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 للنعرفة:كبوابات  ر جاهسية فوارس املخطوطات العربية املتاحة على اخلط املباش         

 ضوء املعايري الدولية يف   دراشة تقوميية            

 

 :صخـــــمل
ــــجط    ـــثدلُ ة إلىـــــــعى الدراضـ ـــــ ـــل  أنػــ ـــ  هة ــ

ـــوم ـــــ ـــ ـــات اإلاعزفـــــــكىنات بىابـ ــ ـــ  ارصـــــفه   ة من خاللـ

ـــهىنـــــــــاإلاخ  ـــات العزبُــ ـــ ـــــــــة اإلاحــــــ ـــالخ  اخة علىــــــ ـــــ ــ  و ــ

ـــمع ات ــــــــاإلاباغز باعحبارىا بىاب  ــــزفُة ثمثل جــــ
ً
 انبا

ــــــمن اإلادحىي الزقمي العزبي اإلاحاح على ألانح  زند ــ

 ىذا إلى جانب رقمنة جانب كبير من اإلاخهىنات 

العزبُــــة وإثاخلالــــا لالنــــالب والحدمُــــل مباغــــزا مــــن خــــالل ال هــــارص اإلاحاخــــة علــــى الخــــو اإلاباغــــز  واعحمــــدت  

خُـ  ثـت ثدلُـل فهـارص اإلاخهىنـات  ـي الدراضة على  اإلانهج الىؾ ي الحدلُلي إلاناضبحه لهبُعة الدراضـة 

قـــــــــىت معـــــــــاًير ث ُـــــــــُت بىابـــــــــات اإلاعزفـــــــــة وجػـــــــــمل : العناؾـــــــــز البنا ُـــــــــة والحن ُمُـــــــــة والـــــــــزوابو  والىؾـــــــــىل 

 والاضـــحخداو  والخــــدمات اإلا دمـــة باتقــــافة الــــى ثدلُـــل مدحــــىي البىابــــات مـــن الخ ــــ ُالت الببلُىجزافُــــة 

ة لكبو ال هارص وخدماتالا  ي ظـل البِةـة الزقمُـة ال ـي للىقىف على  مدي التزاو ال هارص باإلاعاًير الدولُ

وانلالــد الدراضـة الــى ن ـــ واإلاخهىنــات العزبُـة كنــىاا للمدحــىي الزقمـي العزبــي   رقمنـة الىرــا  جطـعى إلــى 

 . ي ثهبُ  اإلاعاًير الدولُة  ي فهارص اإلاخهىنات العزبُة اإلاحاخة على الخو اإلاباغز 

 

 :   الكلنات املفتاحية
 بىابات اإلاعزفة -ر قبو جىدا ال هارصيمعاً –فهارص اإلاخهىنات  

  

 

 

 

 

 

 أحمد د. سلوى السعيد عبد الكريم

                                                                       

 مساعد)مشارك (  أستاذ

 قسم دراسات المعلومات 

كلية اآلداب والعلوم االجتماعية     

 جامعة السلطان قابوس
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  متويد :

دت الثىرا اإلاعلىماثُة والح نُة إلى ثدىل كثير مـن الـدول مـن نهـج اإلااحمعـات الؿـناعُة أ

النالىف بخهو الحنمُة الى  ماحمعات ث ىو على اقحؿاد اإلاعزفة  ي مداولة الضخثمار اإلاعزفة  ي 

 مـن الحكىمـات واإلان مـات واإلا ضطـات الـى الىلـىمل لعؿـز اإلاعزفـة 
ً
وثدطين جىدا الحُـاا   وضـعُا

ــــــش دورىــــــا  ــــــي  ادارا اإلاعزفــــــة  قامــــــد ببنػــــــات بىابــــــات ثهــــــزح فسالــــــا ر ٍلالــــــا ورضــــــاللالا وضُاضــــــلالا لحعٍش

اإلاعلىمــات  ن م ضطــات اإلااحمــر الاخــزي  ف ــد بــادرت م ضطــاتأنالا غــأوم ضطــات اإلاعلىمــات غــ

أجي  ي م دملالا خـدمات ال هـارص  ببنػات مىاقر لها وبىابات ث دو من خاللها خدماتالا اإلاخحل ة ٍو

ـــكل بــــــذاتالا بىابــــــات للمعزفــــــة   ـــي   نفــــــ د لخػــ ــــو اإلاباغــــــز ال ـــ ـــى الخــ ـــعى اإلاحاخـــــة علـــ ـــا جطـــ ـــن ىنـــ ومـــ

ات الدراضـــة إلـــى ثدلُـــل  أنػـــهة ومكىنـــات بىابـــات اإلاعزفـــة وقُاضـــها  مـــن خـــالل فهـــارص اإلاخهىنـــ

 مـــن اإلادحـــىي الزقمـــي 
ً
العزبُـــة  اإلاحاخـــة علـــى الخـــو اإلاباغـــز باعحبارىـــا بىابـــات معزفُـــة ثمثـــل جانبـــا

العزبــي اإلاحــاح علــى ألانترنــد  ىــذا إلــى جانــب رقمنــة جانــب كبيــر مــن اإلاخهىنــات العزبُــة وإثاخلالــا 

اضـــة  الدر   اإلاباغـــز واعحمـــدتلالنـــالب والحدمُـــل مباغـــزا مـــن خـــالل ال هـــارص اإلاحاخـــة علـــى الخـــو 

اإلانهج الىؾ ي الحدلُلي إلاناضبحه لهبُعة الدراضة خُ  ثت ثدلُل فهارص اإلاخهىنات  ـي قـىت 

معـــــــاًير ث ُـــــــُت بىابـــــــات اإلاعزفـــــــة وجػـــــــمل : العناؾـــــــز البنا ُـــــــة والحن ُمُـــــــة والـــــــزوابو  والىؾـــــــىل 

والاضــــــــحخداو  والخــــــــدمات اإلا دمــــــــة باتقــــــــافة الــــــــى ثدلُــــــــل مدحــــــــىي البىابــــــــات مــــــــن الخ ــــــــ ُالت 

للىقــىف علــى  مـدي اكحمــال بُانــات الىؾــا الببلُـىجزا ي  ومــدي التــزاو ال هــارص  فُـة الببلُىجزا

باإلاعاًير الدولُة لكبو ال هـارص وخـدماتالا  ـي ظـل البِةـة الزقمُـة ال ـي جطـعى إلـى  رقمنـة الىرـا   

 .واإلاخهىنات العزبُة كنىاا للمدحىي الزقمي العزبي 
 

 مصكلة الدراشة: .1
العدًد مـن م ضطـات خ ـل التـراذ بـالىنن العزبـي ببنػـات مىاقـر على الزغت من اىحماو 

اإلاعزفـة مـن خـالل الُـات مخحل ـة منالـا رقمنـة اإلاخهىنـات   لهـا علـى الانترنـد ل ػـز م هـىو ماحمـر

ـــا  وث عُـــــل فلطـــــ ة الخػـــــارمل عدـــــر ال هـــــارص اإلاىخـــــدا كحازبـــــة غـــــب ة ــــة وغيرىــ اإلاخهىنـــــات العزبُـ

وعلى الزغت من نفج  خدمات  ،وثهبُ  خدمات غب ة الحىاؾل الاجحماعي من خالل ال هارص 

 نالا ث ح د الالتزاو باإلاعاًير الدولُة تنػات وبنات أإال  ،هارص ال ي ث دو من خالل ىذو اإلاىاقر ـــــال 
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د  اإلادحـىي الزقمـي العزبـي وجطـاىت  ـي إس ـات ال هارص وخدماتالا بما ًاعلها بىابات للمعزفة  جطـان

 ف ز الخػارمل والح حالت اإلاعزفُة  
 

 أهنية الدراشة وأهدافوا: .2
 
ً
ث خســ ي الدراضـــة أىمُلالــا مـــن أىمُــة اإلاخهىنـــات العزبُــة والاضـــالمُة  اتالــا بىؾـــ ها ثزارـــا

 ومؿ
ً
ا  خكاٍر

ً
 للمعلىمات  خُ  تالدف الدراضة إلى:دوإررا

ً
 اولُا

ً
 را

ــــات   - ــــــة ال هــــــارص ال ــــــي ثهزخهـــــــا م ضطــــــات خ ــــــل التــــــراذ العزبـــــــي  ال ــ الكــــــىت علــــــى واقـــــــر جاىٍش

 كبىابات للمعزفة 

نزح إنار ن زي للمعاًير الدولُة الخاؾة ب هزضة اإلاخهىنات وخدمات ال هارص اإلاحاخة علـى  -

 الخو  اإلاباغز كبىابات للمعزفة  

ة فهارص اإلاخهىنات كبىابات للمع -  زفة  الىقىف على مػ الت جاىٍش

 ومن هنا حضعى الدراصت إلى ؤلاحابت على الدضاؤالث آلاجيت:

مـــا ىـــى واقـــر م ضطـــات خ ـــل التـــراذ كبىابـــات للمعزفـــة فُمـــا ث دمـــه مـــن خـــدمات ب هارضـــها  -1

  ؟اإلاحاخة على الخو اإلاباغز 

اإلاخهىنـات اإلاحاخـة علـى الخـو اإلاباغـز إلاكىنـات بىابـات اإلاعزفـة مـن  اضـخُ ات فهـارصمـدي  ما -2

ات البد  وروابهه وأدوات الحىاؾل الاجحماعي ؟ خُ :     البنات واإلادحىي ومطحٍى

مـــا مـــدي ثكامــــل أنػـــهة وخـــدمات بىابــــات اإلاعزفـــة ومكىناتالـــا  ــــي فهـــارص اإلاخهىنـــات العزبُــــة  -3

  اإلاحاخة على الخو اإلاباغز؟

ة فهارص اإلاخهىنات العزبُة كبىابات للمعزفة  ى قىت اإلاعاًير الدول - 4   ُة ؟مامدي جاىٍش
 

 حدود الدراشة: -3
جطـــــــــــحعزف الدراضـــــــــــة مىاقـــــــــــر م ضطـــــــــــات خ ـــــــــــل التـــــــــــراذ العزبـــــــــــي  ال ـــــــــــي ثخـــــــــــُذ فهـــــــــــارص 

للمخهىنات على مىقعها  مر التركيز على معاًير فهزضـة  اإلاخهىنـات و جـىدا خـدمات ال هـارص 

ضحة مىاقر إلا ضطات خ ل  اإلاحاخة على الخو اإلاباغز كبىابات للمعزفة  خُ  ثخناول الدراضة

 التراذ على مطحىي الىنن العزبي ثت ثددًدىا على الندى آلاجي:
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  مصر   -موكع شبىت اإلاخطوطاث العربيت 

http://www.manuscripts.idsc.gov.eg/Manuscript/About.aspx 

 عمان صلطنت -وزارة الثلافت والترار  موكع. 

    مرهععس اإلالععص فيصععو للبلععور والدراصععاث رصعع ميت بالرخععاا . كضعع  اإلاخطوطععاث  موكععع- 

 الضعودًت :  
               

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=417

646&Itemid=42-52-10-07-06-:306&catid=71:2008 

    موكع الدهخور ًوصف زخدان 

                    http://www.ziedan.com/index_o.asp 

  مىخبت عمان الركميت: –موكع هوهب اإلاعرفت 

 kawkab.net-http://www.al  

 واإلاخطوطاث الىوخذ مرهس الوزائم  

  http://www.makhtutat.org  
 

ــب وجقُيـر نهاقــات اإلاىاقـر فبنـه ثاــدر ؤلاغـارا إلــى أن   لدًنامُ ُـة اإلاعلىمــات علـى غـب ة الٍى
ً
ون ـزا

  2113فدراًز  -ال ترا الشمنُة ال ي أجزي خاللها البد  هي ال ترا من ًناًز
 

 : دوات الدراشةأ .4
اإلاحاخــة علــى الخــو اإلاباغــز ومــا ثكــمنحه مــن خــدمات وج ــ ُالت  مىاقــر ال هــارصغــكلد 

ــــات ــــة للمخهىنـ ُـ العزبُــــــة ماحمعـــــا لهــــــذو الدراضـــــة باتقـــــافة إلــــــى ال ىاعـــــد والح نُــــــات  ببلُىجزاف

 واإلاعاًير الدولُة لل هزضة وخدمات ال هارص اإلاحاخة على الخو اإلاباغز 
 

 منوج الدراشة: .5
اعحمدت الدارضة اإلانهج اإلاطـيي الىؾـ ي الحدلُلـي إلاناضـبحه لهبُعـة الدراضـة  و لـ  مـن 

 جعنى باإلاخهىنات العزبُة وال ي ثخُذ فهارص للمخهىنات  خالل م ح اإلاىاقر الال ترونُة ال ي

ـــراذ العـــــز   ُــــة بد ــــل التـ ـــن خـــــالل عُنــــة لبىابــــات ثعــــل اإلا ضطـــــات اإلاعن ـــى الخــــو اإلاباغــــز مـ علـ

 وؤلاضالمي  

 

http://www.manuscripts.idsc.gov.eg/Manuscript/About.aspx
http://www.manuscripts.idsc.gov.eg/Manuscript/About.aspx
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=417:306&catid=71:2008-06-07-10-52-46&Itemid=426
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=417:306&catid=71:2008-06-07-10-52-46&Itemid=426
http://www.ziedan.com/index_o.asp
http://www.makhtutat.org/%20-%20نسخة%20مخبأة%20-%20مماثلة
http://www.makhtutat.org/%20-%20نسخة%20مخبأة%20-%20مماثلة
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 النظري:اإلطار 
 

 جمال فورشة املخطوطات : يف: اجلوود العربية  أواًل
 

انخبـــه اإلاطـــلمىن ألاوا ـــل إلـــى أىمُـــة رؾـــد وج ـــ ُل وفهزضـــة اإلاخهىنـــات وقـــد ثالـــى ىـــذا 

ة بـــأن م حبــة الخلُ ـــة ألامـــىي   ه ( 266الاىحمــاو منـــذ العؿــز العبا ـــ ي ألاول خُـــ  ًدــدرنا الحـــاٍر

 اغحملد على فهارص ث ؿُلُة للمخهىنات العزبُة  

ـــن النـــــدًت   عـــــد كحـــــا  ال هزضـــــد  بــ ُ ُـــــة وال هزضـــــد أقـــــدو ه (بداًـــــة ل هزضـــــة خ 377َو

ة العزبــــي وؤلاضـــالمي وىـــى أول نمــــى مل محهـــىر ل هــــارص   اإلاخهىنـــات خُــــ وأغـــهز مـــا عــــزف الحـــاٍر

 لعؿــــزو  الــــذا ال هــــت 
ً
عــــد ابــــن النــــدًت ضــــاب ا رثبــــد اإلاخهىنــــات خطــــب اإلاىقــــىعات واإلاــــ ل ين  َو

  (1976الىاعي لعلت ال هزضة    اإلاناد يالببلُىجزا 

وقـــــد عــــــزف اإلاطـــــلمىن أنىاعــــــا أخـــــزي مــــــن ال هـــــارص عزفــــــد ب هـــــارص اإلازوٍــــــات ومـــــن ابــــــزس 

وفهــــزص ،مخهىنــــة  474ه ( وقــــمنه 462نما جهــــا ال هــــزص الــــذي وقــــعه الخهُــــب البقــــدادي  

ــــد 575أبــــىب ز ألاغــــبُلي   ه( ورؾــــد فُــــه ألاغــــبُلي أكخــــر مــــن أل ــــي مخهىنــــة وال هــــزص مؿــــدر فٍز

 ن ألاولى لإلضالو ال زو   يللىقىف على ؤلانحامل ال  زي 

 اخــز مــن ال هــارص عــزف ب هــارص اإلاخهىنــات 
ً
كمــا غــهد ال ــزن العاغــز مــن اله ــزا نمهــا

ثل  اإلاخهىنات ال ي وق ها العلمات على نلبـة العلـت ودور العلـت واإلاطـاجد وىنـامل  ياإلاىقىفة وه

أًكــــا رؾــــد للمخهىنــــات العزبُــــة قــــمن قــــىا ت  حــــج ثىسَــــر ؤلارذ  وفسالــــا ًــــحت خؿــــز مــــا خل ــــه 

ـــج ال ــ ـــاف و حـ ــــىعين   ألاوقـــ ـــــذًن النــ ـــر مــــــن ىـ ــــدص كثيـــ ـــت اــــــ الت ال ــ ـــــات وثكـــ ـــن مخهىنـ عــــــالت مـــ

ؤلارذ (خـالل العهــد العثمـاني ومنالــا علـى ضــبُل اإلاثـال ال الحؿــز م حبـة الػــُة غـزف الــدًزي ال ــي 

 1139وم حبــة الػــُة مدمــد الخلُلــي  ،ه 1117ه  وم حبــة قاىــ ى الؿــلد 985ثــت ج ــ ُلها عــاو 

  1215ه والػُة مدمد بن بدًز 

إنار اضحعزاقنا لل هىد العزبُـة  ـي فهزضـة اإلاخهىنـات العزبُـة ال ً ىثنـا  كـز خـا ى  يو 

ه( الــذي قــدو فهزضــا ٌعــد واخــدا مــن أىــت ال هــارص ال ــي ضــاىمد  ــي جمــر التــراذ 1167خلُ ــة  

 ىجزا ي ــــــم ل ه الػهير   كػا ال نىن عن أضامي ال حب وال نىن( وىى عمل ببلُ يؤلاضالمي   

ة اإلاُالد ــــــألا مخهىنة رثبد أبادًا على اضت اإلا لا مر  كز ث 15ي قت ــمىضىع  والىفاا اٍر

والـــى جانـــب ال هـــىد العزبُـــة  ـــي فهزضـــة اإلاخهىنـــات ىنـــامل جهـــىد اإلاطخػـــزقين ال ـــي ضـــاىمد  ـــي 

ه 1894عاو  ي، ف ؤلاضالمُة جمر ورؾد ن ائظ اإلاخهىنات  اني ــــأؾدرت م حبة اإلاحدا الدًر
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ـــت  ـــا ًكــ  ًكـــــت  1311فهزضــ
ً
مخهـــــىم وأؾـــــدرت م حبـــــة بـــــزلين الىننُـــــة  ـــــي وقـــــد م ـــــار  فهزضـــــا

  ـي عػـز  11171
ً
الحاـار  اإلاهمـة أًكـا فهـزص اإلا حبـة العزبُـة ؤلاضـبانُة  نمالـدات  ومـمخهىنا

ـد عـاو    محـاح علـى الخـو اإلاباغـز للمخهىنـات الػــزقُة  1771 ـي مدٍر
ً
( والـذي ثدـىل إلـى فهزضـا

                                                         : من خالل مىقر ال هزص21د  عن اإلاخهىم بؿُقة مارمل ًدعت جل خؿا ـ الب

http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/buscar 

و ـــــــى العؿـــــــز الحـــــــدً  ضـــــــُاد ال ـــــــاخـ اإلاـــــــدق  لل هـــــــىد العزبُـــــــة الزامُـــــــة إلـــــــى رؾـــــــد وفهزضـــــــة 

أول جهد إضالمي  ي العؿز الحدً     و غا داما( ن فهزص كحب خانة   إبزاىُت باأاإلاخهىنات  

ـــدر ال هــــــزص عــــــاو  ـــت  1279خُــــــ  ؾـــ كـــ ـــيورُ ــــــة وثــــــالو عــــــدا فهــــــارص  1862ٍو ــــىنظ   ـــ ـــاىزا وثــ ال ـــ

 ودمػ  

ـــاح رـــىرا  وث ـــاعال مـــر الححمُـــة الح نىلىجُـــة ومطـــحاداتالا  انـــد اإلا حبـــات وخـــدماتالا اكخـــر ثـــأرزا بٍز

نمـــام الاثؿــــال وضــــلىمل أعلــــى  أن ملالــــا وخـــدماتالا وخ ــــى  ــــي  اإلاعلىمـــات والاثؿــــاالت ممــــا انع ـــظ

عالقــــة مباغــــزا باضــــحخداو  ومــــن  لــــ  الحقُيــــر أًكــــا مــــا لــــه، اإلاطــــح ُد ندــــى اإلاعلىمــــات وخــــدماتالا

ونزؾـــد  ــــي ىــــذا الػــــأن ثازبــــة مزكــــش معلىمــــات ، الـــن ت آلالُــــة  ــــي معال ــــة اإلاخهىنــــات العزبُــــة 

دا بُانــات ببلُىجزافُــة للمخهىنــات العزبُــة مالــظ الــىسرات بمؿــز خُــ  قــاو اإلازكــش ببنػــات قاعــ

  :اإلاهىر للمخهىنات آلاليثدد عنىان الن او   2111عاو   ينىرت ثعد  ل  

Advanced Manuscripts Integrated System (AMIS)                                              

مػ ىعة بما ً دمه ال هزص من لا مخهىم  أوالن او ً دو فهزضا الُا إلاا ً ز  من أربعين   

ــــب   ــــيخــــدمات  وىنــــامل ثازبــــة مزكــــش اإلاخهىنــــات الاضــــالمُة بــــاإلاقز  خُــــ  انػــــات ،1 2بِةــــة الٍى

اإلازكــــش قاعــــدا بُانـــــات باإلاخهىنــــات جػــــحمل علـــــى بُانــــات  ببلُىجزافُــــة للمخهىنـــــات مــــر اثاخـــــة 

  خدمة النؿىؽ الكاملة للمخهىنات

 

 معايري الفورشة والفوارس املتاحة على اخلط املباشر  كبوابات للنعرفة : : ثانيًا 
 

ـــــادر أًاــــــدر بنــــــا  غــــــزاف ىــــــذو الدراضــــــة أن نعــــــزف بىابــــــات اإلاعزفــــــة علــــــى  ـــــة مؿــ ـــــذ تثاخـ ـــا من ـ ــ نالـ

ـــت  ـــار اإلا ضطــــات والهُةـــــات واإلان مــــات قاضــ ـــي  ث ــــدو  ــــي انــ ــــب وال ــ اإلاعلىمــــات وخــــدماتالا علـــــى الٍى

 2111) 

 ال ي:بىابات اإلاعزفة ف د اضح زت الدراضات على وقعها  ي ؤلانار ت ُأما عن عناؾز ث ُ

 

http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=MP3R7&o=15863&src=kw&q=منزل+عادل+امام&locale=en_US&apn_ptnrs=RV&apn_dtid=YYYYYYYYOM&apn_uid=796EFEB5-979D-42F8-83E9-8F233B43153B&apn_sauid=3F6BE5BB-8254-463C-ABE9-D2A933F5843E
http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=MP3R7&o=15863&src=kw&q=منزل+عادل+امام&locale=en_US&apn_ptnrs=RV&apn_dtid=YYYYYYYYOM&apn_uid=796EFEB5-979D-42F8-83E9-8F233B43153B&apn_sauid=3F6BE5BB-8254-463C-ABE9-D2A933F5843E
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اإلاالمـــــذ   العامـــــة خ غـــــزوم الاضـــــحخداو وضُاضـــــة الخؿىؾـــــُة والهـــــدف مـــــن البىابـــــةخ عبـــــد  -

  (2113الهادي  

 الحىرُ   -الخدمات اإلا دمة  –اإلادحىي  –الزوابو  –بنا ُة البىابة و ثن ُمها  -

 اإلاعزفة اما عن معاًير ث ُت ال هارص اإلاحاخة على الخـو اإلاباغـزىذا عن عناؾز ث ُُت بىابات 

 مــا ثنــاقؼ  ــي قــىت أربعــة أفطــناد ،مدحــىي البىابــات مــن  الخ ــ ُالت الببلُىجزافُةو 
ً
نالــا غالبــا

 مداور أضاضُة غائعة هي : 

 ثلـــ  اإلاعـــاًير ال ـــي تالـــحت بمنه ُـــة الىؾـــىل إلـــى بُانـــات وعناؾـــز  يمعـــاًير ؾـــُاغة اإلادحـــىي وهـــ

ـــن أمثلــــــة معــــــاًير  ن وبُانـــــات ال ػــــــز  ومــ ــــ ل ين والعنــــــاٍو ـــداخل اإلاـ ــــ ُلة كمـــ ـــي الخ ـ ـــا  ـــ الىؾــ

  أمٍز ُة –ؾُاغة اإلادحىي قىاعد ال هزضة ألانالى 

  معــــاًير قــــبو اإلادحــــىي وهــــى معــــاًير جعنــــى بحىخُــــد قــــُتvalues ـــُة لن ــــام  البُانــــات الاضاضـ

  الىؾىل والاثاخة  مثل مل ات الاضخناد وقىا ت ر وص اإلاىقىعات

 الـــا الؿـــُ  ال ـــي جعـــزف ببُانـــات الخ ـــ ُلة كؿـــُقة مـــارمل  معـــاًير جطـــمُة اإلادحـــىي ٍو ؿـــد 

  .Dublin Core Meta Dataومعُار مُحاداثا دبلن  ىر 

  ـــل البُانــــات  Z39.50,XML,ISO2709معــــاًير الحعامــــل آلالــــي لثن مــــة ومــــن أمثللالــــا معــــاًير ن ـ

  (2113معاًير تالحت بب ُة الخ  ُلة  ي ألان مة الالُة اإلاحكاملة  اإلاؿزي   يوه

دطن بنا  غزاف ىذو الدراضة ان نعزف اوال للمعاًير الدولُة ل هزضة اإلاخهىنات   ى قىت  ٍو

معاًير ؾُاغة اإلادحىي وقبو اإلادحىي وجطمُة اإلادحىي  رت اإلاعـاًير والارغـادات الدولُـة ل ـىدا 

 مات ال هارص اإلاحاخة على الخو اإلاباغز كبىابات للمعزفة خد

 أواًل: املعايري الدولية لفورشة املخطوطات:
 

 علــى أىمُــة اإلاخهىنــات  ىعــات للتــراذ ؤلانطــاني 
ً
ف ــد أوللالــا اإلاعــاًير والح نُــات الدولُــة  ،ثأضِطــا

  خُــ  ثــزثبو فاعلُــة اضــترجاب اإلاخهىنــات علــى جــىدا عناًــة  ــي قىاعــد  الىؾــا الببلُــىجزا ى

الحن ُت والكبو  وثزث ش عملُـات الحن ـُت والكـبو علـى ال هزضـة والحؿـُا وث ـدًت واؾـ ات 

م ن ال ىل بان اإلاخهىنات  ي  غلب ال هارص اإلاحاخة على أدقُ ة وغاملة لىؾا اإلاخهىم   ٍو

ؿُا وف  خهـو الحنؿـُا اإلاحعـارف الخو اإلاباغز باإلا ضطات ماحمر الدراضة لت ثدل بالحن

 ة ثكمن ضزعة ــــــــاو مطلطلــــــــــرقأو أا مدلُة جعحمد على رمىس ــــــــبات نزقــــــــعلسالا   خُ  ثخبر اإلا ح
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وضــــــهىلة الىؾــــــىل إلــــــى اإلاخهىنــــــات كأمــــــاكن ثزفُــــــا اإلاخهــــــىم او الخشانــــــات ال ــــــي ثد ــــــل فسالــــــا 

   اإلاخهىنات

    :(    2أمرخىيت في طبعتها الثانيت )كاف  –كواعد الفهرصت ألانجلو  -1

Anglo – American  Cataloging rolls(AACR2) 

أمٍز ُـــة مـــن معـــاًير ؾـــُاغة اإلادحـــىي  وقـــد  خؿؿـــد ال ىاعـــد  –جعـــد قىاعـــد ال هزضـــة ألانالـــى 

ُـــات اإلاعلىمــــات  ُـــة وجمع فؿـــال لىؾـــا اإلاخهىنـــات  و لـــ  عنـــدما قـــاو مالـــظ اإلا حبـــات الىنن

ــــة  ـــتركة لل هزضـــــة اإلاحخؿؿـ الحؿـــــىل علـــــى مندـــــة  1981اضـــــحهاعد عـــــاو  ،بحأضـــــِظ ل نـــــة مػــ

أؾدرت م حبـة الكـىنازص ثعـد  لـ  مطـىدات لهـذو ألادلـة تعداد قىاعد جدًدا للمخهىنات و 

عها   مداولة إلاىجهة ما ًحهلبه فهزضـة اإلاخهىنـات  يوسعد فُما ثعد على نهاق واضر وثت جػَز

خُــة وال حــب النــادرا مــن عناؾـــز  مــن خـــالل  2118الــدلُل عــاو  للىؾــا ونػــز وألارغــُ ات الحاٍر

 : حبات الكلُات والبدىذقطت ال حب  النادرا واإلاخهىنات الحاثر ل معُة م

ACRL/ RBMS :Association of College and Research Libraries (ACRL\ Rare Books and 

Manuscripts Section)  

ـــ يوقــــد فؿــــلد قىاعــــد الىؾــــا الببلُــــىجزا  وؾــــا اإلاخهىنــــات  خُــــ  غــــملد  افــــة خ ــــىل  ي ـ

  الىؾا  وخددت الح ىل ون ام الاثاخة واإلاداخل اإلا ننة لىؾا اإلاخهىم

 صيغت مارن الببليوحرافى ورصدنادي: 

ؾــُقة مــارمل هــي أخــد معــاًير جطــمُة اإلادحــىي وجعــد ال اعــدا الحالُــة  لخ ــ ُالت مــارمل 

 ت الترميز ال ي ثحىفز علسالا م حبة الكىنازص ـوؾُ  اإلا ح ُات وقىا  الاضخنادًة الببلُىجزافُة و

  أثخــذ 
ً
 مىخــدا

ً
 أكدــر ممــا  ــان م ـدرا لــه مــر بداًــة اإلاػـزوبأفهزضـا

ً
وجعد ؾــُقة مــارمل ألاكخــر ،ثعـادا

ـــــــــــة لىؾـــــــــــا اإلاـــــــــــىاد وثبـــــــــــادل اإلاعلىمـــــــــــات  انخػـــــــــــارا  خُـــــــــــ  جعحمـــــــــــد علسالـــــــــــا اإلا حبـــــــــــات  لقـــــــــــة معُاٍر

 ثؿدًز الخ  ُالت عدر ألان مة آلالُة للم حبات الببلُىجزافُة من اضحيراد و 

 وثىضح الخ  ُلة الاثُة عناؾز وؾا اإلاخهىنات  ى م حبة الكىنازص وف ا لؿُقة مارمل   
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     http://lib.cong.orgهرش مىخبت الىونجرشف( من 1نموذج )

 

 

 

 

 

 

 

 

   الشخصيت واإلاخطوطاث :دليو ألارشيفاث وألاوراق  -2

Archives, personal papers, and manuscripts(APPS) 

طــــــــــــحخدو الــــــــــــدلُل  ــــــــــــي وؾــــــــــــا اإلاــــــــــــىاد الخاؾــــــــــــة  ــــــــــــاإلاىاد ألارغــــــــــــُ ُة واإلاامىعــــــــــــات الخاؾــــــــــــة  َو

 http://www.loc.gov/marc.authority. Colman 200واإلاخهىنات  
 

وهى معـاًير دعـد الحاجـة السالـا مـر عؿـز ال ػـز الزقمـي اإلايخاداجا :  –معاًير ما وراء البياناث  -3

ر الزقمنـــــة ال ـــــي نالـــــد  والبىابـــــات ؤلال ترونُـــــة لل هـــــارص اإلاحاخـــــة علـــــى الخـــــو اإلاباغـــــز ومػـــــاَر

 اإلاخهىنات 
 

 : معيار وصف اإلاصادر واجاحتها -4
 

Resource Description and Access(RDA) 

اإلاعُـــار ً ــــدو مامىعـــة مــــن الحىجسالــــات والحعلُمـــات تعــــداد البُانــــات الىؾـــ ُة وبُانــــات الكــــبو 

قــــا ت علــــى وؾــــا اإلادحــــىي وال ٌعــــد نمهــــا مــــن  للمؿــــادر واإلاعُــــار ون ــــام ؤلاثاخــــة لــــدعت الىؾــــىل 

 ا مىاد ـــــة لىؾــــــ  معُاٍرـــــؾُ أياضحخدامه مر  نه ًحالتو  ىأبُد  ، اتــــــــــام ما ورات البُانــــــــانم

 

http://lib.cong.org/
http://www.loc.gov/marc.authority
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 ( (JSC,2007اإلاعلىمات كؿُقة مارمل  ومعُار ما ورات البُانات كمعُار دبلن  ىر 

ـــ ـــا قــــــا ت  ـــ ــ ــــا اإلاؿــــــادر واثاخلالـ ــــاًز وؾــ ــــدًز بالــــــذكز أن معــ ــــى مل  يومــــــن ال ــ ــــى نمــ ــــه وضــــــداو علــ لحمحــ

وضــِحت مناقػــة مــدي ،(2116الطــعُد   ،اإلاحهلبــات الىظُ ُــة للخ ــ ُالت الببلُىجزافُــةخ فزبــزخ

وفــــــات الخ ــــــ ُالت الببلُىجزافُــــــة ب هــــــارص اإلاخهىنــــــات العزبُــــــة باإلا ضطــــــات ماحمــــــر الدراضـــــــة  

 باإلاعاًير الدولُة   ي اإلادىر ألاول من نحا ج الدراضة 

خدمات الفوارس املتاحة على اخلط املباشر كبوابات للنعرفـة يف ضـوء املعـايري واإلرشـادات      ثالجًا:
 الدولية:

ـــب رـــزت اإلاجععع  ، Library 1 2ممـــا أدي إلـــى ظهـــىر مؿـــهلح اإلا حبـــة  1 2 حبـــات بم هـــىو ومبـــاد  الٍى

 وبــالهبر لــت ث ــن فهــارص اإلا حبــات ثعُــدا عــن ثلــ  الحهــىرات  خُــ  ثــأرزت بمبــاد   2115عــاو 

ــب  ــب   1 2الٍى وعزفــد  web-based OPAC:وظهــز مــا ٌعــزف بال هــارص آلالُــة اإلاحعمــدا علــى الٍى

ـــــد ــــاني اإلاح ــ ـــل الثـــ ــ ُـ ـــــاىين    و ل هــــــارص الاضـــــــترجاب علـــــــى الخـــــــو اإلاباغــــــزبال  (  ومـــــــن أبـــــــزس 2115غــ

 مالمدها :

  عحماد على واجهات رضىمُة وؾىر الاGUI: Graphical user Interface 

 ـــــحخداو ــــ ُالت  HTML linksروابـــــــو النؿـــــــىؽ ال ا  ـــــــة  اضــ ــ ـــين الخ ـ ــ ــــة بــ للمالخـــ

بمـــا ًم ـــن مـــن الاضـــترجاب بأضـــمات اإلاـــ ل ين ور وص اإلاىقـــىعات وأرقـــاو   الببلُىجزافُـــة

 الهلب  

 اثاخة مدز ات البد   ي ال هارص بكل خؿا ؿها 

  ضهىلة البد 

 الح اعلُة 

 اضحخداو اللقة الهبُعة 

ثـىفز  الاجحماعُـة وال ـين نهلـ  علُـه فهـارص اإلااحمـر  أو ال هـارص أو ى ثهىر اخير ظهز ما ًم ـن 

إمكانُة البد   ي ال هزص عدر أخد مىاقر الػبكات الاجحماعُـة علـى الخـو اإلاباغـز مثـل ال ـِظ 

  ـــي إرـــزات Facebookبـــىمل 
ً
  ممـــا خلـــ  للمطـــح ُد مـــن ال هـــارص  أدوار جدًـــدا أؾـــبذ معهـــا مػـــار ا

 البُانات اركة ـــــافة جعلُ ات خىل  ل نخُاة بد  ومػــــــحىي ال هزص  و ل  من خالل إقـــــــمد

 



 

25 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

 (13)العدد الثالث عشر

 

مارس
2014

 

ـــــة ــ ـــــبكات الاجحماعُـ ــ ـــر الػـ ــ ــــي مىاقـــ ــ ــــة  ــ ــ و إمكانُــــــــة وؾــــــــا اإلادحــــــــىي واثاخــــــــة مل ــــــــات  ،الببلُىجزافُــ

النؿــــىؽ الكاملــــة، خُــــ  ًم ــــن  ي مطــــح ُد إقــــافة  لمــــات م حاخُــــة خاؾــــة بــــه لىؾــــا  ــــل 

مؿــــدر  ــــي ال هــــزص وعــــزف مطــــاىمات اإلاطــــح ُدًن  وجعمــــل ال هــــارص الاجحماعُــــة وفــــ  اإلاعــــاًير 

 اإلاؿـــــزي  دولُـــــة وبـــــذل  ثحكـــــىن قاعـــــدا بُانـــــات كبيـــــرا مـــــن قـــــزاتات اإلاطـــــح ُدًنوالدروثى ـــــىالت ال

 :مىقر(، ومن أبزس النما مل على ىذا النىب من ال هارص ىى 2113 

 

كــت خــىالي  طــمذ لكــل مػــتركُة ببنــات م حبحــه الخاؾــة وإقــافة البُانــات  851ٍو ألــا ج  ُلة،َو

 الببلُىجزافُة الخاؾة  الا، وثكىن محاخة لكل ألاعكات للبد  
 

  اصخخدام اإلالخص الوافي للموكع (RSS):في فهارش اإلاىخباث 

اإلالخـ الىا ي للمىقر هي ث نُة ث ىو على  إرضال الحددًثات ال دًدا إلى اإلاطح ُد اإلاػـترمل  ـي 

الخدمــة، وفُمــا  ًحعلــ  ب هــارص اإلا حبــات ًــحت اضــحخداو ثلــ  الح نُــة ثػــكل ًم ــن اإلاػــترمل مــن 

الحعــزف علـــى  ـــل مؿــدر جدًـــد ًكـــاف إلـــى فهــزص اإلا حبـــة  وثحخـــذ خدمــة اإلالخــــ الـــىا ي أغـــكاال 

 ــي فهــارص اإلا حبــات اإلاحاخــة علــى الخـو اإلاباغــز كح ــدًت ملخؿــات باإلاؿــادر ال دًــدا  ــي مخحل ـة 

ـــتراثُاُة البدــــ  الخاؾــــة باإلاطــــح ُد وملخؿــــات باإلاؿــــادر ال دًــــدا خطــــب  ال هــــزص خطــــب اضـ

ـــة  و خدمـــة البـــ  الانح ـــائي  اإلاؿـــزي  الػـــكل واإلاىقـــىب  وىـــى مـــا ًدـــا ي  خـــدمات الاخانـــة ال اٍر

 2113) 
 

 إلالخوى إضافت واصفاث ا 

ـــب  للمطـــح ُد ببقـــافة اإلاؿـــهلحات الخاؾـــة بـــه لىؾـــا  1 2خُـــ  جطـــمذ ال هـــارص  ـــي بِةـــة الٍى

 الخ  ُالت الببلُىجزافُة، وىذو 

ــــب  وىــــى مػــــاركة اإلاطــــحخدو  ــــي ؾــــُاغة وإرــــزات  1 2الامكانُــــة ثد ــــ  واخــــدا مــــن أىــــت مبــــاد  الٍى

 اإلادحىي 
 

 مشارهت البياناث الببليوحرافيت 

إرضـــالها أو عزقـــها  ـــي أخـــد مىاقـــر الػـــبكات الاجحماعُـــة اإلاػـــترمل  الـــا ً ؿـــد بمػـــاركة البُانـــات 

م ن من ـــــزص اإلا ـــــــا للبُانات الببلُىجزافُة ول ه ارـــــا ًد   انخػـــاإلاطح ُد، وىى م  حبة أًكا ٍو

 

file:///C:/Users/salwaa/Desktop/New%20folder/Library%20Thing(http:/www.librarything.com)
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ـد ؤلال ترونــي و إقـافة الــزابو إلـى ال ا مــة اإلا كـلة  ــي محؿــ ذ  خاللهـا ارضــال الخ ـ ُلة عدــر الدًر

ـــين ،ؤلانترنــــــــد  خُــــــــ  ال هــــــــارص ىنــــــــا بىابــــــــات للمعزفــــــــة  ــ ـــــزبو بـــ ــــة الـــ ــ ـــــزص إمكانُــ ــ ـــــُذ ال هـ ــــذل  ًخـــ ــ كــ

مؿــــهلحات البدــــ   و ، أو ، ماعــــدا( كــــذل  أن ًكــــىن البدــــ   ــــي أي جــــشت مــــن أجــــشات مؿــــهلح 

ــــات م حبــــة ثعُنالــــا، ىنــــامل البدــــ  أو أن ًكــــىن مهاب ــــا ثمامــــا ، كمــــا ً ـــل مدحٍى ـــن البدــــ  داخـ م ـ

  .z39.50إمكانُة البد   ي اإلا حبات الدولُة باضحخداو بزوثى ىل بد  واضترجاب اإلاعلىمات 
 

 نتائج الدراشة :
 

كػ د نحا ج الدراضة  إلاىاقر م ضطات خ ل التراذ   عن أن ىنامل م ضطات عامة ثمثلد  ي 

وسارات ألاوقاف والػةىن الدً ُة ووسارات ومزاكش اإلاخهىنات والىرا   على مطحىي الدولـة ىـذا 

إلـــى جانـــب ثعـــل اإلابـــادرات ال زدًـــة محمثلـــة  ـــي مػـــزوب عمـــان الزقمُـــة   ىكـــب اإلاعزفـــة ( ومىقـــر 

دان   وقداثخذت م ضطات خ ل التـراذ محمثلـة  ـي  ثعـل م ضطـات خ ـل الدكحىر ً ىضا ٍس

التـــراذ  خهـــىات واضـــعة ندـــى رقمنـــة اإلاخهىنـــات لخطـــاىت  بـــذل  اإلاخهىنـــات العزبُـــة  ـــي ارـــزات  

اإلادحــــىي الزقمــــي العزبــــي  وانهل ــــد مــــن الزقمنــــة إلــــى افــــاق أوضــــر فأثاخــــد فهارضــــها علــــى الخــــو 

ىضح جدول اإلاباغز من خالل  مىاقعها على الا   نترند  ٍو
 

  (مواكع اإلاؤصضاث مجخمع الدراصت وفئاتها وعدد اإلاخطوطاث1) 

 مجخمع الدراصت ملرونت بعدد اإلاخطوطاث في وو منها ( مواكع  اإلاؤصضاث1حدول )

 عدد اإلاخطوطاث فئت اإلاوكع  اص  اإلاؤصضت 

 مخهىم132148 عامة مىقر غب ة اإلاخهىنات العزبُة 

 مخهىم4711 خكىمي  ضلهنة عمان –وسارا الث افة والتراذ مىقر  

قطـــت  –مىقــر مزكـــش اإلالــ  فُؿـــل للبدــىذ والدراضـــات 

اف  –اإلاخهىنات   الٍز

 مخهىم6111 عامة

 مخهىم3211 خاؾة مػزوب رقمي  -مىقر  ىكب اإلاعزفة

دان  مخهىم 6221 خاؾة مىقر الدكحىر ٍس

د  –مىقر مزكش اإلاخهىنات والىرا      عاو الكٍى
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احملور االول : حتليل التصجيالت الببليوجرافية يف فوـارس املخطوطـات العربيـة  يف ضـوء     
 املعايري الدولية:

ـــر  ـــراذ ماحمــ ــــل التــ ـــر م ضطـــــات خ ـ ــــي مىاقــ ــــ ُالت الببلُىجزافُـــــة اإلاحاخـــــة  ـ ـــل الخ ـ كػـــــا ثدلُــ

 الدراضة وال ي غملد اإلاىاقر آلاثُة:

  مؿز -مزكش معلىمات مالظ الىسرات –مىقر غب ة اإلاخهىنات العزبُة 

  ضلهنة عمان –مىقر وسارا الث افة والتراذ 

  ـــاف اإلامل ــــة  -قطــــت اإلاخهىنـــات –مىقـــر مزكـــش اإلالــــ  فُؿـــل للبدــــىذ والدراضـــات الٍز

 العزبُة الطعىدًة

    د  –مىقر مزكش اإلاخهىنات والىرا  الكٍى

  خاؽ –مىقر  ىكب اإلاعزفة 

 دان  مىقر  خاؽ  –الدكحىر ًىضا ٍس

 عن ألاجي:
 

ات ال هزضة  ي ج  ُالت  فهارص اإلا ضطات ماحمر الدراضة   -1  ىنامل ث اوت مطحٍى

ات الىؾا داخل ال هزص الىاخد   -2  ث اوت مطحٍى

ـــــا -3 ــ ـــة   فُمـ ــ ــ ــــة لل هزضـ ــ ـــــاًير دولُــ ــ ـــين أو معـ ــ ــ ــــى ث نـ ــ ـــــاد علــ ــ ــــدو الاعحمـ ــ عــــــــدا فهــــــــارص غــــــــب ة  عــ

ــــ ُالت  ــ ــ ــ ـــــُاغلالت للخ ـ ــ ــ ــــي ؾــ ــ ــ ــ ـــــدثا  ـ ــ ــ ــــي اعحمــ ــ ــ ــ ــــة ال ـ ــ ــ ــ ــــب اإلاعزفـ ــ ــ ــ ــــة و ىكـ ــ ــ ــ ـــــات العزبُـ ــ ــ اإلاخهىنــ

ـــــل  21الببلُىجزافُــــــة علــــــى روح مــــــارمل  ــــ  فُؿـ ـــــش اإلالــ ــــات مزكـ ـــــات مخهىنــ ــــدا بُانـ  وقاعــ

ـــاف ال ـــ اعحمـــدت ملـــا اضـــخناد اضـــمات وملـــا اضـــخناد مىقـــىعات  يللمخهىنـــات بالٍز

 وم نز  

محعارف علُه بل اثخذت  ل م ضطـة نطـ ا  عدو ثؿ ُا  اإلاخهىنات وف  ثؿ ُا -4

  ـــي ثؿـــ ُا اإلاخهىنـــات   اعحمـــد علـــى رقـــت الـــىرود وعنـــىان اإلاخهـــىم 
ً
 مدلُـــا

ً
أو نه ـــا

ز اإلاخهــىم  واضـت اإلا لــا وعـدد الؿــ دات مـر اضــت اإلا حبـة أو اإلاؿــدر الـذي ثــت ثؿـٍى

 منه 

  افح اد الخ  ُالت الببلُىجزافُة لػب ة الاخاالت -5
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ن أالزقمنــة ال ــي اثخــذتالا ثعــل  م ضطــات خ ــل  التــراذ الا علــى الــزغت مــن مبــادرات  -6

ىذا الاىحماو بالزقمنة لت ً ابله اىحماو ب هزضة اإلاخهىم  ي رىبه الزقمي وف  معاًير 

فهزضة اإلاىاد الزقمُة كمعُار دبلـن  ـىر مُحاداثـا مـر مـا ًمثلـه ىـذا مـن اىمُـة كبيـرا  ـي 

ــة للمخهىنــات العزبُــة خاؾــة  ثىرُــ  اإلادحــىي الزقمــي واثاخحــه وثــأمين  اإلال ُــة ال  ٍز

 مر اثاخة إمكانُة ثدمُل اإلاخهىم مباغزا من ال هزص  

     غُــــا  الحىخُـــــد  ـــــي ممارضـــــات ال هزضـــــة وغُـــــا  الاعحمــــاد علـــــى ث نـــــين دولـــــي  ـــــي ثن ـــــُت  -7

ر  الببلُىجزافُـــــة ال بيـــــرا  علـــــى        اإلاخهىنـــــات ً ـــــا خـــــا ال  دون  الـــــدخىل   ـــــي  اإلاػـــــاَر

قلُمـــــــي كمػــــــــزوب ال هـــــــزص العزبـــــــي اإلاىخــــــــد الـــــــى جانـــــــب ؾــــــــعىبة اإلاطـــــــحىي الـــــــدولي وؤلا

 الخػارمل بين م ضطات خ ل التراذ داخل م ضطات   الدولة الىاخدا ن طها

 عدو الالح ات الى اىمُة ج  ُالت الاضخناد اإلاىقىعُة -8

غُا  الاىحماو بالخ ـ ُالت الاضـخنادًة للمـ ل ين   علـى الـزغت ممـا ًمثلـه مـن أىمُـة  ـي  -9

 إلا ل ينقبو مداخل ا

    غُا  الزبو الػبكي مر ما ًمثله من  قُمة مكافة جطهل خدمات اضحيراد وثؿدًز  -11

 الخ  ُالت الببلُىجزافُة      
 

احملور الجاني : خدمات وأنصطة فوارس املخطوطات  يف مواقع مؤشصات حفظ الـاا  جمتنـع   
 :الدراشة

ت ُالدراضــة  ــي قــىت عناؾــز ث ُــكػـ د الدراضــة لل هــارص اإلاحاخــة  ــي مىاقــر اإلا ضطــات ماحمــر 

 بىابات اإلاعزفة عن الاجي:

ث اوثــد ال هــارص وخــدماتالا مــن م ضطــة  خــزي  ــي مطــحىي الخــدمات  فبِنمــا ً ــدو  -1

فهــــزص غــــب ة اإلاخهىنــــات العزبُــــة خــــدمات البدــــ  البطــــُو واإلاح ــــدو مــــر إمكانُــــة 

وألاغـكال    البد  بلقة اإلاخهىم ونىب اإلاادا اإلا حى  علسالا وخ ى البد  بالشخـارف 

ناـــــد  فهـــــارص وسارا الث افـــــة والتـــــراذ ثطـــــلهنة عمـــــان ث ـــــدو  البدـــــ  وفـــــ  أً ىنـــــات 

ثطــــُهة ال ثد ــــ  عىامــــل الــــزبو  ــــي الاضــــترجاب   ــــي م ابــــل اثاخــــة مزكــــش اإلاخهىنــــات 

 عــن أي معــاًير أو قىاعــد 
ً
ــد لبُانــات مبطــهة عــن  ــل مخهــىم ثعُــدا والىرــا   بالكٍى

 لل هزضة 
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ي  إلاىاقــر م ضطــات ماحمــر الدراضــة البنــات الحن ُمــي ال ُــد الحن ُمــ  ثــىفز  ــي البنــات -2

والذي ٌػمل   عنىان اإلاىقر ومـدي مناضـبحه وداللحـه علـى ال هـة ال ـي ث ـىو علـى أمـز 

ىــذا اإلاىقــر، رــت مكــان ؤلانــالق وإدارا اإلاىقــر ( أي أنالــا ثد ــ  اإلاحهلبــات الىظُ ُــة  ــي 

 (2113ادارا ال هارص  اإلاؿزي  

 جمُر البىابات ضهىلة الاضحخداو  ي   -3

 اضحخداو اللقة الهبُعُة  ي البد    -4

الاعحمــاد علــى اً ىنــات  ــي البدــ  وىــى نمــو ف يــر  ــي البدــ  ال ٌعــشس الاضــترجاب وفــ   -5

 عناؾز ببلُىجزافُة  محعددا 

للمالخــة بــين الخ ــ ُالت  HTML linksروابــو النؿــىؽ ال ا  ــة  غُــا  اضــحخداو -6

ضمات اإلا ل ين ور وص اإلاىقىعات وأرقـاو الببلُىجزافُة  بما ًم ن من الاضترجاب بأ

 الهلب   

 GUI: Graphical user Interfaceاعحماد  ثعل اإلاىاقر على واجهات رضىمُة وؾىر  -7

 غُا  اثاخة مدز ات البد   ي ال هارص بكل خؿا ؿها  -8

افح ـــزت ال هـــارص إلـــى خـــدمات ومشاًـــا غـــبكات الحىاؾـــل الاجحمـــاعي وال ـــي مـــن غـــأنالا   -9

ــــافة بُانــــــات ببلُ ـــا إقــ ــ ـــي ًمحل هـ ـــن اإلاخهىنــــــات ال ـــ ــــب اإلاطــــــح ُد عـــ ـــن جانــ ىجزافُــــــة مـــ

ــــــــش ضــــــــبل الخػــــــــارمل بــــــــين  وثبـــــــادل اإلاعلىمــــــــات خــــــــىل امــــــــاكن وجــــــــىد اإلاخهىنــــــــات وجعٍش

 م ضطات خ ل التراذ واإلاطح ُدًن منالا  

ػير ىذا العنؿـز إلـى اإلاعلىمـات اإلاحاخـة بـاإلاىقر ضـىات عـن  - -11 جىدا البنات اإلاعلىماجي َو

وجػمل   ماال اإلاعلىمـات ودقـة اإلاعلىمـات واإلاىقـىعُة  اإلاخهىم أو اإلاخهىم  اثه

 ونزق البد  ومؿدر اإلاخهىنة ونزق إثاخلالا(

ـد الال ترونـي -11  –ؤلاعـالن عـن ال دًـد  ـي اإلاىقـر    -  اعحماد نزق للح اعل غـملد  الدًر

وجىد با  رابد بال دًد  ي اإلاىقر _ وجىد مكىن خاؽ با ضةلة اإلاح زرا من جانب 

 اإلاطح ُدًن 
 

 نعزف فُما ًلى للنحا ج ثدلُل فهارص ماحمر الدراضة:و 
 

  مصر –مجلط الوزراء  –مرهس اإلاعلوماث و دع  اجخاذ اللرار  –شبىت اإلاخطوطاث العربيت 

://www.manuscripts.idsc.gov.eg/Manuscript/About.aspxhttp 

http://www.manuscripts.idsc.gov.eg/Manuscript/About.aspx
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نػـــأت غـــب ة اإلاخهىنـــات العزبُـــة بمبـــادرا مـــن مزكـــش اإلاعلىمـــات ودعـــت اثخـــا  ال ـــزار الحـــاثر 

إلاالــــظ الــــىسرات بمؿــــز ضــــاعُا فسالــــا  إلــــى جمــــر ورؾــــد وثن ــــُت اإلاخهىنــــات العزبُــــة وأمهــــات 

 ضطـــات خ ـــل التـــراذ  ـــي مؿـــز  وبلـــ  ال حـــب  ـــي م انالـــا اإلاخحل ـــة بالحعـــاون والح طـــُ  مـــر م

ة  ـــــي الػـــــب ة  ـــت  17عــــدد اإلا حبـــــات اإلاؿــــٍز ــــىفز اإلاىقـــــر  ـــــي  132148م حبــــة ثكــ   ٍو
ً
مخهىنـــــا

ىفز البد   ثؿمُت ثطُو إمكانات البد   ثعنىان اإلاخهىم واإلاادا والشخارف واإلا حبات ٍو

ـــل : ثددًــــــد  ــــا ج مثـــ ـــر النحــ ــــىفز امكانــــــات عــــــدا للحعامــــــل مـــ ـــر ثــ ــــدو مـــ ـــُو واإلاح ــ ــــة ال،البطـــ  هباعــ

ترضـال  باتقــافة إلــى ضــهىلة الاضــحخداو ووقــىح الحؿــمُت واضــحخداو روابــو بمىاقــر  ات 

   ي معزف ث ُ
ً
 منا للمىقر ثػكل عاو ما ًلى : ُؾلة  ونزؾد أًكا

 

 غُا  غب ة الحىاؾل الاجحماعي   -

هة ث اعلُة اإلاىقر   -  غُا  خٍز

عات مع دا الاضحخداو على غير اإلاحخؿؿين  -  وجىد ث َز

 اإلاىقر باللقة العزبُة ف و  اثاخة -

  ن مع ت اإلاخهىنات غير محىفزا و ال ًم ن ثدمُلهاأرغت اثاخة البىو الؿىر الا  -

 نىعُة ؤلاخؿا ُات مددودا ال ا دا للمطح ُد  -

 العارف للؿ دة قعُا خُ  ً هز خزوف ال ً بغى لها أن ث هز  بالؿ دات  -

الخ ــ ُالت الببلُىجزافُــة فُم ننــا رؾــد ىــذا عــن ال هــزص أمــا فُمــا ًحعلــ  بــاإلادحىي مــن  

 آلاجي :

  ـــة  ــي ال هزضـــة  وىـــى مــا ً ـــا   ــزا عخـــرا دون خهـــو عــدو ألاخـــذ بالؿــُ  اإلاعُاٍر

 الخػارمل والح حالت الىننُة 

   عدو اكحمال عناؾز الىؾا بالخ  ُالت 

   عدو ثىفز ج  ُالت اضخنادًه 

  خحـاو علـى الـزغت ممـا عدو الالح ات إلى ج  ُل ال  خ والحمل ُـات وؤلاجـاسات وألا

 ثمثله من أىمُة لدارص اإلاخهىم 
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 ( حسجيلت من فهرش شبىت اإلاخطوطاث العربيت2نموذج )

 

مرهس اإلالص فيصو للبلور والدراصاث رص ميت بالرخاا . كض  موكع 

 اإلاخطوطاث. الضعودًت                            

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&i

d=417:306&catid=71:2008-06-07-10-52-46&Itemid=426 
 

جــــات قطــــت اإلاخهىنــــات بمىقــــر مزكــــش اإلالــــ  فُؿــــل للبدــــىذ والدراضــــات الاضــــالمُة لُكــــر رمــــزا 

ناض ة  ي اإلادحىي الزقمي العزبي مـن اإلاخهىنـات وأمهـات ال حـب وعُـىن ألاد  ون ـائظ التـراذ 

ـــالمي  ـــن اإلاخهىنـــــات ،العزبـــــي وؤلاضــ ـــراذ العزبـــــي مــ ـــر التــ ـــى جمــ خُـــــ  أنػـــــات اإلازكـــــش الـــــذي ثـــــىفز علــ

ــــة  ــ ـــالمُةالعزبُــ ــ ــ ـــــمنلالا،والاضـ ــ ـــــة قـ ــ ُـ ــــات ببلُىجزاف ــ ـــن   قاعدا بُانــ ــ ــ ـــــافُة عــ ــ ـــــة قـ ــ ُـ ــــات ببلُىجزاف ــ بُانــ

ة ال  خ مر كحابة جشت   اإلاخهىم غملد : اإلاىقىب واإلا لا وخالة اإلاخهىم والىاؾ ات وثاٍر

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=417:306&catid=71:2008-06-07-10-52-46&Itemid=426
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=417:306&catid=71:2008-06-07-10-52-46&Itemid=426
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ــة اإلاخهــىم  مــر امكانــات مِطــزا  للبدــ   كمــا  مــن بداًــة اإلاخهــىم ونالاًحــه جطــهُال لحد ُــ  ىٍى

ـــخناد بأضــــمات ر عــــدا أدوات للكــــبو الببلُــــىجزا ى   غــــملد عمــــد اإلازكــــش إلــــى ثــــىفي إنػــــات ملــــا اضـ

اضـــت ىــذا إلـــى جانــب ملــا اضـــخناد مىقــىعي باإلاترادفـــات 111 71اإلاــ ل ين العــز  ٌقهـــي اكخــر مــن 

عــات ال ــي بلقــد  ج ــ ُلة وم نــز محخؿـــ ثعلــىو الــدًن ؤلاضــالمي  ىــذا إلــى جانــب 111 21والح َز

ال ـــي ثـــت ربههـــا بـــال هزص العـــاو إلا حبـــة اإلازكـــش إقـــافة إلـــى عـــدد مـــن قىاعـــد اإلاعلىمـــات اإلاحخؿؿـــة 

 ربهها ب هزص  اإلاخهىنات العزبُة   

ـــــات  ــــة اإلاخهىنــ ــ ـــت م حبـ ــ ـــن  248 23وثكــ ــ ـــر مــ ــ ـــلُة وأكخــ ــ ـــــة أؾــ ــــىان مخهىنــ ــ ــــة  253 21عنـ ــ مخهىنـ

 ل هارص اإلاخهىنات اإلاىجىدا  ي العالت مؿن ة بدطب الدول ، مؿىرا
ً
 كما ثكت قطما

ر اإلاعلىمــات ال ـي اعحمـد علسالــا  ـي قاعـدا خشانــة التـراذ وال ـي جعحدــر وجعـد ىـذو ال هــارص مـن مؿـاد 

 للمخهىنات ؤلاضالمُة وأماكن وجىدىا  ي مخحلا م حبات العالت
ً
 غامال

ً
 . خؿزا

ـــل فهــــزص اإلاخهىنــــات بؿــــُقة ُـ ُــــة ثدم ـــر إمكان ـــل اإلاخهىنــــة  pdfٍو ــــدو اإلاىقـ ُـ ُــــة ثدم ـــر امكان مـ

 ألاؾلُة أو الانالب علسالا داخل اإلاىقر  

ــــى   ــ ــ ــ ــــــذ علـ ــ ــ  خـــــــــــدمات الحىاؾـــــــــــل ً خـ
ً
اإلاىقـــــــــــر  غُـــــــــــا  امكانُـــــــــــة الـــــــــــزبو بـــــــــــين الخ ـــــــــــ ُالت واًكـــــــــــا

رغت مالها من أىمُة  ي مىاكبة الخىاؽ ال دًدا لل هارص الاجحماعُـة وال ـى جطـاعد الاجحماعي  

اإلاطـــح ُد علـــى اقـــافة ج ـــ ُالت ببلُىجزافُـــة إلاخهىنـــات بدىسثـــه أو ؤلاغـــارا إلـــى امـــاكن ثىاجـــد 

ـــ ــــة اإلاخهىنــــــات العزبُـــ ـــى م انالــــــا اإلاخحل ــ ــــة  ـــ ــــى اإلاخهىنــــــات العزبُــ ـــــزف علــ ـــي الحعـ ـــا ٌطــــــاعد  ـــ ــ ة ممـ

 وثخبعها  

   http://www.makhtutat.orgالىوخذ                –مرهس الوزائم واإلاخطوطاث         
 

ــزثبو اإلاىقــر  ــى البدــ  بمىقــر ً ــىو  اإلازكــش علــى جمــر ورؾــد اإلاخهىنــات العزبُــة والاضــالمُة   ٍو

ة  ى جىانب البد  عن اإلاخهىنات   اإلاىقر  دان غأنه  ى  ل  غأن م حبة ؤلاض ندٍر الدكحىر ٍس

كمن خُارات محعددا للبد    والًدعت أي معُـار دولـي  ـي ال هزضـة أو أي مـن خـدمات  ثطُو ٍو

حاخة على الخو اإلاباغز كبمكانات نباعة الخ  ُالت أو خُارات الهباعة أو خدمات ال هارص اإلا

هة ث اعلُة للمىقر    افح د اإلاىقر لخٍز
ً
 غب ة الحىاؾل الاجحماعي أًكا

 

 
 

http://www.makhtutat.org/
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صلطنت عمان  –موكع وزارة الثلافت والترار  

http://www.mhc.gov.om/arabic/tabid/16efault.aspx7/D 

 

والتـــــــراذ بامــــــر ورؾـــــــد وثن ــــــُت اإلاخهىنــــــات العمانُـــــــة ومــــــ اسرا أعمـــــــال  أىحمــــــد وسارا الح افــــــة

الحد ُ  وقاو  الا مػزوب كبيـر لح لـُت وثـزمُت اإلاخهىنـات ثـالو وثمػـُا مـر روح العؿـز مػـزوب 

ـــن  ــ ـــــز  مــ ـــا ً ــ ــ ــــات مــ ـــــزا اإلاخهىنـــ ـــت دا ــ ــ ــــات   وثكــ ــــة اإلاخهىنـــ مخهىنـــــــة ثـــــــت رقمنـــــــة  4711لزقمنـــ

 للمخهىنــات مــن د  وقــ% مــن م ح ُاتالــا 63مخهىنــة أي مــا ٌػــكل 3111
ً
أثاخــد الــىسارا فهزضــا

خالل مىقـر الـىسارا علـى ألانترنـد وإ ا مـا قارنـا ال هـزص  ـى قـىت معـاًير اعـداد  ال هـارص الطـاب  

 ؤلاغارا السالا  ى ؤلانار الن زي ًم ننا الىقىف على ماًأجي :

ـــن  -1 ــ ــــادات مـ ـــا اجلالــ ــ ـــــات ول نالـ ــــة اإلاخهىنـ ــــي فهزضــ ــــي  ــ ــ ـــار دول ــ ُـ ــــى مع ـــــد علــ ـــت ٌعحمـ ــ ـــــزص لـ ال هـ

 ات وكحابات عن قىاعد فهزضة اإلاخهىم  ممارض

وخ ــــى  ــــي قــــىت ىــــذو اإلامارضــــات اإلادلُــــة أفلــــد مــــن ال هــــزص ثهبُــــ  ال ىاعــــد الخاؾــــة  -2

بخ ــ ُل ف ــزا مــن أول اإلاخهــىم وف ــزا مــن نالاًــة اإلاخهــىم  بمــا ًميــز اإلاخهــىم مدــل 

ال هزضة عن غيرو وظهزت ثعل اإلاخهىنـات وقـد دون مـن أولهـا اًـات قزانُـة وعبـارات 

فسالــا اإلاخهــىم مــر غيــرو مــن اإلاخهىنــات  وىــى مــا ًؿــعب معــه ثمُيــز مخهىنــات ًح ــ  

ـــبة إلــــى  ـــن  ــــحة نطـ عــــن اخــــز  خُــــ  ً بغــــي ضــــزد جمــــل مــــن بداًــــة اإلاخهــــىم للحأكــــد مـ

اإلا لــــــا والعنــــــىان وال ًاــــــىس أن ً حؿــــــز ألامــــــز علــــــى الاضــــــلالالل الــــــذي ًح ــــــزر  ــــــى مع ــــــت 

با  الحــألُا وغيـــر اإلاخهىنــات   بــل ًاــب اخحُـــار جمــل ثىضــح مىقــىب اإلاخهـــىم وأضــ

  ل  من اإلاعلىمات اإلاميزا للمخهىم  

 ًخُذ اإلاىقر إمكانُة عزف ؾىرا اإلاخهىم   3

إمكانُة ثدمُل اإلاخهىم   ولنا وق ة مر امكانُة ثدمُل اإلاخهىم خُ  ال ًخبر اإلاىقر  4

ـــة  باتقــافة إلـــى عـــدو امكانُــة فـــحذ اإلاخهـــىم مباغــزا مـــن اإلاىقـــر  خ ــىق اإلال ُـــة ال  ٍز

 انه اإلاخهىم اإلاهلى  قبل إقاعة وقد الباخ   ي ثدمُل اإلاخهىم  للحأكد من 

ـــ  اً ىنـــــات للبدــــ  باإلاىقـــــىب وعنــــىان اإلاخهـــــىم وم ل ــــه علـــــى   5 وقــــد اثــــُذ ال هـــــزص وفـ

 الندى الذي ًىضحه النمى مل 

 شلطنة عنان –موقع وزارة الجقافة والاا  

http://www.mhc.gov.om/arabic/tabid/16efault.aspx7/D 
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 (  لشاشاث البلث الفهرش الخاص بوزارة الثلافت والترار3نموذج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي ال هزص ثبين أن ثعل اإلاخهىنات لت ًلتزو  ي  بحدلُل الخ  ُالت الببلُىجزافُة 6

م ن للم هزص ث دًز  ل    ة ال  خ من أىمُة ٍو ة ال  خ على ما ًمثله ثاٍر فهزضلالا بحاٍر

ة ال  خ من نىب الىرق والحدر والخو ومن خالل الحن ُب  ي ضيرا النااخ  ي كحب  من ثاٍر

قافة إلى مؿدر اإلاخهىم أي الطير  وهى من ألامىر ال ي ً بغي أن ٌػملها الىؾا بات 

مكان وجىد اإلاخهىم قبل ورودو للم حبة وكذل  فبن  كز الحمل ُات وألاخحاو وؤلاجاسات 

ة والتراجت    ى ال هزص خطب اإلاىقىب    بز ات    خُ  ً ُد  ل  الباخثين  ى علت الحاٍر

ة الانالب    (2111ثػير    http//www.arabbab.com /7/2ا/2113محاح  ى ثاٍر
 

أفح د ال هزص لزوابو البد  اإلاح دو عن اإلاخهىنات فكال عن افح ار ال هزضة  ى ثعل  7

اإلاخهىنات للبُانات ألاضاضُة  اضت اإلا لا أو النااخ والحمل ُات وؤلاجاسات   وىى ما 

 جي:ًىضحه النمى مل آلا

 

http://www.arabbab.com2001/
http://www.arabbab.com/
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 صلطنت عمان –( من فهرش وزارة الثلافت 4نموذج )

 

ـــب  8 كبثاخـــة غـــبكات وخـــدمات الحىاؾـــل  1 2افح ـــد ال هـــزص لخـــدمات ال هـــارص  ـــي بِةـــة الٍى

وهى خدمات من غأنالا . RSSوخدمات  اإلالخـ الىا ي   Face Bookالاجحماعي  ال ِظ بىمل 

 إرزات مدحىي ال هزص وخدماثه 

اإلاطـاعدا  ىاجهـات الحـىار والح اعـل ثػـكل ٌطـهل علـى اإلاطـحخدو ال هـزص ال ًـىفز خـدمات  9

 ؤلافادا من ال هزص  

 ؾن د اإلاخهىنات وف  ر وص مىقىعات عٍزكة واضعة ال ثد   الاضترجاب الدقُ     11

  tkawkab.ne-http://www.al.                           هوهب اإلاعرفت ) مىخبت عمان الركميت(

 غابة واكبد  الحدىل الزقمي للمعلىمات وادواتالا وخدماتالا والُاتعمانُة  ىكب اإلاعزفة مبادرا 

ؤلافــــــادا منالــــــا   انــــــد اللبنــــــة ألاولــــــى للمػــــــزوب قاعــــــدا بُانــــــات للزضــــــا ل ال امعُــــــة العمانُــــــة عــــــاو   

 ةالعمانُة ٌطلالدف رقمن لِػمل قاعدا بُانات للمخهىنات2118وأجطر الحلت  بنالاًة  2117

 

http://www.al-kawkab.net/
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 اإلاخهىنات العمانُة وفهزضلالا واثاخلالا عدر فهزص  ناضج عدر مىقر م حبة عمان   

 tkawkab.ne-http://www.al 

 وقد أظهز فدـ فهزص  ىكب اإلاعزفة عن آلاجي :
 

   21من خُ  ؾُاغة اإلادحىي ًدعت ال هزص ؾُقة مارمل   -1

   ي الخ  ُالت اكحمال عناؾز الىؾا الببلُىجزا ى -2

 دعت خُارات البد    -3

  دعت البد  البطُو -4

   دعت خُارات البد  اإلاح دو -5

   ًدعت خُارات نلب اإلاخهىم -6

 ًدعت  خدمات غب ة الحىاؾل الاجحماعي   ال ِظ بىمل وثىثير  -7

على الزغت من ثبنى اإلاىقر إلابادرا رقمنه اإلاخهىنات الا انه ال ًح ُد بخُاان  اإلاُحاداثا  -8

 غت اىمُلالا  ي دعت اإلادحىي الزقمي العزبي  ي اإلاىقر ر 

  ًدعت ال هزص خدمات ثؿ ذ اإلاخهىم قبل اضحعارثه -9

  21كما ًدعت خاؾُة ثدمُل مارمل  -11
 

( حسجيلت من هوهب اإلاعرفت5نموذج )
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 ( خدمت جصفح اإلاخطوط  عبر فهرش هوهب اإلاعرفت6وخوضح نموذج  )

 

 http://www.ziedan.com/index_o.asp                    موكع الدهخور ًوصف زخدان :     

ـدان علـى خؿـز ورؾـد مؿـادر التـراذ العزبـي و ؤلاضـالمي  - ًحىفز مىقر الدكحىر ًىضـا ٍس

عد أخد أىت الزوابو للبـاخثين والدارضـين  ـي علـىو  من اإلاخهىنات والىرا   النادرا َو

 بالعناؾــــــز الالسمــــــة لىؾــــــا اإلاخهىنــــــات ا
ً
 مبطــــــها

ً
إلاخهىنــــــات   ٍو ــــــدو اإلاىقــــــر فهزضــــــا

حميز اإلاىقر باآلجي : ة وغيرىا من  ٍو  اإلاحاخة باإلا حبات اإلاؿٍز

 ضهل الاضحخداو   -

 مااني الاضحخداو  -

 له واجهات رضىمُة خدًثة   -

 ًدحىي على م انر ؾىثُة وم انر فُدًى   -

ة وكذل  اللقة ال زنطُة  ًم ن اضحخدامه باللقة العزبُة،   -  اللقة ؤلاناليًز

 ًدحىي على ؾىر مخهىنات إضالمُة وعزبُة نادرا   -

 ًدعت خُارات البد    -

 

http://www.ziedan.com/index_o.asp
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 ( نمط البلث فى موكع زخدان7نموذج )

 

 

 

 

 

 

 

 ( عناصر الوصف للمخطوط فى موكع زخدان8نموذج )
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وجعلُمــات وكحابــات عــن فهزضــة اإلاخهــىم العزبــي  ً ــدو اإلاىقــر بُانــات ببلُىجزافُــة وفــ   قىاعــد

ة دولُة  ي ال هزضة   ول نالا ال ثخبر ؾُ  معُاٍر

 مناقصة نتائج الدراشة:
 

ًمثـــل اإلا هزضـــىن ومـــا ًملكىنـــه مـــن مهـــارات وخدـــرات ووعـــى باإلاعـــاًير الحدًثـــة  ـــي ماـــال ال هزضـــة  

  ي معاًير جىدا 
ً
 وفعاال

ً
ا ال هزضة وأدواتالا وإدارتالا خاؾة وثن ُت اإلاعلىمات وإدارتالا عنؿزا خٍُى

ال ــي قامــد  الـــا  (   وقــد كػــ د الدراضـــة اإلاُدانُــة 2115 ــي ظــل البِةــة الزقمُــة   عبــد الهــادي  

ـــة م ضطـــات اإلاخهىنـــات  ـــي ضـــلهنة عمـــان للخػـــارمل والـــدخىل  ـــي ن ـــاو 2112ال ــابزي  ( ل اىٍش

ـــت عناؾـــــز وننـــــي مىخـــــد  عـــــن ن ــــــ اإلا هزضـــــين اإلاـــــ ىلين باإلا حبـــــات ماحمـــــر الدراضـــــة كأ خـــــد أىــ

ة اإلا حبات للخػارمل    على مطحىي ال هزضة ضىات من خُ  العدد أو الخدرات اإلاهنُة   جاىٍش

و ًــــأجي  علــــى  رأص العىامــــل اإلاــــ رزا  ــــي ىــــذا الــــن ـ عــــدو الاىحمــــاو بالحأىُــــل الكــــا ي للم هزضــــين 

وغُا  الىعى باإلاطحادات  ي اإلااال وما ًترثب علُه من  ثبدًد ال هد  ي الحدىل من ن او آلخـز 

ز خ ُ ــي  ــي ظــل غُــا   عدــر فتــرات وجيــزا بمــا ًبــدد الىقــد وال هــد واإلايزانُــات وال ٌطــهت  ــي ثهــٍى

الـىعى بمـا ًم ــن أن ث دمـة ألان مـة الحدًثــة مـن إمكانُــات جطـاىت  ـي جــىدا ال هزضـة وال هــارص 

ـــــة إلـــــى جانـــــب ؤلاغـــــزاف علــــــى  علـــــى خـــــد ضـــــىات  فمـــــن ناخُـــــة ً ـــــىو ىــــــ الت اإلا هزضـــــىن بمهـــــاو إداٍر

العملُــات ال نُــة وإدارتالــا  بمــا ًملكــىن مــن خدــرات ثزاكمــد عدــر ضــنىات العمــل ول ــن مــن ناخُــة 

مــنالت قــد ال ًمُــل إلــى ف ــه الح نىلىجُــا مــر مــا ًدملــه ألامــز مــن ثبعــات قبــىل الحــد أخــزي الــبعل 

ألادنـــــي مـــــن جـــــىدا خـــــدمات ال هـــــارص  خُـــــ  كػـــــ د الدراضـــــة اإلاُدانُـــــة  ان ال ةـــــة ال لُلـــــة مـــــن 

بؿــــىرا  21اإلا هزضــــين بم حبــــات م ضطــــات خ ــــل التــــراذ  ال ًاُــــدون الحعامــــل مــــر ؾــــُ  مــــارمل

ثن ُت اإلاعلىمات  ي البِةة الزقمُة   وىذا ٌعنـى أن مـاسال علُنـا  جُدا وال ٌعلت ال ثير عن معاًير 

ـــــة للمعـــــاًير والـــــن ت الحدًثـــــة  ـــــي ثن ـــــُت  ب وال اىٍش   ـــــي الحأىُـــــل والحـــــدٍر
ً
ال  نـــــٍى

ً
أن ن هـــــر غـــــىنا

اإلاعلىمـــات  ـــي ظـــل معـــاًير ال ـــىدا  وأن ٌطـــىد مبـــدأ الحعلـــُت اإلاطـــحمز والـــذاجي  و ال ـــا عـــن إل ـــات 

بُة وورع العمل وخدىا  ـى ظـل إثاخـة أدوات العمـل مـر امكانُـة  ألا  ار  ي مُاو الدورات  الحدٍر

 إلاعاونــــة اإلا هزضــــين ثعكــــها باغــــترامل كمىقــــر   
ً
ب علسالــــا مــــن خــــالل مىاقــــر أنػــــند خؿُؿــــا الحــــدٍر

Desktop catalogers  الـذي ٌعـد  ـي خـد  اثـه أداا عمـل للم هزضـين  وال ثيـر منالـا باإلااـان كن ـاو

  Koha ىىا 
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ـــــ د  الد ـــــد كػـــ راضــــــــة الحدلُلُــــــــة لل هــــــــارص اإلاحاخــــــــة علــــــــى الخــــــــو اإلاباغــــــــز مــــــــن خــــــــالل مىاقــــــــر وقـــ

اإلا ضطــــات ماحمــــر الدراضــــة  أنــــه وعلــــى الــــزغت مــــن بنا الــــا علــــى بزماُــــات  ات إمكانُــــات جُــــدا  

وهى بزماُات ثدعت ث دًت واجهات  Horizon- وألاف    – Unicorn  الطُم ىني و الُىنُكىرن  

 آلاجي : محعددا وإثاخة واجهات محعددا عن
 

 

  اضـــ زت الدراضـــة الحدلُلُـــة لىاقـــر ال هـــارص والخ ـــ ُالت اإلاحكـــمنة فسالـــا عـــن قـــعا

 الزبو بين الخ  ُالت اإلاطترجعة

   غُا  للكبو الاضخنادي ثػكل  امل 

  قعا  إثاخة اإلاالخة والحاىل عدر الخ  ُالت 

 - ألاخزي  غُا  الزبو بين اإلاعلىمات داخل ال هزص واإلاعلىمات اإلاحاخة عدر ال هارص 

  ىــــــذا إلــــــى جانــــــب ىــــــذو ال هــــــارص ال ثــــــدعت اضــــــحخداو نمــــــى مل فزبــــــز مــــــر مــــــا ًــــــىفزو مــــــن

 خؿا ـ عدًدا لِظ اقلها اىمُة الاخذ بمبدأ فهزضة الحد الادني  

 

ع ــــــظ جــــــدول     ( م ارنــــــة بــــــين اإلا ضطــــــات ماحمــــــر الدراضــــــة وفــــــ  اإلاعــــــاًير الدولُــــــة لح ُــــــُت 2َو

 الخ  ُالت الببلُىجزافُة 

بععين اإلاؤصضعاث مجخمععع الدراصععت وفععم اإلاععاًير الدوليععت لخليععي  الدسععجي ث  ( ملارنععت2حعدول )

 تالببليوحرافي
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:اخلالصة  
 

ة فهارص اإلاخهىنات اإلاحاخة عدر مىاقر م ضطات التراذ العزبي وف   خلؿد الدراضة ل اىٍش

 عناؾز ث ُُت بىابات اإلاعزفة  إلى ماًأجي:

 

 

معاًير الح ُُت    ؾُاغة اإلادحىي  قبو اإلادحىي  جطمُة اإلادحىي  الحعامل آلالي  

 z39.50ال ًدعت 

 

ال ثخبر ؾُ  

ة  ي جطمُة  معُاٍر

 اإلادحىي 

 

ال جػحمل على مل ات 

 اضمات اضخناد 

ٌػحمل على ملا  _ ال 

 اضخناد مىقىعات

عناؾز وؾا مبطهة 

ة لؿُاغة  غير معُاٍر

 اإلادحىي 

 

فهارص وسارا 

 الث افة

 

 z39.50ال ًخبر ؾُ   الًدعت

 جطمُة اإلادحىي 

ال ًدعت مل ات الكبو 

 الاضخنادي

 

عناؾز وؾا غير 

ة  معُاٍر

مىقر الدكحىر 

دان  ٍس

 z39.50 ًخبر ؾُقة  ال  ًدعت

ة  ي جطمُة  معُاٍر

 اإلادحىي 

ال ٌػحمل على مل ات 

 قبو اضخنادًه

عناؾز وؾا غير 

ة لؿُاغة  معُاٍر

 اإلادحىي 

غب ة اإلاخهىنات 

 العزبُة

ال ثخبر ؾُ   z39.50ال ًدعت 

ة  ي جطمُة  معُاٍر

 اإلادحىي 

 

ال ٌػحمل على ملا 

 اضخناد مىقىعات

عناؾز وؾا مبطهة 

ة لؿُاغة  غير معُاٍر

 اإلادحىي 

مزكش اإلاخهىنات 

د  الكٍى

 z39.50ًدعت 

xML, 

ًخبر ؾُقة 

ة مارمل(  معُاٍر

ًخُذ مل ات اضخناد 

اضمات ومىقىعات 

 ومكانش

معاًير دولُة م ننة 

 لؿُاغة اإلادحىي 

مزكش اإلال  فُؿل 

للدراضات 

 -الاضالمُة 

 اإلاخهىنات

ال ٌػحمل على مل ات  ؾُقة مارمل     z39.50ًدعت 

 اضخناد

دولُة م ننة معاًير   

 لؿُاغة اإلادحىي 

فهزص  ىكب 

 اإلاعزفة
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ٌعــد  كــز اإلاىقــر معلىمــات خ ُ ُــة عنــه وعــن إدارثــه و ال ــا مين علـــى  : اإلاصععداكيت 1

ـــر  ــ ــــي مىاقـ ـــــُة   ــ ـــــذو الخاؾـ ــــىافزت ىـ ـــــد  ثــ ــــر ، وقـ ـــــداقُة اإلاىقــ ـــــاًير مؿـ ـــــد معـ ـــــزو اخـ أمـ

ؤلافــادا مــن خــدمات البىابــات ذا إلــى جانــب إمكانُــة اإلا ضطــات ماحمــر الدراضــة  ىــ

  دون مػ ة الدخىل عدر  لمة ضز أو إنػات خطا  خاؽ 

: قــــدو مدحــــىي ال هــــارص اإلاحاخــــة عدــــر مىاقــــر م ضطــــات التــــراذ   ــــى غــــكل اإلالخععععوى  2

نصــــ ى محمثــــل  ــــي الخ ــــ ُالت الببلُىجزافُــــة وغــــا  عــــن اإلادحــــىي مل ــــات الؿــــىت 

  واقحؿزت مل ات الؿىر على عدد مددود من اإلاىاقر كما أوضحد الدراضة  

ي ال ُــد  : ثـىفز إلاىاقـر م ضطــات ماحمـر الدراضـة البنـات الحن ُمـالخنظيمع   البنعاء 3

خُــ  غــملد اإلاىاقــر ماحمــر الدراضــة  عنــىان اإلاىقــر ربــد  مناضــبحه وداللحــه علــى 

 ال هة ال ي ث ىو على أمز ىذا اإلاىقر، رت مكان ؤلانالق 

:ٍو ؿــد بــه النــىاني ال نُــة  لقــات الدرماــة اإلاطــحخدمة  ــي ثؿــمُت   الخلنعع  البنععاء 4

ىاقــر بـــأكخر مــن محؿـــ ذ، اإلاىقــر وعالقلالــا بـــشمن الاضــحاابة، إمكانُــة ثؿـــ ذ ىــذو اإلا

وضـــــــهىلة اإلانـــــــاورا وث نُـــــــات العـــــــزف(   وقـــــــد كػـــــــ د الدراضـــــــة مـــــــدي الحاجـــــــة الـــــــى 

 بزماُات مطاندا   ي اإلاىاقر ماحمر الدراضة               

ػـــير ىـــذا العنؿـــز إلـــى اإلاعلىمـــات اإلاحاخـــة بـــاإلاىقر وجػ    :  اإلاعلومعععاح  البنعععاء 5 ــــــَو ــ مل  ـ

واإلاىقـــىعُة ونـــزق البدـــ  ومؿـــدر اإلاخهىنـــة  ماـــال اإلاعلىمـــات ودقـــة اإلاعلىمـــات

 ونزق إثاخلالا(   وقد كػا الحدلُل جىدا البنات اإلاعلىماجي  

ـــد الال ترونـــي 6 ؤلاعـــالن    -  كػـــ د الدراضـــة عـــن اعحمـــاد نـــزق للح اعـــل غـــملد الدًر

وجــىد بــا  رابــد بال دًــد  ــي اإلاىقــر _ وجــىد مكــىن خــاؽ  –عــن ال دًــد  ــى اإلاىقــر 

  جانب اإلاطح ُدًن با ضةلة اإلاح زرا من

ـــــل  7 ـــار ثعــ ــ ـــــب افح ـ ــــى جانــ ــ ـــــدود ، إل ـــكل مدــ ــ ـــــة  ثػـ ــــة اإلاحاخــ ـــــدمات الح اعلُــ ـــل  الخــ ــ عمـ

 البىابات لخدمات الحىاؾل اجحماعي  ال ِظ بىمل  

 ثىفز مدز ات بد  داخلُة جعمل ب  اتا مددودا   8

  ثىفز إمكانُات عدا للحعامل مر النحا ج: ثددًد، نباعة، وإرضال 9

ا وغير خدً    ثؿمُت  مع ت ىذو البىابات 11  ثطُو جدًّ
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ـــة ممـــا ٌػـــكل عـــىار  ـــي اإلادحـــىي  11 ثعـــل البىابـــات لـــت ثخـــل مـــن أخهـــات إمال ُـــة وندٍى

 الزقمي العزبي 

هة اإلاىقر  12  افح اد ثعل البىابات  لخٍز

 نىعُة ؤلاخؿا ُات  اإلاحاخة مددودا ال ا دا للمطح ُد  13
 

 توصيات الدراشة:
 

 انلالد إلُه الدراضة من نحا ج ثىص ى الدراضة باالجي :  ي قىت  ما
 

وننُـة محكاملـة البنـات ثدؿـز  اإلاخهـىم العزبـي    الحـزؽ علـى ثـىافز ببلُىجزافُـات 1

 ـي م انــه اإلاخحل ــة وثـىفير من ىمــة مىخــدا إلاعال ــة اإلاعلىمـات لحد ُــ  الحكامــل  ــي 

 أنػهة بنات ال هارص الىننُة اإلاىخدا على مطحىي العالت العزبي وؤلاضالمي 

د اإلاخهىنات  ى رى الا الزقمي  والحزؽ على بزثى ىالت 2 الزبو  ثىفير بزماُات ثكٍى

 بين بىابة ال هزص ومحؿ دات وبزامج اضترجاب اإلاخهىنات  

ُــــات  3 ــــة للمخهىنــــات اإلازقمنــــة و ثــــىفير بزما ًــــة اإلال ُــــة ال  ٍز ثــــىفير بزماُــــات خما

ة اإلاطح ُدًن   الحد   من ىٍى

ــب  4 ز ال هــارص اإلاحاخــة علــى الخــو اإلاباغــز  ــي قــىت ثهــىر بِةــة الٍى العمــل علــى ثهــٍى

ز قاعــدا بُانــات وننُــة  للمخهىنــات العزبُــة وفــ  قــىابو معحمــدا ثكــمن وثهــٍى

 أمن اإلاخهىنات  

ـــــــب وغيـــــــرو مـــــــن  5 ب اإلا هزضـــــــين  ـــــــي بِةـــــــة الٍى قـــــــزورا إعـــــــادا الن ـــــــز  ـــــــي ثأىُـــــــل وثـــــــدٍر

العمـل علـى إنػـات دًبلىمـات مهنُـة  اإلاطحادات  ي   ماـال ثن ـُت وإثاخـة اإلاعزفـة و 

لدراضــــــات محخؿؿـــــة  ــــــي ال هزضــــــة والحؿــــــ ُا وإدارا اإلاعزفــــــة وغيرىــــــا  ــــــي بــــــزامج ا

 العلُا بأقطاو اإلا حبات بال امعات العزبي 

إعادا الن ز  ى بزامج أقطاو اإلا حبات واإلاعلىمات  بال امعات العزبُة والعمل على  6

هة الدرامج الدراضـُة جطـمذ بخطـ ين اإلاطـحادات  ـى ماـال  إًااد مطاخة على خٍز

ز وفزاد وغيرىا بما ً ىل خزجس الا مـن الحعامـل مـر ثن ُت اإلاعزفة مثل اإلاُحاداثا وفٍز

 لل بــىل 
ً
ــة غــزنا ألُــات اإلاعزفــة وإدارتالــا والخػــدًد علــى جعــل إجــادا اللقــة ؤلاناليًز

 لحىاؾــــل اإلاهنــــين مــــر أدوات العمــــل اإلا دمــــة لهــــت و اإلاحاخــــة 
ً
 كبيــــرا

ً
 نالــــا ثمثــــل عا  ــــا

 عدر غب ة ألانترند
ً
 أخُانا

ً
   ماانا
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ــــــد مــــــن الدراضــــــات خــــــىل ثن ــــــُت اإلاخهىنــــــات العزبُــــــة 7 ــــة  ً تــــــرح مٍش ــــىت البِةــ ــــي قــ  ــ

الزقمُــة وسٍــادا الــىعى  الــا واثخــا  الحـــدابير الالسمــة تعــادا بنــات ال هــارص العزبُــة  ـــي 

 البِةة ؤلال ترونُة لححىاف  مر ألان مة الحدًثة 

 

 أوال: املصادر العربية:

ب: 2117البادي  ىند على   1 ( مىقر مزكش اإلال  فُؿل للبدىذ والدراضات الاضالمُة على الٍى

ـــــدددراضــــــــــــــــــــــــــــــــــة خا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مُة عـ ــــة ث ٍى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى  13لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة الانــــــــــــــــــــــــــــــــــالب ًىنُــــــــــــــــــــــــــــــــــى 2117 ًىنُــ (  ثــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍر

2113                          http://www.cybrarians.info/journal/no4/internet.htm 

ـــة م ضطـــات اإلاخهىنـــات  ـــي ضـــلهنة 2112ال ـــابزي   فانمـــة عبـــد  خمـــىد   2 ( قُـــاص جاىٍش

قطــت دراضـــات   –عمــان للخػــارمل  ــي ن ــاو جعـــاوني وننــي مىخــد / اغــزاف نعُمـــة خطــن جدــر

 جامعة الطلهان قابىص   أنزوخة ماجطحير  – لُة آلادا   –اإلاعلىمات 

ب خلُ ة، مدمىد عبد الطحار  ال ُل الثاني من خدما 3 ت ؤلانترند: مدخل إلى دراضة الٍى

ة الانالب : أكحىبز  -(  2119 مارص  18ب  - cybrarians journal -  1 2واإلا حبات  1 2 ثاٍر

محاح  ي:  - 2113،

&view=articontenthttp://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_

29&Itemid=130-02-10-20-05-&catid=164:2009-----20--cle&id=38220  

الانترنـد العزبُـة  ـي ماـال اإلا حبـات واإلاعلىمـات :  مىاقـر ( 2119خلُ ـة، مدمـىد عبـد الطـحار  4

ة الانــالب: أكحــىبز ، -  2115، مــارص 4ب  - cybrarians journal -دراضــة ثدلُلُــة    - 2113ثــاٍر

 http://www.cybrarians.info/journal/no4/internet.htm                        : محاح 

 (   فهـــارص اإلا حبـــات العمانُـــة العامـــة : الىاقـــر والحدـــدًات   محـــاح  ـــى2111الشىُمـــى   ؾـــالح   5

ة الانالب ًىنُى   http//knol.google.com/k/Zuheimi:                                2113ثاٍر

(  واقـــر رقمنــه اإلاخهىنــات ثطـــلهنة عمــان  اإلاـــ ثمز 2111الشىُمــى  ؾــالح وال ـــابزي   ضــُا   6

 جامعة كمدرمل–الطادص ل معُة اإلاخهىنات العمانُة 

ة الانالب (   دور ث نىلىجُا اإلا2112سىير  خاف ي   7 علىمات  ي خ ل اإلاخهىنات العزبُة  ثاٍر

 http// Alyaseer.net:2113ًىنُى

http://www.cybrarians.info/journal/no4/internet.htm
http://www.cybrarians.info/journal/no4/internet.htm
file:///F:/k
file:///F:/k
file:///F:/k
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ــــة 2116الطــــــعُد  ضــــــلىي   8 ـــــات الىظُ ُـــ ــــى مل اإلاحهلبـ ـــين بنمــ ــ ـــــدي اإلا هزضــ ــــاجي لـ ــــىعى اإلاعلىمــ ( الـــ

ل معُـــة اإلا حبـــات  للخ ـــ ُالت الببلُىجزافُـــة فزبـــز: دراضـــة اضـــحهالعُة  اإلاـــ ثمز الثـــاني عػـــز 

 2111فزب الخلُج العزبي مط و  –اإلاحخؿؿة 

(   أوقاب اإلاخهىنات  ي الىنن العزبـي : اإلاخهـىم العمـاني 2111الػِباني  ضلهان مبارمل   9

 نمى جا (الندوا ؤلاقلُمُة للمخهىنات  ي الىنن العزبي  مط و

الانترنـــد :دراضـــة  ( فهـــارص اإلا حبـــات العزبُـــة اإلاحاخـــة عدـــر غـــب ة2115غـــاىين، غـــٍزا  امـــل  11

ة الانالب  مُة  ى قىت ثىؾُات ؤلافال   ثاٍر  Journal cybrarians.info.7/11/2012 ث ٍى

(  بىابـــــات ماحمـــــر اإلاعلىمـــــات واإلاعزفـــــة : دراضـــــة ث ُُمُـــــة للبىابـــــات 2113عبـــــد الهـــــادي   دًنـــــا  11

 قهز  –للم حبات واإلاعلىمات  الدوخة  العزبُة  اإلا ثمز الثال  والعػزون لالثداد العزبي

ــــي   12 ــــادي   فحيــ  (إعــــــداد اإلا هــــــزص  ــــــي بِةــــــة إل ترونُــــــة : دراضــــــة لدــــــرامج الحأىُــــــل  2115عبــــــد الهــ

ب  ي مؿز    ة الانالب ًىلُى   6ب - -والحدٍر   Journal cybrarians.info 8:2113ضبحمدر ثاٍر

ـــى الخــــو اإلاباغــــز واإلاعــــاًير  (  ال هــــارص العزبُــــة اإلاحاخــــة2111عبــــد الهــــادي   مدمــــد فحيــــي   13 علـ

  2111نىفمدر  -/ًىنُى 2 ب 16الببلُىجزافُة ال ُاضُة   مالة اإلال  فهد الىننُة   مج 

( البىابـــات العزبُـــة اإلاحخؿؿـــة  ـــى ماـــال اإلا حبـــات واإلاعلىمـــات :دراضـــة 2111ع ُ ـــي   ناللـــة   14

  لُة آلادا   –جامعة بنالا  –ثدلُلُة /اغزاف مدمد فحيي عبد الهادي   انزوخة دكحىراو 

ــــعُد   15  -(   بىابـــــات اإلا حبـــــات ال امعُـــــة : عناؾـــــزىا  ثؿـــــمُمها   بنا ىـــــا  2117فهـــــُت   عمـــــز ضـ

 ( 2117 ًناًز  1  ب27ص –مالة اإلا حبات واإلاعلىمات العزبُة 

مُــــة 2111قاضــــت   عــــانا الطــــُد   16 ة : دراضــــة ث ٍى ( بىابــــة اثدــــاد اإلا حبــــات ال امعُــــة اإلاؿــــٍز

 (2111  ًىلُى 3 ب  31ص  –واإلاعلىمات العزبُة  مالة اإلا حبات -ثدلُلُة  

 RSS Rich site  ( اضـــحخداو ث نُـــةخ اإلالخــــ الـــىا ي للمىقـــرخ2119محـــىلي، أخمـــد ضـــعُد   17

summary  ،ـــــات ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  اإلاعلىمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات ومزافــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر اإلا حبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي مىاقــ ــ ــ ــ ــ ــ ة الانـــــــــــــــــالب ًىلُـــــــــــــــــى    2119 ـــ ثـــــــــــــــــاٍر

2113 : http://www.cybrarians.info/journal/no4/internet.htm 

(  ندى قىاعـد منه ُـة ل هزضـة اإلاخهىنـات   النـدوا الاقلُمُـة 2111اإلاػىخى  عاًد ضلُمان  18

 للمخهىنات  ي الىنن العزبي   مط و

اإلاباغـز: دراضـة (   ال هـارص الاجحماعُـة اإلاحاخـة علـى الخـو 2113إلاؿزي  أخمـد خطـين ب ـز   19

ثدلُلُــــة للمحهلبــــات ال نُــــة والىظُ ُــــة لحؿــــمُت نمــــى مل عزبــــي / اغــــزاف مدمــــد فحيــــي عبــــد 

 انزوخة دكحىراو  –جامعة خلىان  – لُة آلادا   –قطت اإلا حبات واإلاعلىمات  –الهادي 

file:///F:/j
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(   رـــــىرا الحقُيـــــر  ـــــي ال هزضـــــة الىؾـــــ ُة  مـــــ ثمز جمعُـــــة اإلا حبـــــات 2119مكـــــي  ىػـــــاو فحيـــــي   21

ة  ال اىز واإلاعلىم  ات اإلاؿٍز
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Abstract: 

 

The  study   aim  to    investigate 

the  activities and  components 

of certain Arabian  manuscripts 

catalogues as   knowledge  gates 

contributing to the Arabic digital 

content on the web. Structure of the catalogues; contents, links as 

well as cataloguing services has been examined according to the 

international standards of cataloging. Analytical and descriptive 

approach has been adopted in the study. 

Results of the study could be summarized as follows: lack of 

standardized criteria   in cataloging of  manuscripts  available on 

OPAC, great variation in services of Arabic  manuscripts  

catalogues, necessity of developing system supporting the 

linkage among the different   Arabian  manuscripts  catalogues  

and reconstruct Arabian manuscript catalogues to be compatible 

with web 2.0 environment. 
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