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What is the Metadata? ما هي البيانات الوصفية

● Metadata is simply data about data. It gives context.

● Metadata summarizes basic information about data, which can make finding and working 

with particular instances of data easier.

تي تصف بيانات متصلة مع المصدر الأية أنها بيانات عن بيانات أو الميتاداتا تعرّف على ●

المحدد  هذا المصدر 

بيانات أية هو ( IFLA)المكتباتلاتحاد الدولي لجمعيات اح حسب تعريف المصطلهذا إن ●

فها، وتحديد بها، ووصوالتعريف المصادر الإلكترونية الشبكية، هوية تساعد على التثبت من 

أماكنها

همتها م( يعني مبنية وفق نظام معين)أو ما وراء البيانات هي معلومات هيكلية الميتاداتا ●

.  اواستخدامهوايضاح وتسهيل استرجاع مصادر المعلومات وصف
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Purpose of Metadata           أهمية البيانات الوصفية

● Metadata helps:

● users find relevant information and discover resources

● to organize electronic resources, provide digital identification, and support the archiving and preservation of resources

● to protect intellectual property rights through rights management

.تسهيل اكتشاف المصادر من خلال تحديد هويتها وأماكن تواجدها ●

يعدها لوصف أساسياً لأخصائي المعلومات والمكتبات في بناء التسجيلات الببليوجرافية التيهي مصدراً ●

الإنترنتالمصادر الإلكترونية على شبكة 

ستفيد في إمكانية الكشف عن المصدر الإلكتروني فهي تزيد في استرجاع معلومات مناسبة للمتساعد ●

وتقوم بتحسين نسبة التحقيق للمعلومات المسترجعة

.  توثيق وتتبع معلومات مستويات حقوق النشر والاستنساخ ●



• Different metadata standards for each different discipline 
(e.g., museum collections, websites, libraries, archives…) 

باختلاف تختلفهناك معايير مختلفة للبيانات الوصفية •

ات ، المكتب، المتاحف على سبيل المثال ، )المستخدم 

(  إلخ... مراكز الأرشفه

ماهي الحقول التي تهمنا
What fields are of interest us?



• Dublin Core Metadata Element Set - the best known metadata standard 

• Designed by librarians for librarians 

• Mainly for paper archives

يستخدمهاعناصر البيانات الوصفية الأكثر شيوعا التي 

Metadata Elements

يوجد العديد من المعايير الدولية التابعة للمنظمات الدولية

عناصر اختيارية بسيطة وفعالة هدفها وصف مجموعة معتبرة مجموعة كور هو دبلن معيار •

ى فهم الويب تساعد علالتي يمكن استخدامها لوصف موارد ومتنوعة من المصاد الالكترونية و 

ها عنصر لوصف البيانات، و لقد تم الاتفاق على دلالت15من ،  تتكون «بطاقة الفهرس»واستيعاب 

من قبل المختصين في المكتبات والمتاحف والارشيف باجماع عالمي



الوصفالعنصرالوصفعنصر

الشكل المادي أو الرقمي للمصدرFormatالشكل المصدرعنوان Titleالعنوان 

Subjectالموضوع 
مة مفتاحية بسيطة أو من قائكلمات 

رؤوس موضوعات

المحدد أو المعرف 

Identifierللمصدر 

الموحدمعرف المصدر : مثل

Uniform  ResourceIdentifier(URI)،

الرقميومعرف الكائن 

Digital Object Identifier(DOI)

يالمصدر الذي استمد منه المصدر الحالSourceالمصدروصف أو مستخلص لمحتوى المصدرDescriptionالوصف 

Creatorالمنشيء 
الشخص أو المؤسسة المسؤولة عن 

المحتوى الفكري للمصدر

Languageاللغة
لغة المصدر

الناشرPublisherالناشر 
Relation toالعلاقة

sources 

در معرف المصدر الثاني وعلاقته بالمص

الحالي

Contributorالمشارك
ري المشارك الثانوي في المحتوى الفك

للمصدر
درالخصائص الزمانية أو المكانية للمصCoverageالتغطية

بيان الحقوق المتعلقة بالمصدرRightsالحقوقلمصدرالتاريخ المرتبط بإنشاء أو توافر اDateالتاريخ

.(خصفحة رئيسة، مجلة، ال)نوع المصدر Typeالنوع



https://web.library.yale.edu/mssa/collections/university-archives



http://www.manar-al-athar.ox.ac.uk/

http://www.manar-al-athar.ox.ac.uk/


https://acor.digitalrelab.com/

ACOR Photo Archive Catalog  فهرس أرشيف أكور



https://acor.digitalrelab.com/



https://acor.digitalrelab.com/



https://acor.digitalrelab.com/





• Library of Congress Authorities 

الامريكية   الكونغرس مكتبة 

https://authorities.loc.gov/

• Royal Jordanian Geographic Centre Index

الأردني  فهرس المركز الجغرافي الملكي 

• Google Maps    خرائط جوجل

Place name resources الجغرافي للموقع  نحصل على الاسم كيف 

https://authorities.loc.gov/


http://www.megajordan.org/



الكلماتعلى تفيدنا في الحصول ومراجع مصادر 

الاساسية المفتاحية 

Keywords Standard Resources   





Database الإلكتروني مميزات برنامج الأرشيف 

الوصول إليه من أي مكان  امكانية التعامل مع البرنامج من خلال الشبكة بما يتيح •

وامكانية ادخال الملفات بكافة احجامها وانواعها PDF, ملفات الفيديو , ملفات الصور تدعيم •

عديل الوثائق الوصول إليها و إمكانية تعديل البيانات وتلسهولة عمل كلمات مفتاحية للوثائق •

المؤرشفة وحذفها

امالغير مخول لهم استخدام النظعن المستخدمين الوثيقة إمكانية إخفاء الصفحات في •

الجهاز اسم المستخدم، العملية، التاريخ،)إمكانية متابعة العمليات التي حدثت في النظام •

(الذي تمت منه

مختلفةإمكانية البحث بمعايير •

• Accessible from anywhere
• Supports multiple formats (e.g. PDF, jpegs, tiffs etc.)
• Create metadata that suits your material
• Control what is published online
• Track usage 
• Search by many different topics
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