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 "مشروع مستقبل الفهرسة في مصر"التقرير النهائي حول 
 

 إعداد

 د. محمود خليفة

 املقرر الفني للمشروع

 رئيس البوابة العربية للمكتبات واملعلومات

mahmoud.khalifa@cybrarians.org 
 
 

 مقدمة. 1
 

وثيقة مستقبل الفهرسة في مصر، وهى المشروع  2017نوفمبر  18أصدرت البوابة العربية للمكتبات والمعلومات في 
وتحدث فيها الدكتور مصطفى  2016في مارس  عقدتها البوابةولد من رحم ندوة مستقبل الفهرسة التي البحثي الذي 
صدرت الوثيقة والتي تضم تسعة مخططات لمشروعات اساسية في مجال الفهرسة وقائمة ببليوجرافية حسام الدين. 

ويتناول هذا التقرير توثيق بدايات . 2016وحتى  2005تغطي كل ما نشر في مجال الفهرسة باللغة العربية من 
 ومراحل المشروع .

 فكرة المشروع. 2
 

، وفي رحاب مكتبة مصر العامة، نظمت البوابة العربية للمكتبات والمعلومات ندوة 2016في الخامس من مارس 
علمية حملت عنوان "مستقبل الفهرسة في مصر". تحدث فيها الدكتور مصطفى حسام الدين، استاذ المكتبات المساعد 

 هشام فتحي مكي. بقسم المكتبات جامعة القاهرة، وأدارها الدكتور
وقد ناقشت الندوة التحديات التي تواجه المكتبات في مصر في مجال الفهرسة بخاصة والضبط الببليوجرافي بعامة إزاء 

، وتواتر الحديث حول جهود RDAالثورة التي حدثت في هذا المجال، بدءا من ظهور المعيار العالمي الجديد للفهرسة 
، وغيرها من التطورات MARC21بديال للشكل االتصالي المعياري  BIBFRAME إصدار النموذج المعياري

 والتغيرات، الى جانب الخطوات التي ينبغي القيام بها على المستوى الوطني لمجابهة هذه التحديات. 

mailto:mahmoud.khalifa@cybrarians.org
mailto:mahmoud.khalifa@cybrarians.org
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وقد شهدت الندوة حضور كثيف من ممثلين مختلفين لمجتمع المكتبات والمعلومات في مصر، وتفاعل الحضور مع ما 
الندوة من مناقشات، وطالبوا الخروج بخطة عمل تنفيذية، وهو ما دفع البوابة العربية للمكتبات والمعلومات إلى  دار في

 1 عقد الحلقة الثانية من الندوة.

وفي رحاب مكتبة مصر العامة أيضا، نظمت البوابة العربية للمكتبات والمعلومات الحلقة الثانية  2016مايو  21وفي 
كة ممثلين لمختلف أطراف مجتمع المكتبات والمعلومات في مصر؛ من اجل الخروج بخطة عمل من الندوة بمشار 

يتشارك الجميع في وضعها وتنفيذها. فقد شارك فيها ممثلين عن كل من: المكتبة الوطنية، والمكتبات البحثية الكبرى، 
المدرسية، والجمعية المصرية للمكتبات واألقسام األكاديمية، والمكتبات العامة، والمكتبات الجامعية، والمكتبات 

والمعلومات، والمكتبات التي طبقت المعيار العالمي الجديد للفهرسة. وتم تنظيم الندوة بحيث يتولى كل ممثل من هذه 
لمتعلقة بمستقبل األطراف طرح رؤيته ومقترحاته لوضع خطة العمل المتعلقة بكل الجوانب والقضايا والمشكالت ا

 2 ر.الفهرسة في مص

 كل من:الثانية تحدث في الندوة 

 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 -
 المصرية للمكتبات والمعلوماتا. د. أماني جمال مجاهد، رئيس الجمعية  -
 ا. أحمد أمان، نائب مديرمكتبة مصرالعامة -
 ا. مصطفى جنبه، مسؤول الفهرس الموحد للمكتبات المدرسية بمصر -
 د. صالح حجازي، مدير مكتبة الجامعة األلمانية -
 د. هشام فتحي مكي، نائب رئيس قسم الحاسبات بمكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة -
 يا عثمان، رئيس قسم مكتبات المستقبل بمكتبةاالسكندريةا. ران -
 ا. شادية الحنفي، مديرالضبط االستنادي بمكتبة الجامعة االمريكية بالقاهرة -
 ا. هبة اسماعيل، المدير الفني لمكتبات جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع -
 

 3 مصر" جاء في هذا البيان ما يلي:وقد انتهت الندوة إلى اصدار بيان بعنوان "مستقبل الفهرسة في 

 : تشكيل فريق عمل من كافة ممثلي قطاعات مجتمع المكتبات في مصر.أولا 
 : يتولى الفريق تنفيذ المهام التالية:ثانياا 

                                                           
 http://cybrarians.org/phase1.htmlوتسجيل لها في الرابط التالي: األولى مزيد من المعلومات حول الندوة  - 1
 http://cybrarians.org/phase2.html وتسجيل لها في الرابط التالي: الثانيةمزيد من المعلومات حول الندوة  - 2
 http://www.cybrarians.org/files/cf/statement_final.pdfبيان الندوة :  - 3
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 إعداد الخطة التفصيلية .1
 وضع آليات التنفيذ .2
 إقتراح جهود التعاون والتنسيق .3
 متابعة تقييم األداء ونتائج العمل بصفة دورية .4

 : أن تشمل الخطة على المحاور اآلتية:الثاا ث
تاحتهRDAتعريب معيار "وما : .1  " وا 
 سياسة الفهرسة الوطنية .2
 الجوانب التقنية المتعلقة بالمواصفات الواجب توافرها في النظم االلية المستخدمة .3
 يةالموقف تجاه التسجيالت الببليوجرافية واالستنادية المقروءة آليا المتاحة بالمكتبات المصر  .4
 BIBFRAMEالموقف تجاه  .5
 برامج التدريب على المستوى المحلى والوطني .6
 برامج التعليم والمقررات الدراسية .7
 مشروعات البحوث المقترحة لتقديم حلول عملية .8
 مبادرات وجهود التنسيق والتعاون .9

 التمويل: الفرص واإلمكانات المتاحة موارد .10
يق مقرره وماينه في أول إجتماع له. كما يمكن للفريق أن يدعو من يريد : يجتمع الفريق دوريًا، على أن يحدد الفر رابعاا 

 حضور اجتماعاته واالشتراك في جهوده.
: تتولى البوابة العربية للمكتبات مهام االمانة الفنية للفريق والنافذة التى يتاح من خاللها أنشطته ووثائقه ونتائج خامساا 

 اجتماعاته.
ادها المبدئي على نطاق واسع وُيدعى مجتمع المكتبات لمناقشتها واإلضافة اليها او : تُنشر الخطة بعد اعدسادساا 

 الحذف منها او تعديلها خالل فترة زمنية محددة
)أي في غضون  2016مايو  21أشهر من تاريخ  6: تطرح الخطة في صيغتها النهائية في موعد ال يتعدى سابعاا 

 م يعقد لهذا الشأن تنظمه الجمعية المصرية للمكتبات.( وذلك في اجتماع وطني عا2016شهر ديسمبر 
 
 ما بعد الندوة الثانية. 3
 

 تشكل فريق عمل تطوعي تكون من كل من:تنفيذا لتوصيات الندوة الثانية والبيان الصادر عنها، تم 
 األستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الهادي  .1
 األستاذ الدكتور رؤوف هالل  .2
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 الفتاح  االستاذ الدكتور خالد عبد .3
 االستاذة الدكتورة أماني مجاهد  .4
 االستاذ أحمد أمان  .5
 الدكتور صالح حجازي  .6
 الدكتور هشام مكي  .7
 االستاذة رانيا عثمان .8
 االستاذة هبة اسماعيل  .9

 الدكتور مصطفى حسام الدين  .10
 الدكتور محمود خليفة   .11
 االستاذة شادية الحنفي   .12
 األستاذ مصطفى جنبة  .13
 الدكتورة ليلى سميع  .14
 كتورة سحر ربيعالد  .15
 الدكتورة دينا عبد الهادي  .16

 ومع بدء العمل وتشكيل فرق عمل صغيرة، تم إضافة أعضاء جدد لفريق العمل، وهم: 
 االستاذ أيمن المصري .1
 االستاذ محمود أبو الفضل الضوي .2
 االستاذة أمينة عادل .3
 االستاذة عزيزة علي محمدي .4

 :ص بالترجمة والذي قامت به مكتبة األسكندريةوفي مرحلة الترجمة والنشر، أضيف فريق العمل الخا
 الجبالوي سارة األستاذة .1
 حفني محمود جميلة األستاذة .2
 شعراوي مصطفى سامي محمود األستاذ .3
 بلبع محمد ناصر منال األستاذة .4
 السوسي العزيز عبد حمدي شادية األستاذة .5

 وأخيرًا المراجعة اللغوية للنسخة العربية بواسطة:
 بري المتولياألستاذ إبراهيم ص .1

 
 وقد عقد الفريق ثالثة اجتماعات كان أبرز ما جاء فيها ما يلي:
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 الجتماع األول
بمكتبة مصر العامة، وقد ناقش االجتماع  2016من يونيو  4عقد في تمام الحادية عشر من صباح السبت 

 الموضوعات التالية:
 
 . جوانب اجرائية1

ر محمد فتحي عبد الهادي رئيسًا للفريق، والدكتور مصطفى حسام الدين قرر الفريق باالجماع اختيار االستاذ الدكتو 
 نائبًا للرئيس، والدكتور محمود خليفة مقررا فنيا للفريق.

 . توزيع أعضاء الفريق على محاور العمل واللجان والمشروعات2
تم إعداد مخطط مشروعات رئيسية لتكون خطة عمل لتطوير مستقبل الفهرسة في مصر، على أن ي 9حدد الفريق 

 محدد لكل منها، وتم توزيع مهام ومسؤوليات اعداد هذه المخططات على أعضاء الفريق كما يلي:

 فريق العمل المشروع 

 ا. رانيا عثمان RDA تعريب معيار وما   .1
 د. محمود خليفة 

 د. مصطفى حسام الدين  السياسة الوطنية المصرية للفهرسة  .2

 ا.د. خالد عبد الفتاح  الفهرس الوطني المصري السحابي  .3
 ا.د. رؤوف هالل 

 د. ليلى سيد سميع  الملف االستنادي الوطني المصري لألسماء  .4
 ا. أيمن المصري 
 ا. شادية الحنفي 

المقرر الدراسي للفهرسة في اقسام المكتبات   .5
 والمعلومات في مصر

 ا. د. محمد فتحي عبد الهادي 
 د. دنيا فتحي 
 د. سحر ربيع 

 د. أماني مجاهد RDA على معيار وما  البرنامج التدريبي  .6
 د. محمود خليفة 

 د. صالح حجازي  الفهرس الموحد للمكتبات العامة في مصر  .7
 ا. أحمد أمان 
 ا. هبة اسماعيل 
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 ا. مصطفى جنبه  الفهرس الموحد للمكتبات المدرسية في مصر  .8

تحديث المواصفات الفنية والوظيفية للنظم اآللية   .9
حتوى واالستعداد للمكتبات ونظم إدارة الم

 BIBFRAMEللنموذج المعياري 

 د. هشام مكي 
 ا. أيمن المصري 

 . التفاق على أسلوب عمل الفريق3
 يتم إعداد مخطط كل مشروع في حدود عشر صفحات، على أن يشتمل على النقاط التالية:

o أسم المشروع 
o فريق االعداد 
o مبررات المشروع 
o الهدف من المشروع 
o تنفيذية للمشروعالخطوات واالجراءات ال 
o الخطة الزمنية المقترحة للتنفيذ 
o القوى البشرية الالزمة للتنفيذ 
o التكلفة المادية 
o النواتج المتوقعة 
o مؤشرات قياس االداء 

 . الخطة الزمنية لالنتهاء من مخططات المشروعات4
o  سبتمبر باسبوع على االقل. 3االنتهاء من كل مخطط وارساله قبل 
o 3  العمل لمناقشة مخططات المشروعات.سبتمبر: اجتماع فريق 
o 24  سبتمبر: االنتهاء من الصياغة النهائية لكل المشروعات بعد المالحظات التي تنتج عن اجتماع

 الفريق
o 8  أكتوبر: االعالن عن المشروعات واتاحتها لمجتمع المكتبات والمعلومات في مصر لتلقى التعليقات

 عليها

 الجتماع الثاني
بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، وقد ناقش  2016سبتمبر  3ية عشرة من صباح يوم السبت الموافق عقد في تمام الثان

 االجتماع الموضوعات التالية:
 . عرض ومناقشة المشروعات التي تم النتهاء منها1
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فريق، قام كل فريق بعرض المشروع الخاص به، وبعد االنتهاء من العرض تم مناقشة المشروع مع باقي أعضاء ال
وأسفر النقاش عن عددال بأس به من التعليقات والمالحظات الخاصة بكل مشروع، وتمت مطالبة كل فريق باالنتهاء 

 من التعديالت المقترحة خالل االجتماع.

 . تحديد خطة العمل القادمة وموعد الجتماع القادم2
 ا قد يتطلبه ذلك من تعديالت طفيفة.تضاف المقترحات التي تم طرحها في هذا االجتماع للمشروعات واجراء م 
  2016أكتوبر  8ترسل المشروعات في صيغتها النهائية قبل. 
  وفتح الباب لتلقي المقترحات من 2016أكتوبر  8تتاح المشروعات لمجتمع المتخصصين من اجل المناقشة في ،

 المجتمع لمدة شهر.
 نهائي واصدار وثيقة بالمشروعات ونشرها  جمع المقترحات الواردة من المجتمع، وصياغة المشروعات بشكل

 للجميع.
  في ضيافة ا.د. خالد عبد الفتاح، بوحدة المكتبة الرقمية بالمجلس 2016نوفمبر  3االجتماع القادم: الخميس ،

 األعلى للجامعات، ومقرها جامعة القاهرة.
 . اضافة بعض العضاء الجدد إلى فريق العمل3

  إعداد مشروع الفهرس الموحد للمكتبات المدرسيةا. محمود أبو الفضل، وشارك في 
 ا. أمينة عادل، وشاركت في مشروع البرنامج التدريبي ممثاًل للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات 
 

 الجتماع الثالث
بوحدة المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى  2016نوفمبر  3عقد في تمام الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 

 لجامعات، وقد تناول االجتماع الموضوعات التالية:ل
 . التصور المقترح للمحتويات والصيغة والشكل النهائي للوثيقة1

عرض الدكتور مصطفى حسام الدين تصورًا مقترحا للوثيقة، وبعد المناقشات والمقترحات التي قدمت من السادة 
 الحضور، تم االتفاق على طرح الوثيقة وفقا لما يلي:

 "مستقبل الفهرسة في مصر: خطة عمل": نوانالع .1
 المحتويات .2

 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
 ة مع عرض موجز لمشروعات، ويكتبه كل من: د. خالد ملخص تنفيذي يوضح اهداف ومبادئ الوثيق

 عبد الفتاح، ود. مصطفى حسام الدين
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 النصوص الكاملة للمشروعات التسعة 
  قائمة ببليوجرافية بكل ما صدر عن الفهرسة بصفة عامة وعن المعيار العالمي الجديد للفهرسةRDA 

 .، ويعدها ا.عزيزة علي محمدي2016-2005في اإلنتاج الفكري العربي خالل الفترة من 
 
 . األسلوب المقترح لطرح الوثيقة واتاحتها كاملة لمجتمع المكتبات والمعلومات في مصر2

 .تصدر الوثيقة في شكل إلكتروني وتتاح على موقع البوابة العربية للمكتبات والمعلومات 
 لمجتمع المكتبات.بوع وتنشر وتصدر في شكل مط. 

 
 . المؤسسات والجهات المصرية المعنية التي ستقدم الوثيقة اليها3

رسالها إلى الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بها من مشروعات، على أن يرفق  سيتم اتاحة الوثيقة في طبعات محدودة وا 
 ها القيام به، والجهات التي سيتم مراسلتها هى:بكل نسخة خطاب موجه إلى الجهة المعنية وموضح به الدور الذي يمكن

 دار الكتب الوطنية .1
 مكتبة االسكندرية .2
 الجامعة األمريكية بالقاهرة .3
 اإلدارة العامة للمكتبات المدرسية بوزارة التربية والتعليم .4
 الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات .5
 الوحدة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات .6
 د هندسة البرمجيات بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتمركز تقويم واعتما .7
 منظومة مكتبات مصر العامة .8
 جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع .9

 األقسام االكاديمية للمكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية .10
 شركات النظم اآللية إلدارة المكتبات في مصر .11

 عد المقترح لتقديم الوثيقة للجهات والمؤسسات المصرية المعنية. تحديد الموعد المقترح لطرح الوثيقة، والمو 4
صدارها كما يلي:  اتفق الفريق على المهام والمواعيد التالية في سبيل االنتهاء من الوثيقة وا 

 26 .نوفمبر: يتم االنتهاء من جميع التعديالت في المشروعات وكتابة الصياغة النهائية 
 26 والتعريف بالوثيقة والملخص التنفيذي. نوفمبر: االنتهاء من التقديم 
 3 .ديسمبر: تكون الوثيقة جاهزة في شكلها النهائي والبدء في ارسالها للجهات المعنية 
  تلقي أي مالحظات او تعليقات من الجهات المعنية واضافتها للوثيقة لتصبح جاهزة للطباعة2017يناير : 
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 بول أحد الجهات لنشر الوثيقة، على أن يحدد حفل التدشين يتم تحديد موعد تدشين الوثيقة الحقا بناء على ق
 بناء على إجراءات عملية النشر والوقت المستغرق في ذلك.

 

 محتوى الوثيقة. 4
 

 

أساسية في مجال الفهرسة، باالضافة إلى قائمة ببليوجرافية شاملة لكل ما تضمنت الوثيقة مخططات لتسعة مشروعات 
 .2016حتى و  2005صدر حول الفهرسة منذ 

 

 ( واتاحتهRDA"تعريب معيار )وما:  المشروع األول. 1
 فريق اإلعداد

 الستاذة رانيا عثمان
 رئيس قسم مكتبات المستقبل، مكتبة االسكندرية

 ماجستير دراسات المكتبات والمعلومات، كلية لندن الجامعية بقطر

 الدكتور محمود خليفة
 اترئيس البوابة العربية للمكتبات والمعلوم

 
" باللغة العربية، متضمنا نص المعيار، RDA TOOLKITيهدف المشروع الى اتاحة المعيار واداته على الويب "

والمفردات، وعناصر البيانات، وجداول المقابلة، والعالقات، والخطط، وغيرها من النصوص المتاحة، فضال عن ضمان 
 ذج من التراث الفكري العربي.اتاحة التعديالت واالضافات، الى جانب تقديم أمثلة ونما
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 "السياسة الوطنية المصرية للفهرسة المشروع الثاني ". 2
 فريق اإلعداد 

 للمشروعالدكتور مصطفى حسام الدين، الرئيس التنفيذي 
 استاذ المكتبات المساعد، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، جامعة القاهرة

 
لتفضيالت واالختيارات واالضافات المصرية للمصطلحات، وعناصر البيانات، المشروع الى اصدار وثيقة تحدد ا يهدف

ولغة الوصف وهجائيته، ومستوياته، وصيغة تسجيل األرقام، والتواريخ والتقاويم، ووحدات القياس، وخطط التكويد، 
سميات وسائم واالختصارات، والرموز المستخدمة، وأساليب وصيغ تسجيل وعرض بيانات الوصف ونقاط االتاحة، وت

األدوار والعالقات، وذلك في إطار ما تشير اليه التعليمات واالرشادات في المعيار العالمي لفهرسة المصادر واتاحتها 
 (RDA)وما: 

 

 " الفهرس السحابي المصري" الثالثالمشروع . 3
 فريق اإلعداد

 الستاذ الدكتور خالد عبد الفتاح
 ت، جامعة الفيوماستاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلوما

 رئيس وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات
 

يهدف المشروع الى وضع إطار عمل وآليات بناء فهرس وطني يعتمد تقنيات الحوسبة السحابية، بحيث يشكل عند 
من ذلك أيضا اتمامه أداة متكاملة تشارك فيها كافة المكتبات المصرية التي لها فهارس إلكترونية على الويب. يتض

وضع تصور لمواصفات الفهرس السحابي المصري من حيث البنية التحتية ومتطلباتها، والمؤسسات المشاركة، ونموذج 
جراءات الحفظ.  المشاركة والعضوية، واليات نقل البيانات )التصدير واالستيراد(، وا 
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 "الملف الستنادي الوطني لألسماء" الرابعالمشروع . 4
 فريق اإلعداد

 الستاذة شادية الحنفي
 رئيس قسم الضبط االستنادي، مكتبة الجامعة األمريكية بالقاهرة

 الدكتورة ليلى سميع
 قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، جامعة القاهرة مدرس المكتبات،

 الستاذ أيمن المصري
 نائب رئيس قسم فهرسة الدوريات، مكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة

 
الى انشاء أداة استنادية تعاونية وطنية مبنية وفق أحدث المعايير والمتطلبات الفنية والتقنية من اجل  يهدف المشروع

الضبط االستنادي لألسماء الوطنية: االفراد، والهيئات، واألماكن الجغرافية، وعناوين المؤتمرات، والعناوين المقننة. 
علومات والوصول اليها، والمشاركة في الجهود الدولية في هذا تسهم هذه األداة في زيادة كفاءة عمليات استرجاع الم

 اإلطار.

 

 "مقرر دراسي للفهرسة والميتاداتا" الخامسالمشروع . 5
 فريق اإلعداد

 الفريق رئيس الهادي، عبد فتحي محمد الدكتور الستاذ
 استاذ المكتبات، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، جامعة القاهرة

 ر ربيعالدكتورة سح
 قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، جامعة القاهرة مدرس المكتبات،

 الدكتورة دينا محمد فتحي عبد الهادي
 مدرس المكتبات والمعلومات، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، جامعة القاهرة

 
م المكتبات والمعلومات يهدف المشروع الى وضع توصيف مقرر دراسي للفهرسة والميتاداتا يصلح للتدريس بأقسا

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 

 ادة معارفهم ومهاراتهم.مرشدات قرائية إضافية لزي
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 (RDA"البرنامج التدريبي الوطني على معيار )وما:  السادسالمشروع . 6
 فريق اإلعداد

 الستاذة أمينة عادل
 عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات

 أخصائي معلومات، المكتبة المركزية بجامعة حلوان
 الدكتور محمود خليفة

 بية للمكتبات والمعلوماترئيس البوابة العر 
 

يهدف المشروع الى وضع برنامج تدريبي وطني للمفهرسين في مصر، يوفر لهم إمكانات التحصيل المعرفي واألداء 
. يستند هذا البرنامج من حيث البنية والمحتوى على البرنامج الذي وضعته مكتبة RDA )المهاري لمعيار )وما :

سين األمريكيين على المعيار، على ان يصاحب البرنامج امثلة ونماذج من التراث الكونجرس االمريكية لتدريب المفهر 
 الفكري العربي.

 

 لموحد للمكتبات العامة في مصر"المشروع السابع "الفهرس ا. 7
 فريق اإلعداد

 الدكتور صالح حجازي
 مدير مكتبة الجامعة األلمانية بالقاهرة

 األستاذ احمد امان
 لعامة بالجيزةنائب مدير مكتبة مصر ا

 الستاذة هبة إسماعيل
 المدير الفني لمكتبات جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع

 
 

يهدف المشروع الى انشاء فهرس موحد مقروء اليا ومتاح على الويب يحتوي على البيانات الببليوجرافية وبيانات االقتناء 
المعلومات بمختلف اشكالها ونوعياتها. يتضمن التي تصف ما يتوافر في المكتبات العامة المصرية من مصادر 

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.
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 موحد للمكتبات المدرسية في مصر"المشروع الثامن "الفهرس ال. 8
 فريق اإلعداد

 األستاذ مصطفى جنبة
 أخصائي مكتبات بوزارة التربية والتعليم

 منسق مشروع الفهرس الموحد للمكتبات المدرسية المصرية
 الستاذ محمود أبو الفضل الضوي

 اخصائي معلومات، شركة دار المنظومة
 

روع الى انشاء فهرس موحد مقروء اليا ومتاح على الويب يحتوي على البيانات الببليوجرافية وبيانات االقتناء يهدف المش
التي تصف ما يتوافر في المكتبات المدرسية المصرية من مصادر المعلومات بمختلف اشكالها ونوعياتها. يتضمن 

مة لتمييز التسجيالت التي تصف "المجموعة المعيارية" المشروع وضع تصور لتحديد االليات والخطوات التنفيذية الالز 
من مصادر المعلومات التي توصي بها وزارة التربية والتعليم المصرية لكل مرحلة دراسية، والتي تالئم احتياجاتهم 

 المعلوماتية.

 

 الفنية والوظيفية للنظم اللية" المشروع التاسع "المواصفات. 9
 فريق اإلعداد

 مكيالدكتور هشام 
 نائب رئيس قسم الحاسبات بمكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة

 الستاذ أيمن المصري
 نائب رئيس قسم فهرسة الدوريات، مكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة

 
يهدف المشروع الى تحديد المواصفات الفنية والوظيفية التي ينبغي ان تتوافر في النظم االلية التي تستخدم في مصر 

وعمليات ووظائف المكتبات في بيئة الويب، وخصوصا ما يتعلق بالنظامين الفرعين الفهرسة والفهرس، إلدارة أنشطة 
(، سواء ما يتعلق ببنية قاعدة RDA وذلك لتالئم التطورات والتغييرات التي يفرضها تطبيق معيار الفهرسة )وما:

دوات الكشف عن المعلومات عبر الويب: البيانات، او الخصائص المميزة للجيل الجديد من الفهارس، او اتاحة أ
web-scale discovery tools 
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 "ببليوجرافية مستقبل الفهرسة". 10
 فريق اإلعداد

 الستاذة عزيزة علي محمدي
 رئيس فريق الفهرسة بشركة المنهل

 
 تغطي. 2016  حتى 2005منذ  تغطي الببليوجرافية اإلنتاج الفكري العربي حول الفهرسة والموضوعات ذات العالقة

مصدر  629تشتمل الببليوجرافية على الخارج. بأقالم مؤلفين عرب ونشرت في او الدول العربية المنشور في اإلنتاج 
معلومات؛ منها الكتب ومقاالت الدوريات وبحوث المؤتمرات والرسائل االكاديمية والفيديوهات على اليوتيوب والعروض 

إلى قطاعات موضوعية رئيسية  المصادر تقسيموقد تم  وغيرها من األشكال. Slide shareالتقديمية المنشورة على 
رتبت التسجيالت تحت كل قسم زمنيًا من األقدم إلى مستقبل الفهرسة في مصر، و وفرعية تعكس ما تناولته الوثيقة عن 

لترتيب الزمني . وتحت ا2016حتى عام  2005األحدث حتى يعكس تطور اإلنتاج الفكري العربي في الموضوع منذ 
ذا تشابه  وفي نهاية جسم الببليوجرافية تم إعداد المدخل يتم الترتيب طبقا للعنوان، وأخيرا تم الترتيب هجائيا بالمدخل وا 

 لى أرقام التسجيالت بالجسم الرئيسي.إيحيل  كشاف بالمؤلفين
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 ثيقةمصادر حول الو . 5
 

حيث ء من جانب نشر المحتوى والفعاليات أو التغطية االعالمية، حظيت الوثيقة بقدر كبير من التوثيق والتغطية، سوا
، ساهم بذلك مجتمع خبراء المكتبات في الندوتين األولى تم تسجيل فعاليات الندوات الثالث بالفيديو وبثها على اإلنترنت

ونشر محاضر  وتولت البوابة بث ونشر الندوة الثالثة. كذلك تم توثيق جميع اجتماعات فريق العملوالثانية، 
 .االجتماعات على موقع البوابة

وعن الوثيقة نفسها، فقد تم نشرها في الشكل المطبوع، وكذلك اتيحت على اإلنترنت في الشكل اإللكتروني باللغتين 
 وفيما يلي مجموعة من الروابط المهمة المتعلقة بالوثيقة.العربية واالنجليزية. 

  :الموقع الخاص بالندوةhttp://cybrarians.org/cf.html 
 النص الكامل للوثيقة باللغة العربية :http://cybrarians.org/files/cf/FOC_AR.pdf 
  :النص الكامل للوثيقة باللغة اإلنجليزيةhttp://cybrarians.org/files/cf/FOC_EN.pdf 
  :بيان ندوة الفهرسةhttp://cybrarians.org/statement.html 
  :محاضر اجتماعات فريق العمل 

meetings.html-ar/events/cf/156-http://cybrarians.org/cf/38 
  :)التقرير النهائي حول المشروع )النسخة العربية

AR.pdfhttp://cybrarians.org/files/cf/Project_Report_ 
  :)التقرير النهائي حول المشروع )النسخة اإلنجليزية

http://cybrarians.org/files/cf/Project_Report_EN.pdf 
  :فيديو الندوة األولىu.be/g42D5vZoMdMhttps://yout 
  :فيديو الندوة الثانية 

o  1جزء :fTbI-u9I-https://youtu.be/2p 
o  2جزء :https://youtu.be/OpsQRmguw38 

  :فيديو الندوة الثالثةhttps://youtu.be/2C9zzdLXuMc 
  :صور الندوات الثالثhttp://cybrarians.org/images.html 
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