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 وستخمص:

 ااملضيي    ت خ
ح
 ميين مبييع مجختييت املنخبيياثلاؽيييغت مييارك ملييي املعيييار املاييرامل تليييا

ح
م جيي، يييا

اجييم إصييخه ام  ملييا ياييري ميين  تضييي  ، انغييااىا فييي م خؾييع الدضييعي اث ميين الايير  املا يي  

 اخضيييخه م ىييي ا املعييييار لد يييجيع اج
ح
اعليييي اليييرأم مييين أ  ، ييييتى البيانييياث الببليوجرا دابيييعاميييا

   مييت أنييؽيييغت مييارك ميي   يي مذ مجختييت النخبيياث  غييهع راةييت مييا ياييري ميين نؾييع الايير  إ  

 BIBFRAMEجا م 
ح
امن ى يا دي أ وريور ، اجن ولوجيا املعلوماث جرلذ مجختت املنخباث معسا 

يئييت لإلنخاياى  مين د 2011مبيادرة إلاميار الببليييوجرافي لتبيادرة مين منخبييت النيونجرش مين عييام 

مبنييييت عليييي ؽييييغت ميييارك إليييي إميييار يايييوم داملعاتجيييت ال مرلسييييت للبيانييياث ميييت اؽييي ث ربيييه إليييي 

 . دع عرابه البياناث من ؽيغت ماركجدع ماناث دي

، في املنخباث املؾريت 21ات  ف ى و ال راصت إلي الخعرف علي اامت جنبيق مارك 

زم جد ي  ، ي الد جي ث اتج ي ةر إلياعـر ججاري املنخباث العامليت ااملؾريت في الخهج

ى مبادرة خت 21رك جنبيق مااملغن ث االعاباث الت  ااجرذ املنخباث املؾريت م   د ايت 

باث املؾريت ندو االخعرف علي م ي اصخع اد املنخ، الخدوى ندو إلامار الببليوجرافي

املؾريت إل خيار  إلامار  إلانخااى إلي ديئت الفررصت اتج ي ة اإلاجراملاث الت  اجه ت ا املنخباث

 .الببليوجرافي



  الببليوجرافي إلامارإلي ؽيغت  21من ؽيغت مارك البياناث  جهجير                 .ة ماىريار . د

 

 
 م2019 ألخوبر، 2، ع6مج              11          املجلت املؾريت لعلوم املعلوماث 

 -:متّيد  
 جؾيتيت امي  جيم  الببلييوجرافيع لوؽييانياث انتوذج دBIBFRAME  الببليوجرافي مارإلا 

مبيييييييادا البيانييييييياث املبرادنيييييييت تجعيييييييع البيانييييييياث  صيييييييخه اماإل ميييييييارك  معيييييييايير لخديييييييع مديييييييع 

ميارك التي   ر معياييافت   جم ت ألثر  اب ة دا ع ا ارج مجختت املنخباث امالببليوجرا ي

فييي  Henriette Avram ييرام أرث يييليدييع مدلرييا ميين مبييع ىي  الببليييوجرافي إلاميياري يي ف 

اأؽييييييبدذ ، نجرش دالو ييييييياث املخديييييي ة فمرينيييييييت  يييييي ى  بييييييرة الضييييييخي ياثبييييييت النييييييو منخ

ت فيييييييي الببليوجرا يييييييياملعييييييييار الايييييييومت لنغييييييير البيانييييييياث  1971عيييييييام  وى ليييييييددؽييييييييغت ميييييييارك 

 . 1973خد ة ااملعيار ال الي ددلوى عام امل الو ياث

ب مارك يجي أ  ؽيغت   (1)    (Roy tennant) ذنلتا زعم جن ولوجي املنخباث راي جي ا

 إلييييييي أس ييييييا أؽييييييبدذ م يتييييييت امضييييييخه مت  اييييييه فييييييي مجختييييييت املنخبيييييياث 
ح
أ  جهخفييييييت مغيييييييرا

 االاصبرجاع.امؾتتت لخنو  ؽيغت عـر اليط ؽيغت للخهسين 

منخبيييت النيييونجرش أ  ؽييييغت مييييارك ماميييذ عليييي جا يييياث يبليييي   لخيييب فييييي 2008افيييي عيييام 

أعل ييييذ برمجيييت الييييوم ا اري أصيييياليب العيييام إلدارة البيانييياث اأس ييييا ليييم حعييي  ججييي 40عترىيييا 

را الغيرلت املخهؾؾيت فيي إدارة ييأس يا حعامي ث ميت عيرلت زيف 2012منخبت النونجرش فيي 

،  خييق ميين نفييط العييامافييي امييذ ، البيانيياث لعتييع ديي يع ديانيياث مبرادنييت لؾيييغت مييارك

( افييييي نييييو تبر ات ييييالي MARCK) أعل ييييذ املنخبييييت عيييين نتييييوذج ج ييييي   ضييييتت مييييواد مييييارك

 إلامييييييييارصييييييييم  ئلل تييييييييوذج اأعييييييييادث حضييييييييتيخ  د الختييييييييا  ألثيييييييير ث املنخبييييييييت مغييييييييراع أؽيييييييي ر 

 BIBFRAME  الببليوجرافي

 -وصطمخات الدراسة : -2

 BIBFRAMEاإلطار البيموجرايف  -1

- BIBFRAME :-  الببلييوجرافي  إلامييار لعبيارة   خؾييار اعبيارة عينBilbiographic 

framework  رصيييييييي  دتعر يييييييت املفر  امصييييييخهلإل املييييييي مجتوعيييييييت ميييييين فدااث االاواليييييييب

 ال ظم. امؾتتت

 -ت ر:حعريع 
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، عب ات تي  ، دياناث مبرادنت لوؽع املؾادر نتوذج  (2008)معـو

 -:Resources Data From Work( RDFالعاً لوصف املصادر ) اإلطار -2

اىيييييو مفريييييوم جيييييري جنيييييويرو م ييييي  دقيييييت صييييي واث ، warwickااراييييييو  ميييييار ىيييييو ججضيييييي  إل 

 للعتع في مغراع
ح
اداجيا خللتي إميار م لينيو  تاىيو مؾي Dublin coreددلن لور  مؾاخبا

اليي منييوني   (RDFاؽييع املؾيادر) إميار عيبن  الويييب ايفنيو  ألجييع/ ميا ارامل البيانياث 

  -اصاصي  :

اييخم جييو ير جتهيلي  لغيت جيو ير جوصييعي   Schema امهنيه  data modelنتيوذج ديانياث

(XML) 

 (care,lagoze,1996) بيااث.خناللر ا ال توذج االت  ج عم ناع نتوذج عير 

 

  linked data املرتابطةالبياٌات  -3

 غيييير مؾييينيا البيانيييياث املبرادنيييت إلييي  مجتوعييييت مييين أ قيييع املتارصيييياث لنغييير البيانيييياث 

 (preez,2011  إل  مجتوعت من املبادا )املريهلت عل  الويب احضد 

 لأصتامل لألعيامل URISإصخه ام املعرف املوخ  للتؾادر  -1

في ؽييغت ال ؾيوؼ الدغيعبيت لهيت ييختنن  URISخ  للتؾادر ام املعرف املو صخه إ -2

 الباخهي  من الوؽوى لر و فصتامل

 ثرإدراج رااده ملعر اث املؾادر ف رى ختى يتنن إلدغاف أعيامل أل -3

 structured data  (care ,1996)املرلبتنغر البياناث  تمؾنيا يؾع م هجي

 تلييييي جا ييييياث الويييييب املعياريييييبنيييي  عاملييييي ج،  ابيييي ةلثيييير أ يتنيييين جرادنرييييا اجؾييييبذ ددييييي  

SPARQL, HTTP,URLS  جنيو   ذ ا تضيجااصم املعلومياث دنرياي  ح إلجاخت ه  جخوصت

 دنت ار اى ا يديذ للبياناث ا  جنو  مب ليات ماراملة

   The semantic web الويب الداللي -4
حعتيع للوييب  ج ي ة رايتا دأس  ال  ليتعبن  الويب   w3Cعر ذ اجداد عبن  الويب 

حضيييخنيت  دنريايي  مييا ميين   لرييا   تالع نبوجييي تعلييي الغيييبن املخاخييتي ربييه الوزييابق عليي
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ر البيييرامج ادمييج اجبييادى ىييي و البيانيياث عبيي مين يييتعييـر ىيي و الوزييابق اخضيييب دييع جنفييع 

 املهخلفت

 * web ontologyأٌطولوجيا الويب  -5
ع   لريييييا اؽييييياللغييييياث التييييي  ييييييخم مييييين اللغييييياث التييييي  جتهيييييع املعر يييييت أي امليييييي عبيييييارة عييييين 

الخنبيااث القيراريت لخد يي  ىيهيع املعر يت فيي مهخليع املجيا ث دديي  جتهيع فصيتامل 

Names  ف عاى  ئاث الهاب اث اجتهعVerbs ب اث الع ماث دي  الها   

 : 21صيغة وارك  -6
 اخضيخه م مجختيت املنخبياث ىي ا املعييار لد يجيع اجبي

ح
ادى البيانياث ملي املعيار املارا ألييا

نيياث االخواؽييع معرييا ك عبييارة عيين خسمييت جدخييوي عليي  البياوجرا يييت اح ييجيلت مييار الببلي

ا  يتنين ليي ظم إصيبرجاع البيانيياث مهيع جوجييع خؾي  البيانيياث الببليوجرا ييت املغييفرة 

 مخع دة في ؽيغت مارك اجعلرا مخاخت دنرق 

  Mappingتّجري البياٌات  -7

إعييييييادة ن ييييييي   اصييييييييت ايييييييخمخفو داملعلوميييييياث فصخفييييييو املدخوييييييياث الرمتيييييييت خيييييييي  يديييييي

ال ا ليييييييت فييييييي ؽييييييي  ج ييييييي  اجييييييخم عتليييييييت جدويييييييع أا ناييييييع  االريامييييييعالؾيييييييغت الا يتييييييت 

عبييييي اتجواد، جريييييسة ) عييييي  جرلييييييب البيييييرامج اف  Retrospective conversionالبيانييييياث 

 (.2008صامذ ، 

 -أِىية الدراسة : -3
اث يانييييييييييالبجهجييييييييييير ااى موفييييييييييوع لوس ييييييييييا أاى دراصييييييييييت جد يييييييييي ميييييييييينجرجييييييييييت أىتيييييييييييت ال راصييييييييييت 

عليييييي مضيييييخوي مؾييييير  الببلييييييوجرافي إلاميييييارمييييين ؽييييييغت ميييييارك إليييييي ؽييييييغت الببليوجرا ييييييت 

إلييييي  ييييير الخهجااخيييي ة جد ييييااى موفييييوع  اماديتيييييتخييييي    جوجيييي  دراصييييت ، االييييومن العر ييييت

 احع  ى و ال راصت فالي في ى ا املوفوع . الببليوجرافي إلامارؽيغت 

*http://www.w3.org/wiki/linkeddata 

 

 -ة الدراسة :كموص -4
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جنبت من أىتييت ال راصيت مغيهلت ال راصيت امليي عي م اجيود دراصيت عربييت ااخي ة جد يااى 

ا   جوجييييي  منخبيييييت عربييييييت لتييييي الببلييييييوجرافي إلاميييييارإليييييي مواعييييي   جهجيييييير البيانييييياثموفيييييوع 

متييييييا جعييييييع ال راصيييييت جاخؾيييييير علييييييي جد ييييييي   الببليييييييوجرافي إلاميييييارااخييييي ة جنبييييييق مواعيييييي  

اميي ي  الببليييوجرافي إلامييار جدويييع ؽيييغت خبيياث املؾييريت ندييوغيين ث التيي  حعييوق املنامل

داإلفييييا ت إلييييي عيييي م إملييييام العيييياملي  ، للخدييييوى إلييييي ديئييييت الفررصييييت اتج ييييي ة اصييييخع ادىا

، لتييا جرأيييب  عييك املنخبيياث املؾيييريت فييي عييي م BIBFRAMEؾييريت داواعييي  داملنخبيياث امل

 مين  اي  البيانياث 21ميارك  يريحغ
ح
لتيا أ  ملييع مين ، خهجييرع ي  الاييام  عتلييت ال  و يا

  ا .اتاجنبيا الببليوجرافي إلامارداواع   اىختاما ثاملنخباث في عامل ا العر ت أورر 

 -أِداف الدراسة : -5
 -الخاليت:دايق فى اف حضعي ال راصت إلي ج

  في املنخباث املؾريت  . 21الخعرف علي اامت جنبيق مارك 

 مييت  اتج ييي ة،جييير إلييي الد ييجي ث الخهفييي  العامليييت ااملؾييريت عييـر ججيياري املنخبيياث

 االخ في .عرح  نواث الخ ريب 

  في املنخباث املؾريت . الببليوجرافي إلامار إصخه ام داا تالخعرف علي 

 21اث املؾيييريت م ييي  جنبييييق ميييارك  ث االعابييياث التييي  ااجريييذ املنخبييياملغييين جدلييييع 

 ث .علي ى و املغن  اليفيت الخغلب  فييوجراالببل إلامارمبادرة الخدويع إلي  ىخت

 إليييييي ديئيييييت الفررصيييييت اتج يييييي ة  للخدوييييييعاملنخبييييياث املؾيييييريت  اصيييييخع اد دراصيييييت مييييي ى

 . الببليوجرافي ارإلامإل خيار الت  اجه ت ا املنخباث املؾريت  اإلاجراملاث

 إلاميييارجدويييع الد ييجي ث ميين ؽييييغت مييارك إلييي  اأدااثأعييرر ديييرامج  النغييع عيين 

 . افيالببليوجر 

 -سة:الدراتساؤالت  -6
 -حضعي ال راصت إلي إلاجادت عن الدضاا ث الخاليت:

  في املنخباث املؾريت ؟  21ما اامت جنبيق مارك 
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  هجيييييييير االخدوييييييييع إليييييييي الد يييييييجي ث املنخبييييييياث العاملييييييييت ااملؾيييييييريت فيييييييي الخ ججييييييياريميييييييا

 اما  نواث الخ ريب االخ في  ؟ ، اتج ي ة

 ؾريت؟ املببليوجرافي في املنخباث ما داا ت إصخه ام إلامار ال 

  ختييى 21االعابيياث التيي  ااجرييذ املنخبيياث املؾييريت م يي  جنبيييق مييارك  املغيين ثمييا 

  ث ؟ اليفيت الخغلب علي ى و املغن الببليوجرافي إلامارالخدوى إلي 

  إلييييييييي ديئييييييييت الفررصييييييييت اتج ييييييييي ة للخهجييييييييير املنخبيييييييياث املؾييييييييريت  اصييييييييخع ادمييييييييا ميييييييي ي ،

 ؟ BIBFRAME الببليوجرافي إلامار رخياإل املنخباث املؾريت  ت ااجه اإلاجراملاث الت  

   مييييا أعييييرر دييييرامج ا أدااث جدويييييع الد ييييجي ث الببليوجرا يييييت ميييين ؽيييييغت مييييارك إليييي

 ؽيغت إلامار الببليوجرافي؟

 -الدراسة : حدود -7
 -ات  اد املوفوعيت :

 إلاميارليي ؽييغت مين ؽييغت ميارك إ جهجيير البيانياث الببليوجرا ييتيد ااى البد  دراصيت 

إليييي ديئييت الفررصيييت اتج يييي ة  لإلنخايياىاملنخبييياث املؾيييريت  اصييخع ادامييي ي ، افيالببليييوجر 

 . BIBFRAME الببليوجرافي إلامار إل خياراملنخباث املؾريت  اجه ت ااإلاجراملاث الت  

 -ت:يات  اد السم 

صيخع اد ييت الا جاىس  اختيى 21جد ااى ال راصت املنخباث املؾريت م   د ايت جنبيق مارك 

 .  امذ إلان  امل من ال راصت ختى الببليوجرافي إلامارق جنبيبادرة مل

 -ات  اد املهانيت :

جييير البيانيياث جهاملنخبيياث ندييو  ااصييخع ادت ييخم ىيي و ال راصييت دييالبرليي علييي ميي ي جاىسيييت 

ا يتييا يليييي ، فييي أديييرز املنخبيياث املؾييريت الببليييوجرافي إلامييارإلييي ؽييييغت  ميين ؽيييغت مييارك

  :ال راصت عي تتوعت املنخباث مج

 منخبت اتجامعت فمرينيت . -1

 جامعت الااىرة . –املنخبت املرلسيت  -2

 املنخبت الاوميت السراعيت . -3
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 منخبت الااىرة النبري . -4

 بق الاوميت .منخبت دار النخب االوزا -5

 منخبت مؾر العامت . -6

 إلاصن  ريت.منخبت  -7

 -وٍّج الدراسة : -8
امل ييييا ج ا ألثرىييييا   أنضيييب خييييي   عيييي ي امليييي انتح هج املضييييختييي  ىيييي و ال راصييييت عليييي املييييحع

 فييي ال راصيياث التيي  جرلييس عليي  جتييت البيانيياث اات اييابق عيين الظيياىرة لتييا فيييي 
ح
إصييخه اما

 ل  يا مين أجيع النغيع عين فافياع الاابتيت الوامت اجدليلرا اجفضيرىا ا إصخه ؼ د

 دنخابج  عليت جفضر الظاىرة دالفعع ب  ف اتخراج 

 -: البياٌات أدوات مجع
ي فييييي املؾييييادر املهخلفييييت صييييوامل املنبوعييييت أا إلالنبرانيييييت ميييين نخيييياج الفنيييير مراجعييييت إلا  -1

 املخاخت.مواع  البياناث 

 2015- 2013وماث إلانخاج الفنري العر ت في مجاى املنخباث ااملعل -أ

 ماع ة دياناث الرادي -ي

 - ع عل  مواع  البياناث الخاليت:إلام -ج 

- Information science Abstract (ISA)  

- ABI_Inform 

- Library and Information Science Abstract (Lisa) 

- Science Direct 

  ماع ة دياناث امل ظومت مخاح عل  الراده الخالي  -

HTTP://0810950sk.1104.y.http://search.mandumah.com/mp/b.ekb.eg  

 -املوامت املخاخت عل  عبنت إلانبرنذ: -د

- http//www.loc.gov/bibframe 

- http//www.data.europeana.ey 

http://0810950sk.1104.y.http/search.mandumah.com/mp/b.ekb.eg
http://0810950sk.1104.y.http/search.mandumah.com/mp/b.ekb.eg
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- http//data.Europeana.ew/download/2.0  

-  http// www.SChema.org    

- http//www.Libhub.org   

لوؽع املؾادر ا إجاخ  ا في ديئت  BIBFRAMEمومت مؤجتر ال توذج املعياري  -ه

  http://cybrarians.org/about.bibframe.html-الويب مخاح عل  الراده الخالي :

مخاح عل  الراده  RDAمومت مؤجتر مواع  الفررصت في الار  ات ادي االعغرين  -ا

 : الخالي

http://cybrarians.org/rda. html 

، البوادت العربيت للتنخباث ااملعلوماث،  نت عتع  مضخابع الفررصت في مؾر  -ز

 2017الااىرة، 

 فيييي جهجيييير البيانييياثنخبييياث املؾييريت امل خع ادت مراجعيييت خيييوى ميي ي جاىسييييت ااصيييمابتيي -2

اصخفضياراث  اجدخيوي عليي مجتوعيت الببليوجرافي إلامارإلي ؽيغت  21من ؽيغت مارك 

 *-:من ا 

ميارك  إصيخه امجياري   –فيي املنخبياث املؾيريت  21مراخع جنوير ميارك  – 21اامت مارك 

ييييييير جهجمغيييييين ث  – الخ فييييييي  نييييييت  – 21مغيييييين ث مييييييارك  –فييييييي املنخبيييييياث املؾييييييريت  21

 - الببلييوجرافي إلاميارمي ي جابيع العياملي  لؾييغت  – نت جي ريب العياملي   – البياناث

 .  الخهجيريت في عتل ااث املضخه متالبرامج افد

 -: 21املاادلت الشخؾيت مت العاملي  ال ين  ضخه مو  ؽيغت مارك  -3

امعيييت دتنخبيييت اتج إلاصيييد اديمضيييئوى القيييبه  .ماادليييت يخؾييييت ميييت أ/ عييياديت ات  فيييت

 . 27/7/2015فمرينيت دخاري  

علوميياث نخبيياث ااملأصييخاذ امل*مييام دخدنيييم مابتييت املراجعييت أ/د.مدتيي   خحييي عب الرادي.

 الااىرة معتجا –

 . 29/7/2015دخاري   Joy.Cataloging and metadata (Auc)يخؾيت مت  تماادل -أ 

ف يييت داملنخبييت الاوميييت إدارة إلاعيي اد ال .ماادلييت يخؾيييت مييت أ/ ىالييت ؽيي ح اليي ين  -ي

 . 27/7/2015السراعيت دخاري  

http://www.schema.org/
http://www.libhub.org/
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 يييت دار لعامييت للغييئو  الفارة اإلاد .ماادلييت يخؾيييت مييت أ/ مجيي ي جييرجط صييليتا  -ج

 . 30/7/2015لوزابق الاوميت النخب اا

 . 25/7/2015منخبت مؾر العامت  .ماادلت يخؾيت مت أ/ أخت  أما  -د

 –لبيير أ ؾياةت منخبياث املنخبيت املرلسييت  .درماادلت يخؾيت مت أ/ إيتا  عب  الايا -ه

 .19/7/2015جامعت الااىرة دخاري  

   -: ةسات السابكراالد -2
 -:العربيةالدراسات 

 : BIBFRAMEأواًل: دراسات حوه اإلطار الببميوجرايف 

: الخهامييييع املعرفييييي(. دار الع ميييياث الببليوجرا يييييت فييييي 2018النغييييرحت ، مييييؤمن صييييي  ) -1

 جرافي يت ججريبيت ل توذج إلامار الببليو دراصت جدليل

 -ى  ذ ال راصت إل  :

نوينيييييييت ت االبنييييييت الخؽييييييعي  البنييييييت املفاىيتييييييي جدلييييييع مبييييييادرة البيانييييياث املبرادنييييييت علييييي  -

 االبنيت الوويفيت اجد ي  أاج  إصدهتار ى و املبادرة في  رارش املنخباث 

جييرد للعتييع امبيعييت النيانيياث ا خييي  املفرييوم املجدليييع مبييادرة إلامييار الببليييوجرافي ميين  -

الخهاميييع أنتيييال الع مييياث الببليوجرا ييييت ديييي  النيانييياث اميييا جدتلييي  مييين  يييرؼ لخداييييق 

 :جوؽلذ ال راصت إل  نخابج أىترا ارجي لفرارش املنخباث ا عل  الؾعي  اتخ

ميييي مذ ال راصييييت جؾييييور مابييييرح لينييييو  دتهادييييت  ارمييييت مريييييق جايييي مرا ال راصييييت تجعييييع 

ربيت مادرة عل  جهجيير انغير الد يجي ث الببليوجرا ييت التي  جتلنريا  رارش املنخباث الع

 bibframe vocabulary 2.0من ؽيغت مارك إل  ؽيغت 

 ىييييي  ذ  BIBFRAMEالببلييييييوجرافي إلاميييييار  .(2015)مدتييييي  عبييييي  ات تيييييي  ،معييييـو  -2

 إلامييار الببليييوجرافي اجد ييي  مخنلبيياث اأىيي اف  إلامييار ال راصييت إلييي الخعييرف علييي مبييادرة 

 . Zepheiraالببليوجرافي في عرلت  إلامار داإلفا ت إلي مراخع ج في  ، ببليوجرافيال

فييييييي  BIBFRAMEليييييييوجرافي إلامييييييار البب دارة مبييييييادرة (.2014صييييييي  )النغييييييرحت، مييييييؤمن  -3

 دراصت جدليليت : جدايق جودة ا عاليت  رارش املنخباث
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 -ى  ذ ال راصت إل  :

  FRBR ال تيييياذج املفاىيتيييييت  ي عابلييييتالنغييييع عيييين أاجيييي  الاؾييييور امييييوامن القييييعع فيييي

الببليييييييوجرافي االتيييييي  مانييييييذ الضييييييبب الربيويييييي   ارامل الخوجيييييي  ندييييييو جنييييييوير نتييييييوذج إلامييييييار 

مييين دعيييم اللغيييت  BIBFRAME غيييع مديييرر ؽييييغت : اصيييت إلييي  نخيييابج أىتريييااجوؽيييلذ ال ر 

العربيييييييت فييييييي إنغييييييامل الد ييييييجيلت الببليوجرا يييييييت اذلييييييو لعيييييي م م رجيييييي  عليييييي  جتييييييييي ا إدراك 

 اث عل  ؽعي  اللغت العربيتالع م

 :RDAاملصادر و إتاحتّا   دراسات حوه وصف: ثاٌيًا

جا يييي  الفررصيييت وم ييييت فيييي جنبييييق دار املنخبيييت ال (.2016تاعيع ) لود،متييي اح إصييي -1 

 في مؾر:دراصت املخنلباث ا إلامهاناثالعاملت اتج ي  اؽع املؾادر ا إجاخ  ا 

 ى  ذ ال راصت إل  :

عيييار اتج ييي  ا ؾابؾيي  امنوناجيي  دئعخبارىييا ميين املخنلبيياث فصاصيييت عييـر دنيييت امل -أ

 للخنبيق اج في و 

 في جنبيق املعيارلعاملت خباث الوم يت عل  املضخوى اناملرؽ  ججاري  -ي

 :  اجوؽلذ ال راصت إل  نخابج أىترا

جدليييييع إمهانيييياث املنخبييييت الوم يييييت املؾييييريت ميييين  يييي ى ع اؽيييير الخدليييييع البي يييي  الربييييا ي 

swot  ابيييييا  الفيييييرؼ اعييييـر إمهانيييياث املنخبييييت االخعييييرف عليييي  ناييييال الاييييوة االقييييعع

 م يت املؾريتاال   ي اث أمام املنخبت الو 

دراصيييييييت : معييييييييار اؽيييييييع املؾيييييييادر ا إجاخ  يييييييا اام. (2014مل  يييييييوزي )يتاالغيييييييالسعفرانت، -2

 إلصخه امرا في املنخباث العربيت جدليليت ججريبيت 

  الخغيييييراث التيييي  أدث إليييي  الخفنييييير فييييي إؽيييي ار مواعييييي  ىيييي  ذ ال راصييييت إليييي  الخعييييرف عليييي

ااملعييييايير   RDAينرخيييي  معيييييار رصييييت ا إلاييييامل القييييومل عليييي  الع مييييت دييييي  مييييا رج ييييي ة للف

 ليت ف رى ال ا 

دأمضيييييييييام  RDA(. مييييييييي هج مابيييييييييرح لخييييييييي رخط معييييييييييار 2014مؾييييييييينفا،منى عبييييييييي الفخاح) -3

 دراصت ججريبيت : املنخباث ااملعلوماث داتجامعاث املؾريت
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مييين خييييي  النغيييأة االريييي ف م ييي  امنوناجيييي    RDAىييي  ذ ال راصيييت الخعييييرف علييي  معيييييار 

 ار من   ى  نت مابرخت للخ رخط امعر ت ليفيت ج رخط املعي

. مضيخابع مواعي  الفررصيت فنجليو أمرينييت فيي الخديوى (2009ؽاتا،صرير إدراىيم ) -4

   RDAإل   AACRمن 

   AACRاجرذ مواع  د ي  املغن ث الت  ا ى  ذ ال راصت إل  ج

   RDAفصباي الت  أدث إل  ورور 

ىيي و الاواعيي  فييي  إلصييخه ام اإلاعيي اد RDAامواعيي   FRBRلغييع الع مييت دييي  نتييوذج 

 ث العربيت املنخبا

 ثاٌيًا: الدراسات األجٍبية:

  BIBFRAMEأواًل دراسات حوه صيغة وارك واإلطار الببميوجرايف 

صييت مراخييع إنخايياى  رييارش املنخبيياث لخنبيييق ( ج االييذ ال را(Amanda , 2017دراصييت  -

فييييي جدوييييع الد ييييجي ث  مبيييادرة إلاميييار الببليييييوجرافي فيييي منخبييييت النيييونجرش االتيييي  جختهيييع

 لؾيييغت مييارك إليي  نتييوذج الببليوجرا ييي
ح
ميين  يي ى  bibframe vocabulary 2.0ت ا اييا

   نييت عتلييت جهجييير البيانيياث ت ايوى الوؽييع الببليييوجرافي امييا  مين نخييابج ال راصييت أ

 الخدويع الت  م م  ا منخبت النونجرش في جهجير البياناث جدضم دالفاعليت اال جاح 

ت ملغيييارل لوصييييلتالببلييييوجرافي  ار إلاميييي يييامػ ىييي ا البدييي   ((tharani , 2014دراصيييت  -

 منخبيت دواصينتناش ئ جم جؾتيت   إمار الببليوجرافي  إلامار اأ   الببليوجرا يتالبياناث 

 م ظومييتاي يي ف الييي جعييع الويييب)) ، املبرادنييتاصيياش البيانيياث النييونجرش اياييوم علييي 

ىييي و ر يييت مضيييخوي البي يييت الخدخييييت احضيييخه م ديانييياث (( احعتيييع البيانييياث املبرادنيييت عليييي 

الببليييييوجرافي   إلامييييار: راصييييت ميييي هج دراصييييت ات الييييت ايد ييييااى اتجييييسمل فاى ميييين البديييي ال 

 يييخؿ عتليييت ج فييي  : ف يييراتجيسمل اي يامػ البيانيياث املبرادنيت فييي صيياق املنخبيياث أمييا 

 ة مت البياناث الوؽفيت داملنخباثالببليوجرافي  نوة دهنو  إلامار 

الببلييوجرافي االتي  حغييير  اإلميار د ت اؽي برنيذالانعتيع عبير ارعيت ( Snow,2014دراصيت ) -

ؽيغت مارك اجا يم جد ي  خيوى صيير عتيع مبيادرة  اصدب اىإلي ىع ى اك فرارة إلي 
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لخدوييييييع  راإصيييييخه اموجرافي االخعيييييرف عليييييي فدااث املجانييييييت التييييي  يتنييييين الببليييييي إلاميييييار 

فماديتيييت لتييا أىييخم أعقييامل املنخبيياث ، جرافيبليييو الب إلامييار سييج ث مييارك إلييي سييج ث 

 الببليوجرافي صوف يدع مدع معيار مارك في املضخابع . إلامار   دورعت العتع أل 

ييييييع سيييييج ث  ريييييارش املنخبييييياث اليييييي جرليييييس ىييييي و ال راصيييييت عليييييي جدو  (Cole,2013دراصيييييت ) -

 التيييييي  21 مييييين سيييييج ث ميييييارك تججربيييييي تتوعييييييمج إصيييييخه اما  مفخوخيييييت مبرادنيييييتديانييييياث 

 منخبيتفيي  إلي يوي  تي افا   جامعي راصت الأعادث الالع لخاي رمتت ، لتا  30جؾع 

راادييييييه االخدويييييييع الييييييي الويييييييب اليييييي  لي دييييييالخوا ق مييييييت  إلفييييييا ت ييييييياراث UIUC)) اربانييييييا

 ( RDF) تدؾيغ املفخوختدنت البياناث املبرا

( أ  ؽيييييييغت ميييييارك حعختيييييي  فيييييي اؽييييييفرا ملؾييييييادر Almen,g,2012لتيييييا أاريييييي ذ دراصيييييت ) -

اؽيع أجيسامل لفؾيوى لخياي أا مااليت ن علوماث عل  مضيخوى الوزيايت  ايه  ي  يتنيامل

 عل  الويب 

علي اتخيه املباعير التي   املخاختالفرارش   راصتالج االذ ( Myernik,m,2010دراصت ) -

 تات الييي دراصيييتفيييي عيييهع ميييارك، ااصيييخه مذ مييي هج  دبليوجرا ييييتليييي ح يييجي ث حغيييتع ع

 .تالد جي ث دنضب مليل مارك حضخه م في الي أ  معظم خاوى  ال راصتاجنخه  

 ميييييار  ديييييي  ؽييييييغت ميييييارك ميييييت ال تيييييوذج leif,Anderson,2004امييييي مذ دراصيييييت ) -
ح
( جارييييييرا

 النيييين اليييي نتارمت للفررصييييت االيييي ي أ يييياد فييييي أ  ؽيييييغت مييييارك    عيييي  ن
ح
 مخجانضييييا

ح
توذجييييا

ار أ يير يدضييم دالخجسبييت ا أ  عتلييياث الخهجييير للبيانيياث الببليوجرا يييت دي يي  ابييي  أي معييي

ؽيييييعي  ات ايييييوى  ا  اييييي ا  ليييييبعك البيانييييياث علييييي دالع يييييي  مييييين املغييييين ث أدرزىيييييجدضيييييم 

 الفرعيت 

  RDAوصف املصادر و إتاحتّا دراسات حوه : ثاٌيًا

إل  املراجعت العلتيت الت  ج االيذ املعييار اتج يي  ( ى  ذ ال راصت tosak,2013دراصت) -

RDA تعيييييييار اتج ييييييي  ميييييين  يييييي ى اأصخعرفييييييذ ال راصييييييت مقييييييايا الخيييييي ريب االخنبيييييييق لل

 لو الاقيت الذ جال راصاث الت  ج ا

( ج االيييييييييييذ ال راصيييييييييييت الوؽيييييييييييع الببلييييييييييييوجرافي االقيييييييييييبه khairy,iman,2013دراصيييييييييييت ) -

 للتعيار اتج ي  زم د أث 
ح
راصت دخا يم نظيرة عاميت علي  املعييار امتيى ال إلاصد ادي ا اا
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ف علييييييي  الد يييييييجي ث ييييييييخم جنبياييييييي  ، الييييييييع ج االيييييييذ فجيييييييسامل العتلييييييييت للتعييييييييار االخعييييييير 

ـ مييييي ى جيييييأزير ىييييي ا ديت للتعييييييار ا أس يييييذ الباخهيييييت دراصييييي  ا  عييييير الببليوجرا ييييييت اإلاصيييييد ا

 عيار اتج ي  عل  الفررصت العربيت امل

رة عامييييييت عليييييي  معيييييييار اؽييييييع املؾييييييادر ا ( ميييييي مذ ال راصييييييت نظييييييkopyek,2013دراصييييييت) -

ذ الفييييرق دييييي  إجاخ  ييييا اليفيييييت البيييي مل دتتارصييييخ  فييييي منخبييييت النييييونجرش دالايييياىرة اجوفييييي

AACR, RDA جي ث مارك إلا خ  اث عل  ح اليفيت جأزير ى و  

يم جاىسييييييييييييييت يييييييييييييلخا RDAا خيييييييييييييارىيييييييييييي و ال راصييييييييييييت  ( ج االييييييييييييذMitchell,2013)دراصييييييييييييت -

 أىتييت و مي هج دراصيت ات اليت ماجد ااى ى و ال راصيت  لإلصخه ام
ح
للتنخبياث  RDAري ا

   RDA مه اصخإل املنخباث  اصخع اداليفيت ، ا دؿ ججاري املنخباث

نجلوأمرينيييت فييي مبع  ييا الهانيييت لتييا عيي  الفررصييت ف ( نبيي و عيين مواpreez,2011اميي م ) -

لخوفيييييييييييذ الع مييييييييييت دييييييييييي  ىيييييييييي و املعييييييييييايير  FRBR&FRADج االييييييييييذ املعييييييييييايير ذاث الؾييييييييييلت 

 RDAامعيار

 تعكيب عمى الدراسات السابكة :

إلييييي  21ك   جوجيييي  دراصيييياث عربيييييت جد ييييااى موفييييوع الخهجييييير االخدويييييع ميييين ؽيييييغت مييييار 

ميين ورييور  عييك ال راصيياث إ  أس ييا جهخلييع مييت الييرأم اعلييي  الببليييوجرافي إلامييارؽييغت 

 ال راصاث ات اليت .

 اجلاٌب الٍظري :: أواًل

 الببميوجرايف اإلطار وبادرة
ضع  أل  جنو  دتهاديت  رينيت مرييق نديو جووييع مبيادرة البيانياث املبرادنيت فيي مبادرة ح

رك لخبييادى اإلانخاييع دالفرييارش التيي  حعختيي  عليي  ؽيييغت مييامجيياى القييبه الببليييوجرافي 

 libraryنخبياث ف يرى فيي ديئيت الوييب )ع ميت  ريارش املالبيانياث الببليوجرا ييت االخهامي

of congress,2012 ) 

 -: الببليوجرافي مارإلا امن مخنلباث 

 21مارك  يغتخ ى ؽإفرارة  -1
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 -: تالعتع مت معايير املدخوي الخالي فرارة -2

RDA  ييا(خر ااجا)اؽييع املؾيياد   - DACS رعييفت(ف  )مؾييادر - CCO ررصييت النيانيياث (

 الهاا يت(

 املاخنياث ( -املجختعيت -تإلاصد ادي -الببليوجرا يتدعم مهخلع انواع البياناث  - 3

 النغع الثري عن أنتال الع ماث دي  النياناث -4

 ( دنيت إلامار الببليوجرافي1) ايورا الغهع

 

 

 

 

 

  BIBFRAMEجرافيور إلامار الببليو مراخع جن (1)ا اتج اى وراي

(Frank,Paul2015) 

 ات  ر الخاري 

 افت إلاصبراجيجياث اتخاؽت دئخ ى ؽيغت مارك 2009

2010       
 جي ث الببليوجرا يت معخت ة عل  نتوذج إمار اؽع م يي  الدجدويع 

 RDFاملؾادر 

2011 

ا إملاذ إل  ؽيغت إلامار الببليوجرافي افت  نت للخدويع من ؽيغت مارك 

مامذ  bibframe vocabularyنتوذج إلامار الببليوجرافي  ى و الؾيغت عل 

 shema.orgدالخدويع من ؽيغت مارك إل  ؽيغت  zepheiraعرلت 

2012 

 The RDF Vocabulary forإلاع   عن مومت منخبت النونجرش جدذ مضتا 

bibframe ة ورور إلاؽ ار  يوجرافيمبادرة إلامار الببل العام ال ي أملاذ  ي

  bibframe vocabulary 2.0 الهانيت

 الخدوى( أدااث املفرداث، ا خيار)إ خبار ؽيغت إلامار الببليوجرافي  2013

2014 
 أدااث –موؽفاث املغراع  – RDFاؽع املؾادر  إمار ي  )الخ ف  نواث

 إلاد اى(

 الضتاث ( اعـر ملع، ابد ، ) إنغامل اجدريرججريب املغراع 2015

 مبادرة اإلطار الببليوجرافي

B.F.Vocabulary B.F Model 
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 اإلطااارإلااي صاايغة   21وااَ صاايغة وااارك    الااتّجريالعامليااة يف جتااارا املكتبااات   -1

  الببميوجرايف

تنخبيياث داملغييراع  اانضييمل تالالنبرانيييااملوامييت  الالنبرانييتالبرييي  ( 2)ايورييا اتجيي اى 

 اجاري  الخجريب :ال راصت 

 البري  إلالنبرانت جاري  الخجريب املنخبت م

  http://www.ucl.ac.uk/dislproject 2015إدريع28 منخبت جامعت إلي وي  1

2 
جتعيييييييييييييييييييييييييييييت منخبييييييييييييييييييييييييييييت 

 MLA)) املوصيات
 2014نو تبر 7

Kimmy.szeto@baruch.cuny.edu  

3 
ت املنخبييييييييييييييييييييييت الوم ييييييييييييييييييييييي

 للنب 
 2014أدريع  9

fallqrenni@mail.nich.gov  

4 
 تمنخبيييييييييييييييييييييييييييييت جامعييييييييييييييييييييييييييييي

 مبيالو لو 
 2014ألخوبر14

Mw2064@columbia.edu  

5 
منخبيييييييييييييييييييييييييييييت جامعيييييييييييييييييييييييييييييت 

 درنضخو  
 2014أأضنط

joyceb@princetion.edu 

6 
جامعييييييييييييييييييييييييييييت جييييييييييييييييييييييييييييورج 

 ااع نن
 2014 براير10

http://gwbibframe.wrlc.org 

          http//:www.DMB.DE/catalog 2014أدريع  2 لوم يت منخبت أملانيا ا 7

  Sf433@cornill.esu 2014يونيو24 منخبت جامع  لورنيع  8

9 
 منخبت لوبا الوم يت

 2014يونيو27
Pedro.urra@bnjm.cu  

perdo@infovmed.skl.cub  

10 
جامعيييييييييييييييييييييييييييييت منخبيييييييييييييييييييييييييييييت 

 صخانفورد
 2014أدريع  2

http://wiki.dwaspace.org/display/Idu  

    http:www.wakingpaper.org/5979 2014 براير  7 منخبت ملي  ملورادا 11

12 
 منخبت النونجرش

 2014أدريع  3
http://bibfram.org/tools 

transform/start  

http://www.ucl.ac.uk/dislproject
http://www.ucl.ac.uk/dislproject
mailto:Kimmy.szeto@baruch.cuny.edu
mailto:Kimmy.szeto@baruch.cuny.edu
mailto:fallqrenni@mail.nich.gov
mailto:fallqrenni@mail.nich.gov
mailto:Mw2064@columbia.edu
mailto:Mw2064@columbia.edu
mailto:joyceb@princetion.edu
mailto:joyceb@princetion.edu
http://gwbibframe.wrlc.org/
http://gwbibframe.wrlc.org/
mailto:Sf433@cornill.esu
mailto:Sf433@cornill.esu
mailto:Pedro.urra@bnjm.cu%20%20perdo@infovmed.skl.cub
mailto:Pedro.urra@bnjm.cu%20%20perdo@infovmed.skl.cub
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 -إرباٌا شاوني: وكتبةيف  يٍويجاوعة إل

 إلاميييييارنتيييييوذج وي فيييييي منخبيييييت إربانيييييا عيييييامي  عييييين  ديييييؿ  ؾيييييابؿ  ييييييحعتيييييع جامعيييييت إل

ي جاييييم  اعليييت النخييب إلالنبرانيييت لنبرانيييت اي يي ف إليياملخعلييق دالنخييب إلا الببليييوجرافي

عييي دىا  اصيييوف ييييخم جدوييييع النخيييب إلالنبرانييييت البيييال ، الببلييييوجرافي إلاميييارميييت اؽيييع 

تيم ااجرخيي  املضييخه م اجؾيي، الببليييوجرافي إلامييارالييع لخيياي ميين ؽيييغت مييارك إلييي  300

 دئؽيييي اراث أز يييياملياييييي  املنخبيييياث االخهنيييييه لب، النخييييب إلالنبرانيييييت للبديييي  عيييين ىيييي و

عتلييييييت الخدوييييييع اإؽييييي اراث  اؽيييييت دالعتيييييع اامل خظييييياث إلايقييييياخيت امراجيييييت النخيييييب 

 ( bibframe implementation,2014إلالنبرانيت )

 الخ في    نواث

 جييييييم ميييييي ذ  ريييييييق ميييييين مضييييييم دراصيييييياث املعلوميييييياث دهليييييييت ل يييييي   اتجامعيييييييت م دييييييت الييييييخعلم

  لعتييع ماعيي ة لنبرانييت دهليييت ل يي ( ميين ديئيياث الييخعلم إلاELPGإلالنبرانييت الخنويريييت )

 الببليييوجرافي إلامييارمفخوخييت امبرادنييت للبيانيياث مابتييت علييي مبييادرة  دبليوجرا يييتديانيياث 

ت علييي عييبنت الببليوجرا يييميين الييربه اليي  لي لاواعيي  البيانيياث  إلامييار يتنيين ىيي ا  خييي 

ب ميييييين  يييييي ى جتنييييييين م ميييييين الوؽييييييوى مييييييت مضييييييخه مت الوييييييياجدضييييييي  الخفاعييييييع الويييييييب 

اي ي ف ىي ا املغيراع إليي عتيع . ت عبر الويبالببليوجرا ي ال ج ثبرجاع اجد ي  ااص

يتيييت مفخيييوح صيضييياع  النييي ي عليييي لتؾييي ر حعل الببلييييوجرافي ميييارمجتوعيييت ديانييياث لإل 

   جفاعلي.حعلم املعايير اتج ي ة  غهع 

لخنيوير  MALIS ضيخه م ميت الني ي مين درنيامج  امن اتخؾابؿ الرامت للتغراع أني 

 املؾ ر. مياجاي

 فيييييي املرخليييييت فاليييييي 
ح
مجتوعيييييت  رعييييييت مييييين البيانييييياث التييييي  صييييييخم  عالخجريبييييييت: عتيييييخالييييييا

 نغرىا علي عبنت إلانبرنذ. 
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 ( MLAاملوسيكي ) اتوكتب مجعية

علايييت داملوصيييات فييي منخبيييت خعلييي  دييؿ اتخؾييابؿ امل املوصييييااحعتييع جتعيييت منخبييت 

لعتيع  الببلييوجرافي إلامارإلي ت الخدويع من ؽيغت مارك النونجرش  يتا يخعلق ده م

 للتوصيات  الببليوجرافي إمارأرعيع 

 صيييييخه امإلا ا ث لتيييييا جهنيييييه لخاييييي يم الخغ ييييييت الراجعيييييت عييييين مغييييين ث الخدوييييييع اخييييي

 .  ااملخنلباث الوويفيت

ي عتليييييت الخدويييييع ميييين ايبيييي أ املغييييراع الخجريييييي  إلييييي ليفيييييت الخعامييييع مييييت ديئييييت الويييييب فيييي

ا ديييؿ املغييين ث الف ييييت الييييع جبيييرجم ، وجرافيبلييييالب إلاميييارؽييييغت ميييارك إليييي ؽييييغت 

ي عييييي د العييييياز ي  فييييي، امل فيييييردا  ىييييي و اتخؾيييييابؿ إليييييي د  ث موصييييييايت مهيييييع العييييياز و  

 .  آلا ثاملانوعت اجوزخت 

 املكتبة الوطٍية لمطب 

 إلاميارأعرر( افت مي هج ملفيرداث  6-4) امل ي ةمؾير  الببليوجرافي إلامار نت ججريب 

  الببليييييييوجرافي
ح
تع جتيييييييت املخنلبييييييياث غيييييي  الببليييييييوجرافي إمييييييارمداالييييييت عتيييييييع   ميييييينابيييييي  

مهييييع  الببليييييوجرافي ارإلامييييفييييرداث ملإلفييييا ت ميييي هج  جيييي اى ال  ليييييت يييييخم إعيييي اد دراصييييت 

 إصيييييخه امشيييييجت عليييييي  لتيييييا أ  ىييييي ا املييييي هج  RDF,MODS)مفيييييرداث اؽيييييع املؾيييييادر )

  ارج مجختت املنخباث . ليوجرافيببال إلامار

ت ؽيييييت  غيييييرلااتخ 21ميييييارك  لؾييييييغت الببلييييييوجرافي ارإلاميييييحعييييي يع ليييييود جدوييييييع  -

  .الببليوجرافي إلامارعلي مفرداث  لل  لتزيفيرا 

 اإنغييييييييييامل( LCملنخبييييييييييت النييييييييييونجرش ) الببليييييييييييوجرافي مييييييييييارإلا حعييييييييي يع أدامل جدرييييييييييير  -

Zepheira scribe  زييم  لييق ديانيياث  الببليييوجرافي رميياال  ليييت لإل  املؾييني اثلختهيييع

 ج ي ة. دبليوجرا يت

 إلاميييارت جدويييع يييخم  ت ييا جدوييييع سييج ث ؽيييغت مييارك إلييي ؽيييغت عتلييي إنغييامل -

 .الببليوجرافي

 إلاميار ا خبياراالربه دي  دياناث   فو االاصخفضار ليعتع أرعيع علي  ادم  -

 .  وميت للنب املفاث القبه إلاصد اديللتنخبت الا الببليوجرافي
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 ات جاوعة كولووبيا  تبوك

التيي  حعاانييذ  ت ييا منخبيياث جامعييت لورنيييع  2CULلجييسمل ميين مبييادرة اتخيي ماث الخا يييت 

ث ميييارك مييين  ييي ى جدوييييع سيييج   الببلييييوجرافي إلاميييار مفيييرداث ا خبيييارجيييم ، الولومبييييا

 اا خبييار املخاخييت  الببليييوجرافي إلامييارأدااث  جاييييملتييا صيييخم . اؽييع النيييا  ااجييداميخا

رييييير عيييين يم جااجايييي  .مييييارلإل لعتييييع مواؽييييفاث ج ييييي ة  الببليييييوجرافي إلاميييياررييييير أداة جد

 إلامييييييييارفدااث امفيييييييرداث  إصيييييييخه اممغييييييين ث الخدوييييييييع التييييييي  جواجييييييي  املنخبيييييييت أز يييييييامل 

  الببليوجرافي

  في الخ واث ن-

جنييوين  ريييق منييو  ميين أعقييامل ينخييب نييادرة ا بييرة فييي الد ييجي ث التيي  ليضييذ دؾيييغت 

 ضييير م اح يجيع عتليياث الخدوييع امين املخوميت جاي يم جاريير جي ريه  ترار فييخميارك االاصي

  2015العتع في امذ مبنر من عام 

 توُ سجاوعة برٌ

   NJP ؽيغت الببليوجرافي إلامارجدليع : املرخلت الهانيت للخجريب

سيييييج ث ميييييارك املوجيييييودة ميييييت البرلييييييي عليييييي  تدخدوييييييع امراجعييييي درنضيييييخو  جايييييوم جامعيييييت 

ر رييييلتيييا أس يييا جهخبييير أداو جد، النخيييب ال يييادرة اسيييج ث املهنومييياثفدااث املوصييييايت ا 

 ج ي ة  دبليوجرا يتناث العتع دي الببليوجرافي إلامار

  - نت الخ في : 

ث الخدويييع ا ليق ع مييت جواؽييع دييي  أداة جدويييع الد يجي ث ارؽيي  مغيين   ا خبييار جيم 

ت التييي  جوريييا مساييييا يفديانييياث اؽييي اإنغييياملامهيييس  البيانييياث  الببلييييوجرافي إلاميييارجدريييير 

 . البياناث املبرادنت

 َجاوعة جورج واشٍط

 مراخع الخهنيه 

 ت الخدرير امعايير الفررص أداة اى ج في  إد -

جامعييييييت  ئصييييييخه امديانيييييياث جييييييت البنت ا  الببليييييييوجرافي إلامييييييارمفييييييرداث  ا خبييييييار  -

 جورج ااع نن 
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 . الببليوجرافي مارجوؽيع مجتوعت البياناث فصاصيت لإل  -

 ت للتضخه م اجرم ا يجؾت -

 -آلا  : ختىفنغنت اتجاريت  -

تهليييو  زييي ر منخبييياث جامعييييت االييي ين مييين أر عيييت أعقيييامل يجنيييوين  رييييق منيييو   -

جيييورج ااعييي نن أز يييامل فيييي جامعيييت  الببلييييوجرافي اإلميييارصييييهننو  لألنغييينت املخعلايييت د

   الا خبار برة 

عليييي املوميييت ييييخم  يييي  جهيييسين البيانييياث املخعلايييت داملغيييراع   خبيييار لإل أنغيييامل  يييادم  -

 . http://gwbibframe.wrlc.orgالخالي 

االبيانيييييياث  الفرييييييرش ات يييييياليافييييييت الييييييرأي لخد ييييييي   صييييييخن عإل ا  بيخجوزخييييييت اصيييييي -

 .  املووفي  اأم امل املنخباثإل خيار ااملراراث الخا يت الوؽفيت 

لوصييييلت للخواؽيييع  لييييوجرافيببال اإلميييارإنغيييامل  يييادم النبرانيييت دا ليييي  ييياؼ د -

 .  منخباث اموزع علي اله ر ملنخباثأم امل املجتوعت لبيرة من املووفي  ا 

 . يالببليوجراف إلاماردا لي  ي  يخم مغارلت ازابق   Wikiإنغامل نظام ايهت  -

  نت الخ في 

 -: أنجسث جامعت جورج ااع نن ما يلي 2014في أأضنط 

جدخيييوي عليييي ات ايييع الفر يييي ميييارك االتييي   جدوييييع مجتوعيييت مهخيييارة مييين ديانييياث -

  إلنغييييامل إصييييخه امابيييي مل   githubميييين   مييييت الويييييب  فيالببليييييوجرا إلامييييارذ جهبييييي 001

 ح جي ث  رديت .

، الخجضييييييييييي و، ليييييييييييت العتييييييييييعأ قييييييييييع املتارصيييييييييياث للفئيييييييييياث الخا إصييييييييييخه امديييييييييي مل  -

 .  امل خظاث

 ( .URLاملؾ ر املوخ  ) انغائ امراجعت البياناث املدولت الت  جم  -

 . جرافيالببليو  إلامارلخجربي  علي دياناث  solr/blacklightجهبيذ نتوذج  -

 

 

 

http://gwbibframe.wrlc.org/


  الببليوجرافي إلامارإلي ؽيغت  21من ؽيغت مارك البياناث  جهجير                 .ة ماىريار . د

 

 
 م2019 ألخوبر، 2، ع6مج              29          املجلت املؾريت لعلوم املعلوماث 

 وكتبة أملاٌيا الوطٍية 

يوجييي   تأملانييييا الوم يييي تنخبيييت ييي ى البدييي  فيييي  ريييرش الوؽيييوى املباعييير ليجتريييور د مييين

ر عليييي ا(( ابيييال  الببلييييوجرافي ميييارلإل ضيييتت ))مجتوعيييت ديانييياث ال يييجع الختهيليييي   ييييار 

 (RDF / XML) تالي ؽيغ +picaغت الراده يخم جدويع ال جع من ؽي

   Http//:www.DMB.DE/KATLOQ -خالي:المخوا ر في الراده 

 

  -وكتبة جاوعْ كورٌين:

للتنخبييييياث ماميييييذ منخبيييييت  املبرادنيييييتيانييييياث للب الببلييييييوجرافي ميييييارلإل دهييييي ف اصيييييخه مرا 

 الببلييييوجرافي إلاميييار إلنغيييامل ليييأداة افيالببلييييوجر  إلاميييارلورنييييع دخايييييم مديييوى جامعيييت 

ا   ي ايح

  ن  الخ في  -

 تع في العام اتج ي  من املخومت جا يم  ضير الع

 منخبت لوبا الوم يت 

  الببليوجرافي إلامار ئصخه امالخدويع الراجت د

   الجييييسمل ميييين اصييييبراجيجي الببليييييوجرافي إلاميييياروبييييا الوم يييييت علييييي ج فييييي   حعتييييع منخبييييت ل

 ع الراجت لفرارصرا املنبوعت. الخدوي إلس امل

اصيخهخبر  1998م ي   وجرا يتدبليت علي الانبرنذ مراجت احغتع الفرارش ات اليت املخاخ

 ميارإل لاليي نتيوذج البيانياث املبرادنيت  1998املنخبت جدوييع سيج ث ميارك املوجيودة مين 

لؾيييييور  ا برا ييييي  اجيييييرميم  ريييييارش البنامييييياث املنبوعيييييت اجؾيييييتيم  ريييييرش  الببلييييييوجرافي

 (smith,Karen,2015) بناماث ال

 لييييربه ال محضييييخه يييييخم ربييييه البناميييياث  غييييبت ديانيييياث  ىاختيييي
ح
 إصييييخه اما بيانيييياث م هجييييا

( VIAF برا ييييييي   )إلاصيييييييد ادي إ  املليييييييع  إصيييييييخه اما  OCR)جا يييييييياث الخعيييييييرف القيييييييوةت )

اجختاشيي ى البيانيياث املبرادنييت مييت نتييوذج إلامييار  (ISNI)لألصييتامل ييياري اليي الي ااملديي د املع

 . جرافيالببليو 
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اخنييييياث فييييي الهليييي  للت الببلييييوجرافي إلاميييياراالخهنييييه لنغيييير أاى مجتوعييييت مييين ديانيييياث 

    2015الااى لعام 

 - نت الخ في :

 نبوعت. لفرارش البناماث امل   (CIPACجم دالفعع إنغامل  ررش دؾور البناماث )

 جاوعة ستاٌفورد 

 (LD4Lللتنخباث ) املبرادنتبياناث ال

مل نتيييييوذج مهيييييس  معلومييييياث د لييييييت اللتنخبييييياث فيييييي انغييييي املبرادنيييييت بيانييييياثيتنييييين ىييييي و ال

صضيياث االغييبهاث املوصييعت للبيانيياث ؤ  ي  ضييخه م فييي املاليي (SRSISللتييوارد العلتيييت   )

مييارك زيم جدويييع  لييي جدوييع ديانياثاصيينو  البرلييي الااى ع  (LOD) املبرادنيتاملفخوخيت 

 اثاجهنيييييييه اله زيييييييت جامعييييييي( MODSمهيييييييع )ميخاداجيييييييا اؽيييييييع النييييييييا   ى  ييييييير ير ف ياملعيييييييا

 Backايييت مب ئصيييخه املعتيييع مهيييس  ديانييياث مغيييبرلت د )لونييييع اىار يييارد اصيييخانفورد(

light 

  -الخ في : نت 

ارك جدويع سج ث مارك اإجرامل ا خبار ااصت ال ناق دفديؿ جتييت مجيا ث اؽيي  مي

  Girthub  ملغن ث الخا يت تخ متاعتع جاارير دا

 

 كمية كمورادو

 عبارة عن مفرداث ديانياث موؽيولت ىاميت ييخم جنويرىيا فيي املغيراع يوجرافيالببل إلامار

 مخاح علي الراده الخالي  flask الببليوجرافي رإلاماامفخوح املؾ ر 

http://github.com/jermnelsonlflast_bibframe 

جر  ي جيييا نليييق عليييي  أصيييم برايييير  ريييرش اييييب الييي ي ي 27فيييي  امييي  أؽييي رث ملييييت مليييورادا 

 . flask الببليوجرافي ماراال ي  ضخه م إل 

 Redis للبد  أداو  Solrف اغل – Flaskالويب  إمار : احضخه م الخا ياث الخاليت

http://github.com/jermnelsonlflast_bibframe
http://github.com/jermnelsonlflast_bibframe
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 Schmidt جؾييييييتيم ضييييييخه م  الببليييييييوجرافي مييييييارج أؽييييييلي أخيييييي ر لإل ايييييييخم جنييييييوير نتييييييوذ

( RDF) الع دؾييغت اؽيع املؾيادر 400سي  ع دىا عن   ج ث ي املضخه مجرت او ل

 الخاليمن مغراع جوج برج مخاح علي املومت 

http://github.com/jermnelson/flask-bibframe 

 وكتبة الكوجنرس

أداة الخدوييع  محضيخه  يافالببلييوجر  إلاميار ؽيغت   مت الخدويع من ؽيغت مارك الي

اصييييييييييخم عيييييييييـر  MARCXMLدؾييييييييييغت  د يييييييييجي ثاللخدوييييييييييع فيييييييييي منخبيييييييييت النيييييييييونجرش 

 إلامييارفؽييليت ااؽييع مؾيي ر  MARCXMLت لييي ؽيييغإ داإلفييا تجي ث املدولييت الد يي

مخيياح  الببلييوجرافي اإلميياردجييم ماارنيت ميارك  ( لتيا(Java جا ييا ئصيخه اماب الببلييوجرافي

 علي الراده الخالي  

http://bibframe.org/tools/transform/start 

جهجيييييييير البيانييييييياث فيييييييي منخبيييييييت النيييييييونجرش مييييييين ح يييييييجي ث ميييييييارك إلييييييي  ح يييييييجي ث إلاميييييييار 

 (*)الببليوجرافي 

أخييي  فدااث التييي  ا رت يييا منخبيييت النيييونجرش مليييي الخدوييييع مييين ؽييييغت ميييارك إلييي  ؽييييغت 

bibframe vocabulary 2.0  
ح
احعختيييي  آلاداة عليييي  جدويييييع اجهجييييير الد ييييجي ث مباييييا

   Marcxmlلؾيغت 

 bibframeة ماارنت ح جي ث مارك دد جي ث أدا -

فيييي ؽييييغت مييارك دا يييع نتيييوذج الببليوجرا يييت جييو ر ىييي و فداو  ييرؼ املاارنيييت للبيانييياث 

 -ابج دنرياخي :ايخم عـر ال خ 001إلامار الببليوجرافي من   ى خاع رمم 

 عـر الغهلي  )ؽيغت مارك ، ؽيغت إلامار الببليوجرافي( -1

   RDFXMLالعـر في ؽورة  -2

                  XMLخي  يخم عـر ح جيلت مارك في عهع                

 RDFXML                             في عهع   bibframeعـر ح جيلت 

 

*http://bibframe.org/tools/transforms/start 

http://github.com/jermnelson/flask-bibframe
http://github.com/jermnelson/flask-bibframe
http://bibframe.org/tools/transform/start
http://bibframe.org/tools/transform/start


  الببليوجرافي إلامارإلي ؽيغت  21من ؽيغت مارك البياناث  جهجير                 .ة ماىريار . د

 

 
 م2019 ألخوبر، 2، ع6مج              32          املجلت املؾريت لعلوم املعلوماث 

 bibframeأداة ماارنت ح جي ث مارك دد جي ث  (2الغهع )ايورا 

 
 جهجير الد جي ث من ؽيغت مارك إلي ؽيغت إلامار الببليوجرافي  اأدااث درامج -2

 أدااث إلامار الببليوجرافي 

 -: ملع الضتاث -1

 RDA إصييخه امالببليييوجرافي ايييخم  إلامييار تم للخعامييع مييت مواؽييفاث ىيي و البييرامج مؾيي

ج مؾي ر مفخيوح الببليوجرافي اى ا البرنام إلامار في أدااث جدرير  اؽع املؾادر( إمار )

 .  إصخه اما ايتنن جدتيل  
ح
 مجانا

 الببليوجرافي  إلامار  ررش  -1

الببليييوجرافي   إلامييار  مييت ديانيياث صييخه امالببليييوجرافي نظييام ددليي  لإل  إلامييار  رييرش   عخبيير 

 
ح
    http://bibcat.orgعلي اجود عتع جوفيحي علي املومت:  اخعخبر البرنامج دلي 

اىيييي ا البرنييييامج مؾيييي ر  influxالنرياييييت مييييي  الخنييييوير ميييين  يييي ى إؽييييرار  ىيييي وجييييساى  ا 

.إصخه اممفخوح ايتنن جدتيل  ا 
ح
   مجانا

 metaproxy-X Querأداة  -2

 دؾيييييييييغت املضييييييييبردة ميييييييين  يييييييي ى املعيييييييييار اليييييييي الي XML ملييييييييي أداة جدييييييييوى سييييييييج ث مييييييييارك

SRUL239.50  تخ ميت اييب  جذاملي نتوMetaproxy   ؽييغت ميارك  محضيخه التيXML  

اليييي (X Quer)عييين مرييييق لغيييت درمجيييت الببلييييوجرافي  إلاميييار  إلييي  خدوييييع سيييج ث مييياركل

عاي  توجيب د index dataن مبيع عيرلت الببليوجرافي اجم جنيوير ىي ا ال تيوذج مي إلامار 

 تيع.للخدمنخبت النونجرش اال توذج مخاح لتؾ ر مفخوح 

http://bibcat.org/
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 bibframe scribe toolمدرر  -3

إخيييييي ى الغييييييرماث الرابيييييي ة فييييييي معاتجييييييت  zepheiraمبييييييع عييييييرلت  مييييييور ىيييييي ا املدييييييرر ميييييين

لخنوين مضخودع للبياناث   libhubالبياناث مامذ الغرلت دئم ق مبادرة عر ذ دئصم 

يوجرا يييييت للخدويييييع إلييييي ؽيييييغت إلامييييار الببليييييوجرافي امامييييذ الغييييرلت دخييييو ير مدييييرر الببل

اخ  ييييا للتفررصييييي  دتومييييت ث إلامييييار الببليييييوجرافي عليييي  املومييييت اتخيييياؼ ب ييييا ا إجلد ييييجي  

 * الغرلت

*zepheira.bibframevocabulary2.0editor.http://editor-

bibframezepheira.com 

 Metraproxy-SPARQL تداة -4

للبدي  عين ااجريياث  SPARQLاليي لغيت sru/z39.50 معييار  metraproxyاخي ة  جديوى 

فيي  cq2rpn  tsru-z3950 إفيا ت،امين  ي ى   4store،virtuoso ين مهيعز زييت الخهيس 

الببليييوجرافي  إلامييار اخعييي  نيياجج  sruامهانيييت الوؽييوى الييي املعيييار ال ظييام يديييذ، تاملا ميي

ابتوجيب عاي  منخبيت النيونجرش امليي  index dataاجم جنيوير ىي و الوخي ة مين عيرلت 

 تؾ ر مفخوح.لمخو رة الا  

   -:schema نتوذج  -5

الببليوجرافي يخم الخعبيير عن يا  إلامار رينت رصتيت ملفاىيم  schemaصوف يديذ مومت 

الببلييييوجرافي  إلاميييار ( لتيييا  ضيييخفي  أنؾيييار QWLلتجوعيييت مييين ديانييياث الوييييب ال  لييييت )

زيييييادة ورييييور مييييوارد املنخبيييياث فييييي مدرميييياث البديييي   فييييي Schemaمهنييييه  إصييييخه امميييين 

لنيانييياث امؾيييادر املعلومييياث املهخلفيييت علييي   ا  عتيييع علييي  جيييو ير ع اؽييير الوؽيييعالعاميييت

 2011عيام   google , yahoo , Microsoftمين مبيع  schema.orgنتيوذج الوييب ميور 

 لخدضي  نخابج البد  اإلاصبرجاع في مع من املدرماث اله زت

 املاارنت دي  فدااث املضخه مت في مع من  (10)ايورا اتج اى 

 أاربيانا( –الببليوجرافي  ار إلام –دأمريها  تيت)املنخبت الرم
ع اؽر 

 يخاداجاامل

العامت  الرمتيتخبت املن

 دأمريها

 أاربيانا الببليوجرافي إلامار 

نتييييييييييييييييييوذج -1

 البياناث

(RDF)العيييييييييييييييييييييام  إلاميييييييييييييييييييييار

 الوؽع املؾادر

RDF)) العيييام لوؽيييع  إلاميييار

اؽييييييييييييييييييييييييع (RDF)ملؾييييييييييييييييييييييييادر ا

RDF)) 
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ع اؽر 

 يخاداجاامل

العامت  الرمتيتخبت املن

 دأمريها

 أاربيانا الببليوجرافي إلامار 

 املؾادر إجاخ  ا

مواعيييييييييييييييييي  -2

 املدخوي 

خنلبييييييييييييييياث مييييييييييييييين امل ميييييييييييييييأ وذة أير مد دة

للد يييييييييييييييييييييييجي ث  تالوويفيييييييييييييييييييييييي

الببليوجرا يييييييييييييييييييييييييت اأصييييييييييييييييييييييييط 

الببليوجرا ييييييت امليييييي  ر عييييياييامل

 مادلت للخوصت 

يديييييييي د نتييييييييوذج ديانيييييييياث 

ااربيانييييا الع ميييياث ديييييي  

 املوارد 

مهنيييييييييه -3

اجيييييييييييييييييييييا دامليخا

 املفرداث

مييت  نتييوذج ليييا  مبضييه

ع اؽيييير  اؽييييت داملنخبييييت 

 العامت دأمريها الرمتيت

 عختييييييييييي   غيييييييييييهع لبيييييييييييير عليييييييييييي 

 مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار إلا مفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرداث 

 الببليوجرافي 

نتيييوذج ديانييياث ااربيانيييا 

اييييييييييييي  مييييييييييييت عيييييييييييي ي  الخع

   صخه امالبرليب اإلا 

حضلضيييييييييع -4

 البياناث

JSON-LD JSON,XML,RDF XML,RDF 

جبيييييييييييييييييييييييييادى -5

 البياناث

حعختييييييييي   غيييييييييهع أصا ييييييييي   

ت يييييييييييييييعليييييييييييييي ااجرييييييييييييييت درمج

 نبيااثخلل

أدااث جدوييييييييييييع البيانييييييييييياث   

يوجيييييييييييييييييي  أدااث لخجتيييييييييييييييييييت أا 

 نغر البياناث 

 SPARQLجرميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

جرييييييييييييييييييييييييياث درمجيييييييييييييييييييييييييت ااا 

 الخنبيااث

 ي :اجلاٌب العىم: ثاٌيًا

املكتباات  بعا   يف  الببمياوجرايف  اإلطاار إلاي صايغة    21وَ صيغة واارك   تّجري البياٌات جتارا 

 املصرية

 .راصت املنخباث عي ت ال  (3)ايورا اتج اى  

 املومت الالنبرانت املنخبت م     

                                     www.bibalex.org منخبت إلاصن  ريت  1   

                                 www.cairo360.com منخبت الااىرة النبري  2     

  www.MPI.org.eg منخبت مؾر العامت  3     

  www.CI.cu.edu.eg لااىرةجامعت ا –املنخبت املرلسيت  4     

  www.darelkotob.gov.eg دار النخب الوزابق الاوميت   5     

  http://libray.auc.edu.eg منخبت اتجامعت فمرينيت 6     

  www.nile.enal.sci.eg املنخبت الاوميت السراعيت 7     

http://www.bibalex.org/
http://www.bibalex.org/
http://www.cairo360.com/
http://www.cairo360.com/
http://www.mpi.org.eg/
http://www.mpi.org.eg/
http://www.ci.cu.edu.eg/
http://www.ci.cu.edu.eg/
http://www.darelkotob.gov.eg/
http://www.darelkotob.gov.eg/
http://libray.auc.edu.eg/
http://libray.auc.edu.eg/
http://www.nile.enal.sci.eg/
http://www.nile.enal.sci.eg/
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 -ملكتبات املصرية:يف ا 21واقع وارك  3/1

 في املنخباث املؾريت 21مارك  إصخه امجاري   (4)ايورا اتج اى 

 مارك إصخه امجاري   املنخبت م     

 2010   ريت منخبت الاصن 1   

 2014 منخبت الااىرة النبري  2     

 2005 منخبت مؾر العامت  3     

 2008 جامعت الااىرة –املنخبت املرلسيت  4     

 2003 ر النخب الوزابق الاوميت دا  5     

 1996 منخبت اتجامعت فمرينيت 6     

 1994 خبت الاوميت السراعيتاملن 7     

 نخباث املؾريت مغن ث مارك في امل 3/2

ييب املغين ث خضيب ججر  ا فيي املنخبياث املؾيريت   21مغن ث ميارك  (5)يورا اتج اى 

   -ىتي  ا :أ

 م

 املغهلت

يت ر
  

صن
الا

 

يت
لس

ملر
ا

 

ؾر
م

 
مت

عا
ال

 

عت
ام

تج
ا

 
نت

ري
الام

 

رة
اى

لا
ا

 
ي  ر

نب
ال

 

ار
د

 
ب

نخ
ال

 

يت
وم

لا
ا

 
يت

اع
ر س

ال
 

 √ √ √ √ √ √ √ ر ات اوى جنرا 1

 × √ √ × √ √ √ الخعريب ثمغن   2

3 
أيييياي اليييربه ديييي  إلاجاخيييت إلاصيييد اديت 

 االببليوجرا يت
√ √ √ × √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ جص يذ الا نامل ثمغن   4

 √ √ √ √ √ √ √ ميود ؽيغت مارك 5

 √ √ √ √ √ √ √ الثر من عهع للع وا  اجود 6
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 م

 املغهلت

يت ر
  

صن
الا

 

يت
لس
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مت
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ال

 

عت
ام

تج
ا
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رة
اى

لا
ا

 
ي  ر

نب
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ار
د

 
ب

نخ
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يت
وم

لا
ا

 
يت

اع
ر س

ال
 

7 
 ث فييييييييييييييعع الييييييييييييييربه دييييييييييييييي  الد ييييييييييييييجي

 املضبرجعت

× √ √ × √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ إدارة الومذ ثمغن   8

مارك في املنخباث املؾريت ملي جنيرار  مغهلتيخضا من اتج اى الضادق أ  ألثر  -

خييي  جوجيي   عيي  املؾييني اث أييير ات اييوى زييانت املغيين ث أىتيييت ملييي مغييهلت الخعريييب 

  336 ،337 ،338 مبرجتت في خاوى 

االخييي ا ع  إلاصيييد اديمليييي أيييياي القيييبه  21فيييي ميييارك زالييي  املغييين ث أىتييييت  -

ا  فلييع االيي م فييي الخعريييب اخدضيياي -الرتييسة  –عييهع ات ييراف  فا ييخ  ، ملييؤلفي دييي  ا

لتيا ، الببلييوجرافي من القراري جد ي  م ى م بتت دياناث القبه إلاصيد ادي لإلميار 

    ي ةليرى ف را  ليع صدب ا البياناث اتجيلسم اجود ااجرت مضخه م 

  الببليوجرافي إلامارغت يؽإل   ؽيغت مارك لخهجير البياناث منىع جوج   نت  3/3

 دتنخباث ال راصت جهجير البياناث نت  (6)يورا اتج اى 

 لخهجير البياناثىع جوج   نت  املنخبت م

 نعم الاصن  ريتمنخبت  1

   منخبت الااىرة النبري  2

   منخبت مؾر العامت 3

   عت الااىرةمنخبت جام 4

   منخبت دار النخب الوزابق الاوميت 5

 نعم منخبت اتجامعت فمرينيت 6

   املنخبت الاوميت السراعيت 7
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 ر للخهجييي نييت رييا ادق أنيي  يوجيي  منخبخييي   اييه يوجيي  ليخضييا ميين اتجيي اى الضيي -1

 ت .امنخبت اتجامعت الامريني، املي منخبت الاصن  ريت الببليوجرافي إلامارالي ؽيغت 

 ألس ييييا 21 غيييييير ميييياركالع ييييي  ميييين املفررصييييي  دتنخبيييياث ال راصييييت جيييير ك  نييييرة ح -2

لخغيييير مييارك مهييع  اججيياو ي ايوجيي  ليي  صيي واث ا  10ميين  جخعامييع مييت مواعيي  مييارك الثيير

اعييييييت ادار النخيييييب االوزييييييابق ملنخبييييييت الاومييييييت السر جامعيييييت الاييييياىرة اا -املنخبيييييت املرلسييييييت

 .تالاومي

ااخيي ة ميين ألبيير املنخبيياث العربيييت فييي الغييرق فاصييه حعخبيير منخبييت الاصيين  ريت   -3

اجدخيييوي  الببلييييوجرافي إلامييياراجنيييوير أدااث مبيييادرة  اا خبيييار ىم فيييي عتلييييت جدوييييع احضيييا

 ملعلييييي مجتوعييييت مخ وعييييت ميييين سييييج ث مييييارك )الفررصييييت املاييييرا 
ح
( للنخييييب االنخييييب ة تليييييا

 ااتخرابه . ااملهنوماثال ادرة 

 -الخ في : نت 

 .. ذا  برة في الخنوير البرمجي االاجؾا ثجيا املعلوماث  ريق إداري لخن ولو  -

 اأداةانتييييوذج البيانيييياث  الببليييييوجرافي إلامييييارملفييييرداث ا خبييييار صييييخجري املنخبييييت  -

 .الببليوجرافي إلامارمن   ى جدويع سج ث مارك الي  افدااثالخدرير 

اة اجؾيييتيم أد الببلييييوجرافي ميييارلإل املضييياىتت فيييي عتيييع سيييج ث عربييييت ج يييي ة  -

 للخدويع داللغت العربيت.

الادااث  إصيخه امالتي  جواجي  املنخبيت از يامل  خهجيير الجا يم جاريير عين مغين ث  -

 *  الببليوجرافي إلامارامفرداث 

ا رييرش  2013ارش ميي 31م يي   RDAديي أث منخبييت اتجامعييت فمرينيييت فييي جنبيييق  -4

 ييخم  اللغيت العربييت منخبت اتجامعت فمرينيت دلغت ااخ ة املي اللغت إلانجليييت أما عين

 . 2016عام د ايت  مت BIBFRAMEة دخنبيق ر مباد ايوج  داملنخبت، رام   لرا إع اد

 lisadmin@bibalex.orgداري ل ظام معلوماث املنخباث الفريق إلا *

 املنخباث املؾريت .في  يالببليوجراف إلامارالي ؽيغت  جهجير البياناثأصباي ع م  3/4

 . الببليوجرافي إلامار ناث إل  ؽيغت( جهجير البيا7)ايورا اتج اى 

mailto:lisadmin@bibalex.org
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 جهجير البياناثمغن ث  م
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 √ √ √ √ √ √ √ غن ث املاديتامل 1

 √ × √ √ × √ × اتج ي ملعيار عل  ا الخ ريب ثمغن   2

 √ √ √ √ √ √ √ لبياناثنا  مغن ث 3

 √ √ √ √ √ √ √ الخعريب ثمغن   4

 √ √ √ √ √ √ √ الدضويق ثن  غم 5

6 
 املفررصي  داواع  إلامار امملع م إ

 الببليوجرافي
√ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ ث ال ظام آلاليفعع إمهانا 7

 × × × × × × × ملخهؾؾتجالؿ أع اد العتالت ا 8

 √ √ √ √ √ √ √ مغن ث جد ي  الع ماث دي  النياناث 9

 

   -يلي: ابخدليع دياناث اتج اى يخضا ما

فيييي املنخبييياث املؾيييريت مغيييهلت نايييع البيانييياث خيييي   إلانخاييياى مييين الثييير مغييين ث -1

 ميين  ايي    الببليييوجرافي مييارإل ن الخدييوى الييي مواعيي  يوجيي  ليي ي العيياملي  رىبييت ميي
ح
 و ييا

  غهع أير ص يذ  البياناث البياناث اإد اى

يخيييو ر  ىتييييت فيييي املنخبييياث املؾيييريت  املغييين ث املادييييت خيييي   أزيييانت املغييين ث  -2

اعاييييي  داراث ج ريبييييييت  الببلييييييوجرافي إلاميييييارت ما ييييييت لخنبييييييق مواعييييي  داملنخبييييياث مييانيييييي
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مومييييت ت اتجامعييييت الامرينيييييت حضييييعي الييييي الخيييي ريب اليييي احت ميييين  يييي ى ابالخييييالي  ييييا  منخبيييي

www.loc.gov/bibframe  

 .الببليوجرافي إلامارللخ ريب علي مواع  

 إلاميييييييييارالهالهيييييييييت مغيييييييييهلت عييييييييي م إمليييييييييام املفررصيييييييييي  داواعييييييييي  فيييييييييي املرجبيييييييييت   ييييييييييأحت -3

ا نيييرة bibframe خبييياث لييييط لييي ي ا  بيييرة ما ييييت عييينخيييي  أ  معظيييم املن الببلييييوجرافي

لتيا ، أيير ااري ت نديجيت مليت عي د الي اراث الخ ريبييت اارظ العتيع bibframe جنبييق 

 . ي للتفررصجنو  مألو ت دالنضبت  ىخت الببليوجرافي إلامارمن  رم دنيت   د 

  الببليوجرافي إلامارا نامل الخدويع من ح جي ث مارك الي ح جي ث  3/5

اعييييي نن اصيييييخانفورد  عيييييك املنخبييييياث مهيييييع جامعيييييت لولومبييييييا الونييييييع اجيييييورج ا  دييييي أث

 إلامييييار مدييييرر  ئصييييخه امد ميييين الؾييييفر الببليييييوجرافي إلامييييارو  فييييي  لييييق ديانيييياث ضييييخخابر 

 ى ا الا خبار  إلدارةي  من لتيت الومذ متا ازار  و ا دي  العامل الببليوجرافي

 ليفيت الخغلب عل  املغن ث :

 ميييارلإل  تج ريبييييفيييي ات ؾيييوى عليييي دارة  صيييخانفوردنخبييياث نؾييييدت جامعيييت اجبعيييذ عييي و م

 ميين ال ظيير الييي ليييع جبيي ا ديانيياث زيفيييرا ملؤصضييتاالبيانيياث املبرادنييت  الببليييوجرافي
ح
، ابيي  

 . الببليوجرافي إلامارمارك في 

 إلامييييييييييار( مييييييييييت اإجاخ  ييييييييييا)اؽييييييييييع املؾييييييييييادر RDAفييييييييييي مرياييييييييييت عتييييييييييع الخفنييييييييييير جييييييييييب ي -1

 .الببليوجرافي

ميييييارك  ؽييييييغتمجيييييا ث جتييييييت  الببلييييييوجرافي إلاميييييارناليييييق إذ ليييييم يد يييييااى  يجيييييب ا    -2

 ما يخم 
ح
   إصخه امامجا ت ا الفرعيت خي  أ  الع ي  من ا نادرا

البرلييييي  الببلييييوجرافي إلاميييار ؽييييغت اليييي مييين ؽييييغت ميييارك  جهجيييير البيانييياثيجييب ع ييي   -3

.إصخه امعلي املجا ث الالثر 
ح
 ا اا 

 لأعيييييياملاليييييي ميييييا ارامل ؽييييييغت ميييييارك يدييييييذ للتنخبييييياث جد يييييي  النيانييييياث   إ  الييييي ىاي -4

انديجيت  RDAاجوجي  ؽيعوبت خيوى إجاخيت البيانياث املبرادنيت ميت ؽييغت   اليط  نول

 VIAFعيييياري الييي الي ل صيييتامل(امل )املدييي د ISNIلييي لو جيييم إصيييخه ام أدااث أ يييرى مهيييع  

http://www.loc.gov/bibframe
http://www.loc.gov/bibframe
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خييييياح ليجتريييييور عليييييي اتخيييييه )الفريييييرش امل OCLC الييييي الي الا برا ييييي  ( إلاصيييييد ادي)املليييييع 

 ( املباعر

خيي   الببلييوجرافي إلاميارلنريات الت  يجب ب ا جنبيق نتوذج خوى ا إ خ فيوج   -5

 ت عيييييييينالببليوجرا يييييييي للد يييييييجي ث الوويفيييييييييت  يوجييييييي  جتييييييييي دييييييييي   أعتييييييياى  املخنلبييييييياث 

البرليييييييي علييييييي جد ييييييي  الع ميييييياث دييييييي   ديييييي  ميييييينابالخييييييالي    الببليييييييوجرافي إلامييييييار أعتيييييياى  

 النياناث.

 الببلييييوجرافي ميييارلإل  إلاصيييد ادي مييي ي م بتيييت ديانييياث القيييبه جد يييي مييين القيييراري  -6

 لتا يلسم اجود ااجرت مضخه م ليري آلا را  ليع صدب ا البياناث اتج ي ة .

 الدورات التدريبية  3/6

  (8)را اتج اى يو ا 

 الببلييوجرافي إلاميار ،RDA ،21ع د ال اراث الخ ريبيت دتنخباث ال راصيت خيوى ميارك 

bibframe  

 انعاادجاري   ال ارة اادانعمها   ع وا  ال ارة املنخبت

 ال ارة

 -املنخبت املرلسيت 

 جامعت الااىرة

  21مارك  -1

 Millinniumنظام  -2

3-  RDA 

 آلادايمرلس مليت 

 ايمرلس مليت آلاد

 مرلس مليت آلاداي

2005 

2009 

2013 

املنخبت الاوميت 

 السراعيت

1-Easy opac cataloge 

2- Opac cataloging and 

Authority control 

 راصنومعرلت أا 

 املنخبت السراعيت املؾريت 

1998 

1998 

املنخبت الاوميت 

 السراعيت

3-Cataloging 

 21مارك -4

 منخبت الضفارة فمرينيت

 أمريها

1995 

1998 

دار النخب 

 االوزابق الاوميت 

 RDAعتع  ارعت-1

 bibframe عتع عن ارعت-2

 بت الاصن  ريتمنخ

 مؾر اتج ي ة

2014 

2014 

منخبت مؾر 

  العامت

  21 مارك مواع -1

 RDA مؤجتر-2

 RDAدارة  -3

 RDA دارة-4

 الغبنت الاوميت للتعلوماث

 ث البوادت العربيت للتنخبا

 منخبت مؾر العامت

 منخبت مؾر العامت 

2003 

2013 

2014 

2015 
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 انعاادجاري   ال ارة اادانعمها   ع وا  ال ارة املنخبت

 ال ارة

 bibframeعتع عن  ارعت-5

 

امل ظتت العربيت للخ تيت 

 اإلادارة

2015 

منخبت الااىرة 

 النبري 

 21 كمواع  مار -1

 KOHAدارة عن نظام -2

دارة عن مجختت -3

املعلوماث ااتخ ماث  

 إلاماراملعر يت  امواع  

 الببليوجرافي

 جامعت امل و يت 

 املؾريت ايت ر عرلت ال

جتعيت املنخباث ااملعلوماث 

 املؾريت

2014 

2014 

2015 

منخبت اتجامعت 

 رينيت فم

 21 مارك-1

 bibframe دارة-2

1-LIBRARYOF 

CONGRESS 

2-AMICAL 

1996 

2015 

 RDAارعت عتع -1 منخبت إلاصن  ريت

 جلونف مواع   ررصت -2

 أمرينيت

 إلاصد اديالقبه -3

  ررصت ال ارياث -4

 21مواع  مارك  مئصخه اد

 21مواع  مارك -5

 اثمو هن ررصت امل-6

 عرلت اتخ ماث الخعليتيت 

 ت اتخ ماث الخعليتيت عرل

 عرلت اتخ ماث الخعليتيت 

  ماث الخعليتيتعرلت اتخ

 عرلت اتخ ماث الخعليتيت 

 عرلت اتخ ماث الخعليتيت

 مرلس املدفوواث

2014 

 2015 يوليو 15

 2015 أأضنط 8

 2015 مايو 24-28

2015 

28/3/2015 

 2015 صبختبر 6-10

 

 -يلي: ابخدليع دياناث اتج اى يخضا ما

 بالخيييالي  ا  الببلييييوجرافي إلاميييارلييي اراث الخ ريبييييت اتخاؽيييت داواعييي  مليييت عييي د ا -1

 إلامييييييييياريوجييييييييي  لييييييييي ي العييييييييياملي  دتنخبييييييييياث ال راصيييييييييت  بيييييييييرة ما ييييييييييت اا معر يييييييييت داواعييييييييي  

 .الببليوجرافي

مهيع منخبيت  21 خعاميع ميت مواعي  مياركجوج   عك املنخباث ليط لت يا  بيرة لل -2

 .2014في عام  21 كمواع  مار  إصخه امالااىرة النبري اذلو ت  ازت 
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مييانييييييييت ما ييييييييت لعاييييييي  داراث ج ريبييييييييت  تييييييييالامرين يخيييييييوا ر دتنخبيييييييت اتجامعيييييييت   -3

 دا
ح
  وى عليييييي موميييييت منخبيييييت النيييييونجرش ليييييابالخيييييالي جهقيييييت املنخبيييييت اليييييي الخييييي ريب ذاجييييييا

www.loc.gov/bibiframe  

بييياث ال راصيييت  بيييرة الخعاميييع ميييت الخنبياييياث يوجييي  لييي ي العييياملي  دتنخ لتيييا   -4

              (Xml-Http-Web3-Mods)                        -الخاليت :

 كيفية التغمب عمى تمك املصكالت 

للعييييييياملي  للخعيييييييرف عليييييييي مواعييييييي   املابرخيييييييت الخ ريبييييييييتاى ييييييياك مجوعيييييييت مييييييين الييييييي اراث  

bibframe 

 اعختيييييا الببلييييييوجرافي إلاميييييارالخييييي ريب العلتيييييت عليييييي د يييييامل ح يييييجي ث  -1
ح
عليييييي مديييييرراث  دا

نيوث  –داريياث  -مهنومياث -ت ملهخليع انيواع النيانياث )م فيرداثالببليوجرا ييالويب 

 يت الا عاد (ز ز –ؽوجيت  -هخلع الاعهاى )نؾيتامل( موصيايت

 .الببليوجرافي إلامار ثح جي  ت دا ع إلاصد اديي د امل الاناعاث الخ ريب عل -2

  البياناثدد جي ث مواع   الببليوجرافي إلاماري علي ربه ح جي ث الخ ريب العتل -3

  لييإ ت فييي ؽيييغت ميياركالببليوجرا ييي ييجي ث اجدويييع الد الخيي ريب العتلييي علييي جهجييير -4

 .الببليوجرافي إلامارؽيغت 

علييييييي الوييييييب اا خبييييييار  الببلييييييوجرافي إلاميييييارجاخيييييت ح ييييييجي ث إعتليييييي علييييييي الخييييي ريب ال -5

 ى ادااث امدرماث البد  علي الويب. اصبرجاعرا من   

   bibframeً اآللي وع صيغة ودى توافل الٍظا 3/7

دتنخبييييياث   bibframeميييييت ؽييييييغت ال ظيييييام آلاليييييي  جوا يييييقمييييي ي : (9)ايوريييييا اتجييييي اى 

 ال راصت .

 ر ك مبوى  ي املضخه مل ظام آلالا املنخبت م

 √ × VTIS منخبت الاصن  ريت 1

  √ KOHA منخبت الااىرة النبري  2

 √ × ونتفصيت منخبت مؾر العامت 3

 × √ Millinnium تاملنخبت املرلسي 4

http://www.loc.gov/bibiframe
http://www.loc.gov/bibiframe
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 ر ك مبوى  ي املضخه مل ظام آلالا املنخبت م

 √ × ونتفصيت دار النخب االوزابق الاوميت 5

 × √ Sierra منخبت اتجامعت الامرينيت 6

 √ × ونتفصيت املنخبت الاوميت السراعيت 7

 -خدليع دياناث اتج اى يخضا ما يلي :با 

 اع م جوا ا  مت مخنلباث الربه دي  البياناث  فعع إمهاناث ال ظام آلالي -1

جادت ميييييوردي الييييي ظم آلالييييييت للخنيييييويراث املنلوبيييييت لخنبييييييق اج فيييييي  معييييييار دنييييي  إصيييييخ -2

bibframe 

 الٍتائج والتوصيات

 الٍتائج: أواًل

الا  دراصاث اماديتيت علي مضخوي الومن العر ت امؾير جهيخؿ  ىج  ختجو    -1

 . الببليوجرافي إلامارمن ؽيغت مارك الي ؽيغت  اثدخهجير البيان

إليي  جهجيير البيانياث نت ااري ت ام راصيت فيي املنخبياث املؾيريت نديو جوج     -2

فيي  BFرة دخنبييق صوي في منخبت الاصن  ريت لتا جوج  مبياد الببليوجرافي إلامارؽيغت 

 . 2016منخبت اتجامعت فمرينيت في د ايت عام 

ألس يا جخعاميع ميت مواعي  ميارك ميا  21ث حغيير ؽيغت ميارك جر ك  عك املنخبا -3

منخبيييت دار النخيييب  –يييير مهيييع املنخبيييت املرلسييييت يصييي واث ا  يوجييي  نييييت للخغ 10عييين يسيييي  

الاياىرة النبيري خيي  أس يا خ يهيت املنخبت الاومييت السراعييت امنخبيت ، االوزابق الاوميت

 . 2014عام  21مواع  مارك  صخه امإل 

ت يا ن ث أىتيت في املنخباث املؾريت ملي مغهلت جدوييع البيانياث يلمن ألثر املغ -4

زيييم ييييأحت فيييي املرجبيييت الخالييييت مغيييهلت عييي م إمليييام املفررصيييي   ادييييت،املفيييي فىتييييت املغييين ث 

  الببليوجرافي. إلامارداواع  

 إلامييييييييييييارد اليييييييييييي اراث الخ ريبييييييييييييت اارظ العتيييييييييييع اتخاؽييييييييييييت داواعييييييييييي  مليييييييييييت عييييييييييي  -5

 بييرو ما ييي  عيين  مليي ي  االع ييي  ميين العيياملي    يخييوا ر اصييت دتنخبيياث ال ر  الببليييوجرافي

 . الببليوجرافي إلامارب مارك اعن مواع  مال
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 فيييييي منخبيييييياث ال راصيييييت  -6
ح
  جخوا ييييييق مييييييت جتييييييت اليييييي ظم آلالييييييت املضييييييخه مت خاليييييييا

دتنخبيت   Sierra صيوى نظيام  ة للخدويع إل  ؽييغت إلاميار الببلييوجرافيالخغيراث اتج ي 

 .ينيت اتجامعت فمر 

 -: الببليوجرافي إلامارإلي  الخهجير من أىم أدااث  -7

  mataproxy- X Querأداة  -   ع الضتاثمل -

 Bib scribe toolمدرر  -   SPARQLاداة  -

 Schemaنتوذج  -

 ثاٌيًا :التوصيات 

فييي املنخبيياث  الببليييوجرافي إلاميياراصييت اااريي ت مبيع جنبيييق فيرارة افييت  نييت م ر  -1

 .  املؾريت

ت اارظ العتع اخلااث ال ااظ خيوى ؽييغ تالخ ريبي عا  ال اراث  ىختامالا  زيادة -2

 اباللغت العربيت الببليوجرافي إلامار
ح
 .  افرارة ج ريب املفررصي  مجانا

امخا عيت ميع ميا ىيو ج يي  اذليو   عتيع ؽيفدت اييب عربييت لخبيادى اتخبيراث الاىختيام -3

 . الببليوجرافي إلاماررم دنيت فل

ملعر يييييت مساييييييا  الببلييييييوجرافي إلاميييييارملنخبييييياث أ يييييري عاملييييييت حضيييييخه م  زيييييياراثجد يييييي   -4

   جهجير البياناث.مبع  bibframeغن ث ام

   اامبراح خلوى لرا .يالخعرف علي املغن ث الت  جواج  املفررص -5

يجيب البرلييي عليي املجيا ث فلثير  الببلييوجرافي إلاميارإليي ؽييغت  يانياثجهجيير البع ي   -6

 إصخه ام
ح
 .ا

ح
 أا 

مين  ال فضييت االاليقواجس مضاع ة العاملي  ااملضخفي ين داملنخباث علي جهنت ات ي -7

   اتج ي ة.مت الاواع   الخالعاليفيت  جهجير البياناث

 .  ؽوى العاملت للبياناثاذلو من أجع الو  21ير ؽيغت مارك يفرارة حغ -8

ييييت فيييي أمضيييام ايييرراث اتجامعفيييتن امل الببلييييوجرافي إلاميييارد راصيييت مواعييي   الاىختيييام -9

 .املنخباث ااملعلوماث
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 مابتت مراجعت خوى م ى جاىسيت

 من ؽيغت في جهجير البياناثاملؾريت  املنخباث

 BIBFRAMEإل  ؽيغت إلامار الببليوجرافي  21مارك 

 أواًل: بياٌات خاصة باملكتبة:

 إجتالي ع د العاملي : -2   اصم املنخبت: -1

 لي املضخه م داملنخبت:ال ظام آلا -3

 يف املكتبات املصرية: 21ثاٌيًا: بياٌات حوه واقع وارك 

 ؟21ارك ما مراخع جنور اصخه ام م .1

 ؟21ما جاري  اصخه ام مارك  .2

 ؟21ىع من القراري حغيير ؽيغت مارك  .3

 جهجيير البيانياثعوباث ااملغن ث الت  صخواج  املنخباث املؾريت ع   درز الؾأما  .4

 ؟ BIBFRAMEإل  ؽيغت  21من ؽيغت مارك 

 إىل صيغة اإلطار الببميوجرايف: تّجري البياٌاتثالجًا: بياٌات عَ خطة 

 في املنخباث املؾريت؟ BIBFRAMEإل  ؽيغت  لخهجير البياناثت ىع جوج   ن -1

 ؟ BIBFRAMEمن ؽيغت مارك إل  ؽيغت  اثجهجير البيانما مغن ث  -2

 ليع صدخم عتليت جدويع البياناث؟ -3

 ؟ BIBFRAMEاث الت  اجه ت ا املنخباث املؾريت مبع جنبيق ما إلاجرامل -4

 ؟ما م ى جابع العاملي  لؾيغت إلامار الببليوجرافي -5

 ؟ مخوا ق مت ؽيغت إلامار الببليوجرافي ىع ال ظام آلالي -6

خه مت ع ي  عتليييت الخدوييع ميين ؽييغت مييارك إلي  ؽيييغت ميا البيرامج افدااث املضيي -7

 إلامار الببليوجرافي؟

اث التييييييي  اجهييييييي ت ا املنخبييييييياث ع ييييييي  الخييييييي ريب علييييييي  إلاميييييييار الببلييييييييوجرافي ميييييييا إلاجيييييييرامل -8

BIBFRAME ؟ 

. BIBFRAMEالخعرف عل   -   عا  ارظ عتع. -
ح
 ذاجيا

 خقور ن ااث امؤجتراث. -   إع اد مدافراث. -
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 (2ومخل رقي )

 في منخبت اتجامعت فمرينيت. 21ح جي ث مارك  نتاذج من
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