التعليم المبرمج بمساعدة الحاسب اآللي للفهرسة الوصفية  :دراسة تجريبية  /عماد زيدان ؛ إشراف نبيلة
خليفة جمعة ،أسامة لطفي .شبين الكوم  :عماد زيدان .5007 ،رسالة (ماجستير) جامعة المنوفية ،كلية اآلداب،
قسم المكتبات والمعلومات.
()00
معوض ،محمد عبد الحميد.
أخطاء الفهرسة وأسبابها والمعدل المقبول  :موضوع للمناقشة  /محمد عبد الحمد معوض .التسجيلة .عدد 2
(مايو  .)5007صفحات 52-52
()05
فوزي ،أماني عبد المجيد
مستقبل الفهرسة في المكتبات  :قضية للمناقشة  /أماني عبد المجيد فوزي .العربية  .3000السنة ( 7ديسمبر
 – .)5007صفحات 26-75
()03
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الشربيني ،ماجدة.
& Cataloging and classification : review of the literature, 2005-06. Library Resources
Technical Services. Volume 52, Nomber 3 (2008). pages 148-163.
Available at : https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/51567/ElSherbiniM_LRTS_2008_v52n3_p148-163.pdf?sequence=1
()04
عبد المطلب ،ياسمين أيمن
جماعات نقاش الفهرسة على شبكة االنترنت  :دراسة تحليلية تقييمية  /إعداد ياسمين أيمن نور عبد المطلب
؛ إشراف ثناء إبراهيم موسى فرحات ،أمجد عبد الهادي الجوهري – .القاهرة  :ياسمين عبد المطلب– .5002 ،
أ-ل 503 ،ورقة .رسالة (ماجستير)-جامعة عين شمس ،كلية اآلداب ،قسم المكتبات والمعلومات.
()02
عبد الهادي ،محمد فتحي.
المدخل إلى علم الفهرسة  :الجزء األول ،أساسيات الفهرسة  /محمد فتحي عبد الهادي  – .الطبعة الرابعة،
مزيدة ومنقحة ومراجعة – .اإلسكندرية  :دار الثقافة العلمية 560 – .5002 ،صفحة.
()02
عبد الهادي ،محمد فتحي.
المدخل إلى علم الفهرسة  :الجزء الثاني  ،الفهرسة المتقدمة والمحسبة  /محمد فتحي عبد الهادي – .الطبعة
الرابعة ،مراجعة ومزيدة ومنقحة – .اإلسكندرية  :دار الثقافة العلمية 523 – .5002 ،صفحة.
()07
أوسو ،نالين عبد اللطيف.
ثنائية العالقة بين الفهرسة والعولمة  :الفهرس العربي الموحد نموذجا  /نالين عبد اللطيف أوسو .التسجيلة.
عدد ( 2مايو  .)5002صفحة 56
()02
فرسوني ،فؤاد حمد رزق.
بين التكشيف والفهرسة  /فؤاد حمد رزق فرسوني .مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية .مجلد  ،04عدد 5
(يوليو  /ديسمبر  ،)5002صفحات .572-522
متاح على https://search.mandumah.com/Record/34710 :
()06
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عبد الهادي ،محمد فتحي.
الفهرسة الوصفية  /محمد فتحي عبد الهادي  – .شبين الكوم  :جامعة المنوفية ،مركز التعليم المفتوح،
 ]0[ ،023 – .5006صفحة.
()50
عزو ،ماجدة حامد.
جيل جديد لنظم استرجاع المعلومات :الفهرسة  / 3ماجدة حامد عزو .أعمال المؤتمر العشرين لإلتحاد العربي
للمكتبات والمعلومات  -اعلم (المغرب )5006 ،مجلد  ،0صفحات  .722 - 750متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/480671
()50
أنور ،ياسمين أيمن.
جماعات نقاش الفهرسة على شبكة اإلنترنت  /ياسمين أيمن أنور .مكتبات .نت .مجلد  ،00عدد ( 0يناير /
مارس  ،)5006صفحات  .50-04متاح على https://search.mandumah.com/Record/41314 :
()55
معوض ،محمد عبد الحميد.
تطور خدمة أدوات سطح مكتب المفهرس  / Cataloger’s Desktopمحمد عبد الحميد معوض .التسجيلة.
عدد ( 00يونيه  .)5006صفحات 02-04
()53
الخوالني ،فاطمة علي.
قواعد الفهرسة الوصفية ومدى تطبيقها بالمكتبات المركزية بالجامعات الحكومية اليمنية  :دراسة
تقويمية  /فاطمة علي الخوالني ؛ إشراف عبده المخالفي - .صنعاء  :فاطمة علي الخوالني - .5000 ،رسالة
(ماجستير) -جامعة صنعاء ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،قسم المكتبات وعلم المعلومات
()54
عبد الهادي ،محمد فتحي.
الفهرسة في البيئة اإللكترونية  /محمد فتحي عبد الهادي – .القاهرة  :الدار المصرية اللبنانية– .5000 ،
 575صفحة.
()52
البيان الختامي والتوصيات للفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين .التسجيلة .عدد ( 04يونيه
 .)5000صفحات 60-60
()52
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أبو منجل ،خديجة.
الفهرسة والفهارس  /خديجة أبو منجل .مجلة المكتبات والمعلومات .عدد ( 2سبتمبر )5000
()57
الدباس ،ريا.
الفهرسة الوصفية والموضوعية في المكتبات  /ريا الدباس - .عمان  :دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع،
.5000
()52
فضل اهلل ،عمر سليمان.
تجسير الفجوة بين الفهرسة العربية ومعايير الجودة العالمية في المكتبات األكاديمية  /عمر سليمان فضل
اهلل ،سيف عبد اهلل بن حمود الجابري .مجلة المكتبات والمعلومات العربية .السنة  ،30عدد ( 0يناير .)5000
صفحات  .062-023متاح على https://search.mandumah.com/Record/111757 :
()56
معوض ،محمد عبد الحميد.
العالقات الببليوجرافية  :نحو تركيب مفهومي للمعلومات الببليوجرافية المستخدمة في الفهرسة عرض
محمد عبد الحميد معوض .التسجيلة .عدد ( 02إبريل  .)5000صفحات 50-02
الكتاب من تأليف باربرا تيليت.
()30
معوض ،محمد عبد الحميد.
أخطاء الفهرسة وأسبابها والمعدل المقبول  :تتناول هذه المقالة تعريف الخطأ في الفهرسة وأنواعه ،وكيفية
حساب نسبة الخطأ ،والخطأ المقبول ،واألخطاء الشائعة في فهرسة تسجيالت مارك الببليوجرافية واالستنادية و
ظروف العمل وتأثيرها على أخطاء الفهرسة وعرض لبعض البرمجيات المساعدة لتقليل أخطاء تسجيالت
الفهرسة  /محمد عبد الحميد معوض 04( .فبراير  .)5005متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -11564956
()30
ابن شيخ ،يوسف.
الفهرسة الميسرة بين اإليجاز واإلسهاب  /يوسف شيخ .مجلة التراث .ع( 0 .إبريل  ،)5005صفحات .325 - 345
متاح على https://search.mandumah.com/Record/362697 :
متاح أيضا على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-45905 :
()35
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الحشاني ،مبروكة.
إدارة المعارف ومعادلها اللساني في تطور نظام الفهرسة  /مبروكة الحشاني ،محمد حسون .مجلة التواصل
اللساني .مجلد  ،02عدد  ،)5003( 5 ،0صفحات  .66 - 63متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/596903
()33
ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات .ج  : 0دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء 6( .مايو .)5003
متاح على https://www.youtube.com/watch?v=mQHmvhWRnnc :
()34
ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات .ج  : 5دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء 2( .مايو .)5003
متاح على https://www.youtube.com/watch?v=boBJu6FV9aY :
()32
ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات .ج  : 3دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء 2( .مايو .)5003
متاح على https://www.youtube.com/watch?v=pM4Hd1Mj6YE :
()32
ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات .ج  : 4دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء 2( .مايو .)5003
متاح على https://www.youtube.com/watch?v=JF6nLEwLR7Y :
()37
ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات .ج  : 2دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء 7( .مايو .)5003
متاح على https://www.youtube.com/watch?v=akV3rYVzDWE :
()32
ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات .ج  : 2دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء 52( .إبريل .)5003
متاح على https://www.youtube.com/watch?v=Jm_W6hxUHBA :
()36
ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات .ج  : 7دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء 52( .إبريل .)5003
متاح على https://www.youtube.com/watch?v=Toyr5zchOmg :
()40
ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات .ج  : 2دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء 52( .إبريل .)5003
متاح على https://www.youtube.com/watch?v=QgVJupOg-kM :
()40
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ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات .ج  : 6دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء 52( .إبريل .)5003
متاح على https://www.youtube.com/watch?v=lz69Kts9FBI :
()45
ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات .ج  : 00دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء 54( .إبريل .)5003
متاح على https://www.youtube.com/watch?v=gKrVqEa1zI0 :
()43
ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات .ج  : 00دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء 54( .إبريل .)5003
متاح على https://www.youtube.com/watch?v=dtmDdav-e0k :
()44
ورشة عمل الفهرسة والتصنيف فى المكتبات .ج  : 05دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء 54( .إبريل
 .)5003متاح على https://www.youtube.com/watch?v=IUZo-iyiRPs :
()42
ورشة عمل الفهرسة .ج  : 03دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء 05( .مايو .)5003
متاح على https://www.youtube.com/watch?v=gA6r5DwQfrc :
()42
ورشة عمل الفهرسة .ج  : 04دورة تنمية المهارات بمكتبة العلماء 05( .مايو  .)5003متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=rqGOrQZBdf8
()47
البوسعيدي ،محمد بن خميس بن حمد.
واقع الفهرسة في المكتبات األكاديمية والعامة بسلطنة عمان  /محمد بن خميس بن حمد البوسعيدي .المجلة
العراقية للمعلومات .مجلد  ،02عدد  ،)5004( 5 ،0صفحات  .074 - 033متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/625274
()42
الدلجاوى ،ياسر مصطفى.
سؤال وجواب  :في الفهرسة الوصفية  /ياسر مصطفى الدلجاوي – .القاهرة  :دار نوبل للنشر والتوزيع.5004 ،
–  003صفحة.
()46
محمد ،وائل رفعت علي
فهرسة المكتبات  /وائل رفعت علي محمد - .الطبعة األولى - .اإلسكندرية  :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
 326 - .5002صفحة
متاح بالمكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة.
()20
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 - 2المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية ()FRBR
عبد القادر ،أمل حسين
المتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافية  – .Cybrarians Journal – .FRBRع( 2 .يونيه  .)5002متاح
على :
=http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id
565:----frbr-----&catid=112:2009-05-19-11-25-51
متاح أيضا على http://search.mandumah.com/Record/506570 :
()20
السعيد ،سلوى
الفهرسة اآللية والوعي المعلوماتي بإمكانيات اإلفادة من نموذج المتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافية
FRBRفي المكتبات العربية  /إعداد سلوى السعيد ،ياسر الطائي 30 – .صفحة .في مؤتمر جمعية
المكتبات المتخصصة ،فرع الخليج العربي الثاني عشر – .مسقط.5002 ،
()25
تيليت ،باربرا.
المتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافية  :ما هو فربر ؟  :نموذج مفاهيمي للعالم الببليوجرافي  /ترجمة
صالح بن محمد المسند – .التسجيلة – .عدد ( 00يونيه  – .)5006صفحات 30-52
()23
حلمي ،محمد أحمد
المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية  :تجارب عالمية ورؤي مستقبلية لفهارس المكتبات المتاحة
عبر شبكة اإلنترنت  /محمد أحمد حلمي .في المؤتمر القومي ألخصائيى المكتبات والمعلومات في مصر
الثالث عشر  :المكتبة والمجتمع في مصر .العريش ،يوليو  42 .5006صفحة.
()24
حلمي ،محمد أحمد
المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية  :تجارب عالمية ورؤي مستقبلية لفهارس المكتبات المتاحة
عبر شبكة اإلنترنت  /محمد أحمد حلمي . Cybrarians Journal.عدد ( 50ديسمبر  .)5006متاح على :
=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
()22
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حلمي ،محمد أحمد
المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية  :تجارب عالمية ورؤى مستقبلية لفهارس المكتبات المتاحة
عبر شبكة االنترنت / 5 .محمد أحمد حلمي . Cybrarians Journal.عدد ( 55يونيه  .)5000متاح على :
=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
()22
معوض ،محمد عبد الحميد.
المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية  / FRBRإعداد محمد عبدالحميد معوض 2( .فبراير .)5005
متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/frbr-11456189 :
()27
علي ،دعاء علي محمد.
تطبيقات المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية ) (FRBRعلى التسجيالت العربية  :دراسة ميدانية =
Application of functional requirements for bibliographic records (FRBR) on Arabic
 / records : A field studyإشراف سميرة خليل محمد خليل ،سحر حسنين ربيع .القاهرة  :دعاء علي
محمد علي 323 .5004 ،صفحة.
متاحة بالمكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة.
()22
معوض ،محمد عبد الحميد
نموذج المكتبة المرجعي للمتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية  /إعداد محمد عبد الحميد معوض.
( 3مارس  .)5002متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -59017128 :
()26
 - 3معايير الفهرسة
1/3عام
إجتماع الخبراء في قواعد الفهرسة الدولية ( : 2002 : 3القاهرة)
مبادئ اإلفال للفهرسة  :خطوات نحو تقنين دولي للفهرسة  : 3 ،تقرير بأعمال االجتماع الثالث إلفال للخبراء في
قواعد الفهرسة الدولية  ،القاهرة  / 5002إعداد باربرا ب .تيليت ،خالد محمد رياض ،أنا لوب كريستان– .
ميونخ  :ك .ج .ساور 067 – .5002 ،ص ( – .سلسلة اإلفال للضبط الببليوجرافي ؛ )56
()20
اجتماع الخبراء في قواعد الفهرسة الدولية ( : 2002 : 3القاهرة)
االجتماع الثالث إلفال للخبراء في قواعد الفهرسة الدولية  .التسجيلة – .ع ( 3يناير  – .)5002ص00-2 .
()20
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Osman, Rania Ramadan
Cataloguing Arabic Script Materials: Challenges in Using International Standards and
Integrated Library Management Systems / Rania Ramadan Osman, Amr Farouk ElMasry . 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
 2/3معايير المحتوى
1/2/3قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية (قاف)AACR:
قواعد الفهرسة األنجلو – أمريكية ،الطبعة الثانية مراجعة  ،2002تحديث  / 2002تحت إشراف لجنة التوجيه
المشتركة لمراجعة القواعد من جمعية المكتبات األمريكية [ ...وآخ] ؛ تعريب محمد فتحي عبد الهادي،
نبيلة خليفة جمعة ،يسرية عبد الحليم زايد – .القاهرة  :الدار المصرية اللبنانية 5 – .5002 ،مجلد (،270
 224صفحة)
()23
كيورجارد ،ديردري.
الضبط االستنادى في القواعد األنجلو أمريكية للفهرسة في طبعتها الثالثة  /ديردرى كيورجارد ،وآن هثويت
ترجمة وتحرير جمال الدين الفرماوى .التسجيلة .عدد ( 2نوفمبر  .)5002صفحات .02-05
()24
مكتبة الكونجرس ( الواليات المتحدة ).
الترقيم وتحديد المسافات الطباعية المباعدة بين الكلمات  :تفسير مكتبة الكونجرس للقواعد ،5003
القاعدة ا .ج من قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية  /ترجمة مركز الفهرس العربي الموحد – .الطبعة الثانية.
– الرياض  :مركز الفهرس العربي الموحد 42 – .5002 ،صفحة
()22
مسروة ،محمود.
سبل التعاون بين المشرق العربي والمغرب العربي  :مقارنة بين قواعد الفهرسة األنجلو أمريكيةAACR
وقواعد الوصف الببليوجرافي العالمي  ISBDمع تطبيقات الجمعية الفرنسية للتقنين / AFNORمحمود
مسروة .التسجيلة .عدد ( 00يناير  .)5006صفحات .36-34
()22
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بابكر ،عفاف صالح أحمد.
فهرسة مصادر المعلومات وفقاً لقواعد الفهرسة االنجلو أمريكية ( )AACR2في ظل متغيرات الرقمنة :
دراسة تقويمية مقارنة بين المكتبات الجامعية السودانية والسعودية  /عفاف صالح أحمد ؛ إشراف أحمد عبد
اهلل أبو بكر .أم درمان  :عفاف صالح أحمد بابكر 300 – .5005 ،صفحة .أطروحة (دكتوراة) -جامعة أم
درمان االسالمية.
متاح على https://search.mandumah.com/Record/755989 :
متاح أيضا على https://search.mandumah.com/Record/56061 :
()27
2/2/3وصف المصادر وإتاحتها(و م ا)RDA:
شاكر ،علي كمال
نحو استراتيجية مصرية عربية للتعامل مع قواعد وصف وإتاحة المصادر Resource Description and
 / Accessعلي كمال شاكر .في المؤتمر السنوي العاشر للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات.5002 ،
()22
المفلح ،سعد بن عبد العزيز.
أربع من كبريات المكتبات في العالم تتفق على العمل معاً لتطبيق وصف الموارد والتوصل إليها )/ (RDA
سعد بن عبد العزيز المفلح .التسجيلة .عدد ( 7نوفمبر  .)5007صفحات 50-50
()26
الصادق ،آالء جعفر
المحاور التسعة في وصف المصادر وإتاحتها( .إبريل  .)5002متاح على :
http://www.mdarat.net/vb/showthread.php?t=1157
()70
شاكر ،علي كمال.
نحو استراتيجية مصرية عربية للتعامل مع قواعد وصف وإتاحة المصادر – .ص.027-077 .
في محمد محمد أمان  :مجموعة بحوث مهداة – .اإلسكندرية  :دار الثقافة العلمية5006 ،
()70
بيان مبادئ الفهرسة العالمية.5006 .
متاح على http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-ar.pdf :
()75
زيدان ،أحمد عادل.
مستقبل قواعد األنجلو أمريكية بين  / AACR2 & RDAأحمد عادل زيدان .5006 .متاح على:
http://arablibrariannet.blogspot.com/2008/04/2009-aacr2-rda.html
()73
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صالح ،سهير إبراهيم حسن.
مستقبل قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية :التحول من AACRإلى  / RDAسهير إبراهيم حسن صالح .في
المؤتمر العشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات .المغرب .5006 ،صفحات  .775-722متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/480674
()74
مكي ،هشام فتحي.
.ثورات التغيير في الفهرسة الوصفية  :من  AACRإلى  / RDAهشام فتحي مكي .في المؤتمر القومي
ألخصائيى المكتبات والمعلومات في مصر الثالث عشر  :المكتبة والمجتمع في مصر ،العريش ،يوليو .5006
 54صفحة.
()72
زايد ،يسرية.
تقنين جديد لوصف المصادر وإتاحتها في البيئة الرقمية  /يسرية محمد عبد الحليم زايدCybrarians .
 .Journalعدد ( 50سبتمبر  .)5006متاح على :
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5
44:2011-08-28-14-34-59&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61
()72
زايد ،يسرية.
معيار جديد لوصف المصادر وإتاحتها في البيئة الرقمية .Cybrarians Journal .عدد ( 50سبتمبر .)5006
متاح على :
=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
()77
مكي ،هشام فتحي.
ثورات التغيير في الفهرسة الوصفية :من AACRإلى  RDA /هشام فتحي أحمد مكيCybrarians .
 .Journalعدد ( 50سبتمبر .)5006
متاح على :
=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
متاح أيضا على https://search.mandumah.com/Record/507971 :
()72
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تيليت ،باربرا.
تتحدث عن قواعد وصف الموارد وإتاحتها  /حوار صالح المسند – .التسجيلة – .ع( 05 .أكتوبر – .)5006
ص.3-5 .
()76
زايد ،يسرية
تقنين جديد لوصف المصادر وإتاحتها في البيئة الرقمية  /يسرية محمد عبد الحليم زايد  .الفهرست .عدد 52
(أكتوبر  – .)5006صفحات  .30-6متاح على https://search.mandumah.com/Record/739239 :
()20
المسند ،صالح.
تحدثت عن قواعد وصف الموارد وإتاحتها :د .تيليت :لديكم فرصة عظيمة للمساهمة في الجهد التشاركي
العالمي فيها يخدم المستفيدين في كل مكان  /صالح المسند .التسجيلة .عدد ( 05أكتوبر  ،)5006صفحات
.3-5
()20
حسن ،سهير إبراهيم.
مستقبل قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية  :التحول من  AACRإلى  / RDAسهير إبراهيم حسن .في مؤتمر
االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات العشرون 00-6 ،ديسمبر  ،5006الدار البيضاء .مجلد  ،0صفحات -722
.775
()25
محمد ،رباح فوزي.
مداخل األسماء العربية بين  AACR2و  :RDAدراسة تحليلية مقارنة  /رباح فوزي محمد .في مؤتمر
االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات العشرين (ديسمبر  .)5006صفحات .760-773
متاح على http://www.slideshare.net/RabahFawzy/rda-aacr2-31976741 :
متاح أيضا على https://search.mandumah.com/Record/480677 :
()23
الزغيدي ،خنساء.
معايير وقواعد الوصف والنفاذ  RDA :معايير الوصف والنفاذ لمصادر المعلومات تدوب المدمج  /خنساء
الزغيدي .في ندوة األدوات الحديثة لفهرسة وتكشيف مصادر المعلومات الجديدة في بيئة الرقمي والويب .2.0
تونس  :مدينة العلوم.5000 ،
()24
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زيدان ،أحمد عادل.
مستقبل قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية بين  RDAو  / AACR2أحمد عادل زيدان .اقرأ .عدد 03
( ،)5000صفحات .52-25
()22
معوض ،محمد عبد الحميد.
توافق صيغ مارك مع معيار / RDAمحمد عبد الحميد معوض .التسجيلة .عدد ( 02أكتوبر .)5000
صفحات 32-34
()22
الخيرو ،رفل نزار عبد القادر
إمكانية استخدام قواعد وصف المصادر و اتاحتها )Resource Description and Access (RDA
كوريث لقواعد الفهرسة االنكلو أمريكية ) / Anglo American Access Rules (AACR2رفل نزار
عبد القادر الخيرو .آداب الرافدين (العراق) ،مجلد  ،36عدد  ،)5000( 22صفحات  .227 - 254متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/412634
متاح أيضا على www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=30565 :
()27
حسام الدين ،مصطفى.
وصف المصادر وإتاحتها (وم ا :)RDA :المالمح والبناء والتطبيق في بيئة عربية  /مصطفى أمين حسام
الدين .في ورشة العمل التي يعقدها قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية اآلداب بجامعة القاهرة بالتعاون
مع المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة.5000 ،
()22
همدر ،هشام شريف
أحدث معايير الفهرسة للمستقبل الرقمي :وصف المصادر وإتاحتها Resource Description and Access
 /هشام شريف همدر .)5000( .متاح على :
http://www.alalbayt.org.lb/Web/NewsDetails.asp
()26
الفرماوي ،جمال الدين.
إطاللة سريعة على التقنين الدولي لقواعد وصف وإتاحة الموارد الوثائقية  / RDAجمال الدين الفرماوي.
التسجيلة .عدد ( 02إبريل  ،)5000صفحات 53-55
()60
حسام الدين ،مصطفى.
وصف المصادر وإتاحتها (و م إ ) : RDAالمالمح والبناء والتطبيق في بيئة عربية  /مصطفى حسام الدين.
 .Cybrarians Journalعدد ( 52سبتمبر  .)5000متاح على :
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=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
متاح أيضا على :
https://search.mandumah.com/Record/510895
()60
سعيد ،سعيد علي
تسجيالت مارك االستنادية لألشخاص وتقنين  / RDAسعيد علي سعيد .التسجيلة .عدد ( 07أكتوبر ،)5000
صفحات .43-40
()65
مهنا ،عبد المجيد.
قواعد وصف وإتاحة المصادر  / RDA = Resource Description and Accessعبد المجيد مهنا.
التسجيلة .عدد ( 07أكتوبر  ،)5000صفحات .47-42
()63
El-Sherbini, Magda.
Resource Description and Access “RDA”: New Code for Cataloging / Magda ElSherbini, 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
بناء وتكوين قواعد الوصف الجديدة  / RDAالفهرس العربي الموحد .5005 ،متاح على :
http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=1004&Dep=1
()62
الفهرس العربي الموحد
العناصر البؤرية في تسجيالت وصف المصادر وإتاحتها  /الفهرس العربي الموحد .5005 ،متاح على :
=http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=1015&Dep
()62
الفهرس العربي الموحد
لغة الوصف وحروف الكتابة  / RDAالفهرس العربي الموحد .5005 ،متاح على :
http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=1019&Dep=1
()67
الفهرس العربي الموحد
المعيار الدولي الجديد لقواعد وصف المصادر وإتاحتها :Resource Description and Access = RDA
الحلقة األولى / .الفهرس العربي الموحد.5005 ،متاح على :
http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=934&Dep=1
()62
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الفهرس العربي الموحد
المعيار الدولي الجديد لقواعد وصف وإتاحة المصادر :الحلقة الثانية  :التجريب والتفعيل والمساهمة الغربية
والدور العربي المنتظر /الفهرس العربي الموحد.5005 ،متاح على:
http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=941&Dep=1
()66
الفهرس العربي الموحد.
المعيار الدولي الجديد لقواعد وصف وإتاحة المصادر :الحلقة الثالثة :خطة الفهرس العربي الموحد لتطبيق
معيار "وام"  /الفهرس العربي الموحد .5005 ،متاح على :
http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=963&Dep=1
()000
الفهرس العربي الموحد.
المفاهيم األساسية المستخدمة في بناء قواعد  / RDAالفهرس العربي الموحد .5005 ،متاح على :
http://www.aruc.org/Discussions.aspx?PrK=1012&Dep=1
()000
معوض ،محمد عبد الحميد.
أهم التغيرات في مارك  50للتوافق معع  / RDAمحمعد عبعد الحميعد مععوض 02( .فبرايعر  .)5005متعاح علعى :
http://www.slideshare.net/Muawwad/21-rda
()005
عبد الهادي  ،دينا محمد فتحي
دور أقسام المكتبات و المعلومات المصرية في إدخال التقنيات الحديثة في برامجها  :دراسة تحليلية القتراح
برنامج لتدريس تقنين وصف و إتاحة المصادر ( / )RDAدينا محمد فتحي عبد الهادي .الفهرست( .إبريل
 .)5005متاح على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2 -21284 :
()003
معوض ،محمد عبد الحميد.
أمثلعع ععة تطبيقيع ع ععة علعع ععى

RDA

 /محمع ع ععد عبعع ععد الحميع ع ععد مععع ععوض 03( .مع ع ععايو  .)5005متعع ععاح علع ع ععى :

http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-12911463
()004
معوض ،محمد عبد الحميد.
تنظع ع ع ع ععيم وبنع ع ع ع ععاءRDA

 /محمع ع ع ع ععد عبع ع ع ع ععد الحميع ع ع ع ععد معع ع ع ع ععوض 03( .مع ع ع ع ععايو  .)5005متع ع ع ع ععاح علع ع ع ع ععى :

http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-12911371
()002
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معوض ،محمد عبد الحميد.
مقارنة وصف المصادر وإتاحتها مع قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية  /محمعد عبعد الحميعد مععوض 03( .معايو
 .)5005متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-aacr2 :
()002
معوض ،محمد عبد الحميد
مقدمة إلى وصف المصادر وإتاحتها في البيئة الرقمية )/ Resource Description and Access (RDA
محمد عبد الحميد معوض 03( .مايو  .)5005متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -12911097
()007
علية ،حسن
خطة الفهرس العربي الموحد لتطبيق معيار وصف وإتاحة المصادر  / RDAحسن علية .5003 ،متاح على :
http://ar.slideshare.net/Arabic_Union_Catalog\rda
()002
العليمي ،ثروت.
قواعد وصف المصادر وإتاحتها :األسس والمفاهيم والتحديات التي تواجه الفهارس العربية = Resource
Description and Access (RDA) : Basics, Concept, and Challenges facing the Arabic
 / Script Catalogsثروت العليمي .في المؤتمر  06لجمعية المكتبات المتخصصة  /فرع الخليج العربي ،أبو
ظبي )5003( .صفحات  .77-20متاح على https://search.mandumah.com/Record/383173 :
()006
معوض ،محمد عبد الحميد
نظرة عامة عن  .RDAمجلة الوراق  :ثقافية  :علمية  :أدبية .عدد  ،)5003( 3صفحات .2-4
()000
صبار ،هدى سلمان.
تطور قواعد الفهرسة الوصفية من  AACR2إلى  RDAو متابعة المكتبات الجامعية العراقية لها  /هدى
سلمان صبار ،شيماء حامد سلمان .األستاذ .عدد  ،)5003( 507صفحات  .532 - 507متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/670988
()000
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كروم ،عفاف مصطفى.
وصف وإتاحة مصادر المعلومات االلكتروني  :)Access (RDA & Resources Descriptionدراسة
مسحية للمكتبات الجامعية والمتخصصة  -والية الخرطوم  /عفاف مصطفى كروم ،إقبال محمد صالح
نصر .مجلة آداب  -كلية اآلداب  -جامعة الخرطوم  -السودان ،عدد  ،)5003( 30صفحات  .032 - 003متاح
على https://search.mandumah.com/Record/521822 :
()005
أين هذا في  RDA -التسجيلة الببليوجرافية  :مصطلحات قواعد الفهرسة السمتخدمة وما يقابلها من
مصطلحات وصف المصادر وإتاحتها وموقعها في الفصول المختلفة من / RDAترجمة محمد عبد الحميد
معوض 52( .مارس  .)5003متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-17810870 :
()003
قيم نوع المحتوى والوسائط والناقالت  /ترجمة محمد عبدالحميد معوض 52( .مارس  .)5003متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -17811168
()004
مراجعة مختصرة لممارسات ترميز  / RDAترجمة محمد عبدالحميد معوض 52( .مارس  .)5003متاح على
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-17809699 :
()002
مسرد مصطلحات وصف المصادر وإتاحتها  /ترجمة محمد عبدالحميد معوض 30( .مارس  .)5003متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -17949165
()002
مصطلحات  AACR2في مقابل مصطلحات  / RDAترجمة محمد عبدالحميد معوض 30( .مارس .)5003
متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/aacr2-rda-17948941 :
()007
معوض ،محمد عبد الحميد
العناصر البؤرية للتسجيلة الببليوجرافية في مكتبة الكونجرس  /إعداد محمد عبدالحميد معوض 0( .إبريل
 .)5003متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-18006128 :
()002
حسام الدين ،مصطفى
فلسفة ونظرية وصف وإتاحة المصادر (وام) .في مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين ؛ وام
 5-0 ،RDAإبريل  .5003متاح على http://cybrarians.org/papers.html?id=78 :
()006
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الحنفي ،شادية.
الضبط االستنادي وعالقته بالضبط الببليوجرافي وفق  / RDAشادية الحنفي .في مؤتمر قواعد الفهرسة في
القرن الحادي والعشرين  :وام 5-0 .RDA ،إبريل  .5003القاهرة  :البوابة العربية للمكتبات والمعلومات.
متاح على http://cybrarians.org/papers.html?id=76 :
()050
خليفة ،محمود
المالمح الجديدة للتسجيالت االستنادية وفقًا لقواعد وصف وإتاحة المصادر  :و .ا .م / RDA : .محمود خليفة.
في مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين  :وام  .RDAالقاهرة  :البوابة العربية للمكتبات
والمعلومات 5-0 ،إبريل  .5003متاح على http://cybrarians.org/papers.html?id=77 :
()050
خيري ،إيمان
االستعداد لتطبيق قواعد . RDAفي مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين ؛ وام 5-0 ،RDA
إبريل  .5003متاح على http://cybrarians.org/papers.html?id=72 :
()055
رياض ،خالد محمد.
مستقبل الفهرسة بين تقليدية  AACRوثورة  : RDAدراسة تطبيقية Cataloging Future between The
= .Traditionalism of AACR and the Revolution of RDA : Applied Studyفي مؤتمر قواعد
الفهرسة في القرن الحادي والعشرين  :وام  .RDAالقاهرة  :البوابة العربية للمكتبات والمعلومات 5-0 ،إبريل
 .5003متاح على http://cybrarians.org/papers.html?id=68 :
()053
سالمة ،أسامة
استخدام (وام) في وصف وإتاحة المواد الفيلمية  /أسامة سالمة .في مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي
والعشرين ؛ وام  5-0 ،RDAإبريل  .5003متاح على http://cybrarians.org/papers.html?id=75 :
()054
عوض ،خميس عبد المقصود
طرق الفهرسة اآللية وفقا لمعيار مارك  50وقواعد وصف واتاحة المصادر . RDAفي مؤتمر قواعد الفهرسة
في القرن الحادي والعشرين ؛ وام  5-0 ،RDAإبريل  .5003متاح على :
http://cybrarians.org/papers.html?id=70
()052
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كوبيكي ،وليم
وصف وإتاحة المصادر  RDA:التدريب والتطبيق للمصادر العربية في مكتبة الكونجرس بالقاهرة .في
مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين ؛ وام  5-0 ،RDAإبريل  .5003متاح على :
http://cybrarians.org/papers.html?id=71
()052
محمود ،أسامة.
نظرة استراتيجية لتطبيق قواعد الفهرسة المسماة "وصف وإتاحة المصادر (و.إ.م ")في المكتبة العربية .في
مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين ؛ وام  5-0 ،RDAإبريل  .5003متاح على :
http://cybrarians.org/papers.html?id=74
()057
المصري ،أيمن محمد
وصف المصادر وإتاحتها  RDA:قواعد جديدة أم تسميات جديدة؛ تطبيق على الوصف الببليوجرافى للدوريات.
في مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين ؛ وام  5-0 ،RDAإبريل  .5003متاح على :
http://cybrarians.org/papers.html?id=69
()052
مكي ،هشام فتحي.
األسس المنهجية النظرية لوصف المصادر وإتاحتها ) .(RDAفي مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي
والعشرين ؛ وام  5-0 ،RDAإبريل  .5003متاح على http://cybrarians.org/papers.html?id=73 :
()056
نبهان ،كمال عرفات.
عالقات النصوص في التأليف العربي .في مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين ؛ وام 5-0 ،RDA
إبريل  .5003متاح على http://cybrarians.org/papers.html?id=79 :
()030
االستعداد لتنفيذ  RDAبدون هلع  /ترجمة محمد عبدالحميد معوض 2( .إبريل  .)5003متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-18285029
()030
مكي ،هشام فتحي.
أثر تطبيق قواعد وصف المصادر واتاحتها على أنظمة وبرمجيات الفهرسة اآللية  /هشام فتحي مكي 3( .يونيه
 .)5003متاح على https://www.youtube.com/watch?v=M7BvuzSutWs :
()035
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المنسي ،إسراء محمد عبد ربه.
المجموعات المتحفية :الوصف و اإلتاحة وفقا لمعيار  .RDAمكتبات .نت ،مجلد  ،04عدد ( 3يوليو أغسطس
سبتمبر  ،)5003صفحات  .32 - 33متاح على https://search.mandumah.com/Record/512815 :
()033
معوض ،محمد عبد الحميد.
عرض كتاب كريس أوليفر مقدمة إلى وصف المصادر وإتاحتها  :دليل إرشادي لألساسيات  /عرض محمد
عبدالحميد معوض 05( .نوفمبر  .)5003متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss- :
28159530
()034
معوض ،محمد عبد الحميد.
مقدمععة إلععى وصععف المصععادر وإتاحتهععا  :محاضععرة عامععة عبععر اإلنترنععت  ،Webinarتحععت رعايععة االتحععاد العربععي
للمكتب ع ع ع ع ععات والمعلوم ع ع ع ع ععات  /محم ع ع ع ع ععد عب ع ع ع ع ععد الحميعع ع ع ع ععد مع ع ع ع ع ععوض 2( .ديس ع ع ع ع ععمبر  .)5003مت ع ع ع ع ععاح علعع ع ع ع ععى :
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-29012927
متاح أيضا على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-29012927?related=1 :
()032
العليمي ،ثروت.
 : RDAالمحاضرة السابعة والعشرون  /ثروت العليمي 2( .ديسمبر  .)5003متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=8nlObS6y-oQ
()032
العليمي ،ثروت
قواعد وصف وإتاحة المصادر  :األسس والمفاهيم والتحديات التى تواجه الفهارس العربية = RDA Basics ,
  .Concepts , and challenges , facing the Arabic Catalogsالجزء الثانى  /ثروت العليمي04( .ديسمبر  .)5003متاح على https://www.youtube.com/watch?v=MCbDH86Xm1w :
()037
ترجمة الملحق  Iمن وصف المصادر وإتاحتها الخاص بمسميات العالقات  /ترجمة محمد عبدالحميد معوض.
( 50ديسمبر  .)5003متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/i-2941620 :
()032
El-Sherbini, Magda.
RDA: Strategies for Implementation / Magda El-sherbini Chicago: ALA Editions,
2013. 408 pages.
()036
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حماد ،هاني محمد علي
قواعد وصف المصادر وإتاحتها  :دراسة تحليلية = Resource Description and Access (RDA) :
 / Analysis Studyهاني محمد علي حماد ؛ إشراف محمد فتحي عبد الهادي ،إسماعيل رجب عتمان– .
الفيوم  :هاني محمد علي حماد .5004 ،أطروحة (دكتوراه) -جامعة الفيوم ،كلية اآلداب ،قسم الوثائق
والمكتبات
()040
خيري ،إيمان.
المالمح الجديدة للتسجيالت االستنادية وفقًا لقواعد وصف وإتاحة المصادر (وام)  / RDA :إيمان خيري .في
ورشة عمل وصف وإتاحة المصادر RDAفى البيئة اإللكترونية .دبي ( :إعلم).5004 ،
()040
الزعفراني ،الشيماء فوزي مصطفى
معيار وصف المصادر وإتاحتها  :دراسة تحليلية تجريبية الستخدامها في المكتبات العربية = Resource
Description and Access (RDA) : An analytical and Pilot Study for Use in Arab
 / Librariesالشيماء فوزي مصطفى الزعفراني ؛ إشراف غادة عبد المنعم موسى – .اإلسكندرية  :الشيماء
الزعفراني .5004 ،رسالة (ماجستير)-جامعة اإلسكندرية ،كلية اآلداب ،قسم المكتبات والمعلومات
()045
عبد الهادي ،محمد فتحي.
معيار وصف و إتاحة المصادر وام RDA :و متطلبات تطبيقه في البيئة العربية  /محمد فتحي عبد الهادي
 .المؤتمر الخامس والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بعنوان معايير جودة األداء في المكتبات
ومراكز المعلومات واألرشيف ،تونس .5004 ،صفحات  .724 - 720متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/652004
()043
عبد الهادي ،محمد فتحي
معيار وصف وإتاحة المصادر (وام)  :االختالفات مع (قاف) .في ورشة عمل وصف وإتاحة المصادرRDAفى
البيئة اإللكترونية .دبي ( :إعلم).5004 ،
()044
عبد الهادي ،محمد فتحي
معيار وصف وإتاحة المصادر (وام)  :أدوات وأساليب التطبيق واالستخدام .في ورشة عمل وصف وإتاحة
المصادرRDAفى البيئة اإللكترونية .دبي ( :إعلم).5004 ،
()042
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عبد الهادي ،محمد فتحي
معيار وصف وإتاحة المصادر (وام) :البناء والتكوين .في ورشة عمل وصف وإتاحة المصادر RDAفي البيئة
اإللكترونية .دبي( :إعلم).5004 ،
()042
عبد الهادي ،محمد فتحي
معيار وصف وإتاحة المصادر (وام) :المالمح والركائز .في ورشة عمل وصف وإتاحة المصادرRDAفى البيئة
اإللكترونية .دبي( :إعلم).5004 ،
()047
مصطفى ،منى عبد الفتاح إمام
منهج مقترح لتدريس معيار  RDAباقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية  :درسة تجريبية /منى
عبد الفتاح إمام مصطفى ؛ إشراف شريف كامل شاهين ،أمجد جمال حجازي – .بنها  :منى عبد الفتاح إمام
مصطفى – .5004 ،أطروحة (دكتوراة)-جامعة بنها ،كلية اآلداب ،قسم المكتبات والمعلومات
()042
فهرسة الكتب المطبوعة واإللكترونية وفقا لمعيار وصف المصادر وإتاحتها  /ترجمة محمد عبدالحميد
معوض 03( .يناير  .)5004متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -29973410 :
()046
معوض ،محمد عبد الحميد.
مجموعع ع ع ع ع ععة أدوات  / RDAمحم ع ع ع ع ع ععد عب ع ع ع ع ع ععد الحمي ع ع ع ع ع ععد مع ع ع ع ع ع ععوض 30( .م ع ع ع ع ع ععارس  .)5004مت ع ع ع ع ع ععاح عل ع ع ع ع ع ععى :
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-32929781
()020
معوض ،محمد عبد الحميد.
وصف الوسائط اإللكترونية والرقمية وغيرها :عرض وتقديم  /محمد عبد الحميد معوض 04( .إبريل
 .)5004متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-33491646 :
()020
معوض ،محمد عبد الحميد.
العناصر البؤرية لوصف المصعادر وإتاحتهعا فعي مكتبعة الكعونجرس  / 5004ترجمعة وإععداد محمعد عبدالحميعد
معوض 50( .مايو  .)5004متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/2014-34907936 :
()025
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معوض ،محمد عبد الحميد.
عرض كتاب  :وصف المصعادر وإتاحتهعا  :اسعتراتجيات للتنفيعذ  /ععرض وتقعديم محمعد عبدالحميعد مععوض0( .
أغسطس  .)5004متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-37582222 :
عرض لكتاب ماجدة الشربيني.
()023
معوض ،محمد عبد الحميد.
معالجة جحا وكابتن ماجد وجيمس بوند وأبلة فاهيتا وبراقش وسالحف النينجا وغيرهم في وصف المصادر
وإتاحتها  /محمد عبد الحميد معوض 0( .أغسطس  .)5004متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -37582330
()024
أمان ،أحمد.
معوقات تطبيق قواعد وصف وإتاحة المصادر بالمكتبات العامة  /أحمد أمان .في المائدة المستديرة الثانية:
حلقة النقاش حول  RDAتطبيق ام ال تطبيق 7 ،أغسطس  0( .5004سبتمبر  .)5004متاح على :
http://www.slideshare.net/LibraryExperts/aman-presentation-38553703
()022
الحنفي ،شادية.
تطبيق مكتبة الجامعة األمريكية لقواعد وصف المصادر وإتاحتها  /شادية الحنفي .في المائدة المستديرة
الثانية :حلقة النقاش حول  RDAتطبيق ام ال تطبيق 7 ،أغسطس  02( .5004أغسطس  .)5004متاح على :
http://www.slideshare.net/LibraryExperts/ss-38082841
()022
خبراء المكتبات
المائدة المستديرة الثانية :حلقة النقاش حول  RDAتطبيق ام ال تطبيق  /خبراء المكتبات Library
 Expertsبالتعاون مع مكتبة اإلسكندرية 7 ،أغسطس  0( .5004سبتمبر  .)5004متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=dY7lRO2XtHg
()027
العليمي ،ثروت.
 / RDA: Basics, concepts and challenges facing the Arabic catalogingثروت العليمي .في
المائدة المستديرة الثانية :حلقة النقاش حول  RDAتطبيق ام ال تطبيق 7 ،أغسطس  05( .5004أغسطس
 .)5004متاح على http://www.slideshare.net/LibraryExperts/rda-library-experts-alex- :
tharwat-al-ulaymi
()022
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محمود ،أسامة.
 Rdaبين القبول والرفض  /أسامة محمود .في المائدة المستديرة الثانية :حلقة النقاش حول  RDAتطبيق أم
ال تطبيق 7 ،أغسطس  05( .5004أغسطس  .)5004متاح على :
http://www.slideshare.net/LibraryExperts/rda-37932621
()026
معوض ،محمد عبد الحميد.
الحقل  524الجديد المثير للجدل وتوضيح الفرق بينه وبين حقل بيانات النشر  / 520محمد عبد الحميد
معوض 00( .سبتمبر  .)5004متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/264-38933514 :
()020
معوض ،محمد عبد الحميد

مقدمة إلى  :RDAدليل إرشادي لألساسيات  /عرض محمد عبد الحميد معوض .مجلة مكتبة الملك فهد
الوطنية -السعودية ،مجلد  ،50عدد ( 5أكتوبر  ،)5004صفحات  .407 - 400متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/691389
عرض كتاب لكريس أوليفر.
()020
الرمادي ،أماني زكريا

 / Maxwell's Handbook for RDA.عرض أماني زكريا الرمادي ؛ إشراف أماني جمال مجاهد .المجلة
الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات.مجلد  ،0عدد ( 5ديسمبر  ،)5004دليل ماكسويل المعياري المعايير
المكتبية علم المكتبات والمعلومات .متاح على https://search.mandumah.com/Record/625527:
متاح أيضا على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-61527 :
()025
محمدي ،عزيزة علي.
تقرير المائدة المستديرة الثانية لمجتمع خبراء المكتبات  Experts Libraryحول  : RDAتطبيق أو ال
تطبيق  ،تنظيم مجتمع خبراء المكتبات بالتعاون مع مكتبة اإلسكندرية  /عزيزة علي محمدي.
 .Cybrarians Journalعدد ( 32ديسمبر  .)5004متاح على :
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-67934
متاح أيضا عى :
=http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_c ontent&view=article&id
682:rda&catid=271:reports&Itemid=99
متاح أيضا على https://search.mandumah.com/Record/703341 :
متاح أيضا على http://www.slideshare.net/LibraryExperts/rda-report :
()023
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. محمد عبد الحميد،معوض
Describing Electronic , Digital , and Other Media Using AACR2 and RDA : A How عرض محمد عبد الحميد معوض ؛ إشراف أماني/ To-Do It Manual and CD-ROM for Librarians
:  متاح على.)5004  (ديسمبر5  عدد،0  مجلد. المجلة الدولية لعلوم المكتبات و المعلومات.جمال مجاهد
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-61526
https://search.mandumah.com/Record/625505 : متاح أيضا على
Weber, Mary Beth. عرض 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(
. محمد عبد الحميد،معوض
 أكتعوبر05( . ترجمعة وإععداد محمعد عبعد الحميعد مععوض/ RDA قائمعة المصعطلحات والرمعوز ألنعواع وسعائط
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-53822146 :  متاح على.)5002
)026(
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معوض ،محمد عبد الحميد.
قائمعة المصعطلحات والرمعوز ألنعواع نعاقالت  / RDAإععداد وترجمعة محمعد عبعد الحميعد مععوض 05( .أكتعوبر
 .)5002متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-53822294 :
()070
معوض ،محمد عبد الحميد.
كيفية التعرف على تسجيالت وصف وإتاحة المصادر  / RDAمحمد عبد الحميد معوض 05( .نوفمبر
 .)5002متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-55035533 :
()070
السالمية ،أميرة مبارك.
التطوير المهني للمفهرسين في عصر مجتمع المعرفة :واقع مجتمع المعرفة  :واقع التدريب على معيار وصف
المصادر و الوصول إليها  RDAبالمكتبات األكاديمية بسلطنة عمان  /أميرة مبارك السالمية ،فاطمة عبد اهلل
الشملية .أعمال المؤتمر السادس والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  :اختصاصيو المكتبات
والمعلومات كعمال للمعرفة  -األردن ،األردن :اإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ،نوفمبر  ،5002صفحات
 .0005 - 0062متاح على https://search.mandumah.com/Record/678199 :
()075
سعيد ،ياسر.
أساسيات إنشاء تسجيالت استناد اسماء األشخاص  / RDAياسر سعيد 54( .نوفمبر  .)5002متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=vJNkmvZwn5c
()073
سعيد ،ياسر.
أساسيات إنشاء تسجيالت استناد باسماء األشخاص .الحلقة الثانية  /ياسر سعيد 0( .ديسمبر  .)5002متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=ZXctWDzbdCg
()074
سعيد ،ياسر.
أساسيات إنشاء تسجيالت استناد باسماء األشخاص .الحلقة الثالثة  /ياسر سعيد 2( .ديسمبر  .)5002متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=UAc0YROgMg4
()072
مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة .مركز الفهرسة ونظم المعلومات.
ورشة عمل حول نظام وصف واتاحة المصادر  -اليوم االول الجلسة الصباحية  /مركز الفهرسة ونظم
المعلومات ،مكتبة ودار مخطوطات العتبة المقدسة 57( .نوفمبر  .)5002متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=gIJbxa0aYO4
()072
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مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة .مركز الفهرسة ونظم المعلومات.
ورشة عمل حول نظام وصف واتاحة المصادر  -اليوم االول الجلسة المسائية  /مركز الفهرسة ونظم
المعلومات ،مكتبة ودار مخطوطات العتبة المقدسة 57( .نوفمبر  .)5002متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=lgnyKgVtPiQ
()077
مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة .مركز الفهرسة ونظم المعلومات.
ورشة عمل حول نظام وصف واتاحة المصادر  -اليوم الثاني الجلسة الصباحية  /مركز الفهرسة ونظم
المعلومات ،مكتبة ودار مخطوطات العتبة المقدسة 52( .نوفمبر  .)5002متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=fy_4qCbCAzA
()072
مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة .مركز الفهرسة ونظم المعلومات.
ورشة عمل حول نظام وصف واتاحة المصادر  -اليوم الثاني الجلسة المسائية والختام  /مركز الفهرسة ونظم
المعلومات ،مكتبة ودار مخطوطات العتبة المقدسة 52( .نوفمبر  .)5002متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=2ZJ77BZdHvY
()076
يوسف ،محمود سيد محمود
الجديد في تنظيم المعلومات :التغييرات ما بين معيار وصف المصادر وإتاحتها (وام) = Resource
) Description and Access (RDAوقواعد الفهرسة األنجلو أمريكية ( / )AACR2محمود سيد
محمود يوسف .الحلقة األولى .التسجيلة ( ،)5002صفحات .50-50
()020
حسن ،خلود ممدوح إسماعيل
دور المكتبة الوطنية في تطبيق تقنين الفهرسة العالمي الجديد "وصف المصادر وإتاحتها" في مصر  :دراسة
للمتطلبات واإلمكانات  /خلود ممدوح إسماعيل حسن ؛ إشراف مصطفى أمين حسام الدين .أطروحة
(ماجستير) .جامعة القاهرة ،كلية اآلداب ،قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات 500 .5002 ،صفحة
()020
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عبد العزيز ،محمد مبروك
دور معيار وصف المصادر وإتاحتها  RDAفى استرجاع المعلومات من النظام اآللى بمكتبة جامعة اإلمارات
العربية المتحدة  :دراسة تقويمية = The Role of RDA in the Information Retrieval from the
 / UAEU Library System : An Evaluating Studyمحمد مبروك عبد العزيز ؛ إشراف غادة عبد
المنعم موسى – .اإلسكندرية  :محمد مبروك عبد العزيز – .5002 ،رسالة (ماجستير)-جامعة اإلسكندرية،
كلية اآلداب ،قسم المكتبات والمعلومات
()025
حسام الدين ،مصطفى.
ندوة مستقبل الفهرسة في البيئة العربية  :التحديات واآلفاق  /مصطفى حسام الدين ؛ يدير الندوة هشام مكي
؛ تنظيم البوابة العربية للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالدقي ( 2مارس : 5002
الدقي ،الجيزة)
متاح الفيديو على https://www.youtube.com/watch?v=g42D5vZoMdM :
()023
معوض ،محمد عبد الحميد.
قاموس متعدد اللغات لمصطلحات ومفاهيم الفهرسة  /تعليق محمد عبدالحميد معوض 4( .إبريل .)5002
متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -60445042 :
()024
ندوة مستقبل الفهرسة  :خارطة الطريق .الجلسة األولى 50( .مايو  .)5002متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=2p-u9I-fTbI
()022
ندوة مستقبل الفهرسة  :خارطة الطريق .الجلسة الثانية 50( .مايو  .)5002متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=OpsQRmguw38
()022
علي ،منى فاروق محمد
الدور المتوقع لمعيار وصف المصادر وإتاحتها (و م إ  )RDA:في ضبط جودة التسجيالت بالفهرس الموحد
لمكتبات الجامعية المصرية  :دراسة حالة  /منى فاروق محمد علي .بحوث في علم المكتبات والمعلومات .عدد
( 07سبتمبر  .)5002صفحات 064-033
()027
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هل وصف وإتاحة المصادر ) (RDAمعيار عالمي ؟  :االستخدام ،الترجمة ،واإلدارة كمؤشرات  /ترجمة محمد
عبدالحميد معوض 03( .أكتوبر  .)5002متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/rda- :
67121290
()022
معوض ،محمد عبد الحميد.
نصائح للبحث في مجموعة أدوات / RDAترجمة محمد عبدالحميد معوض 54( .أكتوبر  .)5002متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/rda-67578053?qid=0261b027-ee9b-42f6-830b84408a080360&v=&b=&from_search=6
()026
دمشق ،غادة
قواعد وصف المصادر وإتاحتها في إطارها العملي  :تجربة المكتبة الوطنية اللبنانية( .قيد النشر) .الفهرست
()060
سميع ،ليلى
قواعد وصف وإتاحة المصادر (و م ا  )RDA :ومتطلبات التطبيق على المستوى الوطني (قيد النشر).
()060
ر د أ وصف المورد والوصول إليه :قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين  /ترجمة خليل فوطة وآلن
ميبري .متاح على http://www.rda-jsc.org/docs/rdabrochure-ara.pdf :
()065
 3/2/3دبلن كور
معوض ،محمد عبد الحميد.
دبلن كور  :مقدمة إلى الميتاداتا والتعريف بأنواعها ووظائف الميتاداتا .ثم عرض للتعاريف المختلفة لمعيار
دبلن كور وعناصره الخمسة عشر و تقسيمها واستخدامات دبلن كور ،ومقيداته ،وإرشادات توجيهية إلدخال
بيانات تسجيلة دبلن كور وأخيرا نقاط قور وضعف معيار دبلن كور /إعداد محمد عبدالحميد معوض53( .
إبريل  .)5004متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-33880827 :
()063
معوض ،محمد عبد الحميد.
عناصر دبلن كور  :التعرف على عناصر معيار دبلن كور وتقسيمها إلى ثالث مجموعات عناصر المحتوى،
وعناصر الملكية الفكرية ،وعناصر اإلصدار ،والتعرف على مقيدات هذه العناصر وكيفية وصف هذه
العناصر والتعرف على العناصر اإلضافية اإلختيارية لمعيار دبلن كور /إعداد محمد عبدالحميد معوض53( .
إبريل  .)5004متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-33881144 :
()064
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معوض ،محمد عبد الحميد.
تحويل حقول تسجيلة مارك  50الببليوجرافية إلى عناصر دبلن كور  :التعرف على كيفية ارتحال حقول
تسجيلة مارك الببليوجرافية وتسكينها في عناصر تسجيلة دبلن كور  /إعداد محمد عبدالحميد معوض.
( 54إبريل  .)5004متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/21-33891250 :
()062
معوض ،محمد عبد الحميد.
تحويل عناصر دبلن كور إلى حقول مارك  50الببليوجرافية  :التعرف على كيفية ارتحال عناصر تسجيلة
دبلن كور إلى حقول مارك  50الببليوجرافية  /إعداد محمد عبد الحميد معوض 54( .إبريل  .)5004متاح
على http://www.slideshare.net/Muawwad/21-33889974 :
()062
معوض ،محمد عبد الحميد.
أمثلة دبلن كور  /إعداد محمد عبدالحميد معوض 22( .إبريل  .)2012متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -33955657
()067
 3/3معايير التكويد والتركيب
 1/3/3عام
عبد الحفيظ ،ميرغني أحمد.
أساسيات الفهرسة اآللية  :استخدام برامج التوثيق اآللي  CDS ISIS & WINISISفي المكتبات ومراكز
المعلومات  /ميرغني أحمد عبد الحفيظ – .الطبعة األولى – ود مدني ،السودان  :دار جامعة الجزيرة للطباعة
والنشر 076 .5002 ،صفحة
()062
عبد الحميد ،السيد.
التطبيقات التكنولوجية بالنظم اآللية بالمكتبات  :دراسة لعمليات الفهرسة اآللية بمكتبة مبارك العامة
ببورسعيد  05 – .صفحة .في الملتقى العربي األول لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات – .القاهرة  :شبكة
اختصاصي المكتبات والمعلومات.5002 ،
()066
عليان ،ربحي مصطفى
الفهرسة المتقدمة والمحوسبة  /ربحي مصطفى عليان ،وصفي عارف – .عمان  :دار صفاء للطباعة والنشر
والتوزيع 402 – .5002 ،صفحة
()500
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الزيد ،عبد الكريم بن عبد الرحمن
واقع الضبط الببليوجرافي والفهرسة اآللية المباشرة عن طريق اإلنترنت للمجموعات العربية في المكتبات
داخل الوطن العربي وخارجه  /عبد الكريم بن عبد الرحمن الزيد .مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ،مجلد
 ،05عدد (، 0فبراير  / 5002يوليو  ،)5002صفحات  .20 - 25متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/85983
()500
أبو السعود ،محمد حامد معوض.
أدوات العمل الفنية اإللكترونية للفهرسة  :متطلبات إتاحتها ومشكالت استخدامها في المكتبات ومراكز
المعلومات في مصر  :دراسة ميدانية  /إعداد محمد حامد معوض أبو السعود ؛ إشراف محمد فتحي عبد
الهادي – .القاهرة  :م .أبو السعود – .5007 ،أ-ن ]23[ ،532 ،ورقة .أطروحة (ماجستير) – جامعة القاهرة.
كلية اآلداب .قسم المكتبات والوثائق والمعلومات
()505
معوض ،محمد حامد
دليل أدوات العمل الفنية المتاحة عبر اإلنترنت  /محمد حامد معوض .cybrarians journal .عدد 04
(سبتمبر  .)5007متاح على :
=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
()503
معوض ،محمد عبد الحميد.
مراقبة جودة تسجيالت مارك  50الببليوجرافية = Quality Control of Bibliographic Records in
 / MARC 21 Formatمحمد عبد الحميد معوض 52( .ديسمبر  .)5002متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/21 -presentation-876439
()504
Armiti, Ayser
Improving trace cache performance by using indexability / by Ayser Armiti ; supervisor
Sami Serhan. – Amman : Ayser Armiti, 2008. Thesis (Master)-University of Jordan.
Faculty of Graduate Studies
Available on : https://search.mandumah.com/Record/5476
()502
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عبد اهلل ،فضل عبد الرحيم.
استمارات إدخال البيانات  Input sheetsومدى تلبيتها لمتطلبات الوصف المعياري  :دراسة لتجارب بعض
المكتبات في السودان  /فضل عبد الرحيم عبد اهلل – .مجلد  ،0صفحات  .202-765في المؤتمر العشرين
لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ،الدار البيضاء 00-6 ،ديسمبر  – .5006الرياض  :مكتبة الملك عبد
العزيز العامة.5006 ،
()502
عبد الهادي ،محمد فتحي.
الفهرسة في البيئة اإللكترونية  /محمد فتحي عبد الهادي ،نبيلة خليفة جمعة .القاهرة  :الدار المصرية
اللبنانية 575 – .5000 ،صفحة.
متاح على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=1-2649 :
()507
علي ،حسن صالح محمد
واقع استخدام الفهرسة اآللية في المكتبات العربية :دراسة ميدانية على مكتبة جامعة العلوم والتقانة  /حسن
صالح محمد علي ،Cybrarians Journal .ع ( 52يونيه  )5000متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/510865
متاح أيضا على :
=http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article& id
471:2011-08-12-00-17-55&catid=239:2011-08-12-00-01-42&Itemid=78
()502
معوض ،محمد عبد الحميد.
إثراء بيانات التسجيلة الببليوجرافية  :تتناول هذه المقالة طرق إثراء محتوى حقول تسجيلة مارك 50
الببليوجرافية بما يساعد على تعزيز أو إثراء تسجيالت فهرس المكتبة العام المتاح للجمهور OPAC
 ،enrichmentباعتبار أن ذلك بمثابة قيمة مضافة وعامل جذب الستخدام فهارسها سواء من داخل المكتبة أو
عن البعد عبر اإلنترنت  /محمد عبد الحميد معوض 2( .مارس  .)5005متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -11891947
()506
المصري ،أيمن.
أساسيات الفهرسة بشكل مارك =  . MARC21 Principlesالحلقة األولى  /مادة علمية وتقديم أيمن
المصري ؛ تصوير مجدي وهبة ؛ منتج منفذ هشام مكي 4( .فبراير  .)5002متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=e9UcWigq4g8
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()500
المصري ،أيمن .
أساسيات الفهرسة بشكل مارك =  . MARC21 Principlesالحلقة الثانية  /مادة علمية وتقديم أيمن
المصري ؛ تصوير مجدي وهبة ؛ منتج منفذ هشام مكي 6( .فبراير  .)5002متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=PFBE7458Ggc&index=3&list=PL1FjgZa8p2u0ob
_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi
()500
المصري ،أيمن
استخراج البيانات الببليوجرافية .الحلقة الثالثة  /مادة علمية وتقديم أيمن المصري ؛ تصوير مجدي وهبة ؛
منتج منفذ هشام مكي 07( .فبراير  .)5002متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=Rvh6U23IAtQ&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9W
k-52M-DX-Vi&index=4
()505
المصري ،أيمن
أساسيات الفهرسة بشكل مارك .الحلقة الرابعة  /مادة علمية وتقديم أيمن المصري ؛ تصوير مجدي وهبة ؛
منتج منفذ هشام مكي 54( .فبراير  .)5002متاح على https://www.youtube.com/watch?v=e- :
rO3jx8vfs&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi&index=5
()503
المصري ،أيمن.
أساسيات الفهرسة  :حول نقاط اإلتاحة  /مادة علمية وتقديم أيمن المصري ؛ فكرة وتنفيذ هشام مكي ؛
إضاءة وتصويرمجدي وهبة 30( .مارس  .)5002متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=eNgT7ARRCS4&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9
Wk-52M-DX-Vi&index=10
()504
المصري ،أيمن.
أساسيات الفهرسة  :حول نقاط اإلتاحة ،5 .وتشمل شرح لفهرسة المؤتمرات والتقارير السنوية وعناوين الدوريات
 /مادة علمية وتقديم أيمن المصري ؛ فكرة وتنفيذ هشام مكي ؛ إضاءة وتصويرمجدي وهبة 2( .إبريل
 .)5002متاح على :
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https://www.youtube.com/watch?v=lNJeS2lvdxM&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk
-52M-DX-Vi&index=11
()502
غانم ،رانيا أديب.
واقع إستخدام الفهرسة اآللية في مكتبات الجامعات اللبنانية  :دراسة ميدانية  /رانيا أديب غانم .مجلة المركز
العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات  -سوريا ،مجلد  ،5عدد ( 4يوليو  ،)5002صفحات 3
  .36متاح على https://search.mandumah.com/Record/731636 :متاح أيضا على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-69449 :
()502
 2/3/3الشكل االتصالي المعياري (فما)MARC:
الشويش ،علي بن شويش
 MARCوالبيانات الخلفية  METADATAعالقة ندية أم تكاملية .المعلوماتية عدد  ،)5002( 6صفحات
 .32 - 34متاح على http://search.mandumah.com/Record/28606 :
()507
مكتبة الكونجرس (الواليات المتحدة) .مكتب تطوير.
استيعاب صيغة مارك الببليوجرافية  :الفهرسة المقروءة آلياً  /ترجمة صالح بن محمد المسند – .الرياض :
مكتبة الملك فهد الوطنية – .5002 ،أ-ح 20 ،صفحة.
()502
أبو بكر ،منير محمد سليم
مارك  : 50دليل الفهرسة المقروءة آلياً للمواد المطبوعة وغير المطبوعة  /إعداد وتعريب منير محمد سليم
أبو بكر ،عدنان عبد اهلل الشريف جالمنة ،مهدلة شاهين عبد اهلل الحوسني .ط – .0 .دبي  :ندوة الثقافة والعلوم،
 524 .5002ص.
()506
ربيع ،سحر حسنين.
أشكال الفهرسة المقروءة آلياً  :دراسة وتخطيط إلنشاء شكل اتصالي عربي  /سحر حسنين ربيع– .الطبعة
األولى - .القاهرة  :الدار المصرية اللبنانية 320 - .5002 ،صفحة (عالم المكتبات والمعلومات المعاصر)
()550
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ربيع ،سحر حسنين محمد.
الفهرسة المقروءة آلياً  :الدليل العملي الستخدام الشكل االتصالي مارك  : MARC 21 50لبناء التسجيالت
الببليوجرافية  /سحر حسنين محمد ربيع وليلى سيد سميع وسهام شمسس الدين .طبعة مبدئية – .القاهرة :
س .ربيع ،ل .سميع ،س .شمس الدين ]0[ ،323 ،xviii – .5002 ،صفحة.
()550
معوض ،محمد عبد الحميد.
مارك  50لغير المفهرسين  :إرشادات عملية =  / MARC 21 for every one : a practical guideعرض
محمد عبد الحميد معوض – .التسجيلة .عدد ( 4مايو  .)5002صفحات .53-55
()555
خميس ،فاطمة ابراهيم غريب
معععارك  / 50فاطمة إبراهيم غريب خميس .العربية  .3000السنة  ،2عدد ( 4ديسمبر )5002
()553
عبد الهادي ،زين
شكل الفهرسة المقروءة آلياً  ،فما  / MARC :دراسة ميدانية ومقارنة /زين عبد الهادي .في مؤتمر االتحاد
العربي للمكتبات والمعلومات الرابع عشر ،طرابلس .5007 ،صفحات 707-253
()554
مكتبة الكونجرس ( الواليات المتحدة ) .مكتب تطوير.
استيعاب تسجيالت مارك االستنادية  :الفهرسة المقروءة آلياً  /ترجمة محمد عبد الحميد معوض – .الرياض :
مكتبة الملك فهد الوطنية 64 – .5007 ،صفحة( .مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية  .السلسلة الثانية ؛
)23
()552
معوض ،محمد عبد الحميد.
الدليل العملي لتركيبة الفهرسة المقروءة آلياً  :صيغة مارك  50الببليوجرافية  /محمد عبد الحميد معوض.
– الرياض  :مكتبة الملك فهد الوطنية 222 – .5007 ،صفحة( – .مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية .
السلسلة الثالثة ؛ )24
()552
العمرات .أحمد سالم
الفهرسة المقروءة آليا  :الدليل اإلرشادي الستخدام نظام مارك  /أحمد سالم العمرات – .عمان  :دار الشروق،
 372 – .5002صفحة.
()557
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مركز الفهرس العربي الموحد.
صيغة فما (مارك)  50للبيانات الببليوجرافية لفهرسة موارد المعلومات في الفهرس العربي الموحد  :دليل
إرشادي  /مركز الفهرس العربي الموحد – .الرياض  :مكتبة الملك عبد العزيز العامة562 ،]00[ – .5002 ،
صفحة.
()552
سالمة ،أسامة
الدليل اإلرشادي للتسجيالت الببليوجرافية المقروءة آليا  / MARC :أسامة سالمة أحمد .مجلة المكتبات
والمعلومات العربية .السنة  ،52عدد ( 0يناير  ،)5002صفحات  .022 - 022متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/427485
()556
معوض ،محمد عبد الحميد.
الدليل العملي لتركيبة الفهرسة المقروءة آليا  :صيغة مارك  50االستنادية  /محمد عبد الحميد معوض- .
الرياض  :مكتبة الملك فهد الوطنية 250 – .5006 ،صفحة( – .مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية .
السلسلة الثالثة ؛ )26
()530
محمد ،سالي سمير شاكر.
إعداد برنامج آلي لتدريس الفهرسة المقروءة آليا ( : )marcدراسة تجريبية على طالب قسم المكتبات
والمعلومات جامعة المنوفية  /سالي سمير شاكر محمد ؛ إشراف حسناء محجوب ،محمد النجار – .شبين
الكوم  :سالي سمير شاكر محمد .5006 ،أطروحة (دكتوراة)-جامعة المنوفية .كلية اآلداب .قسم المكتبات
والمعلومات.
()530
معوض ،محمد عبد الحميد
أساسيات صيغة مارك  50الببليوجرافية = / Fundamentals of MARC 21 Bibliographic Format
إعداد محمد عبدالحميد معوض 00( .يناير  .)5006متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/21 -presentation-907140
()535
عليان ،ربحي مصطفى.
الفهرسة المقروءة آليا (مارك  / )50ربحي مصطفى عليان – .عمان  :دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع،
.5000
()533
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سميع ،ليلى سيد.
الدليل العملي لتركيبة الفهرسة المقروءة آليا  :صيغة مارك  50للبيانات االستنادية  /عرض وتقييم ليلي سيد
سميع .الفهرست .السنة  ،6عدد ( 32يوليو  .)5000صفحات 030-053
ملحوظة  :الكتاب تأليف محمد عبد الحميد معوض .الرياض.5002 ،
()534
الدليل العملي لتركيبة الفهرسة المقروءة آليا  :صيغة مارك  21للبيانات اإلستنادية .الفهرست( .يوليو .)5000
متاح على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-13278 :
()532
ربيع ،سحر حسنين محمد.
تطبيقات شكل الفهرسة المقروءة آليا مارك  50للبيانات الببليوجرافية بالفهارس اآللية لمكتبة اإلسكندرية
ودار الكتب المصرية  :دراسة تقييمية  /سحر حسنين محمد ربيع .الفهرست .يناير 5005
متاح على http://platform.alma nhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-13301 :
()532
معوض ،محمد عبد الحميد
رموز مارك للهيئات العربية  / 5005محمد عبد الحميد معوض 05( .يناير  .)5005متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/2012-10996874
()537
معوض ،محمد عبد الحميد
أهم حقول تسجيلة مارك  50الببليوجرافية  /إعداد محمد عبدالحميد معوض 04( .فبراير  .)5005متاح على
http://www.slideshare.net/Muawwad/21-11571716 :
()532
الدليل العملي لفهرسة الدوريات و المصادر المستمرة األخرى في صيغة مارك  50الببليوجرافية .الفهرست.
(إبريل  .)5005متاح على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2 -21828 :
()536
استيعاب مارك للمقتنيات  /ترجمة محمد عبدالحميد معوض 00( .مايو  .)5003متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -20960315
()540
معوض ،محمد عبد الحميد
قائمة رموز مارك للروابط  /إعداد وترجمة محمد عبدالحميد معوض 4( .سبتمبر  .)5003متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -25871703
()540
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معوض ،محمد عبد الحميد.
قائمة رموز مارك للروابط =  / MARC Code List for Relatorsترجمة وإعداد محمد عبدالحميد
معوض 07( .مايو  .)5004متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/2014-34799953 :
()545
الشمري ،رغد عبد الهادي جواد.

تشفير المصادر االلكترونية باستخدام معيار مارك  / 50رغد عبد الهادي جواد الشمري .المجلة األردنية
للمكتبات والمعلومات  -جمعية المكتبات والمعلومات األردنية  -األردن مجلد  ،46عدد ( 3سبتمبر ،)5004
صفحات  .67 - 40متاح على http://search.mandumah.com/Record/575563 :
متاح أيضا على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2 -54863 :
()543
محمود ،إيمان محمد
برنامج تدريبي لفهرسة المخطوط العربي وفق معيار مارك  / 50إيمان محمد محمود ؛ إشراف حسناء

محمود محجوب ،و أماني جمال مجاهد .المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات  -الجمعية المصرية
للمكتبات والمعلومات مجلد  ،5عدد  ،)5002( 0صفحات  .536 - 556متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/653470
()544
أبو رضا ،حسين.
الفهرسة المقروءة آليا  / Marcحسين أبو رضا 00( .فبراير  .)5002متاح على :
http://www.slideshare.net/ssuserec7366/marc-44547243
()542
مارك ال يحتضر بالسرعة الكافية  /ترجمة محمد عبدالحميد معوض 52( .مارس  .)5002متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -46276894
()542
 3/3/3اإلطار الببليوجرافي ()BIBFRAME
فرانك ،بول.
اإلطار الببليوجرافي  BIBFRAMEلماذا؟ ما هو؟ من ؟  /ترجمة محمد عبدالحميد معوض 06( .أكتوبر
 .)5004متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/bibframe-40451495 :
()547
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مكلوم ،سالي.
اإلطار الببليوجرافي والفهرسة  :تغيير المشاهد  /ترجمة محمد عبدالحميد معوض  :ترجمة مصرح بها
لعرض بعنوان 2( .BIBFRAME and Cataloging : changing landscapes / Sally McCallum
نوفمبر  .)5004متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -41285206 :
()542
معوض ،محمد عبد الحميد.
مقدمة إلى مبادرة اإلطار الببليوجرافي  /إعداد محمد عبدالحميد معوض 6( .ديسمبر .)5004
متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -42534568 :
()546
النشرتي ،مؤمن.
مبادرة اإلطار الببليوجرافي في فهارس المكتبات / Bibframeمؤمن النشرتي 02( .ديسمبر  .)5004متاح
على http://www.slideshare.net/MomenElnasharty/bibframe -42746407 :
()520
النشرتي ،مؤمن
دورة مبادرة اإلطار الببليوجرافي  BIBFRAMEفي تحقيق جودة و فعالية فهارس المكتبات :دراسة تحليلية
 /مؤمن النشرتي .المؤتمر الخامس والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  ،تونس :االتحاد العربي
للمكتبات والمعلومات ( أعلم ) و دار الكتب الوطنية ،5004 ،صفحات  .432 - 402متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/651884
متاح أيضا على http://search.mandumah.com/Record/652035 :
()520
معوض ،محمد عبد الحميد.
اإلطار الببليوجرافي  /إعداد وتقديم محمد عبدالحميد معوض 00( .مارس  .)5002متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-45669820
()525
خبراء المكتبات.
تطور الفهرسة ،وكيف وصلنا إلى : BIBFRAMEجلسة خاصة لمجتمع خبراء المكتبات Library
 .Expertsفي مؤتمر النموذج المعياري  BIBFRAMEلوصف المصادر وإتاحتها في بيئة الويب :التحديات
والتطبيق .القاهرة  :البوابة العربية للمكتبات والمعلومات 00-6 ،سبتمبر  02( .5002سبتمبر  .)5002متاح
على https://www.youtube.com/watch?v=vNJqky-aYtY :
()523
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. أحمد فتحي أحمد،عبد الرازق
 في مؤتمر النموذج المعياري. لوصف المصادر في بيئة الويبBIBFRAME اإلطار الببليوجرافي
 البوابة العربية:  القاهرة. التحديات والتطبيق: لوصف المصادر وإتاحتها في بيئة الويبBIBFRAME
.)5002  سبتمبر57( .5002  سبتمبر00-6 ،للمكتبات والمعلومات
http://www.slideshare.net/afathyahmed/bibframe -53243985 : متاح على
)524(
 أحمد سعد الدين، بسيوني
 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.)5002  (مارس40
: متاح أيضا على
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=
722:abassiouni&catid=286:conf&Itemid=104
)522(
. رانيا،عثمان
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(
. نرمين إبراهيم علي،اللبان
The  و نموذج بيانات اإلطار الببليوجرافيBibliographic Ontologies األنطولوجيات الببليوجرافية
Cybrarians .BIBFRAME  و نموذج50  دراسة مقارنة بين مارك: Bibliographic Framework
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2- :  متاح على.)5002( 40  عدد.Journal
86386
: متاح أيضا على
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=
724:nermin&catid=286:conf&Itemid=104
: متاح أيضا على
http://search.mandumah.com/Record/753014
)527(
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. عزيزة علي،محمدي
 التحديات و:  لوصف المصادر وإتاحتها في بيئة الويبBIBFRAME تقرير حول مؤتمر النموذج المعياري
:  متاح على.)5002( 40  عدد.Cybrarians Journal .5002  سبتمبر00 - 6  مصر،  القاهرة: التطبيق
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-86400
: متاح أيضا على
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 : متاح أيضا على
)522(
. رنا كمال محمد، مصطفى
 ) وعالقته بالنموذج المعياري لوصف المصادر وإتاحتهاVIAF ( الملف االستنادي االفتراضي الدولي
and Relation to ) Virtual International Authority File ( VIAF =  في بيئة الويبBIBFRAME
Cybrarians .Environment BIBFRAME in Resources Access and Description in Web
:  متاح على.)5002( 40  عدد.Journal
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-86388
: 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(
. محمد عبد الحميد،معوض
. ترجمة وإعداد محمد عبدالحميد معوض/ (BIBFRAME Editor (BFE = محرر اإلطار الببليوجرافي
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -61525703 :  متاح على.)5002  إبريل30(
)520(
 الميتاداتا2
 زين،عبد الهادي
/  دراسة تطبيقية: ) فى مواقع المكتبات العربية فى كل من مصر والسعوديةMetadata( وصائف البيانات
: متاح على.)5002  (مارس4  عدد.Cybrarians Journal .زين عبد الهادي
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_cont ent&view=article&id=
503:metadata&catid=241:2011 -08-16-08-16-55&Itemid=66
)520(
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النقيب ،متولي.
آلية إدارة المحتوى الرقمي للمكتبات :دراسة تقييمية  /متولي النقيب .االتجاهات الحديثة فى المكتبات
والمعلومات –مصر .مجلد  ،03عدد  ،)5002( 52صفحات  .047 - 70متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/29352
()525
أحمد ،أحمد فرج.
الميتاداتا وتأثيرها في تطوير استراتيجيات البحث المعلوماتي على الشبكة العنكبوتية العالمية / .أحمد فرج
أحمد .المكتبات اآلن –مصر .السنة  ،3عدد  ،)5002( 2صفحات  .22 - 26متاح على :
http://search.mandumah.co m/Record/43911
()523
الجندي ،محمود عبد الكريم.

االتجاهات الحديثة في الميتاداتا :مراجعة علمية لالنتاج الفكري  /محمود عبد الكريم الجندي .االتجاهات
الحديثة فى المكتبات والمعلومات -مصر مجلد  ،04عدد  ،)5007( 57صفحات  .030 - 20متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/29414
()524
مسعود ،ماهر.
الميتاداتا وفهرسة المصادر اإللكترونية  /عرض ماهر مسعود .Cybrarians Journal .ع ( 05مارس .)5007
متاح على :
=http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id
401:2009-07-21-10-28-17&catid=142:2009-05-20-09-52-46&Itemid=55
مراجعة كتاب تأليف محمد فتحي عبد الهادي  ،زين الدين عبد الهادي  -.القاهرة 5007 ،
()522
محمود ،محمد عبد المولى.
الميتاداتا  :هل هي فهرسة المستقبل ؟  /محمد عبد المولى محمود – .العربية  .3000السنة ( 7مايو – .)5007
صفحات .45-57
()522
خيرو ،مازن بن عمر.

مواقع تحليل بيانات الميتاداتا على شبكة اإلنترنت :دراسة تحليلية / .مازن بن عمر خيرو .دراسات
المعلومات عدد  ،)5002( 3صفحات  .22 - 32متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/30265
()527
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العربي ،أحمد عبادة.
تاج العنوان  Title Tagفي صفحات لغة تهيئة النص الفائق  HTML:دراسة تطبيقية على المواقع العربية

المتاحة على الشبكة العنكبوتية العالمية  /أحمد عبادة العربية .مجلة المكتبات والمعلومات العربية -
السعودية السنة  ،52العدد  ،)5002( 5صفحات  .022 - 037متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/111571
()522
مرغالني ،محمد أمين بن عبدالصمد
الميتاداتا في المواقع اإللكترونية للمكتبات الجامعية السعودية :دراسة تحليلية  /محمد أمين بن عبد الصمد
مرغالني ،سوزان مصطفى فلمبان .دراسات المعلومات .عدد  ،)5002( 5صفحات  .42 - 7متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/28559
()526
أبو النور ،إيناس محمد فوزي.
تقنينات البيانات الخلفية لوصف المصادر اإللكترونية واسترجاعها على شبكة االنترنت  :دراسة ميدانية
مقارنة  /إيناس محمد فوزي أبو النور ؛ إشراف مصطفى أمين حسام الدين – .القاهرة  :إيناس محمد فوزي أبو
النور 030 ،522 ،]02[ .5002 ،صفحة .رسالة (ماجستير) – جامعة القاهرة ،كلية اآلداب ،قسم المكتبات
والوثائق والمعلومات
()570
عيسى ،محمود.
الميتاداتا  :ضرورة عصرية لخدمة الفهرسة  /محمود عيسى .أحوال المعرفة .السنة  ،03عدد ( 23أكتوبر
 ،)5002صفحات .52-53
()570
تنظيم المعلومات على الشبكة العنكبوتية العالمية  :الميتاداتا وقواعد الفهرسة األنجلو – أمريكية والفهرسة
المقروءة آليا (مارك)  /تحرير واين جونز ،جوديث ن .أهرو نهايم ،جوزفين كروفورد ؛ ترجمة جبريل بن
حسن العريشي ،عبد الرحمن بن غالب دبور ؛ مراجعة جمال الدين محمد الفرماوي – .الرياض  :مكتبة الملك
فهد الوطنية 450 .5006 ،ص( .مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية .السلسلة الثانية ؛ )22
()575
أبو النور ،إيناس

تقنيات الميتاداتا :مراجعة علمية دولية و عربية  /إيناس أبو النور .مجلة المكتبات والمعلومات العربية.السنة
 ،56عدد  ،)5006( 5صفحات  .022 - 026متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/427727
()573

989

مستقبل الفهرسة في االنتاج الفكري العربي

عبد الهادي ،محمد فتحي.

دور تقنية المعلومات في المعالجة الفنية لمصادر المعلومات  /محمد فتحي عبد الهادي .االتجاهات الحديثة فى
المكتبات والمعلومات –مصر .مجلد  ،02عدد  ،)5006( 35صفحات  .072 - 022متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/345705
()574
العربي ،أحمد عبادة.
الميتاداتا ودورها في دعم المحتوى الرقمي :دراسة تطبيقية على مواقع دوريات الوصول الحر في المكتبات
والمعلومات على اإلنترنت / .أحمد عبادة العربي .مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية -السعودية مجلد  ،02عدد 0
( ،)5006صفحات  .025 - 030متاح على http://search.mandumah.com/Record/46077 :
()572
البسيونى ،بدوية محمد.
تيجان الميتاداتا  Meta Tagsومدى تمثيلها في صفحات الويب :دراسة تطبيقية على مواقع التميز الرقمي
العربية على األنترنت  /بدوية محمد البسيوني .االتجاهات الحديثة فى المكتبات والمعلومات -مصر مجلد
 ،02عدد  ،)5006( 35صفحات  .554 - 076متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/345721
()572
الهزاني ،نورة بنت ناصر.
واصفات البيانات )  ( Metadataفي المواقع الحكومية السعودية على اإلنترنت /.نورة بنت ناصر
الهزاني .مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية –السعودية .مجلد  ،02عدد  .074 - 025 ،)5006( 0متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/46061
()577
أبو النور ،إيناس محمد فوزي
تقنينات الميتاداتا لوصف المصادر اإللكترونية واسترجاعها على شبكة االنترنت  /إيناس محمد فوزي أبو
النور .الفهرست .عدد ( 52إبريل  .)5006صفحات  .35-07متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/739148
()572
زايد ،يسرية.
الجديد فى تطبيق نظام الرقم الدولي الموحد للدوريات :قراءة فى المواصفة الدولية أيزو  /.3567يسرية زايد،
رباب رشوان . Cybrarians Journal.عدد ( 06يونيو  .)5006متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/507955
متاح أيضا على :
=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
()576
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الهزاني ،نورة بنت ناصر بن عبد اهلل.
واصفات البيانات ) (Metadataفي المواقع الحكومية السعودية على اإلنترنت  /نورة بنت ناصر بن عبد اهلل
الهزاني . Cybrarians Journal.عدد ( 06يونيو  )5006متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/507944
متاح أيضا على :
=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
()520
عبد الرحمن ،عمر حسن.
التشغيل البيني للميتاداتا  /عمر حسن عبد الرحمن . Cybrarians Journal .عدد ( 50ديسمبر  .)5006متاح
على http://search.mandumah.com/Record/508000 :
متاح أيضا على :
=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
()520
ريحان ،عبد الحميد
الوثائق اإللكترونية و الميتاداتا :بين المفاهيم و الممارسة  /عبد الحميد ريحان ،نذير غانم .في المؤتمر
الحادي والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ( المكتبة الرقمية العربية  :عربي أنا  :الضرورة ،
الفرص والتحديات)  -لبنان بيروت :االتحاد العربي للمكتبات و المعلومات ( أعلم ) و وزارة الثقافة و جمعية
المكتبات بالجمهورية اللبنانية ،مجلد  ،)5000( 5صفحات  .42-50متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/125669
()525
شباني ،بسمة.
الميتاداتا  ،الواب السيمانطيقي و نظم استرجاع المعلومات  /بسمة شباني .في المؤتمر الحادي والعشرين
لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ( المكتبة الرقمية العربية  :عربي أنا  :الضرورة  ،الفرص والتحديات )
 لبنان بيروت :االتحاد العربي للمكتبات و المعلومات ( أعلم ) و وزارة الثقافة و جمعية المكتباتبالجمهورية اللبنانية ،مجلد  ،)5000( 5صفحات  .47-50متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/125673
()523
عبد الجواد ،سامح زينهم.

خطط و معايير ميتاداتا الحفظ الرقمي :دراسة تحليلية  /سامح زينهم عبد الجواد .مجلة المكتبات
والمعلومات العربية –السعودية .السنة  ،30عدد  ،)5000( 0صفحات  .062 - 023متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/111625
()524
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عبدالجواد ،سامح زينهم

خطط و معايير ميتاداتا الحفظ الرقمي :دراسة تحليلية  /سامح زينهم عبد الجواد .مجلة المكتبات
والمعلومات العربية –السعودية .السنة  ،30عدد  ،)5000( 5صفحات  .044 - 002متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/111642
()522
جوهري ،عزة فاروق.
الميتاداتا و دعم استرجاع المحتوى الرقمي للصحف العربية اإللكترونية في البيئة الرقمية :دراسة تطبيقية

لمدى تمثيلها في بعض الصحف المصرية والسعودية /.عزة فاروق جوهري .مجلة بحوث في علم المكتبات
والمعلومات  -مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات  -كلية اآلداب  -جامعة القاهرة – مصر .عدد 7
( ،)5000صفحات  .60 - 42متاح على http://search.mandumah.com/Record/708207 :
()522
النشار ،السيد السيد.
تنظيم مصادر المعلومات  :الفهرسة والتصنيف  /السيد السيد النشار – .الطبعة األولى – .اإلسكندرية  :دار
الثقافة العلمية 560 – .5000 ،صفحة.
()527
مصطفى ،منى عبد الفتاح إمام.

معالجة الخرائط باسلوب الميتاداتا :دراسة مسحية /.منى عبد الفتاح إمام مصطفى .االتجاهات الحديثة فى
المكتبات والمعلومات -مصر مجلد  ،06عدد  ،)5005( 32صفحات  .306 - 303متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/330443
()522
الراشدي ،منى رازق مرزوق.
الميتاداتا بمواقع وكاالت األنباء الوطنية في العالم العربي :دراسة وصفية تحليلية /.منى رازق مرزوق
الراشدي ،بدوية محمد البسيوني .اعلم -السعوديةعدد  ،)5005( 00 ،6صفحات  .566 - 525متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/454408
()526
عبدالحافظ ،بهاء إبراهيم.
ميتاداتا مواقع المكتبات الوطنية :دراسة مقارنة لواقع المكتبات الوطنية العربية واألجنبية  /بهاء إبراهيم
عبد الحافظ .مكتبات .نت -مصر مجلد  ،03عدد  ،)5005( 0صفحات  .52 - 2متاح على :
http://search.manduma h.com/Record/416824
()560
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فرج ،حنان أحمد.
المستودعات المؤسسية الرقمية ودورها في دعم المحتوى العربي وإثرائه على االنترنت  /حنان أحمد
فرج .مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية –السعودية.مجلد  ،02عدد  ،)5005( 5صفحات  .035 - 63متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/444489
()560
البسيونى ،بدوية محمد
خطة ميتاداتا وصف الكيان لوصف المصادر الرقمية و مدى ارتباطها بمعايير و خطط الميتاداتا :دراسة
تحليلية مقارنة  /بدوية محمد البسيوني .االتجاهات الحديثة فى المكتبات والمعلومات .مجلد  ،06عدد 37
(يناير  ،)5005صفحات  .25 - 42متاح على http://search.mandumah.com/Record/329838 :
متاح أيضا على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-51982 :
()565
عبد الهادي ،محمد فتحي.

الميتاداتا ومستقبل تنظيم المعلومات :مدخل جديد  /محمد فتحي عبد الهادي .في المؤتمر التاسع عشر
لجمعية المكتبات المتخصصة  -فرع الخليج العربي  :مستقبل المهنة  :كسر الحواجز التقليدية لمهنة
المكتبات والمعلومات والتحول نحو مستقبل البيئة المهنية الرقمية  -اإلمارات أبو ظبي :جمعية المكتبات
المتخصصة فرع الخليج العربي /)5003( ،صفحات .302 - 522 :متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/383841
()563
البوسعيدي ،محمد بن خميس.
تطبيق الميتاداتا في مواقع المكتبات بسلطنة عمان ومدى التزامها بالمعايير الدولية :دراسة تحليلية  /محمد

بن خميس البوسعيدين عبد اهلل بن سالم الهناني .في المؤتمر التاسع عشر لجمعية المكتبات المتخصصة  -فرع
الخليج العربي  :مستقبل المهنة  :كسر الحواجز التقليدية لمهنة المكتبات والمعلومات والتحول نحو
مستقبل البيئة المهنية الرقمية  -اإلمارات أبو ظبي :معية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي،)5003( ،
صفحات  .524 - 552متاح على http://search.mandumah.com/Record/383830 :
()564
خليل ،إيمان

البيانات عن البيانات : Meta Data :توصيف ارشيف الفيديو الرقمي /إيمان خليل .مجلة االذاعات العربية -
اتحاد اذاعات الدول العربية  -تونس عدد  ،)5003( 5صفحات  .52 - 53متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/511565
()562
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الحافظ ،منى حازم يحيى.
واصفات البيانات (الميتاداتا) لمواقع الجامعات العراقية على االنترنت / .منى حازم يحيى الحافظ .مجلة كلية
التربية األساسية  -كلية التربية األساسية  -الجامعة المستنصرية  -العراق عدد  ،)5004( 25صفحات - 220
 .275متاح على http://search.mandumah.com/Record/637927 :
()562
القحطاني ،جوزاء بنت محمد.
المستودعات الرقمية المؤسسية نشأتها تطورها :تصور مقترح لمشروع المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة

األميرة نورة بنت عبدالرحمن  /جوزاء بنت محمد القحطاني .المجلة العربية للدراسات المعلوماتية -
السعودية عدد  ،)5002( 2صفحات  .043 - 007متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/633492
()567
حجازي ،أمجد جمال.
بروتوكول مبادرة األرشيف المفتوح لحصاد الميتاداتا ) ( OAI-PMHو البحث بالمستودعات الرقمية :دراسة

حالة للفهرس الموحد أويستر " / (OAIster).أمجد جمال حجازي .مجلة بحوث في علم المكتبات
والمعلومات  -مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات  -كلية اآلداب  -جامعة القاهرة  -مصر عدد 02
( ،)5002صفحات  .040 - 22متاح على http://search.mandumah.com/Record/708734 :
()562
الصاوي ،السيد صالح
الميتاداتا و أهميتها في دعم الوصول إلى المحتوى األرشيفي الرقمي :دراسة تطبيقية على مواقع األرشيفات
الوطنية على اإلنترنت  /السيد صالح الصاوي. Cybrarians Journal .عدد  :)5002( 45متاح على :
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.
خطط الميتاداتا ومدى تطبيقها باألرشيفات والمشروعات الرقمية :دراسة تطبيقية على خطة الوصف األرشيفي

المرمز / .بدوية محمد البسيوني .مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 جامعة طيبة  -السعودية مجلد  ،2عدد  ،)5002( 6صفحات  .0052 - 0027متاح على :http://search.mandumah.com/Record/773653
()300
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البسيونى ،بدوية محمد.
خطط الميتاداتا و مدى تطبيقها باألرشيفات و المشروعات الرقمية :دراسة تطبيقية على خطة الوصف
األرشيفي المرمز  / EAD.بدوية محمد البسيوني .مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية -السعودية مجلد ،55
عدد  ،)5002( 0صفحات  .357 - 524متاح على http://search.mandumah.com/Record/691580 :
()300
 - 2الضبط االستنادي
الطيار ،مساعد بن صالح
مشكالت ضبط االستناد العربي (استناد المؤلف) في البيئة اإللكترونية  :دراسة وصفية تحليلية
على فهارس مكتبات ثالث في مدينة الرياض  /مساعد بن صالح الطيار .في ندوة الفهرسة العربية اآلليعة في
القرن الحعادي والعشعرين  :الواقع والتحديات .5002 ،صفحات  .550-500العين  :جامعة اإلمارات العربية
المتحدة  ،عمادة المكتبات الجامعية
()305
أبو بكر ،أحمد السيد
الضبط االستنادى في البيئة الرقمية للفهارس اآللية العربية  :فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة
مبارك العامة  :دراسة مقارنة  /أحمد السيد أبو بكر .في الملتقى العربي األول لتكنولوجيا المكتبات
والمعلومات  :التطبيقات الرقمية بين ضفتي المكتبات وتكنولوجيا المعلومات 25 .5002 .صفحة .القاهرة :
شبكة أخصائي المكتبات والمعلومات
()303
الطيار ،مساعد بن صالح
استخدام ملف استناد المؤلف في البيئة اإللكترونية  :دراسة تجريبية على فهارس مكتبات ثالث في مدينة
الرياض  /مساعد بن صالح الطيار .مجلة المكتبات والمعلومات العربية .السنة  ،52عدد ( 0يناير .)5002
صفحات .054 -62
()304
معوض ،محمد عبد الحميد.
إيقاف إنشاء تسجيالت استنادية للسالسل كجزء من فهرسة مكتبة الكونجرس  /محمد عبد الحميد معوض.
– نشرة جمعية المكتبات المتخصصة – فرع الخليج العربي .مجلد  ،05عدد ( 0نوفمبر  .)5002صفحات -04
.02
()302
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البوسعيدي ،محمد بن خميس
الضبط االستنادي ألسماء المؤلفين العمانيين في المكتبات  :دراسة ميدانية وبناء قائمة موحدة  /محمد بن
خميس البوسعيدي ؛ إشراف أمنية مصطفى صادق ،ناهد محمد سالم – .مسقط  :محمد بن خميس البوسعيدي،
 – .5002رسالة (ماجستير) -جامعة السلطان قابوس ،قسععم دراسات المعلومات
()302
سميع ،ليلى سيد.
نظم الضبط االستنادي اآللي للموضوعات :دراسة ميدانية للتطبيقات بالمكتبات المصرية /ليلى سيد سميع ؛
إشراف شعبان عبد العزيز خليفة – .القاهرة  :ليلى سيد سميع – .5002 ،أ  -ر ]022[ ،542 ،صفحة - .أطروحة
(دكتوراة)-جامعة القاهرة ،كلية اآلداب ،قسم المكتبات والوثائق والمعلومات
()307
عمر ،معاوية مصطفى
الضبط االستنادي لمعالجة المداخل العربية واألجنبية  :دراسة حالة مكتبة مجمع العلوم الطبية والصحية –
جامعة الخرطوم  /معاوية مصطفى عمر ؛ إشراف الرضية آدم محمد – .الخرطوم  :معاوية مصطفى عمر،
 574 – .5002صفحة – .رسالة (ماجستير)-جامعة الخرطوم
()302
جورمان ،مايكل
الضبط االستنادي في سياق الضبط الببليوجرافي في البيئة اإللكترونية  /مايكل جورمان .التسجيلة .عدد 2
(مايو  .)5002صفحات .47-40
()306
ماراياس ،هستر
الضبط االستنادي في اتحاد المكتبات األكاديمية باستخدام الفهرس الموحد تحت إشراف مكتب مركزي
للضبط االستنادي  /هستر ماراياس ؛ ترجمة محمد عبد الحميد معوض .التسجيلة .عدد ( 2مايو .)5002
صفحات .50-50
()300
المفلح ،سعد بن عبد العزيز.
الملف االستنادي الدولي االفتراضي ) / (VIAFسعد بن عبد العزيز المفلح .التسجيلة .عدد ( 2مايو .)5002
صفحات 32-34
()300
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سميع ،ليلى سيد.
نظم الضبط االستنادي اآللي للموضوعات :الخصائص والتجارب  /ليلى سيد سميع .االتجاهات الحديثة فى
المكتبات والمعلومات .مجلد  ،02عدد ( 35يوليو  ،)5006صفحات  .526 - 540متاح على :
http://search.mandumah.com/Record/345765
()305
البوسعيدي ،محمد بن خميس
الضبط االستنادي ألسماء المؤلفين العمانيين في المكتبات  :دراسة ميدانية  /محمد بن خميس البوسعيدي.
عالم الكتب .مجلد  ،30عدد ( 5أكتوبر  55 .)5006صفحة.
()303
عوض ،خميس عبد المقصود.
الضبط االستنادي للفهارس العربية المتاحة على الخط المباشر  :دراسة تقويمية = Control for Authority
 / Online Arab Catalogues Evaluative Studyخميس عبد المقصود عوض ؛ إشراف غادة عبد المنعم
موسى - .اإلسكندرية  :خميس عبد المقصود عوض( .5000 ،أطروحة دكتوراه) .جامعة اإلسكندرية ،كلية
اآلداب ،قسم المكتبات والوثائق والمعلومات.
()304
البوسعيدي ،محمد بن خميس
الضبط االستنادي لألسماء العربية في المكتبات بسلطنة عمان  /محمد بن خميس البوسعيدي .التسجيلة .عدد
( 03يناير  .)5000صفحات .32-34
()302
ابن لعالم ،رياض
الضبط االستنادي لألسماء الجغرافية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  :تقييم الممارسات ورسم التوجهات
نحو أفضل التطبيقات  /رياض بن لعالم .في الندوة الثانية  :الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين.
فبراير  52 .5000صفحة .أبو ظبي  :المركز الوطني للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة
اإلمارات العربية المتحدة
()302
مسروة ،محمود
نحو ملف استنادي موحد لألسماء العربية  :المعايير وآليات التنفيذ  /محمود مسروة .في الندوة الثانية :
الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين .فبراير  .5000أبو ظبي 30 .صفحة.
()307
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الصاوي ،السيد
الضععبط االسععتنادي لمنشععئي الوثععائق :دراسععة تطبيقيععة علععى األرشععيفات الوطنيععة فععي مصععر والسعععودية  /السععيد
الصاوي - .االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات – .مجلد  ،02عدد  ،)5000( 32صفحات .072-022
()302
مجاهد ،مصطفى محمد عبد الحميد.
رومنة األسماء العربية لإلفادة منها فى تخزين واسترجاع المعلومات دراسة فنية إلنشاء ملف استناد موحد /
مصطفى محمد عبد الحميد ؛ إشراف شعبان عبد العزيز خليفة ،محمد حسن عبد العظيم – .بني سويف :
مصطفى محمد عبد الحميد مجاهد(- .5005 ،أطروحة ماجستير) .جامعة بنى سويف ،كلية اآلداب ،قسم
المكتبات والوثائق والمعلومات.
()306
معوض ،محمد عبد الحميد
الملف االستنادي االفتراضي الدولي  / VIAFمحمد عبد الحميد معوض 2( .فبراير  .)5005متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/viaf
()350
زايد ،يسرية
المتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية :رؤية جديدة للملفات االستنادية في البيئة الرقمية  /يسرية
زايد .Cybrarians Journal .عدد ( 30ديسمبر  . )5005متاح على :
=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
المتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية  /محمد عبد الحميد معوض .5003 .متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/frad-24530320
()355
زايد ،يسرية.
المتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية  :رؤية جديدة للملفات االستنادية في البيئة الرقمية .في مؤتمر قواعد
الفهرسة في القرن الحادي والعشرين  :وام  5-0 ،RDAإبريل  .5003القاهرة  :البوابة العربية للمكتبات
والمعلومات .متاح على http://cybrarians.org/papers.html?id=80 :
()353
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العليمي ،ثروت
دور الملف االستنادي الدولي االفتراضي في الضبط االستنادي لملفات أسماء األشخاص العربية  :دراسة تقييمية
 /ثروت العليمي المرسي العليمي .في 21st Annual Conference & Exhibition of The Special
 .Libraries Associationمارس  ،5002أبو ظبي  :جمعية المكتبات المتخصصة  -فرع الخليج العربي
()354
محمد ،رنا كمال
المتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية ،النموذج المفاهيمي  :دراسة ميدانية لتطبيقه في البيئة العربية = The
Conceptual Model "Functional Requirements for Authority Data" : A Field study for its
 / application in the Arabic environmentإعداد رنا كمال محمد ؛ إشراف مصطفى أمين حسام
الدين - .القاهرة  :رنا كمال محمد .5002 ،رسالة (ماجستير) .جامعة القاهرة ،كلية اآلداب ،قسم المكتبات
والوثائق وتقنية المعلومات.
يشتمل على الترجمة العربية الكاملة لنموذج FRAD
()352
 - 6الفهارس
 1/6عام
محمد ،هناء نعمة
فهارس المخطوطات العربية في العراق  :دراسة تقويمية  /هناء نعمة محمد – .البصرة  :جامعة البصرة،
 057 – .5002صفحة.
()352
سميث ،آرثر
استعادة فهارس المكتبات في العراق  /آرثر سميث .في ندوة الفهرسة العربية اآلليعة في القرن الحعادي
والعشعرين  :الواقع والتحديات ،5002 ،صفحات  .544-537العين  :جامععة اإلمعارات العربيعة المتحعدة  ،عمادة
المكتبات الجامعية
()357
سميث ،آرثر
 /Restoring library catalogs in Iraqآرثر سميث .في ندوة الفهرسة العربية اآلليعة في القرن الحعادي
والعشعرين  :الواقع والتحديات .5002 ،صفحات  .67-60العين  :جامعة اإلمارات العربية المتحدة  ،عمادة
المكتبات الجامعية.
()352
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شاهين ،شريف كامل.
فهارس المكتبات العربية المتاحة عبر شبكة اإلنترنت  :دراسة تقويمية على ضوء توصيات إرشادات اإلفال
IFLAلشاشات عرض التسجيالت الببليوجرافية ومضمونها  /شريف كامل شاهين .في ندوة الفهرسة العربية
اآلليعة في القرن الحعادي والعشعرين  :الواقع والتحديات .5002 .صفحات  .67-23العين  :جامعة اإلمارات
العربية المتحدة  ،عمادة المكتبات الجامعية
()356
األسمري ،عثمان بن محمد
الفهرس اإللكتروني بوابة معلوماتية مميزة للمكتبة الوطنية على شبكة اإلنترنت  /عثمان بن محمد
األسمري .أخبار المكتبة .عدد ( 35يناير  .)5002صفحات 05-6
()330
بركات ،حسين.
فهرس المخطوطات العربية في دار الوثائق القومية السودانية  /حسين بركات .تراثيات .عدد ( 2يناير .)5002
صفحات .60-23
()330
منصور ،عصام.
الحاجة إلى واجهة يألفها المستفيدون للتعامل مع فهارس الخط المباشر  :دراسة مقارنة بين واجهة فهرس
جامعة بتسبرج ،وواجهة فهرس جامعة كارنيجي ميلون = The need for a user friendly interface to
access the online catalog : a comparative study between two OPAC interface,
University of Pittsburgh OPAC interface & Carnegie Mellon University OPAC
 / interfaceعصام منصور .دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات .عدد ( 0يناير  .)5002صفحات -0
04
()335
شاهين ،شريف كامل.
فهارس المكتبات العربية المتاحة عبر شبكة اإلنترنت  :دراسة تقويمية على ضوء توصيات إرشادات اإلفال
IFLAلشاشات عرض التسجيالت الببليوجرافية ومضمونها  /شريف كامل شاهين.Cybrarians Journal .
عدد ( 4مارس  .)5002متاح على :
=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
()333
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عبد الراضي ،أحمد إبراهيم
فهارس المكتبات العربية المتاحة على شبكة اإلنترنت  /أحمد إبراهيم عبد الراضي.Cybrarians Journal .
عدد ( 4مارس  .)5002متاح على :
=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
()334
مجاهد ،أماني جمال
مراقبة الجودة للفهارس العربية المتاحة على شبكة االنترنت  :دراسة تقييمية لبعض فهارس المكتبات
العربية  /أماني جمال مجاهد .في الملتقى العربي األول لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات  :التطبيقات
الرقمية بين ضفتي المكتبات وتكنولوجيا المعلومات 02 .5002 ،صفحة .القاهرة  :شبكة أخصائي
المكتبات والمعلومات
()332
جواد ،رغد عبد الهادي
الفهرس المترابط  :دراسة تجريبية  /رغد عبد الهادي جواد ؛ إشراف نزار محمد قاسم – .بغداد  :رغد عبد
الهادي جواد 063 – .5002 ،صفحة - .أطروحة (دكتوراة)-الجامعة المستنصرية ،كلية اآلداب ،قسم
المعلومات والمكتبات
()332
السويدان ،ناصر بن محمد
فهارس كتب الحديث المطبوعة واآللية  /ناصر بن محمد السويدان – .الرياض  :مكتبة الملك فهد الوطنية،
 062 – .5002صفحة( – .مطبوععات مكتبة الملك فهد الوطنيعة  .السلسلة الثانية ؛ )46
()337
سعيد ،زينب صالح
واجهات استخدام الفهرس اآللي في المكتبات العامة المصرية  :دراسة تحليلية  /زينب صالح سعيد ؛ إشراف
محمود محمود عفيفي ،رندة إبراهيم إبراهيم – .القاهرة  :زينب صالح سعيد– .5002 ،أ-ك 023 ،صفحة- .
رسالة (ماجستير)-جامعة حلوان ،كلية اآلداب ،قسم المكتبات والمعلومات
()332
الخليفي ،محمد بن صالح
فهارس عالمية  :إتحاد المكتبات البحثية األوربية  /محمد بن صالح الخليفي .التسجيلة .عدد ( 3يناير .)5002
صفحة .50
()336
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اللغة العربية تغزو فهارس مكتبة الكونجرس  .التسجيلة .عدد ( 3يناير  .)5002صفحة .52
()340
العربي ،أحمد عبادة
الفهارس كأدوات السترجاع المعلومات في مكتبات جامعة طنطا  :دراسة ميدانية  -ماجستير  /عرض وتحليل
أحمد عبادة العربي .المكتبات اآلن .السنة  ،3عدد ( 2يناير  .)5002صفحات .535 -503
()340
ججاوي ،هيفاء أيوب.
نظام الفهرس اآللي والمكتبة الرقمية  :نموذج مكتبات جامعة أكسفورد  /هيفاء أيوب ججاوي .العربية
 .3000السنة  ،2عدد ( 3سبتمبر  .)5002صفحات .46-32
()345
زيدان ،يوسف.
المخطوطات المقدسية المفهرسة  :نظرة على المجموعات وتقييم للفهارس  /يوسف زيدان .في المؤتمر الدولي
 :تراث القدس  :ذاكرة المكان واإلنسان .القاهرة ،نوفمبر  .5002صفحات .322-342
()343
كبوشي ،صبرينة.
فهارس المكتبات على اإلنترنت  :تجربة الجزائر في الفهارس المشتركة  /صبرينة كبوشي ،دحمان مجيد.
في الملتقى العربي الثاني لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات  :تكنولوجيا المعلومات والهوية الثقافية
العربية 00 .5007 .صفحات .القاهرة  :شبكة أخصائي المكتبات والمعلومات
()344
مجاهد ،أماني جمال
كتب التراث المتاحة على فهارس المكتبات العربية  :دراسة تحليلية وتقييمية  /أماني جمال مجاهد .في
حلقة النقاش العلمي  :األرشفة اإللكترونية للوثائق التراثية 42 .5007 .صفحة .القاهرة  :شبكة أخصائي
المكتبات والمعلومات
()342
مجاهد ،أماني جمال.
كتب التراث العربية في فهارس المكتبات وفق معيار مارك  / 50إعداد أماني جمال مجاهد ،مروة السباعي– .
 53صفحة - .في الملتقى العربي الثاني لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات – .القاهرة  :شبكة اختصاصي
المكتبات والمعلومات5007 ،
()342
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مصطفى ،مها محمد رمضان
الفهارس المحسبة في مكتبات كليات جامعة عين شمس  :دراسة ميدانية  /مها محمد رمضان مصطفى ؛
إشراف ثناء إبراهيم موسى فرحات ،على كمال شاكر – .القاهرة  :مها محمد رمضان مصطفى– .5007 ،
 06 ،522صفحة – .رسالة (ماجستير)-جامعة عين شمس ،كلية اآلداب ،قسم المكتبات والمعلومات
()347
يس ،نجالء أحمد.
فهرس أرشيف جامعة القاهرة في مرحلتها األهلية  / 0652 - 0602نجالء أحمد يس ؛ مراجعة سعد محمد
الهجرسي .الروزنامة .عدد  .)5007( 2صفحات .552-027
()342
صادق ،إيناس حسين.
فهارس المكتبات الجامعية الخليجية المتاحة عبر االنترنت  Web Pac :دراسة تقييمية  /إيناس حسين
صادق .مجلة المكتبات والمعلومات العربية .السنة  ،57عدد ( 3يوليو  .)5007صفحات .042-26
()346
باخت ،سامر إبراهيم.
استخدام الفهارس اآللية في المكتبات الجامعية بوالية الخرطوم  :دراسة تحليلية  /سامر إبراهيم باخت ؛
إشراف عبد الباقي يونس إسماعيل – .الخرطوم  :سامر إبراهيم باخت 020 – .5002 ،صفحة – .رسالة
(ماجستير)-جامعة النيلين.
()320
مجاهد ،أماني جمال
كتب التراث المتاحة على فهارس المكتبات العربية  :دراسة تحليلية وتقييمية  /أماني جمال مجاهد .مجلة
مكتبة الملك فهد الوطنية .مجلد  ،04عدد ( 0يناير – يونيه  .)5002صفحات 562-522
()320
الخليفي ،محمد بن صالح.
فهارس عالمية  /محمد بن صالح الخليفي .التسجيلة .عدد ( 2مايو  .)5002صفحة : Thai LIS .36
Union Catalog
()325
سعيد ،زينب صالح.
واجهات استخدام الفهارس اآللية في المكتبات  /زينب صالح سعيد .في المؤتمر األول للجمعية العمانية
للمكتبات ،أكتوبر  ،5002مسقط 32 .صفحة.
()323
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الخليفي ،محمد بن صالح
فهارس عالمية  :هنغاريا  /محمد بن صالح الخليفي .التسجيلة .عدد ( 6أكتوبر  .)5002صفحة .30
()324
فهمي ،منيرة رشاد
الفهارس التقليدية واآللية في مكتبات جامعة اإلسكندرية  :دراسة تقويمية  /منيرة رشاد فهمي ؛ إشراف
جمال إبراهيم الخولي – .اإلسكندرية  :منيرة رشاد فهمي – .5006 ،رسالة (ماجستير)-جامعة اإلسكندرية،
كلية اآلداب ،قسم المكتبات والمعلومات
()322
محمد ،محمد إبراهيم حسن
فهارس المكتبات الجامعية اإلماراتية المتاحة على الويب  :دراسة تقويمية مقارنة إلمكانات البحث
واالسترجاع والفرز  /محمد إبراهيم حسن محمد .اقرأ .عدد  .)5006( 05صفحات 025-022
()322
نابتي ،محمد الصالح
فهارس المكتبات على الخط المباشر  :الواقع واآلفاق /محمد الصالح نابتي .دراسعات أكاديميعة في المعلومعات
والمعرفعة .مجلد  ،0عدد  .)5006( 0متاح على :
()327
الخليفي ،محمد بن صالح.
فهارس عالمية  /محمد بن صالح الخليفي .التسجيلة .عدد ( 00يناير  .)5006صفحة .30
()322
المفلح ،سعد بن عبد العزيز
دليل الفهارس الوطنية والدولية الموحدة  /سعد بن عبد العزيز المفلح .التسجيلة .عدد ( 00يونيه .)5006
صفحات 6-2
()326
الجوماني ،سعيد ضامن
الفهارس المخطوطة للمكتبات اإلسالمية  /سعيد ضامن الجوماني .تراثيات .عدد ( 04يوليو  .)5006صفحات
.72-6
()320
إسماعيل ،محمود صالح.
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رضا المستفيدين عن الفهارس العربية المباشرة  :فهرس مكتبة جامعة الموصل نموذجا  /محمود صالح
إسماعيل .في الندوة الثانية  :الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين ،فبراير  06 .5000صفحة .أبو
ظبي  :المركز الوطني للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة
()320
بلحارث ،دليلة
.التحويل االسترجاعي للفهارس العربية  :تجهيزات حديثة وأساليب متطورة  /دليلة بلحارث ،الخنساء مكادة
الزغيدي .مجلة المعلومات العلميعة والتقنيعة .مجلد  ،02عدد  .)5000( 5صفحات .27-22
()325
الجوماني ،سعيد ضامن
فهارس المكتبات عند المسلمين من نهاية القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميالدي) حتى نهاية القرن الثالث
عشر الهجري (التاسع عشر الميالدي)  /سعيد ضامن الجوماني ؛ إشراف عبد الستار عبد الحق الحلوجي ،شمس
األصيل محمد علي – .القاهرة  :سعيد ضامن الجوماني – .5000 ،أ-ج 023 ،صفحة – .أطروحة (دكتوراة)-
جامعة القاهرة ،كلية اآلداب ،قسم المكتبات والوثائق والمعلومات.
()323
شباب ،فاطمة
فهارس الوصول المباشر للعامة المتاحة عبر شبكة اإلنترنت  :دراسة تقويمية لعينة من فهارس المكتبات
األكاديمية العربية  /فاطمة شباب ،مجيد دحمان .مجلة المعلومات العلمية والتقنية .مجلد  ،02عدد 0
( .)5000صفحات .54-3
()324
عبد الهادي ،دينا محمد فتحي
فهارس المكتبات المصرية المتاحة على اإلنترنت  :دراسة تقييمية  /دينا محمد فتحي عبد الهادي ؛ إشراف
يسرية عبد الحليم زايد – .القاهرة  :دينا محمد فتحي عبد الهادي – .5000 ،أ-ر 22 ،334 ،صفحة - .أطروحة
(دكتوراة)-جامعة القاهرة ،كلية اآلداب ،فسم المكتبات والوثائق والمعلومات
()322
فريدمان ،موريس.
Fundamental requirements for the catalog and for Arabic scripts in the online
 / environmentموريس فريدمان .في الندوة الثانية  :الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين،
فبراير  52 .5000صفحة .أبو ظبي  :المركز الوطني للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة
اإلمارات العربية المتحدة
()322
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إبراهيم ،أحمد الحافظ
Implementing FTBR to web-based catalogs of Arabic script : challenges and
 / opportunitiesأحمد الحافظ إبراهيم .في الندوة الثانية  :الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي
والعشرين ،أبو ظبي ،فبراير  02 .5000صفحة.
()327
حافظ ،سرفيناز أحمد
استخدام طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة أم القرى للفهرس اآللي المتاح على الويب  :دراسة حالة /
سرفيناز أحمد حافظ .في الندوة الثانية  :الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين ،فبراير ،5000
 22صفحة .أبو ظبي  :لمركز الوطني للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية
المتحدة
()322
خليفة ،محمود عبد الستار
فهارس المكتبات في بيئة الويب  / 5.0محمود عبد الستار خليفة .في الندوة الثانية  :الفهرسة العربية اآللية
في القرن الحادي والعشرين .فبراير  32 .5000صفحة .أبو ظبي  :المركز الوطني للوثائق والبحوث وعمادة
المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة
()326
الزهيمي ،صالح بن سليمان
فهارس المكتبات العمانية العامة  :الواقع والتحديات  /صالح بن سليمان الزهيمي ،محمد بن سعيد البوسعيدي.
في الندوة الثانية  :الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين .فبراير  56 .5000صفحة .أبو ظبي :
المركز الوطني للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة
()370
الشوابكة ،يونس أحمد إسماعيل
استخدام الفهارس العربية المتاحة للجمهور على الخط المباشر  :فهرس مكتبة الجامعة األردنية نموذجا /
يونس أحمد إسماعيل الشوابكة .في الندوة الثانية  :الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين .فبراير
 30 .5000صفحة .أبو ظبي  :المركز الوطني للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات
العربية المتحدة
()370
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العباس ،هشام بن عبد اهلل
متطلبات تحسين وتطوير بيانات الفهارس من وجهة نظر المستفيدين وأخصائيي المكتبات  :مقارنات
ومفارقات  /هشام بن عبد اهلل العباس .في الندوة الثانية  :الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين.
فبراير  02 .5000صفحة .أبو ظبي  :المركز الوطني للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة
اإلمارات العربية المتحدة
()375
عبد الهادي ،دينا محمد فتحي
فهارس المكتبات المصرية على شبكة اإلنترنت  :دراسة تقييمية  /دينا محمد فتحي عبد الهادي .في الندوة
الثانية  :الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين .فبراير  42 .5000صفحة .أبو ظبي  :المركز
الوطني للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة
()373
عبد الهادي ،محمد فتحي
الفهارس العربية المباشرة والمعايير الببليوجرافية القياسية  /محمد فتحي عبد الهادي .في الندوة الثانية :
الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين .فبراير  35 .5000صفحة .أبو ظبي  :المركز الوطني
للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية
()374
عبد الهادي ،محمد فتحي
فهارس المكتبات المتاحة على الويب واتجاهاتها الحديثة  /محمد فتحي عبد الهادي .العربية  .3000السنة ،00
عدد ( 36إبريل  .)5000صفحات 2-2
()372
خليفة ،محمود عبد الستار
فهارس المكتبات في بيئة الويب  / 5.0محمود عبد الستار خليفة .Cybrarians Journal .عدد ( 55يونيه
 .)5000متاح على :
=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
()372
الخليفي ،محمد بن صالح
فهارس مكتبات عالمية  /محمد بن صالح الخليفي .التسجيلة .عدد ( 04يونيه  .)5000صفحة .22
()377
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العباس ،هشام بن عبد اهلل
متطلبات تحسين وتطوير بيانات الفهارس من وجهة نظر المستفيدين وأخصائيي المكتبات  :مقارنات
ومفارقات  /هشام بن عبد اهلل العباس .التسجيلة .عدد ( 04يونيه  .)5000صفحات 30-52
()372
عبد الهادي ،محمد فتحي
الفهارس العربية المباشرة والمعايير الببليوجرافية القياسية  /محمد فتحي عبد الهادي .مجلة مكتبة الملك
فهد الوطنية .مجلد  ،02عدد ( 5يونيه – نوفمبر  .)5000صفحات 520-552
()376
أبو منجل ،خديجة
الفهرسة والفهارس  /خديجة أبو منجل .مجلة المكتبات والمعلومات .عدد ( 2سبتمبر .)5000
()320
بلحارث ،دليلة.
التحويل االسترجاعي للفهارس العربية  :تجهيزات حديثة وأساليب متطورة  /دليلة بلحارث ،الخنساء مكادة
الزغيدي .في مؤتمر االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الحادي والعشرون ،بيروت ،أكتوبر  .5000مجلد
 ،0صفحات 674-620
()320
عبد الهادي ،دينا محمد فتحي
فهارس المكتبات المتاحة على الويب  webpac :دراسة تقويمية ألبرز فهارس المكتبات المصرية  /دينا
محمد فتحي عبد الهادي .في مؤتمر االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الحادي والعشرون ،بيروت ،أكتوبر
 .5000صفحات 722-750
()325
حنشي ،محمد سعيد
تاريخ خزائن الكتععب في المغععرب األقصععى وذكر بعض فهارسهععا  /محمد سعيد حنشي .آفاق الثقافة والتراث.
عدد ( 75ديسمبر  .)5000صفحات .025-022
()323
عبد السالم ،فاطمة محمد
فهارس المخطوطات التي أصدرتها مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي بلندن  :دراسة تحليلية  /فاطمة محمد
عبد السالم ؛ إشراف عبد الستار عبد الحق الحلوجي – .القاهرة  :فاطمة محمد عبد السالم– .5000 ،أ-ز،520 ،
[ ]2صفحة - .رسالة (ماجستير)-جامعة القاهرة ،كلية اآلداب ،قسم المكتبات والوثائق والمعلومات
()324
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الشامسي ،سمية سيف
الفهارس المجتمعية والجيل الثاني للمكتبات  /سمية سيف الشامسي .نشرة جمعية المكتبات المتخصصة –
فرع الخليج العربي .مجلد  ،02عدد ( 0فبراير  .)5000صفحات 06-02
()322
حسين ،فاضل.
 / Leveraging social tagging for enhancing online public access catalogsفاضل حسين،
 .Abdus Sattar Chaudhryفي المؤتمر السابع عشر لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي،
مسقط ،مارس  00 .5000صفحة.
()322
هير ،مانفريد.
 /.Closing the gab between OPAC and the web : rich library catalogsمانفريد هير .في
المؤتمر السابع عشر لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي ،مارس  ،5000مسقط.
()327
الخليفي ،محمد بن صالح.
 / National Union Catalog of Manuscript Collectionsمحمد بن صالح الخليفي .التسجيلة .عدد
( 02إبريل  .)5000صفحة .36
()322
الخليفي ،محمد بن صالح.
فهارس عالمية  /محمد بن صالح الخليفي .التسجيلة .عدد ( 07أكتوبر  .)5000صفحة .22
()326
محمد ،خالد عبد الفتاح
الفهرس الموحد للمكتبات الجامعية المصرية  :دراسة حالة  /خالد عبد الفتاح محمد .الفهرست( .أكتوبر
 .)5000متاح على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2 -13285 :
()360
عبد البر ،رندة إبراهيم
تطبيقات ويب  0ويب  5في مواقع مكتبات الجامعات العربية و فهارسها  /رندة إبراهيم عبد البر .االتجاهات
الحديثة في المكتبات و المعلومات( .يوليو  .)5005متاح على :
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-52002
()360
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الشوابكة  ،يونس أحمد
إستخدام الفهارس العربية المتاحة للجمهور على الخط المباشر  :فهرس مكتبة الجامعة األردنية نموذجا /
يونس أحمد الشوابكة .دراسات  :العلوم التربوية( .مارس  .)5003متاح على :
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-34185
()365
جبارة ،شهرزاد
الفهارس اآللية المتاحة على الخط المباشر  /شهرزاد جبارة .مجلة المركز العربي للبحوث و الدراسات في
علوم المكتبات و المعلومات( .يناير  .)5004متاح على :
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-59739
()363
جودة التسجيالت العربية في فهرس مكتبات جامعة المنوفية  :دراسة ميدانية .المجلة الدولية لعلوم المكتبات
والمعلومات( .يناير  .)5004متاح على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2- :
61510
()364
البوسعيدي ،محمد بن خميس بن حمد
فهارس المخطوطات العربية في سلطنة عمان و مدى وفائها بمتطلبات الفهرسة الوصفية  :دراسة تحليلية /
محمد بن خميس بن حمد البوسعيدي .االتجاهات الحديثة في المكتبات و المعلومات( .يوليو  .)5004متاح
على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-52164 :
()362
إسماعيل ،زهير باباو
فهارس مخطوطات مكتبات وادي مزاب و قراءة وصفية لمحتوياتها  /زهير باباو إسماعيل .مجلة التراث.
(سبتمبر  .)5002متاح على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2 -76044 :
()362
معوض ،محمد عبد الحميد.
ماذا يتوقع المستفيدون من فهرس المكتبة أو العالقات الببليوجرافية  :مجموعة من األمثلة توضح العالقات
الببليوجرافية بين مصادر المعلومات لمساعدة المستفيد في الوفاء باحتياجاته  /محمد عبد الحميد معوض.
( 30أكتوبر  .)5004متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-40932563 :
()367
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إسماعيل ،زهير باباو
فهارس مخطوطات مكتبات وادي مزاب و قراءة وصفية لمحتوياتها  /زهير باباو إسماعيل .مجلة التراث.
(ديسمبر  .)5002متاح على :
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-76065
()362
عبد نعمان ،خالد
استخدام العاملين في مكتبات الجامعات الخاصة في األردن للفهارس المتاحة على الخط المباشر  /خالد عبد
نعمان ،عاطف يوسف .المجلة األردنية للمكتبات و المعلومات( .مارس  .)5002متاح على :
http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-83681
()366
 2/6الفهارس الموحدة
الخليفي ،محمد بن صالح.
فهارس موحدة عالمية  /محمد بن صالح الخليفي .التسجيلة .عدد ( 5إبريل  .)5002صفحة .52
()400
سليمان ،علي بخيت.
الفهرس الموحد للدوريات العربية في مكتبات الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم  /علي بخيت سليمان ؛
إشراف النسر عبد الفضيل سليم – .أم درمان  :علي بخيت سليمان .5007 ،رسالة (ماجستير)-جامعة أم درمان
اإلسالمية.
()400
علية ،حسن.
تجربة الفهرس الموحد للجامعات التونسية واستعمال  / unimarcحسن علية ،سهام الزغيدي .في مؤتمر
االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات السادس عشر ،5007 ،صفحات  .300-300تونس  :المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم.
()405
الخليفي ،محمد بن صالح
فهارس موحدة عالمية  /محمد بن صالح الخليفي .التسجيلة .عدد ( 2مايو  .)5007صفحة .30
()403
الخليفي ،محمد بن صالح.
الفهارس الموحدة االسترالية  /محمد بن صالح الخليفي .التسجيلة .عدد ( 03يناير  .)5000صفحة .33
()404
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محمد ،خالد عبد الفتاح
الفهرس الموحد للمكتبات الجامعية المصرية  :دراسة حالة  /خالد عبد الفتاح محمد .في الندوة الثانية :
الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين ،فبراير  32 ،5000صفحة .أبو ظبي  :المركز الوطني
للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة
()402
الخليفي ،محمد بن صالح.
الفهرس الموحد األلماني  /محمد بن صالح الخليفي .التسجيلة .عدد ( 02أكتوبر  .)5000صفحة .57
()402
خضير ،مؤيد يحيى
انفجار النتاج الفكري وحلول الفهارس الموحدة  /مؤيد يحيى خضير .التسجيلة .عدد ( 02إبريل .)5000
صفحات .04-05
()407
محمد ،خالد عبد الفتاح
الفهرس الموحد للمكتبات الجامعية المصرية  :دراسة حالة  /خالد عبد الفتاح محمد .الفهرست .عدد 32
(أكتوبر  .)5000صفحات .002-56
()402
 3/6الفهرس العربي الموحد
األمير عبد اهلل يوجه بتسخير كافة اإلمكانات إلنجاح مشروع الفهرس العربي الموحد .التسجيلة .عدد ( 0يناير
 .)5002صفحات .2-2
()406
عقد تأسيس الفهرس العربي الموحد .التسجيلة .عدد ( 0يناير  .)5002صفحة .6
()400
الفهرس العربي الموحد  :خطوة في سبيل انتشار ونقل الكتاب العربي .التسجيلة .عدد ( 0يناير  .)5002صفحة
.4
()400
المسند ،صالح بن محمد
الفهرس العربي الموحد نافذة العالم على ذاكرة األمة العربية  /صالح بن محمد المسند .التسجيلة .عدد 0
(يناير  .)5002صفحة .02
()405
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معمر ،فيصل بن عبد الرحمن
دعوة للتواصل مع مركز الفهرس العربي الموحد  /فيصل بن عبد الرحمن معمر .التسجيلة .عدد ( 0يناير
 .)5002صفحة .2
()403
مكتبة الملك عبد العزيز العامة تنفذ مشروع الفهرس الموحد للمكتبات العربية .التسجيلة .عدد ( 0يناير
 .)5002صفحات .05-00
()404
من مشاريع الفهرس العربي الموحد  :مارك العربي .التسجيلة .عدد ( 0يناير  .)5002صفحات 02-04
()402
القاسم ،عادل.
ندوة علمية بدار الكتب المصرية تناقش مشروع الفهرس العربي الموحد  /عادل القاسم .أحوال المعرفة .السنة
 ،00عدد ( 37فبراير  .)5002ص.6 .
()402
في ندوة علمية  :الفهرس العربي الموحد بين الحلم وخطوات التنفيذ .التسجيلة .عدد ( 5إبريل  .)5002صفحات
.54-06
()407
عبد السميع ،فيفيان محمد
ندوة حول الفهرس العربي الموحد  :دار الكتب والوثائق القومية  5 ،فبراير  / 5002فيفيان محمد عبد
السميع .الفهرست .عدد ( 00إبريل  .)5002صفحات .024-020
()402
الفهرس العربي الموحد  :جودة شاملة واعتماد على المواصفات والتقنيات العربية والعالمية .التسجيلة .عدد 5
(إبريل  .)5002صفحة .5
()406
الشمري ،خالد بن عبد الكريم.
الفهرس العربي الموحد  :مشروع ببليوجرافي وحصر شامل لإلنتاج الفكري العربي  /خالد بن عبد الكريم
الشمري .أحوال المعرفة .السنة  ،00عدد ( 40نوفمبر  .)5002صفحات 36-32
()450
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مكتبة الملك عبد العزيز العامة (الرياض)
دليل الفهرس العربي الموحد  /مكتبة الملك عبد العزيز العامة – .الرياض  :مكتبة الملك عبد العزيز العامة،
 32 – .5002صفحة.
()450
مجاهد ،أماني جمال.
مراقبة الجودة في العمل الببليوجرافي  :دراسة تطبيقية على الفهرس العربي الموحد  /أماني جمال مجاهد،
محمود مسروة .في مؤتمر االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات السابع عشر بالتعاون مع األرشيف الوطني
الجزائري ،5002 ،الجزائر 06 .صفحة.
()455
الفهرس العربي الموحد  :حقائق وأرقام .التسجيلة .عدد ( 3يناير  .)5002صفحات .50-04
()453
الفهرس العربي الموحد في المؤتمر العام التحاد جمعيات ومؤسسات المكتبات ( إفال ) الحادي والسبعين.
التسجيلة .عدد ( 3يناير  .)5002صفحات .03-05
()454
الوعي المعلوماتى في دول الخليج وبمشاركة الفهرس العربي الموحد  :انعقاد المؤتمر الثاني عشر لجمعية
المكتبات المتخصصة لدول الخليج العربية [مسقط  03 - 00ابريل  .]5002التسجيلة .عدد ( 4مايو .)5002
صفحات .02-04
()452
المسند ،صالح بن محمد
الفهرس العربي الموحد واالستقالل الثقافي /صالح بن محمد المسند .التسجيلة .عدد ( 4مايو  .)5002صفحة
.35
()452
مسروة ،محمود.
النشاطات العلمية لمركز الفهرس العربي الموحد  /محمود مسروة .التسجيلة .عدد ( 4مايو  .)5002صفحات
.07-02
()457
مجاهد ،أماني جمال
نشاط شركة النظم العربية المتطورة في الفهرس العربي الموحد من خالل مكتبها في القاهرة  /أماني جمال
مجاهد .التسجيلة .عدد ( 4مايو  .)5002صفحات 52-54
()452
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القايجي ،منير
التجارب العربية والحوار المطلوب  :دعوة لعقد اجتماع حول الفهرس العربي الموحد  /منير القايجي .العربية
 .3000السنة  ،2عدد ( 5يونيه  .)5002صفحات .00-2
()456
الشامسي ،سمية سيف.
الفهرس العربي الموحد  ..ذاكرة الثقافة العربية  /سمية سيف الشامسي .التسجيلة .عدد ( 04يونيه .)5002
صفحة 26
()430
إصدارات متعددة في مركز الفهرس العربي الموحد .التسجيلة .عدد ( 2نوفمبر  .)5002صفحة .2
()430
الجهات المشاركة في العضوية المبكرة للفهرس العربي الموحد .التسجيلة .عدد ( 2نوفمبر  .)5002صفحة
.00
()435
دروغ ،نبيل.
المكونات الرئيسية والركائز األساس في بناء الملف االستنادى الموضوعي للفهرس العربي الموحد  /نبيل
دروغ .التسجيلة .عدد ( 2نوفمبر  .)5002صفحات 52-52
()433
الزيد ،عبد الكريم بن عبد الرحمن
هل هناك حاجة إلى وجود فهرس عربى موحد ؟  /عبد الكريم بن عبد الرحمن الزيد .التسجيلة .عدد 2
(نوفمبر  .)5002صفحة .6
()434
اللقاء األول ألعضاء الفهرس العربي الموحد .التسجيلة .عدد ( 2نوفمبر  .)5002صفحات .3-5
()432
اللقاء األول للفهرس الموحد ونخبة من الضيوف من الوطن العربي والعالم .التسجيلة .العدد ( 2نوفمبر .)5002
صفحة .4
()432
مسروة ،محمود.
الفهرس العربي الموحد  :رهانات وتحديات  /محمود مسروة .التسجيلة .عدد ( 2نوفمبر  .)5002صفحات -02
.07
()437
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المسند ،صالح بن محمد
الفهرس العربي الموحد والبنية التحتية المكتبية  /صالح بن محمد المسند .التسجيلة .عدد ( 2نوفمبر
 .)5002صفحة .35
()432
المفلح ،سعد بن عبد العزيز
الفهرس العربي الموحد  :آمال وأحالم تحققت  /سعد بن عبد العزيز المفلح .التسجيلة .عدد ( 2نوفمبر
 .)5002صفحات 30-30
()436
أوراق متعددة عن الفهرس العربي الموحد في اللقاء األول ألعضائه .التسجيلة .عدد ( 2مايو  .)5007صفحات -2
.05
()440
عيسى ،بريهان فارس
الفهرس العربي الموحد  :كلمة موجزة في مشروع كبير  /بريهان فارس عيسى .التسجيلة .عدد ( 2مايو
 .)5007صفحة .56
()440
اللقاء األول ألعضاء الفهرس العربي الموحد .التسجيلة .عدد ( 2مايو  .)5007صفحات .7-2
()445
جالمنة ،عدنان
حاجة المكتبات العربية للفهرس العربي الموحد  AUC :حالة مركز التميز األردني/ COE – JOPUIS
عدنان جالمنة .التسجيلة .عدد ( 7نوفمبر  .)5007صفحات .03-00
()443
العبود ،فهد بن ناصر
الفهرس العربي الموحد  /فهد بن ناصر العبود .التسجيلة .عدد ( 7نوفمبر  .)5007صفحة .30
()444
مسروة ،محمود
الفهرس العربي الموحد وتأهيل العاملين في المكتبات العربية  /محمود مسروة .التسجيلة .عدد ( 7نوفمبر
 .)5007صفحات .52-55
()442
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المسند ،صالح بن محمد
الفهرس العربي الموحد وعولمة الثقافة العربية  /صالح بن محمد المسند .التسجيلة .عدد ( 7نوفمبر .)5007
صفحة .35
()442
مركز الفهرس العربي الموحد.
دليل خدمات الفهرس العربي الموحد  :الفهرسة المنقولة والفهرسة األصلية  /مركز الفهرس العربي الموحد.
– الرياض  :مركز الفهرس العربي الموحد 22 – .5002 ،صفحة.
()447
قاسم ،حشمت.
مرحبا بالفهرس العربي الموحد  /حشمت قاسم .دراسات عربية في علم المكتبات والمعلومات .مجلد  ،03عدد
( 0يناير  .)5002صفحات .6-7
()442
الفهرس العربي الموحد  :عام على بدء التشغيل .التسجيلة .عدد ( 2مايو  .)5002صفحات .4-5
()446
المسند ،صالح بن محمد
ععام من عمعر الفهرس العربي الموحد  /صالح بن محمد المسند .التسجيلة .عدد ( 2مايو  .)5002صفحة .42
()420
المسند ،صالح بن محمد
أيها الععرب فهرسكم بين أيديكعم  /صالح بن محمد المسند .التسجيلة .عدد ( 6أكتوبر  .)5002صفحة .32
()420
مسروة ،محمود
دور الفهرس العربي الموحد في دعم مشاريع الفهارس الوطنية العربية الموحدة  :الشبكة الجهوية للمكتبات
الجامعية الجزائرية  RIBUكنموذج  /محمود مسروة .التسجيلة .عدد ( 6أكتوبر  .)5002صفحات .52-55
()425
سالم ،شوقي.
الفهرس العربي الموحد أداة المستقبل للمكتبات العربية /شوقي سالم .التسجيلة .عدد ( 6أكتوبر .)5002
صفح .7
()423
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جنجار ،محمد الصغير
الفهرس العربي الموحد حلم قيد التحقق  /محمد الصغير جنجار .التسجيلة .عدد ( 6أكتوبر  .)5002صفحة
.00
()424
أمان ،محمد محمد
الفهرس العربي الموحد يعيد ثقتي في مستقبل المكتبات العربية  /محمد محمد أمان .التسجيلة .عدد 6
(أكتوبر  .)5002صفحة .2
()422
الزيد ،عبد الكريم بن عبد الرحمن.
تطوير صناعة النشر والفهرس العربي الموحد  /عبد الكريم بن عبد الرحمن الزيد .التسجيلة .عدد 05
(أكتوبر  .)5006صفحة .03
()422
السالم ،سالم بن محمد.
الفهرس العربي الموحد أنموذجا للمشروعات الرائدة  /سالم بن محمد السالم .التسجيلة .عدد ( 6أكتوبر
 .)5006صفحة .03
()427
عثامنة ،عوض.
تجمع المكتبات العربية في فهرس واحد كان حلما  /عوض عثامنة .التسجيلة .عدد ( 00يناير .)5006
صفحة .2
()422
اللقاء الثاني ألعضاء الفهرس العربي الموحد  :البيان الختامي .التسجيلة .عدد ( 00يناير  .)5006صفحة .5
()426
اللقاء الثاني ألعضاء الفهرس العربي الموحد  :أوراق متعددة ونقاشات .التسجيلة .عدد ( 00يناير .)5006
صفحات .00-2
()420
المسند ،صالح بن محمد
الفهرس العربي الموحد فهرس من العرب وللعرب  /صالح بن محمد المسند .التسجيلة .عدد ( 00يناير .)5006
صفحة .40
()420
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المفلح ،سعد بن عبد العزيز.
الفهرس العربي الموحد للجامعات والكليات الجديدة  /سعد بن عبد العزيز المفلح .التسجيلة .عدد ( 00يناير
 .)5006صفحة .57
()425
عبد الهادي ،محمد فتحي
الفهرس العربي الموحد  /محمد فتحي عبد الهادي .العربية  .3000عدد ( 32إبريل  .)5006صفحات 2-2
()423
المسند ،صالح بن محمد.
الفهرس العربي الموحد تجسيد عملي للتعاون بين المكتبات العربية  /صالح بن محمد المسند .التسجيلة .عدد
( 00يونيه  .)5006صفحة .35
()424
الفرماوي ،جمال الدين محمد.
المعالجة الببليوجرافية لألعمال الفكرية الصادرة أو المجلدة معاً  :ممارسة الفهرس العربي الموحد  /جمال
الدين محمد الفرماوي ،محمود مسروة .التسجيلة .عدد ( 05أكتوبر  .)5006صفحات .02-04
()422
المسند ،صالح بن محمد
الفهرس العربي الموحد نموذج ناجح للعمل المؤسسي  /صالح بن محمد المسند .التسجيلة .عدد ( 05أكتوبر
 .)5006صفحة .40
()422
أمان ،محمد محمد
الفهرس مشروع ناجح من الناحية النظرية والتطبيقية  /محمد محمد أمان ؛ حوار صالح المسند .التسجيلة.
عدد ( 03يناير  .)5000صفحات .4-5
()427
الزهيمي ،صالح بن سليمان.
دور الفهرس العربي الموحد في توحيد العمليات الفنية بالمكتبات العامة بسلطنة عمان  /صالح بن سليمان
الزهيمي .التسجيلة .عدد ( 03يناير  .)5000صفحات .50-50
()422
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الزيد ،عبد الكريم بن عبد الرحمن.
الفهرس العربي الموحد والكتاب  /عبد الكريم بن عبد الرحمن الزيد .التسجيلة .عدد ( 03يناير .)5000
صفحة .07
()426
مسروة ،محمود.
تقييم مخرجات التعليم والتدريب في مجال المكتبات والمعلومات وترشيد إدارة الموارد البشرية من خالل
الممارسة في مركز الفهرس العربي الموحد  :مقاربة منهجية تطبيقية  /محمود مسروة .التسجيلة .عدد 03
(يناير  .)5000صفحات .00-2
()470
المسند ،صالح بن محمد
Arabic Union Catalog : an indispensible tool for Arab libraries in the digital
 /environmentصالح بن محمد المسند .في الندوة الثانية  :الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي
والعشرين ،فبراير  36 ،5000صفحة .أبو ظبي  :المركز الوطني للوثائق والبحوث وعمادة المكتبات الجامعية
بجامعة اإلمارات العربية المتحدة
()470
قمصاني ،نبيل
تجربة عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك عبدالعزيز في استخدام الفهرس العربي الموحد  /نبيل قمصاني.
مجلة المكتبات والمعلومات العربية .السنة  ،30عدد ( 5إبريل  .)5000صفحات .500-066
()475
أمان ،محمد محمد.
اللقاء الثالث لمجلس الفهرس العربي الموحد  :مالحظات ومرئيات  /محمد محمد أمان .التسجيلة .عدد 04
(يونيه  .)5000صفحات .00-00
()473
الجاسم ،ضياء عبد القادر.
مهنية عالمية للفهرس العربي الموحد  /ضياء عبد القادر الجاسم .التسجيلة .عدد ( 04يونيه  .)5000صفحة
.52
()474
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جنجار ،محمد الصغير.
الفهرس العربي الموحد  :من الحلم إلى الواقع  /محمد الصغير جنجار .التسجيلة .عدد ( 04يونيه .)5000
صفحة 54
()472
خدمات الفهرسة والمتابعة الفنية بالفهرس العربي  .التسجيلة .العدد ( 04يونيه  .)5000صفحات .23-25
()472
الزهري ،سعد.
الفهرس العربي الموحد وطموح خدمة الكتاب العربي في أي مكان  /سعد الزهري .التسجيلة .عدد ( 04يونيه
 .)5000صفحة .53
()477
الفهرس العربي الموحد يحصل على جائزة المشروع المتميز في المكتبات ومراكز المعلومات .التسجيلة .عدد
( 04يونيه  .)5000صفحة .65
()472
قاسم ،حشمت.
الفهرس الموحد وتنشيط البحث العلمي في المكتبات والمعلومات /حشمت قاسم .التسجيلة .عدد ( 04يونيه
 .)5000صفحات .03-05
()476
القاضي ،محمد عادل.
ركن الممارسات الفنية للفهرس /محمد عادل القاضي .التسجيلة .عدد ( 04يونيه  .)5000صفحات .20-20
()420
الكندي ،منى سالم.
أثر الفهرس العربي الموحد في تطوير المكتبات العربية  /منى سالم الكندي .التسجيلة .عدد ( 04يونيه
.)5000
()420
أحمد ،أحمد ميرغني محمد
الفهرس العربي الموحد يحقق ما عجزت عنه السياسة العربية  /أحمد ميرغني محمد أحمد .التسجيلة .عدد
( 04يونيه  .)5000صفحة .07
()425
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سلطان العلماء ،حسام محمد
مدى استفادة عمادة المكتبات الجامعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة من خدمات الفهرس العربي
الموحد  /حسام محمد سلطان العلماء .التسجيلة .عدد ( 04يونيه  .)5000صفحة .52
()423
الشريف ،عدنان بن محمد
أهداف الفهرس العربي الموحد بين التعاون والتطبيق  /عدنان بن محمد الشريف .التسجيلة .عدد ( 04يونيه
 .)5000صفحة .02
()424
الشمري ،صالح.
الفهرس العربي الموجد  :إنجاز معرفي ومشروع حضاري كبير  /صالح الشمري .التسجيلة .عدد ( 04يونيه
 .)5000صفحات 77-22
()422
الشمري ،صالح.
مكتبة الملك عبد العزيز تحتضن اللقاء الثالث للفهرس العربي الموحد /صالح الشمري .أحوال المعرفة .عدد
( 20يونيه  .)5000صفحات .42-40
()422
الصوينع ،علي بن سليمان.
الفهرس العربي الموحد ودوره في الثقافة العربية  /علي بن سليمان الصوينع .التسجيلة .عدد ( 04يونيه
 .)5000صفحة .04
()427
العبد الجبار ،عبد الجبار
الفهرس العربي الموحد وردم الهوة في مجال إدارة المعرفة  /عبد الجبار العبد الجبار .التسجيلة .عدد 04
(يونيه  .)5000صفحة .57
()422
العريشي ،جبريل بن حسن
الفهرس الموحد وتنظيم المعرفة  /جبريل بن حسن العريشي .التسجيلة .عدد ( 04يونيه  .)5000صفحة .02
()426
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فرسوني ،فؤاد حمد.
المكتبات األعضاء في شبكة الفهرس العربي الموحد وقضية التبادلية الببليوجرافية االستنادية  /فؤاد حمد
فرسوني .التسجيلة .عدد ( 04يونيه  .)5000صفحات .36-32
()460
مسروة ،محمود.
تقييم مخرجات التعليم والتدريب في مجال المكتبات والمعلومات وترشيد إدارة الموارد البشرية من خالل
الممارسة في مركز الفهرس العربي الموحد  :مقاربة منهجية تطبيقية  /محمود مسروة .التسجيلة .عدد 04
(يونيه  .)5000صفحات .22-24
()460
المسند ،صالح بن محمد.
ثالث سنوات من عمر الفهرس  /صالح بن محمد المسند .التسجيلة .عدد ( 04يونيه  .)5000صفحة .62
()465
الفيفي ،عبد اهلل بن أحمد.
الفهرس العربي الموحد والطموح الجديد  /عبد اهلل بن أحمد الفيفي .التسجيلة .عدد ( 02أكتوبر .)5000
صفحة .00
()463
الشمري ،صالح.
ماذا قالوا عن المؤتمر والفهرس العربي الموحد ؟  /صالح الشمري .التسجيلة .عدد ( 02أكتوبر .)5000
صفحات .43-40
()464
اللقاء الثالث ألعضاء الفهرس العربي الموحد  /متابعة وتصوير صالح الشمري .التسجيلة .عدد ( 02أكتوبر
 .)5000صفحات .02-05
()462
المذابي ،هايل علي
الفهرس العربي الموحد  :منارة التائه في أوقيانوس المعرفة  /هايل علي المذابي .التسجيلة .عدد ( 02أكتوبر
 .)5000صفحات .33-35
()462
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المسند ،صالح بن محمد
الفهرس العربي الموحد  :خطوات واثقة ونجاحات باهرة  /صالح بن محمد المسند .الترجمة .عدد ( 02أكتوبر
 .)5000صفحة .42
()467
النهاري ،عبد العزيز محمد
الفهرس العربي ضرورة عصرية /عبد العزيز محمد النهاري .التسجيلة .عدد ( 02أكتوبر  .)5000صفحة .7
()462
معمر ،فيصل بن عبد الرحمن.
الفهرس الموحد  :إنجازات ملموسة  /فيصل بن عبد الرحمن معمر .التسجيلة .عدد ( 02أكتوبر .)5000
صفحة 2
()466
أبو غازي ،عماد بدر الدين.
الفهرس العربي الموحد أفضل مشروعات المكتبات والمعلومات في الوطن العربي  /عماد بدر الدين أبو غازي
؛ أجرى الحوار محمد عبد الحميد زكي .التسجيلة .عدد ( 02إبريل  .)5000صفحات 4-5
()200
حامد ،المزمل الشريف.
استخدام الفهرس العربي الموحد مع نظام كوها  :تجربة مكتب ععة النيليععن (السودان) نموذجا  /المزمل
الشريف حامد .التسجيلة .عدد ( 02إبريل  .)5000صفحات 6-7
()200
الخليفي ،محمد بن صالح.
الفهرس العربي الموحد ودعم مكتبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  /محمد بن صالح الخليفي.
التسجيلة .عدد ( 02إبريل  .)5000صفحات .00-00
()205
الشريف ،الطاهر محمد.
التعاون مع الفهرس العربي في بناء الملفات اإلستنادية  /الطاهر محمد الشريف .التسجيلة .عدد ( 02إبريل
 .)5000صفحة .02
()203
الفارس ،هيا.
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جوائز الفهرس العربي الموحد  :مشاعر وآراء  /هيا الفارس .التسجيلة .عدد ( 02إبريل  .)5000صفحات -35
.32
()204
مركز الفهرس العربي الموحد يقيم دورة تدريبية عن بعد في العراق .التسجيلة .عدد ( 02إبريل .)5000
صفحة .32
()202
المسند ،صالح بن محمد
.الفهرس العربي الموحد  :انجازات متواصلة وحلقة من حلقات التواصل الثقافي العالمي  /صالح بن محمد
المسند .التسجيلة .عدد ( 02إبريل  .)5000صفحة .40
()202
معمر ،فيصل بن عبد الرحمن.
الفهرس وتعزيز التعاون العربي  /فيصل بن عبد الرحمن معمر .التسجيلة .عدد ( 02إبريل  .)5000صفحة 2
()207
اعتماد مجلس الفهرس الموحد في دورته الثانية .التسجيلة .عدد ( 07أكتوبر  .)5000صفحة .32
()202
الزيد ،عبد الكريم بن عبد الرحمن
الفهرس العربي الموحد  :مشروع المعرفة الكبير  /عبد الكريم بن عبد الرحمن الزيد .التسجيلة .عدد 07
(أكتوبر  .)5000صفحة .07
()206
السحيباني ،صالح بن حمد.
الفهرس العربي الموجد  :نقله نوعية في مسير الشراكة الثقافية السعودية اإلماراتية  /صالح بن حمد
السحيباني .التسجيلة .عدد ( 07أكتوبر  .)5000صفحة .57
()200
عبد الهادي ،زين.
مركز الفهرس العربي الموحد يقدم صورة ذهنية جيدة عن العالم العربي في مجال اإلنتاج الفكري والعلمي /
زين عبد الهادي ،أجرى الحوار محمد عبد الحميد زكي .التسجيلة .عدد ( 07أكتوبر  .)5000صفحات -22
.27
()200
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الفهرس العربي الموحد سوف يكون مثاال للعمل العربي المشترك .التسجيلة .عدد ( 07أكتوبر .)5000
صفحات .52-55
()205
الفهرس العربي الموحد  :ظاهرة حضارية معلوماتية وحاجة ملحة تتطلع إليها المكتبات العربية .التسجيلة .عدد
( 07أكتوبر  .)5000صفحات 22-22
()203
الفهرس العربي الموحد عطاء متدفق لحلم يتحقق .التسجيلة .عدد ( 07أكتوبر  .)5000صفحات .02-00
()204
المسند ،صالح بن محمد.
الفهرس العربي الموحد والعمل العربي المشترك  /صالح بن محمد المسند .التسجيلة .عدد ( 07أكتوبر
 .)5000صفحة .25
()202
معمر ،فيصل بن عبد الرحمن.
انطالقة جديدة للفهرس  /فيصل بن عبد الرحمن معمر .التسجيلة .عدد ( 07أكتوبر  .)5000صفحة .6
()202
معوض ،محمد.
مقارنة بين الفهرس العربي الموحد وفهرس الجامعات المصرية  /محمد معوض 00( .اكتوبر  .)5002متاح
على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-53786785 :
()207
الشمري ،صالح.
الفهرس الموحد يوصى بضرورة تأهيل أقسام الفهرسة والتصنيف  /صالح الشمري .أحوال المعرفة .عدد 24
(ديسمبر  .)5000صفحات .32-30
()202
اسفينونيوس ،إلين.
في حوار معها  :الفهرس العربي الموحد يقدم إنجازا مهما  /إلين اسفينونيوس .التسجيلة .عدد ( 02ديسمبر
 .)5000صفحات .30-30
()206
االجتماع الثالث لمجلس الفهرس العربي الموحد .التسجيلة .عدد ( 02ديسمبر  .)5000صفحة .34
()250
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إنتهاء أعمال اللقاء الرابع ألعمال الفهرس العربي الموحد بدولة اإلمارات .التسجيلة .عدد ( 02ديسمبر .)5000
صفحات .54-02
()250
جرجيس ،جاسم محمد.
الفهرس العربي الموحد إضافة نوعية لقطاع المكتبات والمعلومات في الوطن العربي  /جاسم محمد جرجيس.
التسجيلة .عدد ( 02ديسمبر  .)5000صفحات .27-24
()255
ركن ممارسات الفهرس العربي .التسجيلة .عدد ( 02ديسمبر  .)5000صفحات .62-64
()253
فلسفة التدريب وتنمية الموارد البشرية في الفهرس العربي الموحد .التسجيلة .عدد ( 02ديسمبر .)5000
صفحات .63-60
()254
المسند ،صالح بن محمد
الفهرس العربي الموحد  :إنجازات متواصلة بعد أربع سنوات من تدشينه  /صالح بن محمد المسند .التسجيلة.
عدد ( 02ديسمبر  .)5000صفحة .62
()252
الهديب ،خالد بن عبد اهلل
تجربة جامعة الملك فيصل في ضبط فهرسها اآللي وفق متطلبات الفهرس العربي الموحد  /خالد بن عبد اهلل
الهديب ،هشام فتحي البغدادي .التسجيلة .عدد ( 02ديسمبر  .)5000صفحات .23-20
()252
 - 7تعليم وتدريب الفهرسة
فرحات ،هاشم
تعليم الفهرسة في أقسام علوم المكتبات والمعلومات العربية بين الواقع والمأمول  :المملكة العربية
السعودية نموذجاً  /هاشم فرحات سيد .في ندوة الفهرسة العربية اآللية في القرن الحادي والعشرين  :الواقع
والتحديات ،العين .5002 ،صفحات 020-037
()257
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فرحات ،هاشم.
التطورات الحديثة في مجال تنظيم المعلومات وانعكاساتها على تعليم الفهرسة في أقسام علوم المكتبات
والمعلومات العربية  /هاشم فرحات ،مبارك سعيد سليمان .مجلة المكتبات والمعلومات العربية .السنة ،52
العدد (0يناير  ،)5002صفحات 64-26
متاح على https://search.mandumah.com/Record/3078 :
()252
فرحات ،هاشم.
تعليم الفهرسة في أقسام علوم المكتبات والمعلومات العربية بين الواقع والمأمول  :المملكة العربية
السعودية نموذجاً  /هاشم فرحات سيد .مجلة المكتبات والمعلومات العربية .السنة  ،52عدد ( 4أكتوبر
 .)5002صفحات 002-76
()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
Cataloging & Classification Quarterly. Volume 41, issue 3 / 4 (2006). Pages . Shaker
407-429.
()230
فرحات ،هاشم.
تعليم الفهرسة في أقسام المكتبات و المعلومات بالمملكة العربية السعودية  :دراسة تحليلية .مجلة
المكتبات والمعلومات العربية -السعودية ،السنة  ،52عدد ( 4أكتوبر  ،)5002صفحات  .002 - 76متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/30958
()230
كوبيكي ،ويليام ج.
/ Web-based training of cataloging librarians in the Middle East : a practical model
ويليام ج .كوبيكي .في مؤتمر الموارد البشرية في األرشيفات والمكتبات ومراكز المعلومات ،فبراير ،5002
أبو ظبي.
()235
فضل اهلل ،عمر سليمان
االحتياجات التدريبية الالزمة الختصاصيي فهرسة المستقبل العاملين في مكتبات مجتمع المعرفة العماني /
عمر سليمان فضل اهلل .في المؤتمر السابع عشر لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي ،مارس
.5000
()233
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محمد ،منى فاروق علي.
أثر البرامج التدريبية االفتراضية المتاحة على االنترنت في التعلم وتنمية المعرفة لدى العاملين في مجال
الفهرسة وتنظيم المعلومات :دراسة تجريبية  /منى فاروق علي محمد .أعمال المؤتمر الثالث والعشرون لإلتحاد
العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم) قطر .5005 ،جزء  ، 3الدوحة :وزارة الثقافة والفنون والتراث  ،قطر و
االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم) ،صفحات  .0635 - 0600متاح على :
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
وتكوين االتجاه نحو المقرر لدى طالب المكتبات والمعلومات  /عالء عبد الستار مغاوري .المجلة الدولية
لعلوم المكتبات والمعلومات .مجلد  ،3عدد  ،0صفحات  .007 - 77متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/742856
()232
 - 8فهرسة مصادر معلومات معينة
 1/8فهرسة التقارير
معوض ،محمد عبد الحميد.
فهرسة التقارير الفنية في صيغة مارك Cataloging of Technical Reports in MARC Format = 50
 /محمد عبد الحميد معوض 52( .ديسمبر  .)5002متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/21 -presentation-876317
()237

989

مستقبل الفهرسة في االنتاج الفكري العربي

 2/8فهرسة الدوريات
معوض ،محمد عبد الحميد.
الدليل العملي لفهرسة الدوريات والمصادر المستمرة األخرى في صيغة مارك  50الببليوجرافية  /محمد عبد
الحميد معوض - .الطبعة األولى - .الرياض  :مكتبة الملك فهد الوطنية -462 .5000 ،صفحة– .
(مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية  .السلسلة الثالثة ؛ )74
متاح بالمكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة.
()232
سميع ،ليلى سيد.
عرض كتاب :الدليل العملي لفهرسة الدوريات والمصادر المستمرة األخرى  /عرض ليلى سيد سميع 50( .يناير
 .)5003متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-16093950 :
عرض كتاب من إعداد محمد عبد الحميد معوض
()236
المصري ،أيمن
أساسيات الفهرسة بشكل مارك  :الدوريات .الحلقة الخامسة  /مادة علمية وتقديم أيمن المصري ؛ فكرة
وتنفيذ هشام مكي ؛ إضاءة وتصويرمجدي وهبة 5( .مارس  .)5002متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=JTkbfrdaDpg
()240
المصري ،أيمن
أساسيات الفهرسة بشكل مارك  :الدوريات .الحلقة السادسة  /مادة علمية وتقديم أيمن المصري ؛ تصوير
مجدي وهبة 00( ..مارس  .)5002متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=kt15WobnvL4&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9W
k-52M-DX-Vi&index=7
()240
 3/8فهرسة الرسائل األكاديمية
معوض ،محمد عبد الحميد.
فهرسة الرسائل الجامعية في صيغة مارك Cataloging of Academic Theses and Dissertation = 50
 / in MARC 21 Formatمحمد عبد الحميد معوض 57( .ديسمبر  .)5002متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/21 -presentation-873605
()245
معوض ،محمد عبد الحميد.
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فهرسة الرسائل الجامعية اإللكترونية في صيغة مارك Cataloging of Electronic Academic = 50
 / Theses and Dissertations in MARC21 Formatمحمد عبد الحميد معوض 57( .ديسمبر .)5002
متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/21-presentation-873610 :
()243
 2/8فهرسة الصور
البوسعيدي ،أمل بنت سعيد.
فهرسة الصور في المكتبات العمانية في ضوء المعايير الدولية للفهرسة  /أمل بنت سعيد البوسعيدي– .
مسقط  :أمل بنت سعيد البوسعيدي 542 – .5006 ،صفحة .رسالة (ماجستير)-جامعة السلطان قابوس ،كلية
اآلداب والعلوم االجتماعية ،قسم دراسات المعلومات.
()244
 2/8فهرسة الكتب
معوض ،محمد عبد الحميد.
فهرسة الكتب في صيغة مارك  50الببليوجرافية  /محمد عبد الحميد معوض 6( .يناير .)5006متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/21 -presentation-905491
()242
 6/8فهرسة المخطوطات
بنبين ،أحمد شوقي.
الفهرسة وعلم المخطوطات  /أحمد شوقي بنبين .مجلة التاريخ العربي .ع2 .
متاح على http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad8partie6.htm:
()242
حسن ،عزة.
المخطوطات العربية وفهرستها في دمشق  /عزة حسن .مجلة التاريخ العربي – .عدد 04
متاح على http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad14partie10.htm :
()247
عبد القادر ،عبد القادر أحمد.
فهرسة المخطوطات  :مشكالت وحلول وقواعد  /عبد القادر أحمد عبد القادر – .عمان  :دار الدرر للنشر
والتوزيع 320 – .5002 ،صفحة.
()242
الراسي ،جوليات.
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دور اللبنانيين في فهرسة المخطوطات ونشرها (أو تحقيقها)  /جوليات الراسي .دراسات أكاديمية .عدد
 ،)5002( 5صفحات  .532 - 022متاح على https://search.mandumah.com/Record/137921 :
()246
عبد القادر ،عبد القادر أحمد.
صنعة الخط والمخطوط والوراقة والفهرسة في الحضارة العربية اإلسالمية  :فهرسة المخطوطات وتصنيفها :
مشكالت وحلول وقواعد  /عبد القادر أحمد عبد القادر – .الطبعة األولى – دمشق  :دار الوثائق للدراسات
والطبع والنشر والتوزيع 224 – .5002 ،صفحة.
()220
كليب ،فضل جميل.
المخطوطات العربية  :فهرستها علمياً وعملياً  /فضل جميل كليب ،فؤاد محمد خليل ؛ مراجعة محمود
أحمد إتيم – .عمان  :دار جرير للنشر والتوزيع 536 – .5002 ،صفحة.
()220
زيدان ،يوسف
المخطوطات المقدسية المفهرسة  :نظرة على المجموعات وتقييم للفهارس  /يوسف زيدان .صفحات -342
 .322في المؤتمر الدولي  :تراث القدس  :ذاكرة المكان واإلنسان ،القاهرة ،نوفمبر 5002
()225
سالم ،فراج عطا.
ثقافة مفهرس المخطوطات  /فراج عطا سالم .عالم المخطوطات والنوادر .مجلد  ،00عدد ( 5أغسطس ديسمبر
 .)5002صفحات 322-322
()223
الزهراني ،إسماعيل عبد اهلل.
صنعة الخط والمخطوط والوراقة والفهرسة  :فهرسة المخطوطات وتصنيفها  :مشكالت وحلول وقواعد /
مراجعة إسماعيل عبد اهلل الزهرانى .مجلة الملك فهد الوطنية .مجلد  ،03عدد ( 5يوليو  /ديسمبر .)5007
صفحات 325-323
متاح على https://search.mandumah.com/Record/34497 :
متاح أيضا على http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/m13-2/pdf/12.pdf :
عرض كتاب لعبد القادر أحمد عبد القادر.
()224
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غالي ،وليد غالي نصر
–Different practices in manuscript cataloging in Egypt : how could they be reconciled?.
In the 3rd Islamic Manuscript Conference, 28-31 Aug. 2007. – Cambridge : 18 pages.
University of Cambridge, 2007.
()222
عبد السالم ،فاطمة محمد.
فهرسة المخطوطات عند الحلوجي بين النظرية والتطبيق  /فاطمة محمد عبد السالم  – .القاهرة  :مكتبة
اإلمام البخاري للنشر والتوزيع – .5002 ،في كتاب في المخطوطات والتراث.
()222
ابن قربة ،صالح
واقع المخطوط بين الفهرسة والتحقيق  /صالح بن قربة .التاريخ العربي .عدد  ،)5002( 42صفحات - 357
 .323متاح على https://search.mandumah.com/Record/181682 :
()227
غالي ،وليد غالي نصر.
/ Different practices in manuscript cataloging in Egypt : how could they be reconciled
وليد غالي نصر غالي .Cybrarians Journal .عدد ( 50سبتمبر  .)5006متاح على :
=http://www.journal.cybrarians.info/index.php ?option=com_content&view=article&id
459:different-practices-in-manuscript-cataloging-in-egypt-how-could-they-bereconciled--different-practices-in-manuscript-cataloging-in-egypt-how-could-they-bereconciled-&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61
()222
عبد الهادي ،محمد فتحي.
الدليل اإلرشادي لفهرسة المخطوطات العربية  /محمد فتحي عبد الهادي - .الطبعة األولى - .القاهرة  :معهد
المخطوطات العربية 036 .5000 ،صفحة.
متاح بالمكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة.
()226
المشوخي ،عابد سليمان
نحو قواعد منهجية لفهرسة المخطوطات  /عابد سليمان المشوخي 34 – .صفحة – .في ندوة المخطوطات في
الوطن العربي ،وزارة التراث والثقافة ،مسقط ،أكتوبر .5000
()220
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مصلح ،أحمد بن مهني
قواعد فهرسة المخطوطات وتطبيقاتها العملية  :نماذج من المخطوطات العربية اإلسالمية  /أحمد بن مهني
مصلح 54 – .صفحة – .في ندوة المخطوطات في الوطن العربي ،وزارة التراث والثقافة ،مسقط ،أكتوبر
.5000
()220
معوض ،محمد عبد الحميد
نموذج فهرسة مخطوطة  :نموذج مقترح لفهرسة مخطوطة عربية في صيغة مارك الببليوجرافية  /محمد عبد
الحميد معوض 3( .أكتوبر  .)5000متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-9518455 :
()225
إبراهيم ،محمد حلمي
فهرسة المخطوطة العربية بين النظرية والتطبيق  :تجربة مكتبة األوقاف المصرية  /محمد حلمي إبراهيم،
أحمد بهجت أحمد ،ياسمين حسين محمد ؛ تقديم ومراجعة عبد الستار عبد الحق الحلوجي - .القاهرة :
مكتبة اإلمام البخاري للنشر والتوزيع 502 .5005 ،صفحة
متاح بالمكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة
()223
زهير ،حافظي.
فهرسة ورقمنة مخطوطات مكتبة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ووضعها ضمن شبكة اإلنترنت
 /حافظي زهير ،رشيد مزالح .Cybrarians Journal .عدد ( 52مارس  .)5005متاح على :
=http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id
612:digitization&catid=254:studies&Itemid=88
متاح أيضا على https://search.mandumah.com/Record/510799 :
()224
الحلوجي ،عبد الستار.
فهرسة مخطوطات المجاميع بدار الكتب  :رؤية علمية وحصاد تجربة عملية  /عبد الستار الحلوجي.
الفهرست .إبريل  .5005متاح على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2- :
21141
()222
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سعدي ،شخوم.
التجربة الجزائرية في فهرسة مخطوطات العلوم الكونية  :المكتبة الوطنية أنموذجاً  /شخوم سعدي .مجلة
التراث  -مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرها  -جامعة زيان عاشور بالجلفة  -الجزائر ،عدد
( 0إبريل  ،)5005صفحات  .053 - 002متاح على https://search.mandumah.com/Record/362471 :
متاح أيضا على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-45888 :
()222
عبد الرحمن ،هزرشي.
نظرات في فهرسة المخطوطات العربية  :الذخائر الشرفية لكوركيس عواد نموذجاً  /هزرشي عبد
الرحمن .مجلة التراث  -مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرها  -جامعة زيان عاشور بالجلفة
 الجزائر ،عدد ( 0إبريل  ،)5005صفحات  .340 - 330متاح على :https://search.mandumah.com/Record/362682
()227
عروي ،عمر.
آفاق المخطوط في ضوء الفهرسة اإللكترونية  :مقاربات في التحقيق اإللكتروني  /عمر عروي .مجلة
التراث .عدد ( 0إبريل  ،)5005صفحات .530-550
متاح على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-45897 :
متاح أيضا على  :متاح على https://search.mandumah.com/Record/362573 :
()222
عوفي ،عبد الكريم
صناعة فهرسة المخطواطات في الجزائر (من  0542هع  0230 /م إلى  ) 5000 / 0435التراث الجزائري
المخطوط في الجزائر والخارج ) للدكتور مختار حساني نموذجاً  /عبد الكريم عوفي .مجلة التراث.
الجزائر ،عدد ( 0إبريل  ،)5005صفحات  .352 - 305متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/362664
متاح أيضا على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2 -45903 :
()226
هزرشي ،عبد الرحمان.
نظرات في فهرسة المخطوطات العربية  :الذخائر الشرقية لكوركيس عواد نموذجا  /عبد الرحمان هزرشي.
مجلة التراث .إبريل .5005
متاح على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-45904 :
()270
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عوفي ،عبد الكريم
قراءة في فهرسة مخطوطات المكتبة القاسمية( :زاوية الهامل  -بوسعادة  -والية المسيلة) .مجلة التراث -
الجزائر ،عدد ( 03مارس  ،)5004صفحات  .24 - 70متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/503740
متاح أيضا على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-46597 :
()270
ولد أن ،محمد األمين
المخطوطات الموريتانية  :جهود الجمع والفهرسة  /محمد األمين ولد أن .مجلة الدراسات التاريخية
واالجتماعية .ع ( 3يوليو  ،)5004صفحات 22-77
متاح على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2-67552 :
متاح أيضا على https://search.mandumah.com/Record/745844 :
()275
البوسعيدي ،محمد بن خميس بن حمد.
فهارس المخطوطات فى سلطنة عمان ومدي وفائها بمتطلبات الفهرسة الوصفية  :دراسة تحليلية  /محمد بن
خميس بن حمد البوسعيدي .االتجاهات الحديثة فى المكتبات والمعلومات -مصر ،مجلد  ،50عدد ( 45يوليو
 ،)5004صفحات  .524 - 506متاح على https://search.mandumah.com/Record/707260 :
متاح أيضا على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2 -52164 :
()273
المخالفي ،عبده محمد.
فهرسة وتصنيف المخطوطات بدار المخطوطات في صنعاء :دراسة وصفية تحليلية  /عبده محمد
المخالفي .مجلة المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات ،مجلد  ،3عدد ( 2يناير
 ،)5002صفحات  .060 - 020متاح على https://search.mandumah.com/Record/731840 :
متاح أيضا على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=2 -78257 :
()274
 7/8فهرسة المصغرات
صالح ،غنية خماس.
المعالجة الفنية للمصغرات الليزرية  /غنية خماس صالح ،إكرام محمود – .رسالة المكتبة – .مجلد  ،40عدد
( 5 ،0مارس يونيو  – .)5002صفحات 75-46
()272
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معوض ،محمد عبد الحميد.
فهرسة المصغرات الفيلمية في صيغة مارك  / 50محمد عبد الحميد معوض 50( .أكتوبر  .)5000متاح على
http://www.slideshare.net/Muawwad/21-9786379 :
()272
 8/8فهرسة المقاالت
معوض ،محمد عبد الحميد.
فهرسة مقاالت الدوريات في صيغة مارك Cataloging of Journal Articles in MARC 21 = 50
 / Formatمحمد عبد الحميد معوض 52( .ديسمبر  .)5002متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/21 -presentation-876468
()277
 9/8فهرسة المواد األرشيفية
نوجاريه ،كريستين
نحو نظرة عالمية للوصف األرشيفي  /كريستين نوجاريه .Cybrarians Journal .عدد ( 2يونيو .)5002
متاح على :
=http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&v iew=article&id
557:2011-09-21-06-40-02&catid=245:2011-09-21-06-27-06&Itemid=69
()272
أحمد ،صفوة بدير
الوصف األرشيفي المقروء آليا  :دليل استخدام حقول مارك  50لوصف المواد األرشيفية  /صفوة بدير أحمد.
– طبعة مبدئية - .القاهرة :الدار المصرية اللبنانية -.5007 ،أ-ج 320 ،صفحة.
()276
عصفور ،هناء شكري.
األنماط العالمية لضبط وتوحيد فهرسة المواد التراثية  :نماذج مختارة  /هناء شكري عصفور .العربية .3000
السنة  ،2العدد ( 30مارس  .)5002صفحات  .22-42متاح على :
http://arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=News&file=article&sid=323
()220
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أحمد ،صفوة بدير
معايير الفهرسة المقروءة آليا لوصف المواد األرشيفية  :دراسة تحليلية تجريبية  /صفوة بدير أحمد ؛ إشراف
محمود عباس حمودة ،مصطفى أمين حسام الدين .القاهرة :صفوة بدير أحمد .5000 ،أطروحة (دكتوراة)-
جامعة القاهرة ،كلية اآلداب ،قسم المكتبات والوثائث والمعلومات.
متاح بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة
()220
 10/8فهرسة المواد السمعية والبصرية
عبود ،رحيم
استخدام التقنين الدولي للوصف الببليوغرافي في فهرسة المواد السمعية والبصرية  /رحيم عبود ،لبنى قاسم
محمد رؤوف .مجلة آداب البصرة  -كلية اآلداب  -جامعة البصرة  -العراق ،عدد  ،)5007( 43صفحات - 300
 .332متاح على https://search.mandumah.com/Record/297814 :
()225
ابن عيسى ،صالح الدين.
الفهرسة الوصفية و التحليلية للمواد السمعية البصرية والوسائط المتعددة  :الجيل الجديد من القواعد وأدوات
الوصف والتحليل  /صالح الدين بن عيسى.مجلة االذاعات العربية  -اتحاد اذاعات الدول العربية  -تونس ،ع
 ،)5000( 4ص  .32 - 2متاح على https://search.mandumah.com/Record/384623 :
()223
حجازي ،أمجد جمال
معيار وصف المصادر البصرية  :VRA Core4.0دراسة نظرية وتطبيقية على بعض آثار ومقتنيات الرسول
محمد صلى اهلل علية وسلم مع إنشاء متحف إفتراضي لها وإتاحته على اإلنترنت  /أمجد جمال
حجازي .االتجاهات الحديثة فى المكتبات والمعلومات .مجلد ،50عدد ( 43يناير  ،)5002صفحات .020 - 62
مسترجع من https://search.mandumah.com/Record/707287
()224
سالمة ،أسامة.
أساسيات فهرسة األقراص  .DVD -جزء  / 0مادة علمية وتقديم أسامة سالمة ؛ فكرة وإعداد وتنفيذ هشام
مكي ؛ إضاءة وتصوير مجدي وهبة 02( .مارس  .)5002متاح على :
_https://www.youtube.com/watch?v=TRq1cYZjFTc&index=8&list=PL1FjgZa8p2u0ob
mIlHf9Wk-52M-DX-Vi
()222
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سالمة ،أسامة.
أساسيات فهرسة األقراص  .DVD -جزء  / 5مادة علمية وتقديم أسامة سالمة ؛ فكرة وإعداد وتنفيذ هشام
مكي ؛ إضاءة وتصوير مجدي وهبة 54( .مارس  .)5002متاح على :
https://www.youtube.com/watch?v=mh8X6nRSi0&index=9&list=PL1FjgZa8p2u0ob_mIlHf9Wk-52M-DX-Vi
()222
 11/8فهرسة مواقع اإلنترنت
تيم أحمد سعيد
فهرسة مواقع االنترنت باستخدام مقياس دبلن كور  /أحمد سعيد تيم .رسالة المكتبة  ،مجلد  ،40عدد
 ،)5002( 3صفحات  .23 - 32متاح على https://search.mandumah.com/Record/89166 :
()227
ربيع ،سحر حسنين
استخدام حقل  222في فهرسة مواقع اإلنترنت  /سحر حسنين ربيع .مجلة المكتبات والمعلومات العربية ،
السنة  ،52عدد (0يناير  ،)5002صفحات  .025 - 053متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/30550
()222
فرسوني  ،فؤاد حمد
فهرسة المسلسالت اإللكترونية  /فؤاد حمد فرسوني .دراسات عربية فى المكتبات وعلم المعلومات -مصر،
مجلد  ،00عدد ( 3سبتمبر  ،)5002صفحات  .042 - 050متاح عى :
https://search.mandumah.com/Record/29683
()226
عبد الهادي ،زين
جذور قضية فهرسة ملفات اإلنترنت  /زين عبد الهادي .مكتبات نت - .مجلد  ،2عدد ( 4أكتوبر نوفمبر
ديسمبر  – .)5002صفحات  .52 - 54متاح على https://search.mandumah.com/Record/41207 :
()260
عبد الهادي ،محمد فتحي
الميتاداتا وفهرسة المصادر اإللكترونية  /محمد فتحي عبد الهادي ،زين الدين محمد عبد الهادي – .القاهرة :
إيبيس.كوم للنشر والتوزيع 025 .5007 ،صفحة.
()260
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حجازي ،محمد
فهرسة المواقع العربية وتصنيفها آليا  /محمد حجازي 2 .صفحات - .في المؤتمر الوطني لصناعة المحتوى
الرقمي العربي األول ،يونيه  ،5006دمشق.
()265
 12/8فهرسة الوثائق
ميالد ،سلوى علي
فهرس الفرمانات الشاهانية بدار الوثائق القومية طبقا للتقنين الدولي للوصف األرشيفي ( تدوا )  /سلوى علي
ميالد ،تيسير محمد حسن - .الطبعة األولى - .القاهرة  :سلوى علي ميالد 0037 – .5002 ،صفحة.
()263
الشريف ،عبد المحسن.
تصنيف وفهرسة الوثائق اإللكترونية في اإلدارات الحكومية  /عبد المحسن الشريف .العربية  .3000س  ،2ع
( 33أكتوبر  .)5002ص 020-034
()264
علي ،حسن صالح محمد.
فهرسة الوثائق الحكومية بدار الوثائق القومية بالخرطوم :دراسة تقويمية  /حسن صالح محمد علي ؛ إشراف
حسن النور حسن – .أم درمان  :حسن صالح محمد علي 022 – .5006 ،صفحة .رسالة (ماجستير) -جامعة أم
درمان اإلسالمية .متاح على https://search.mandumah.com/Record/560615 :
()262
 - 9موضوعات مرتبطة بالفهرسة
 1/9البيانات المترابطة
إسماعيل ،خلود ممدوح
تجربة المكتبة الوطنية البريطانية في تطبيق البيانات المترابطة على الببليوجرافيا الوطنية  /خلود ممدوح
إسماعيل .في مؤتمر النموذج المعياري  BIBFRAMEلوصف المصادر وإتاحتها في بيئة الويب :التحديات
والتطبيق .القاهرة  :البوابة العربية للمكتبات والمعلومات 00-6 ،سبتمبر .5002
()262
البيانات المترابطة في المكتبات  /ترجمة محمد عبدالحميد معوض 30( .ديسمبر  .)5002متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-56558820
()267
مشهد البيانات المترابطة  /ترجمة محمد عبدالحميد معوض 03( .إبريل  .)5002متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-60849989
()262
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البيانات المترابطة في المكتبات أو اإليجاد بالصدفة في المكتبة  /ترجمة محمد عبدالحميد معوض53( .
إبريل http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -61262242 .)5002
()266
معرفات البيانات المترابطة والمكتبات القصة حتى اآلن  /ترجمة محمد عبدالحميد معوض 52( .مايو .)5002
متاح على http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-62490095 :
()200
 2/9تعهيد الفهرسة
المفلح ،سعد بن عبد العزيز
تعهيد الفهرسة  /سعد بن عبد العزيز المفلح – .التسجيلة – .عدد ( 05أكتوبر  – .)5006صفحة 05
()200
سالم ،أحمد سعيد.
الفهرسة اعتمادا على المصادر الخارجية  :دراسة نظرية وتطبيقية  /أحمد سعيد عبد الحميد سالم ؛ إشراف
ثناء إبراهيم موسى فرحات ومشاركة رؤوف عبدالحفيظ هالل .القاهرة  :أحمد سعيد عبد الحميد سالم،
 .5000أ-ز 536 ،صفحة .أطروحة (دكتوراة)  -جامعة عين شمس ،كلية اآلداب ،قسم المكتبات والمعلومات.
()205
سالم ،أحمد سعيد.
مفهوم التعاقد الخارجي (التعهيد ) والفهرسة التعاقدية في المكتبات  /أحمد سعيد .مكتبات نت -مصر،
مجلد  ،05عدد ( 5إبرايل  /يونيه  ،)5000صفحات  .57 - 53متاح على :
https://search.mandumah.com/Record/154053
()203
معوض ،محمد عبد الحميد.
تعهيد الفهرسة وغيرها من خدمات التعهيد في المكتبات :المزايا والسلبيات  /محمد عبد الحميد
معوض .مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ،مجلد  ،07عدد ( 5يونيه  /نوفمبر  ،)5000صفحات .520-524
متاح على https://search.mandumah.com/Record/170698 :
()204
معوض ،محمد عبد الحميد.
تعهيد الفهرسة  :يتناول المقال مفهوم التعهيد في مجال فهرسة تراكمات ومتأخرات أوعية المعلومات في
المكتبات ،وأعمال التزويد واالقتناء وغيرها من مهام المكتبةع مع استعراض مزايا هذه الممارسة ومشاكلها
 /محمد عبد الحميد معوض 02( .يناير  .)5005متاح على :
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss-11073051
()202
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سالم ،أحمد سعيد.
إدارة وتخطيط الخدمات التعاقدية في المكتبات ومؤسسات المعلومات  :الفهرسة نموذجا  /أحمد سعيد سالم.
 القاهرة  :دار الفجر للنشر والتوزيع.5003 ،متاح على http://platform.almanhal.com/MNHL/Preview/?ID=1-69764 :
()202
 3/9الفهرسة أثناء النشر
شريف ،محمد عبد الجواد.
النشر والفهرسة أثناء النشر  /محمد عبد الجواد شريف .في المؤتمر القومي التاسع ألخصائي المكتبات
والمعلومات في مصر  :الكتب أنهار من الذهب .القاهرة ،تنظيم الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات،
 05 .5002صفحة
()207
صالح الدين ،إيمان.
ندوة الفهرسة أثناء النشر في جمهورية مصر العربية  :المفاهيم ،األدوار ،التطبيق  :قاعة الندوات بدار الكتب
 / 5002 / 4 / 06إيمان صالح الدين  .الفهرست .عدد ( 02يوليو  .)5002صفحات 502-066
متاح على https://search.mandumah.com/Record/738139 :
()202
سليمان ،مجدي جرجس.
برنامج الفهرسة أثناء النشر  :دور ريادي لدار الكتب المصرية  /مجدي جرجس سليمان .في المؤتمر القومي
الثاني عشر الختصاصي المكتبات والمعلومات ،دمياط 52-54 ،يونيو .5002
()206
الضويحي ،فهد بن عبد اهلل
الفهرسة أثناء النشر (فان)  :دراسة حالة لبرنامج مكتبة الملك فهد الوطنية  /فهد بن عبد اهلل الضويحي ؛
إشراف حسن عواد السريحي 24 – .صفحة - .في المؤتمر الخامس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية
الخامس  :دور مؤسسات المعلومات في المملكة في عصر مجتمع المعرفة  :تحديات الواقع وتطلعات
المستقبل – .جدة 56-52 ،أكتوبر5002 ،
()200
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الضويحي ،فهد بن عبد اهلل.
الفهرسة أثناء النشر (فان) = ) : Cataloging in Publication (CIPدراسة حالة لبرنامج مكتبة الملك فهد
الوطنية  /فهد بن عبد اهلل الضويحي .الرياض  :مكتبة الملك فهد الوطنية 505 .5006 ،صفحة( – .مطبوعات
مكتبة الملك فهد الوطنية .السلسلة األولى ؛ )23
متاح بالمكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة.
()200
ربيع ،سحر حسنين.
االتجاهات الحديثة للفهرسة أثناء النشر في شكلها اإللكتروني  :دراسة لتجربة دار الكتب المصرية مقارنة
مع تجارب الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمملكة المتحدة  /سحر حسنين ربيع .مجلة المكتبات
والمعلومات العربية .السنة  ،56عدد ( 3يوليو  – .)5006صفحات 022-053
()205
ربيع ،سحر حسنين.
االتجاهات الحديثة للفهرسة أثناء النشر في شكلها اإللكتروني  :دراسة لتجربة دار الكتب المصرية مقارنة
مع تجارب الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمملكة المتحدة  /سحر حسنين ربيع .مجلة المكتبات
والمعلومات العربية .السنة  ،56عدد ( 4أكتوبر  – .)5006صفحات 020-042
()203
المعثم ،نبيل بن عبد الرحمن.
الفهرسة أثناء النشر (فان) :دراسة حالة لبرنامج مكتبة الملك فهد الوطنية  /عرض نبيل بن عبد الرحمن
المعثم .مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية -السعودية ،مجلد  ،02عدد  ،)5006( 5صفحات  .430-452متاح
على https://search.mandumah.com/Record/45766 :
عرض لرسالة فهد بن عبد اهلل الضويحي
()204
محمد ،عبد الباسط علي عبد اهلل.
الفهرسة أثناء النشر في السودان :دراسة حالة المكتبة الوطنية بالخرطوم  /عبد الباسط علي عبد اهلل محمد ؛
إشراف السر عبد الفضيل سليم – .أم درمان  :عبد الباسط علي عبد اهلل محمد - .5000 ،رسالة (ماجستير).
جامعة أم درمان االسالمية ،أم درمان .متاح على https://search.mandumah.com/Record/560160 :
()202
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السامرائي ،فاطمة أحمد.
دراسة تحليلية لمشروع الفهرسة أثناء النشر للكتب الصادرة في مجالي العلوم الطبيعية والتطبيقية للفتره من
 / 5002-5000فاطمة أحمد السامرائي .Cybrarians Journal .عدد ( 52مارس  .)5005متاح على :
=http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content& view=article&id
616:cip&catid=254:studies&Itemid=88
متاح أيضا على https://search.mandumah.com/Record/510856 :
()202
 2/9الفهرسة التعاونية
الزيد ،عبد الكريم بن عبد الرحمن
واقع الفهرسة التعاونية اآللية في المكتبات العربية واألجنبية  /عبد الكريم بن عبد الرحمن الزيد .أحوال
المعرفة .السنة  ،00عدد ( 37فبراير  .)5002صفحات 37-33
()207
محمد علي ،منهل عبد الحميد يوسف.
واقع الفهرسة المشتركة والتعاونية في المكتبات الجامعية في والية الخرطوم  /منهل عبد الحميد يوسف
محمد علي .مجلة آداب  -كلية اآلداب  -جامعة الخرطوم  -السودان ،عدد ( 35يونيو  ،)5004صفحات - 033
 .022متاح على https://search.mandumah.com/Record/521856 :
()202
 2/9الفهرسة المنقولة
معوض ،محمد عبد الحميد.
الفهرسة المستنسخة في صيغة مارك  50الببليوجرافية = Copy Cataloging in MARC 21
 /Bibliographic Formatمحمد عبد الحميد معوض 6( .يناير  .)5006متاح على:
http://www.slideshare.net/Muawwad/ss -presentation-905500
()206
 6/9المفهرسون
عبد الهادي ،محمد فتحي.
إعداد المفهرس في بيئة الكترونية :دراسة لبرامج التأهيل والتدريب في مصر  /محمد فتحي عبد الهادي.
 .Cybrarians Journalعدد ( 2سبتمبر  .)5002متاح على:
?http://www.journal.cybrarians.info/index.php
()250
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عبد الهادي ،محمد فتحي
إعداد المفهرس في بيئة الكترونية :دراسة لبرامج التأهيل والتدريب في مصر  /محمد فتحي عبد الهادي .في
ندوة الفهرسة العربية اآلليعة في القرن الحعادي والعشعرين :الواقع والتحديات ،5002 .العين .صفحات -000
.002
()250
عبد الهادي ،محمد فتحي
إعداد المفهرس في بيئة الكترونية :دراسة لبرامج التأهيل والتدريب في مصر  /محمد فتحي عبد الهادي.
العربية  .3000السنة  ،2عدد ( 0مارس  .)5002صفحات 26-70
()255
سالم ،فراج عطا
ثقافة مفهرس المخطوطات  /فراج عطا سالم .عالم المخطوطات والنوادر .مجلد  ،00عدد ( 5أغسطس /
ديسمبر  .)5002صفحات .322-322
()253
محمد ،رباح فوزي.
عصام الشنطي شيخ مفهرسي المخطوطات  /رباح فوزي محمد .الفهرست .عدد ( 02أكتوبر  .)5002صفحات
.006-007
()254
المشوخي ،عابد سليمان.
المرشد المعين لمفهرس المخطوط األمين  /عابد سليمان المشوخي .تراثيات .عدد ( 03يناير  .)5006صفحات
77-47
()252
دبور ،عبد الرحمن غالب.
إعداد المفهرسين في بيئة المعلومات الرقمية :دراسة لبرامج التأهيل األكاديمي بالمملكة العربية السعودية /
عبد الرحمن غالب دبور .مجلة المكتبات والمعلومات العربية .السنة  ،32عدد ( 4أكتوبر .)5002
()252
 7/9الفهرسة المجتمعية
شاهين ،شريف كامل.
الفهرسة المجتمعية وموقف المكتبات منها :منافسة أم تكامل!  /شريف كامل شاهين .مكتبات نت -مصر،
مجلد  ،00عدد ( 0يناير  /مارس  ،)5000صفحات  .50- 06متاح على:
https://search.mandumah.com/Record/48914
()257
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شاهين ،شريف كامل.
فهرسة اإلنتاج الفكري بمفهوم المشاركة االجتماعية / Social catalogingشريف كامل شاهين .في
الملتقى العربي الرابع لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات .القاهرة :يوليو  ،5000تنظيم شبكة أخصائيي
المكتبات والمعلومات 54 .صفحة
()252
شاهين ،شريف كامل.
فهرسة اإلنتاج الفكري بمفهوم المشاركة االجتماعية  / Social catalogingشريف كامل شاهين .المجلة
العربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات .السنة  ،04عدد ( 52/57ديسمبر  .)5000صفحات .504-026
()256
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كشاف المؤلفين
م

أرقام التسجيالت

اسم المؤلف

0

آرثر سميث

5

آالء جعفر الصادق

352 ،357
70

3

آلن ميبري (مترجم)

065

4

آن هثويت

24

2

إبراهيم محمد الطنيجي (مشرف)

3

2

أحمد إبراهيم عبد الراضي

334

7

أحمد أمان

022

2

أحمد بهجت أحمد

223

6

أحمد بن مهني مصلح

00

أحمد الحافظ إبراهيم

225 ،220
327

00

أحمد سالم العمرات

557

05

أحمد سعد الدين بسيوني

522

03

أحمد سعيد تيم

227

04

أحمد سعيد عبد الحميد سالم

02

أحمد السيد أبو بكر

202 ،203 ،205
303

02

أحمد شوقي بنبين

242

07

أحمد عادل زيدان

،22 ،73

02

أحمد عبادة العربي

06

أحمد عبادة العربي (عارض)

572 ،522
340

50

أحمد عبد اهلل أبو بكر (مشرف)

22

50

أحمد فتحي عبد الرازق

524

55

أحمد فرج أحمد

523

53

أحمد ميرغني محمد أحمد

425

54

أسامة سالمة

52

أسامة لطفي (مشرف)

222 ،222 ،556 ،054
00

52

أسامة محمود

57

إسراء محمد عبد ربه المنسي

026 ،057
033

52

إسماعيل عبد اهلل الزهراني (عارض)

224

56

إقبال محمد صالح نصر

005
989
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30

إكرام محمود

272

30

إلين اسفينونيوس

206

35

أماني جمال مجاهد

33

أماني جمال مجاهد (مشرف)

34

أماني زكريا الرمادي (عارض)

،455 ،320 ،322 ،342 ،332
452
544 ،024 ،025
025

32

أماني عبد المجيد فوزي

03

32

أمجد جمال حجازي

37

أمجد جمال حجازي (مشرف)

224 ،562
042

32

أمجد عبد الهادي الجوهري (مشرف)

02

36

أمل حسين عبد القادر

20

40

أمل بنت سعيد البوسعيدي

244

40

أمنية مصطفى صادق (مشرف)

302

45

أميرة مبارك السالمية

075

43

انا لوب كريستان (معد)

20

44

إيمان خليل

562

42

إيمان خيري

42

إيمان صالح الدين

040 ،055
202

47

إيمان محمد محمد

544

42

أيمن محمد المصري

240 ،240 ،502-500 ،052

46

إيناس حسين صادق

،346

20

إيناس محمد فوزي أبو النور

572 ،573 ،570

20

باربرا تيليت

25

باربرا تيليت (معد)

76 ،23
20

23

بدوية محمد بسيوني

24

بريهان فارس عيسى

300 ،300 ،565 ،572
440

22

بسمة شباني

523

22

بهاء إبراهيم عبد الحافظ

560

27

بول فرانك

22

تيسير محمد حسن

،547
263

26

ثروت العليمي

354 ،022 ،037-032 ،006

20

ثناء إبراهيم موسى فرحات (مشرف)

205 ،347 ،02
989
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20

جاسم محمد جرجيس

255

25

جبريل بن حسن العريشي

426

23

جبريل بن حسن العريشي (مترجم)

575

24

جمال إبراهيم الخولي (مشرف)

322

22

جمال الدين الفرماوي

422 ،60

22

جمال الدين الفرماوي (مترجم)

27

جوديث ن أهرو نهايم (محرر)

575 ،24
575

22

جوزاء بنت محمد القحطاني

567

26

جوزفين كروفورد (محرر)

575

70

جوليات الراسي

246

70

حافظي زهير

224

75

حسام محمد سلطان العلماء

423

73

حسن صالح محمد علي

262 ،502

74

حسن علية

72

حسن عواد السريحي (مشرف)

405 ،002
200

72

حسن النور حسن (مشرف)

262

77

حسناء محجوب (مشرف)

72

حسين أبو رضا

544 ،530
542

76

حسين بركات

330

20

حشمت قاسم

20

حنان أحمد فرج

442 ،476
560

25

خالد بن عبد الكريم الشمري

450

23

خالد بن عبد اهلل الهديب

252

24

خالد عبد الفتاح محمد

22

خالد عبد نعمان

402 ،402 ،360
366

22

خالد محمد رياض

053

27

خالد محمد رياض (معد)

20

22

خبراء المكتبات

523 ،027

26

خديجة أبو منجل

60

خلفان زهران الحجي

320 ،57
232

60

خلود ممدوح إسماعيل حسن

65

خليل فوطة (مترجم)

262 ،020
065
989
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63

خميس عبد المقصود عوض

304 ،052

64

خنساء الزغيدي

62

دحمان مجيد

320 ،325 ،24
344

62

دعاء علي محمد علي

22

67

دليلة بلحارث

62

ديردري كيورجارد

320 ،325
24

66

دينا محمد فتحي عبد الهادي

325 ،373 ،322 ،003
502

 000رانيا أديب غانم
 000رانيا رمضان عثمان

25

 005رانيا عثمان
 003رباب رشوان

522 ،022
576

 004رباح فوزي محمد
 002ربحي مصطفى عليان

254 ،23
533 ،500
225

 002رحيم عبود
 007رشيد مزالح

224
302

 002الرضية آدم محمد (مشرف)
 006رغد عبد الهادي جواد الشمري

332 ،543
27

 000رفل نزار عبد القادر الخيرو
 000رنا كمال محمد مصطفى

352 ،526
332

 005رندة إبراهيم إبراهيم (مشرف)
 003رندة إبراهيم عبد البر

360
205

 004رؤوف عبد الحفيظ هالل (مشرف)
 002ريا الدباس

52
302

 002رياض بن لعالم
 007زهير باباو إسماعيل

362 ،362

 002زين عبد الهادي
 006زينب صالح سعيد

260 ،260 ،200 ،520 ،554
323 ،332
427

 050سالم بن محمد السالم
 050سالي سمير شاكر محمد

530
542

 055سالي مكلوم
 053سامح زينهم عبد الجواد

522 ،524
320

 054سامر إبراهيم باخت
988
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 052سحر حسنين ربيع

،205 ،222 ،532 ،550 ،550
203
22

 052سحر حسنين ربيع (مشرف)
 057سرفيناز أحمد حافظ

322

 052سعد بن عبد العزيز المفلح

،425 ،436 ،326 ،300 ،26
200
477

 056سعد الزهري
 030سعد محمد الهجرسي (مراجع)

342

 030سعيد ضامن الجوماني
 035سعيد علي سعيد

323 ،320
65

 033سلوى السعيد
 034سلوى علي ميالد

25
263

 032سمية سيف الشامسي
 032سميرة خليل محمد خليل (مشرف)

430 ،322
22

 037سهام الزغيدي
 032سهام شمس الدين

405
550

 036سهير إبراهيم حسن صالح
 040سوزان مصطفى فلمبان

25 ،74 ،6 ،2
526

 040السيد السيد النشار
 045السيد صالح الصاوي

527
302 ،566
066

 043السيد عبد الحميد
 044سيف عبد اهلل بن حمود الجابري

56

 042شادية الحنفي
 042شخوم سعدي

022 ،050
222

 047شريف كامل شاهين
 042شريف كامل شاهين (مشرف)

256-257 ،356 ،333
042

 046شعبان عبد العزيز خليفة
 020شعبان عبد العزيز خليفة (مشرف)

307
306 ،0
323

 020شمس األصيل محمد علي (مشرف)
 025شهرزاد جبارة

363
423

 023شوقي سالم
 024شيماء حامد سلمان

000
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045

 022الشيماء فوزي الزعفراني
 022صفوة بدير أحمد

220 ،276
200

 027صالح بن حمد السحيباني
 022صالح بن سليمان الزهيمي

370 ،422
227

 026صالح بن قربة
 020صالح الشمري

202 ،464 ،422 ،422

 020صالح المسند

،442 ،432 ،452 ،405 ،20
،422 ،424 ،420 ،420 ،420
،202 ،202 ،467 ،465 ،470
252
76

 025صالح المسند (محاور)
 023صالح المسند (مترجم)

502 ،23
344

 024صبرينة كبوشي
 022صالح الدين بن عيسى

223
474

 022ضياء عبد القادر الجاسم
 027الطاهر محمد الشريف

203

 022عابد سليمان المشوخي
 026عادل القاسم

252 ،220
402

 070عبد الباسط علي عبد اهلل محمد
 070عبد الباقي يونس إسماعيل (مشرف)

202
320
422

 075عبد الجبار العبد الجبار
 073عبد الحميد ريحان

525
270

 074عبد الرحمان هزرشي
 072عبد الرحمن غالب دبور

252
575

 072عبد الرحمن بن غالب دبور (مترجم)
 077عبد الستار الحلوجي

222

 072عبد الستار عبد الحق الحلوجي (مشرف)
 076عبد الستار عبد الحق الحلوجي (مراجع ،مقدم)

324 ،323
223

 020عبد العزيز محمد النهاري
 020عبد القادر أحمد عبد القادر

462
220 ،242

 025عبد الكريم بن عبد الرحمن الزيد

،206 ،426 ،422 ،434 ،500
207
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 023عبد الكريم عوفي
 024عبد اهلل بن أحمد الفيفي

270 ،226
463

 022عبد المجيد مهنا
 022عبد المحسن الشريف

63
264
54

 027عبده المخالفي (مشرف)
 022عبده محمد المخالفي

274
330

 026عثمان بن محمد األسمري
 060عدنان بن محمد الشريف

424
443

 060عدنان جالمنة
 065عدنان عبد اهلل الشريف جالمنة (معد ،معرب)

506
247

 063عزة حسن
 064عزة فاروق جوهري

522

 062عزيزة علي محمدي
 062عصام منصور

522 ،023
335

 067عفاف صالح أحمد بابكر
 062عفاف مصطفى كروم

27
005
232

 066عالء عبد الستار مغاوري
 500علي بخيت سليمان

400
427

 500علي بن سليمان الصوينع
 505علي بن شويش الشويش

507

 503علي كمال شاكر
 504علي كمال شاكر (مشرف)

70 ،22
347

 502علياء محمد إمام
 502عماد بدر الدين أبو غازي

0
200
00

 507عماد زيدان
 502عمر حسن عبد الرحمن

520

 506عمر سليمان فضل اهلل
 500عمر عروي

233 ،56
222

 500عمرو فاروق المصري
 505عوض عثامنة

25
422
060

 503غادة دمشق
 504غادة عبد المنعم موسى (مشرف)

304 ،025 ،045
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272

 502غنية خماس صالح
 502فاطمة أحمد السامرائي

202
322

 507فاضل حسين
 502فاطمة إبراهيم غريب خميس

553
324

 506فاطمة شباب
 550فاطمة على الخوالني

54

 550فاطمة محمد عبد السالم
 555فراج عطا سالم

222 ،324
253 ،223
220

 553فضل جميل كليب
 554فضل عبد الرحيم عبد اهلل

502

 552فؤاد حمد رزق فرسوني
 552فؤاد محمد خليل

226 ،460 ،06
220

 557فهد بن عبد اهلل الضويحي
 552فهد بن ناصر العبود

200 ،200
444

 556الفهرس العربي الموحد
 530فيصل بن عبد الرحمن معمر

000-62
202 ،207 ،466 ،403
402

 530فيفيان محمد عبد السميع
 535قاسم محمد محمود الخالدي

5
272

 533كريستين نوجاريه
 534كريم حسام الدين (مشرف)

0
030

 532كمال فرحات نبهان
 532لبنى قاسم محمد رؤوف

225

 537ليلى سميع
 532ليلى سيد سميع (عارض)

305 ،307 ،550 ،060
236 ،534
50

 536ماجدة حامد عزو
 540ماجدة الشربيني

022 ،036 ،64 ،04
00

 540ماجدة غريب
 545مازن بن عمر خيرو

527
327

 543مانفريد هير
 544ماهر مسعود (عارض)

522
306

 542مايكل جورمان
 542مبارك سعيد سليمان

252
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33

 547مبروكة الحشاني
 542متولي النقيب

525
206

 546مجدي جرجس سليمان
 520مجدي وهبة (تصوير ،إضاءة)

222 ،222
324

 520مجيد دحمان
 525محمد إبراهيم حسن محمد

322

 523محمد أحمد حلمي
 524محمد أمين بن عبد الصمد مرغالني

22-24
526

 522محمد األمين ولد أن
 522محمد بن خميس بن حمد البوسعيدي

275
،302 ،303 ،302 ،564 ،42
273 ،362 ،370

 527محمد بن صالح الخليفي

،377 ،322 ،324 ،325 ،336
،404 ،403 ،400 ،326 ،322
205 ،402

 522محمد حامد معوض أبو السعود
 526محمد حجازي

503 ،505
265

 520محمد حسن عبد العظيم (مشرف)
 520محمد حسون

306
33
223

 525محمد حلمي إبراهيم
 523محمد سالم الكندي

420
323

 524محمد سعيد حنشي
 522محمد الصالح نابتي

327

 522محمد الصغير جنجار
 527محمد عادل القاضي

472 ،424
420

 522محمد عبد الجواد شريف
 526محمد عبد الحميد زكي (محاور)

207
200 ،200

 570محمد عبد الحميد معوض

،22 ،26 ،27 ،30 ،30 ،53 ،05
،002 ،000 ،007-004 ،005
،020 ،020 ،024-020 ،032
،067-063 ،024 ،070-026
،535 ،530 ،552 ،506 ،504
،302 ،525 ،546 ،532 ،537
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،232 ،237 ،207 ،367 ،355
،277 ،272 ،242 ،243 ،245
206 ،202 ،204
 570محمد عبد الحميد معوض (مترجم)

،046 ،032 ،030 ،007-003
،545-540 ،552 ،026 ،022
-267 ،350 ،300 ،542-542
200
،555 ،024 ،034
520

 575محمد عبد الحميد معوض (عارض)
 573محمد عبد الحميد معوض (معد ،مترجم)

522

 574محمد عبد المولى محمود
 572محمد عبد الواحد ضبش

2

 572محمد فتحي عبد الهادي

،507 ،047 ،043 ،52 ،50 ،07
،376 ،372 ،374 ،563 ،574
-250 ،260 ،226 ،230 ،423
255
23

 577محمد فتحي عبد الهادي (معرب)
 572محمد فتحي عبد الهادي (مشرف)

505
025

 576محمد مبروك عبد العزيز
 520محمد محمد أمان

473 ،427 ،422
530

 520محمد النجار (مشرف)
 525محمود أحمد إتيم (مراجع)

220

 523محمود خليفة
 524محمود سيد محمود يوسف

372 ،326 ،050
020

 522محمود صالح إسماعيل
 522محمود عباس حمودة (مشرف)

320
220
524

 527محمود عبد الكريم الجندي
 522محمود عيسى

570

 526محمود مسروة

،437 ،457 ،455 ،307 ،22
460 ،470 ،422 ،425 ،442
332

 560محمود محمود عفيفي (مشرف)
 560مركز الفهرس العربي الموحد

447 ،552
22

 565مركز الفهرس العربي الموحد (مترجم)
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342

 563مروة السباعي
 564المزمل الشريف حامد

200

 562مساعد بن صالح الطيار
 562مصطفى أمين حسام الدين

،023 ،006 ،60 ،22

 567مصطفى أمين حسام الدين (مشرف)
 562مصطفى محمد عبد الحميد مجاهد

220 ،352 ،570 ،020
306

 566معاوية مصطفى عمر
 300مكتبة عبد العزيز العامة (الرياض)

302

304 ،305

450

 300مكتبة الكونجرس (الواليات المتحدة)
 305مكتبة الكونجرس (الواليات المتحدة) .مكتب التطوير
 303مكتبة الملك فهد الوطنية
 304مكتبة ودار مخطوطات العتبة المقدسة .مركز الفهرسة

22
552 ،502
2
076-072

ونظم المعلومات
202

 302منهل عبد الحميد يوسف محمد علي
 302منى حازم يحيى الحفاظ

562
526

 307منى رازق مرزوق الراشدي
 302منى عبد الفتاح إمام مصطفى

522 ،042

 306منى فاروق محمد علي
 300منير القايجي

234 ،027
456

 300منير محمد سليم أبو بكر (معد ،معرب)
 305منيرة رشاد فهمي

506
322
347

 303مها محمد رمضان مصطفى
 304مهدلة شاهين عبد اهلل الحوسني

506
322

 302موريس فريدمان
 302مؤمن النشرتي

520 ،520
407

 307مؤيد يحيى خضير
 302ميرغني أحمد عبد الحفيظ

062
337

 306ناصر بن محمد السويدان
 350نالين عبد اللطيف أوسو

02
302

 350ناهد محمد سالم (مشرف)
 355نبيل بن عبد الرحمن المعثم (عارض)

204

 353نبيل دروغ

433
999
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475

 354نبيل قمصاني
 352نبيلة خليفة جمعة

507
00

 352نبيلة خليفة جمعة (مشرف)
 357نبيلة خليفة جمعة (معرب)

23
342

 352نجالء أحمد يس
 356نذير غانم

525
527

 330نرمين إبراهيم علي اللبان
 330نزار محمد قاسم (مشرف)

332

 335النسر عبد الفضيل سليم (مشرف)
 333نورة بنت ناصر الهزاني

520 ،577

 334هاشم فرحات سيد
 332هاني محمد علي حماد

230 ،256-257
040

 332هايل علي المذابي
 337هدى سلمان صبار

462

202 ،400

000
227

 332هزرشي عبد الرحمن
 336هستر ماراياس

300

 340هشام بن عبد اهلل العباس
 340هشام شريف همدر

372 ،375
26

 345هشام فتحي البغدادي
 343هشام فتحي مكي

252
،035 ،056 ،72 ،72

 344هشام فتحي مكي (معد)
 342هناء شكري عصفور

222 ،222
220

 342هناء نعمة محمد
 347هيا الفارس

352
204
345

 342هيفاء أيوب ججاوي
 346وائل رفعت علي محمد

20
575

 320واين جونز (محرر)
 320وليد غالي نصر غالي

222 ،222

 325وليم كوبيكي
 323ياسر سعيد

235 ،052
072-073
25

 324ياسر الطائي
 322ياسر مصطفى الدلجاوي

46
999
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 322ياسمين أيمن عبد المطلب
 327ياسمين حسين محمد

55 ،04
223

 322يسرية زايد
 326يسرية عبد الحليم زايد (مشرف)

،353 ،350 ،576 ،20 ،77 ،72
322

 320يسرية عبد الحليم زايد (معرب)
 320يوسف ابن شيخ

23
35

 325يوسف زيدان
 323يونس أحمد إسماعيل الشوابكة

225 ،343
365 ،370 ،7 ،4
3

 324يونس أحمد إسماعيل الشوابكة (محرر)
Ayser Armiti 322
Fatemeh Pazooki 322

502
027 ،022
022

( Fred Nesta 327مشرف)
Mohsen Haji Zeinolabedini 322

027 ،022
502

( Sami Serhan 326مشرف)
Sholeh 370

027 ،022

999

