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  VRA Core 4.0معيار وصف المصادر البصرية 

مع  ،)ص(الرسول محمد ومقتنياتآثار دراسة نظرية وتطبيقية على بعض 
 .اإلنترنتعلى  وإتاحتهمتحف افتراضي لها إنشاء 

 الدكتور / أمجد جمال حجازي
  المشارك المعلوماتو المكتباتأستاذ 
 مصر -جامعة بنها ،المدينة المنورة -جامعة طيبة

 تخلص.مس

 VRAيار وصف المصادر البصرية دراسة تهدف إلى التعرف على مع

Core 4.0،   آثةةار أيةةر  مجموعةةة مةة  وكيفيةةة اسةةتهدامل وبلةةط يةةالت بي  علةةى
متحف على هيئة المقتنيات اآلثار و، مع إتاحة هذه )ص(الرسول محمد ومقتنيات
 .Virtual Museum  افتراضي

 المقدمة المنهجية.  -أواًل

  توطئة. -1

هميتةل فةي اآلو ةة    أية لألمة اإلسةممية، وتةاداد   افيمثل التراث الهوية الثق
با إ، وطيافهةا أافية يكةل  قاالخيرة ويهاصة مع علو وتيرة الحديث ع  العولمة الث

ثةار  كان النصيب األكبر م  التراث اإلسممي يتمثل في المكتبة العريية، فإن اآل
ة، تسةةعى إلةةى مةةد  ةةذورها فةةي  هميةةة خاصةةة فةةي ضةةمير األمةةة اإلسةةممي أتمثةةل 

تمثةل عبة  الماضةي الةذه يلهةم أينةا ه       ثةار  أعماق التاريخ ومباهاة العالم يل، فاآل
 ينا  المستقبل.

وقد امت  اهلل عا و ل على المؤمني  يمنة فاقت سائر المن ؛ حيةث قةال   
َهم  َرَسةولاا َمة     َلَقةد  َمة ا اللاةَل َعَلةى ال َمةؤ َمَنيَ  َإب  َيَعةَث َفةي       "عا و ل فةي محكةم آياتةل   

َفي َأ  َفَسَهم  َيت َلو َعَلي َهم  آَياَتَل َوَيَاِكيَهم  َوَيَعِلَمَهَم ال َكَتاَب َوال َحك َمَة َوَإن  َكاَ وا َم   َقب َل َل
مةةة اإلسةةممية يالفعةةل يعةةد اهلل عةةا و ةةل لرسةةولل     ، وتةةدي  األ(1)"َضةةَلالم َمَبةةي م 

ولةةل)ص( قواعةةدها،  ا مية، وينةةوضةةع أسةةح الحعةةارة اإلسةةم  فةةي )ص(الكةةريم
لهل ؛ فهو سيد ولد لم ول  يبلغها أحد م  االمكا ة العظيمة والمنالة الرفيعة التي 

، ولةوا العةام مة  الرسةل    أالتي اعتةذر عنهةا    ىوتي الشفاعة العظمأ، وهو م  آدم
كثةر اآليةات   أعلةى األ بيةا   ميعةاا، ومةا      لوفعةل  ىوقد كرمةل ريةل سةبحا ل وتعةال    

فقةةد َ كاةةاَه ريةةل فةةي عقلةةل    ، )ص(وصةةفاتل لتةةي تناولةةت ييةةان منالتةةل  الكريمةةات ا
ََ ال َبَصةَر َوَمةا    "وَ كاةاَه فةي يصةره     ،(2)"َما َضلا َصةاَحَبَكم  َوَمةا َوةَو    "فقـال َمةا َ ا
َمةا  "، وَ كاةاَه فةي فةؤاده    (4)"َأَلةم  َ ش ةَر   َلةَط َصةد َر َ    "وَ كااَه في صةدره   ،(3)"َطَغى
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وَ كااَه في ، (6)"َوَوَضع َنا َعنَط َو  َرَ "، وَ كااَه في َطهره (5)"َما َرَأ َكَذَب ال َفَؤاَد 
، (8)"َوَمةةا َينَ ةةَ  َعةةَ  ال َهةةَو  "وَ كاةةاَه فةةي صةةدقل ، (7)"َوَرَفع َنةةا َلةةَط َبك ةةَرَ "بكةةره 

َرَؤوٌف َيةةال َمؤ َمَنيَ  " وَ كاةةاَه فةةي حلمةةل، (9)"َعلاَمةةَل َدةةَديَد ال َقةةَو "وَ كاةةاَه فةةي علمةةل 
  (11)"َوَإ اَط َلَعلى َخَل م َعَظيمم"وَ كاـاَه كلـل ، (10)"راَحيٌم

التةةي لهةةا مةة   ثةةار الكثيةةر مةة  اآل )ص(وقةةد تةةر  فينةةا الرسةةول الحبيةةب  
فهةا هةو مسةجده الشةريف      ؛العظيمة عند المسلمي  يةل عنةد رب العةالمي    المكا ة 
 .يما سواهألف صمة فيحباه اهلل يفعل معادلة الصمة فيل  الذه

مة اإلسممية يصفة عامة والمملكة العريية السعودية يصفة وقد قامت األ
أريعةة عشةر   خاصة يبةذل الجهةد للحفةال علةى بلةط المةوروث عبةر مايايةد عة           

يعةد يةوم    يتسةع يومةاا   اادةامه  االةى اليةوم قائمة   إالنبةوه   وما لنا  ر  المسجد ؛قر اا
 دتى يقاع األرض.م   ليليمقي أعداد المصلي  التي تتوافد إل

ثريةةة، يالمحةةاوالت الدؤيةةة   األ المقتنيةةات المتحفيةةة وتةةرتبع عمليةةة حفةة    
 ؛ثةار تسةجيلها يشةكل دقية  فةى سةجمت اآل     و لوصفها وصفاا  موب يااوالمتواصلة 

والمعاو ةة فةي اسةتعادتها     ،التاويةر أو  ،يؤده إلى الحفال عليهةا مة  العةياع   يما 
التكنولو يةةا الحديثةةة إمكا يةةة وصةةف  تاحةةتأ دوقةة، عنةةد التةةرميميالشةةكل األصةةلي 

مةةع إضةةافة يعةة     ،علةةى الحاسةةب اآللةةي  األثريةةة  المقتنيةةات المتحفيةةة وتسةةجيل 
 .الصور إليها، حتى يسهل التعرف عليها

  ع  بلط األمةر، فهةو   أهذا واليقف تهصص المكتبات والمعلومات يمن
التهصةةةص المعنةةةي يعمليةةةة الوصةةةف الببليةةةو رافي واإلعةةةداد الفنةةةي لمصةةةادر     

إلى الو ود  لتلط الت ورات وظهرلهذا فقد استجاب ، ولىيالدر ة األ المعلومات
 VRA Core 4.0  (Visual Resourcesمعيار وصةف المصةادر البصةرية    

Association Core Categories). 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها. -2

 تتهذ مشكلة الدراسة يعدي  وهما:

، إال أن الغالبية العظمي (ص)سول محمدالر ومقتنياتآثار يالروم م  أهمية  -1
كثر م  بلط أن م  المسلمي  لم يتسنى لهم التعرف عليها ومشاهدتها، يل واأل

 ومقتنيةةةاتآثةةةار مةةة   اان كثيةةةرأالنةةةذر اليسةةةير فقةةةع مةةة  المسةةةلمي  مةةة  يعلةةةم  
ولةم   ي ةرق دةتى  فةي اسةتا بول    العثما يةة الهاا ةة  قةل إلةى   ، قد َ )ص(الرسول

 . إلى اآلن ر عت
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المقتنيةةات ي الوقةةت الةةذه ظهةةر فيةةل إلةةى الو ةةود معيةةار خةةاص يوصةةف       فةة -2
عةرف  مثةل النةواة األسةام لمةا يَ    يساهم في التعريف يهةا ويَ و ،واآلثار المتحفية

علةةى هةةذا يعةةد أ نةةا فةةي العةةالم العريةةي لةةم  تعةةرف   الإ، ةفتراضةةييالمتةةاحف اال
تةاريههم  العرب يفي تعريف  لعبل م  دورن يأوما يمك  ، النوع م  المعايير
 ، يصةفة خاصةة  )ص(الرسةول الكةريم   ومقتنيةات آثار المسلمي  ييصفة عامة و

 م   هة والمساهمة في توثي  تلط اآلثار والمقتنيات م   هة أخر .

لةم  ال لنا على صعيد العالم العريةي  وهنا تتبلور مشكلة الدراسة في أ نا  
نةةا  أ، كمةةا VRA Core 4.0 تعةةرف علةةى معيةةار وصةةف المصةةادر البصةةرية 

يعيدي  كل البعد ع  استهدام هذا المعيار يالروم مما يمتلكةل عالمنةا العريةي مة      
 .)ص(الرسول ومقتنياتآثار يأتي على قمتها  ادرة آثار 

ى الدراسةة  عتسة وفي ضو  هذه المشكلة فثمةة عةدد مة  التسةاؤالت التةي      
 :وهي محاورتندرج تحت ثمث  لإل اية عنها وهي

 .()صالرسول ومقتنياتآثار  -أ

 ؟المو ودة يالمدينة المنورة )ص(الرسول ومقتنياتآثار ما أير   -1

 العثما يةة التةي َ قلةت إلةى الهاا ةة      )ص(الرسول ومقتنياتآثار أير   ما -2
 ؟في استا بول

 .VRA Core 4.0 وصف المصادر البصرية معيار -ب

هدافةل وعمقاتةل، وإردةادات االسةتهدام،     أو لتاريهة تعريف المعيار و ما -3
 ؟الت بي  التقنية فنياتو

واألعمةال التةةي يمكةة   ، الرئيسةةة والفرعيةةة عناصةره صةةيا المعيةةار ومةا   -4
 ؟وصفها ياستهدام المعيار

 .)ص(الرسول ومقتنياتآثار ت بي  المعيار على  -ج

 .)ص(الرسول ومقتنياتآثار  ير أ اتج ت بي  المعيار على ما  -5

 ؟إتاحة ت بي  المعيارما وسائل  -6
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 ية الدراسة. أهم -3

 تستمد دراستنا الحالية أهميتها م  النقاط التالية: 

 فةةوم المسةةلمي   فةةي لمنالتةل العظيمةةة  )ص(الرسةةول مقتنيةةاتوآثةةار أهميةة   -1
  ميعاا.

تعةةد دراسةةتنا الحاليةةة األولةةى مةة   وعهةةا علةةى مسةةتو  العةةالم العريةةي فةةي       -2
لعريةي  يعد مرا عة دليل اإل تاج الفكةره ا  -تهصص المكتبات والمعلومات 

وصةةف المصةةادر  التةةي تتنةةاول معيةةار   -فةةي مجةةال المكتبةةات والمعلومةةات   
 VRA Core 4.0 .البصرية

هميةةة متاايةةدة وهةةو  أحظةةى يي ذهتتجةةل الدراسةةة  حةةو أحةةد الموضةةوعات الةة   -3
التةي   الجذور  قوأحد أبلط الموضوع الذه يمثل  ؛موضوع الفهرسة اآللية

ويصةفة خاصةة    وتسةاهم فةي  موهةا،   تحمي دجرة التهصص م  العصةف،  
فةةي هةةذا الوقةةت الةةذه ادةةتدت فيةةل الريةةا  حولةةل مةة  كةةل تهصةةص محاولةةة   

 اقتمعل والقعا  عليل.

تقدم الدراسة  موب اا ت بيقيةاا عمليةاا يمكة  أن يسةتفيد منةل المفهرسةون علةى         -4
المقتنيةات  في وصف المصادر التراثية م  صعيد العالم العريي واإلسممي 

 البصرية.والمصادر  ،ثارواآل ،المتحفية

ما أوصةت يةل العديةد مة  الدراسةات المتهصصةة فةي        تعد الدراسة استجاية ل -5
يأهمية القيام يإ را  المايد م  البحوث التي تهتم  ؛موضوع الفهرسة اآللية

  .(12)يتقديم المعايير الجديدة في الوصف وت بيقها في البيئة العريية

ام المكتبةةات  تسةةاهم الدراسةةة فةةي لفةةت  ظةةر أععةةا  هيئةةة التةةدريح يأقسةة         -6
 ؛والمعلومات يالجامعات العريية إلى أهمية تدريح معايير الفهرسة الحديثةة 

 VRA Core 4.0.وصف المصادر البصريةوالتي م  يينها معيار 

 ،تشةةجيع الفنةةا ي  التشةةكيلي   ضةةرورة الدراسةةات مةة     فةةادت يةةل إحةةد  أمةةا  -7
راث وويةةرهم علةةى اسةةتهدام مفةةردات التةة  ،والمنظةةري  ،والعلمةةا  ،واألديةةا 

 ؛يهدف ريع تجاريهم الذاتية يتجارب المجتمع الماضةية  يأعمالهم المعاصرة
  . (13)وبلط م  خمل تقديم رؤ  فردية و ماعية متمياة ياألصالة والتجديد

ومقتنيةةات آثةةار لم البةةة ياسةةتعادة  للتةةذكير يحتميةةة ا محاولةةة تمثةةل الدراسةةة   -8
وهةةةي تلةةةط   ، والتةةةي تمثةةةل قيمةةةة ال تعةةةدلها قيمةةةة،    )ص(الرسةةةول الكةةةريم 

وهةو مةا أكدتةل الهيئةة العامةة      المحاوالت التي تمت فةي ق اعةات أقةل دةأن،     
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الوطنيةة أصةبحت   ثةار  أن اآلإلةى  أدةارت  حيةث  السةعودية؛  ثةار  للسياحة واآل
آالف ق عة أثرية  10أكثر م  ووطنية، وأن الهيئة استعادت  قعية رسمية

  . (14) وتعمل على استعادة عدد آخر م  الق ع

صةنف تحةت فئةة الدراسةات التةي تقةدم        هةا تَ أمية الدراسة الحاليةة  هأيايد م   -9
خ ع العمل والنمابج التي يمك  االقتعا  يها، حيث أ نةا يحا ةة ماسةة إلةى     

 . العملي وصوالا إلى الت بي النظره الدراسات التي تتعد  الوصف 
مكننةةةا مةةة  القيةةةام يعمةةةل وصةةةف  أن المعيةةةار الةةةذه تقةةةوم عليةةةل الدراسةةةة يَ  -10

مةر  عمال والتعبير عنها يالصور، وتبةر  أهميةة هةذا األ   ي كامل لأليبليو راف
يصفة خاصة يالنسبة للق ع األثرية والتراثية العريية التي تم االستيم  عليها 
ه ذأثنا  فترات االحتمل المتعاقبة للوط  العريي، ويصفة خاصة العثما ي ال

البةاب أمةام إ شةا     قام ياالسةتيم  علةى العديةد مة  الق ةع، كمةا يفةتا المعيةار         
 ل ملكية هذه الق ع إليل.ولتلط الق ع م  قبل البلد التي تؤ افتراضيةمتاحف 

  .أهداف الدراسة  -4

 :هداف التاليةتحقي  األ الدراسة إلى سعىت

 هداف النظرية.األ -أ

 VRA Coreمعيار وصةف المصةادر البصةرية    وتاريخ  ة شأالتعرف على  -1

 .ادات االستهدام، وفنيات الت بي  التقنيةهدافل وعمقاتل، وإردأو، 4.0

وعناصره الرئيسةة والفرعيةة، واألعمةال التةي      ،صيا المعيارعلى  التعرف – 2
 .يمك  وصفها ياستهدام المعيار

 هداف الت بيقية.األ -ب

آثةار  علةى   يمك  االقتدا  يل عند محاولة ت بي  المعيار ت بيقيتقديم  موبج  - 1
 .خر أ ومقتنيات

 موبج لمتحف افتراضي يمك  االقتةدا  يةل عنةد محاولةة إتاحةة ت بية        م تقدي - 2
 ومقتنيات أخر .آثار المعيار على 
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 .خطواتهامنهج الدراسة و -5

الجمةع يةةي   لإل ايةة عة  تسةاؤالت الدراسةة المهتلفةةة فقةد اعتمةد الباحةث        
 منهجي  وهما:

ة لجمةةةع المعلومةةةات التاريهيةةة  "Historical Method"المةةةنهج التةةةاريهي -
 .)ص(المتعلقة يآثار ومقتنيات الرسول

كأ سةةب المنةةاهج التةةي يمكةة  اسةةتهدامها   "Field Study"المةةنهج الميةةدا ي  -

فعةما عة    معيار وصف المصةادر البصةرية،   ع  لى المعلومات للحصول ع
النسةهة ويةر    ؛معيةار المة     سةهتي    ةد و، هذا ويوسائل إتاحة ت بي  المعيار

 Restrictedالنسةةةةهة المقيةةةةدة  ، وUnrestricted Version ةالمقيةةةةد

Versionن أبلةةط  ؛وسةةوف  عتمةةد فةةي دراسةةتنا هةةذه علةةى النسةةهة المقيةةدة     ؛
كبةةر مةة  النسةةهة ويةةر المقيةةدة، وهةةو مايفيةةد فةةي تحقيةة   أمقةةدار التفصةةيل يهةةا 

 هداف الدراسة الت بيقية. أ

 مصطلحات الدراسة.  -6

صة لحات  لم وسوف  كتفي في هذه الفقرة يعرض التعريفةات اإل رائيةة  
، )ثا يااات الحقةة فقةر في  تتعرض لها يالتفصيلحيث أن الدراسة سوف  ؛الدراسة
 (. ورايعاا

 .)ص (الرسول محمد  ومقتنياتآثار  -6/1

 :ل سوا  كان تراثَا ثايتاا مثلئورا) ص(هي بلط التراث الماده الذه خلفل
منقةوالا  أو  ،المسجد النبوه ومسجد قبا  ومسجد القبلتي  ووار حرا  ووار ثةور 

 وا ي واألختام والسيوف والمراسمت ...الخ.كاأل

 VRA Core 4.0 .معيار وصف المصادر البصرية -6/2

هو أحد معايير الميتاداتا للوسةائع المتعةددة، والوحيةد المصةمم خصيصةاا      
ويتكون م  مجموعة عناصر ميتاداتا )وحةدات   ،لوصف الصور والق ع الثقافية
ع  مه ع أولي لكيفية  الخ (، فعما، كان والتاريخالمعلومات مثل العنوان والم
 . هرمياا تنظيم تلط العناصر تنظيماا

 Virtual Museum .متحف إفتراضي -6/3

، حيةث يةتم ينةا     التصةاالت ادةبكات  الحاسةبات و  تةي تقنيتااوج هو  تاج 
ويةةتم الوصةةول إليةةل مةة  قبةةل ياسةةتهدام تقنيةةات الحاسةةب اآللةةي إلكترو ةةي متحةةف 
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عبةر تقنيةة دةبكات االتصةاالت، ويصةفة خاصةة       لعةالم االفتراضةي   في ا الجمهور
ويسةتهدم أدةكال مهتلفةة     ؛وير المةاده أو  ، ويركا على التراث المادهاإل تر ت

ويمكة    ،م  التفاعل واإليحار، لغرض التعليم، والبحةث، وتعايةا تجريةة الاائةر    
 ةةت، المتةةاحف االفتراضةةية يمسةةميات عةةدة مثل:المتةةاحف عبةةر اإل تر   سةةمى أن َت

 متاحف الويب. أو  ،المتاحف الرقمية، متاحف اإل تر ت

 بحث اإلنتاج الفكري. -7

م، 1996حدوداا تاريهيةة لبدايةة عمليةة البحةث وهةى عةام       الباحث وضع 
اإلصةةدارة األولةةى مةة  المعيةةار، أو  عةةمن عةة  النسةةهةالةةذه دةةهد اإلالعةةام  بلةةط
البحةث، وبلةط ياسةتر اع    ، فقةد َادخةل البعةد الامنةي فةي إسةتراتيجية       ليعل اانا وي

 م.1996اإل تاج الفكره الصادر منذ عام 

 دراسةةتناوفةةي سةةبيل التعةةرف علةةى اإل تةةاج الفكةةره األ نبةةي بو الصةةلة ي 
والتةةي مةة  أهةةم مراصةةد البيا ةةات  أريةةعفةةي الحاليةةة، فقةةد تةةم إ ةةرا  يحةةث را ةةع  
، كمةا فةةي الجةةدول  (15)مة  خةةمل  امعةة طيبةةة   تتيحهةا المكتبةةة الرقميةة السةةعودية  

 التالي:

 ( استراتيجيات البحث المستخدمة في البحث الراجع 1جدول )
 لإلنتاج الفكري األجنبي

s Search terms LISA ERIC Proquest Springer 

1 metadata 88 94 98 60 

2 VRA Core 3 3 6 1 

يةاللجو   فةي المجةال   كما تم إ را  يحةث را ةع لإل تةاج الفكةره العريةي      
في لإل تاج الفكره العريي في مجال المكتبات والمعلومات إلى الدليل الببليو را

-1997و)، (16) م(1996-1991ي بعاتل المهتلفة التي تغ ي الفترات التالية: )
-2008)و، (19)م(2007-2005)و، (18)م(2004-2001و)، (17)م(2000
 لى النحو المبي  يالجدول التالي:ع، (20)م(2009
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 مستخدمة في البحث الراجع( استراتيجيات البحث ال2جدول )
 لإلنتاج الفكري العربي 

 ترقيم المداخل يالدليل رأم الموضوع المستهدم المجلد م

1 
(1991-

 م(1996

 2347-2342 الفهارم اآللية
 2364 الفهارم الموحدة  للمكتبات

 2371-2365 الفهرسة
 2380-2375 الفهرسة المحسبة

2 
(1997-

 م(2000

 2121-2114 الفهارم اآللية
 2134-2133 الفهارم الموحدة

 2152-2135 الفهرسة
 2157-2153 الفهرسة اآللية

 2195-2193 فهرسة المصادر اإللكترو ية

3 
(2001-

 م(2004

 2108-2098 الفهارم اآللية
 2110-2109 فهارم الهع المبادر

 2118 -2111 الفهارم الموحدة
 2126-2119 الفهرسة

 2129 -2127 هرسة اآلليةالف
 2139-2132 فهرسة المصادر اإللكترو ية

 2140 الفهرسة المنقولة

4 
(2005-

 م(2007

 1921-1911 الفهارم اآللية
 - فهارم الهع المبادر

 1968-1925 الفهارم الموحدة
 1978-1969 الفهرسة

 1988-1982 الفهرسة اآللية
 1999-1998 يةفهرسة المصادر اإللكترو 

 - الفهرسة المنقولة
 3509 -3495 الميتاداتا

5 
(2008- 

 م(2009

 1253-1250 الفهارم اآللية
 1311 الفهرسة اآللية

 2156-2141 الميتاداتا
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ويمكةة  تقسةةيم التسةةجيمت المسةةتر عة مةة   ةةاتج عمليتةةي يحةةث اإل تةةاج      
 على النحو التالي:الفكره األ نبي والعريي يعد فحصها واستعراضها 

 .للميتاداتا دراسات تقديمية ومدخلية -1

يالميتاداتا وتاريهها وأ واعهةا  التعريف  وهي تلط الدراسات التي تهدف إلى
 ويمثل هذه الفئة العديد م  األيحاث مثل: ،..الخ.

. الميتاداتةةا (2007) يةة  الةةدي  محمةةد وعبةةدالهاده، محمةةد فتحةةي  ،عبةةدالهاده -
 .اهرة: أييح كوم للنشر والتو يعالق -اإللكترو ية.وفهرسة المصادر 

(. الميتاداتا: أسسها النظرية 2008خالد )وعبدالفتا ، محمد فتحي عبدالهاده،  -
 اإلسكندرية: دار الثقافة العلمية. -وت بيقاتها العملية.

؛ . الميتاداتا: األسح النظريةة وآليةات الت بية    (2014)يدوية محمد البسيو ي،  -
 .المدينة المنورة:  امعة طيبة -.وتقديم محمد فتحي عبدالهاده ا عة مر

- Cundiff, Morgan V.(2004). An Introduction to the Metadata 

Encoding and Transmission Standard (METS). - Library Hi 

Tech.- Vol.22, No. 1.- pp. 52-64. 

- National Information Standards Organization(2004). 

Understanding Metadata. Bethesda, MD.: NISO Press. 

Retrieved january 12, 2014, from  
http://www.niso.org/standards/resources/UnderstandingMet

adata.pdf 

- Csurka, Gabriela & Pastra, Katerina(2009). Introduction to 

the Special Issue on “Metadata Mining for Image 

Understanding.- Multimedia Tools and Applications.- Vol. 

42, No.1.- pp. 1-4 

  

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Katerina+Pastra%22
http://link.springer.com/journal/11042
http://link.springer.com/journal/11042/42/1/page/1
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 :لميتاداتات بيقات التقييمية تحليلية دراسات  -2

التعةةرف علةةى الميتاداتةةا المدر ةةة    وهةةي تلةةط الدراسةةات التةةي تهةةدف إلةةى     
ي عملية االستر اع، وطرق تقييمها، مثل يالمواقع، وتحليل تيجا ها، وتأثيرها ف

 الدراسات التالية:

: دراسة ت بيقية علةى  Title Tag . تاج العنوان (2008) عبادةأحمد  العريي، -
مجلةةة المكتبةةات   -المواقةةع العرييةةة المتاحةةة علةةى الشةةبكة العنكبوتيةةة العالميةةة.      

 .156 -137ص  -. 2، ع28م  -.والمعلومات العريية

. الميتاداتةةا فةةي  (2008)سةةو ان مصةة في  وفلمبةةان، مةةي  أمحمةةد مروم ةةي،  -
سةةات درا -بةةات الجامعيةةة السةةعودية: دراسةةة تحليليةةة.  المواقةةع اإللكترو يةةة للمكت

 .46 -7ص -.2ع -المعلومات.

ومةةد   Metadata Tags(. تيجةةان ميتاداتةةا 2009يدويةةة محمةةد )البسةةيو ي،  -
تمثيلها في صفحات الويب: دراسة ت بيقية علةى مواقةع التميةا الرقمةي العرييةة      

 32، ع16مةج   -لومات.االتجاهات الحديثة في المكتبات والمع -على اإل تر ت.
 .224 -179ص  -.

 Alijani, Alireza Saadat& Jowkar, Abdolrasool (2009). 

Dublin Core Metadata Element Set usage in national 

libraries' web sites.- Electronic Library, Vol. 27 Iss: 3.- 

pp.441 – 447 

 Costanza, Jane, Knight,R.Cecilia& Liu-Spencer, 

Hsianghui(2009). Metadata Implementation for Building 

Cross-Institutional Repositories: Lessons Learned from the 

Liberal Arts Scholarly Repository (LASR).- Journal of 

Library Metadata.- no.1/2 .- pp.153-166. 

 Park, Jung-Ran (2009). Metadata Quality in Digital 

Repositories: A Survey of the Current State of the Art.-

 Cataloging & Classification Quarterly.-no. 3/4 .- pp. 213-

228. 

 Troselius, Nils& Sundqvist, Anneli (2012). A comparative 

case study on metadata schemes at Swedish governmental 
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agencies.- Records Management Journal.- Vol. 22 Iss: 1.- 

pp.7 – 19. 

 والمقتنيةات ثةار  اآلالمتحفيةة؛  مقتنيةات  للدراسات تبحث في معالجةة الميتاداتةا    -3
 .والصور

 وهذه الفئة م  الدراسات يمك  تقسيمها على النحو التالي:

ثةةةار اآل المتحفيةةةة؛مقتنيةةةات الدراسةةةات تبحةةةث فةةةي تعامةةةل الميتاداتةةةا مةةةع   -3/1
 مثل: ،االفتراضيةوالمتاحف  قتنيات والصوروالم

 Baca, Murtha (2007). CCO and CDWA Lite: 

Complementary Data Content and Data Format Standards 

for Art and Material Culture Information.- VRA Bulletin.- 

Vol. 34, N. 1.- pp. 69-75.  

 Ashbrook, Stan (2009). Metadata in Digital Photography, 

What is it and How Do I Use It? .- PSA Journal.- Vol.75, 

No. 11.- pp. 12-19.    

 Brewer, C. (2011). Fine art collection management in urban 

public libraries.- Art Documentation.- 30(2) .- pp. 74-78.  

 Qarabolaq, Zeynab Fazaee & Inallou, Mina Seifi (2012). 

The role of metadata in information management in virtual 

museums.- IPCSIT.- vol.45 .- pp. 103- 107. 

 VRA Coreدراسةات تركةا علةى معيةار وصةف المصةادر البصةرية         -3/2
 المتحفيةة؛ مقتنيةات  الالمتهصصةة فةي معالجةة     الميتاداتةا خ ع  أ واعحد أ؛ ك4.0
 مثل: .والمقتنيات والصورثار اآل

 Eklund, Jan (2007). Herding Cats: CCO, XML, and the 

VRA Core.- VRA Bulletin.- 34(1) .- pp. 45-68. 

  Kessler, Ben (2007). Encoding Works and Images: The 

Story Behind VRA Core 4.0 .- VRA Bulletin.- Vol.34, No. 

1.- pp. 20-33.  

 Webster, M. N. (2007). E-grants + VRA Core 4.0 + XML = 

collaboration: Implementing VRA Core 4.0 in metadata 

workflows.- VRA Bulletin.- 34(1) .- pp. 111-119.  
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 Williams, S. (2007). Building a cataloging tool with CCO 

and VRA Core 4.0.- VRA Bulletin.- 34(1) .- pp. 104-110. 

 Double, J. (2010). VRA Core + CCO: Tools for 

collaboration.- VRA Bulletin.- 37(1) .- pp. 47-48.  

 Eklund, Jan (2010). Metadata in Action: Leveraging Assets 

with Core4 and CCO.- VRA Bulletin.- Vol. 37 Issue 1.- pp. 

47-48.  

 Guza, Tracy (2012). The VRA Core Metadata Standard: 

Evolution, Exploration, and Extensibility. Retrieved 

january 12, 2014, from  

http://www.tracyguza.com/tracyguza/articles_files/visual%

20resources.pdf 

 VRA(2012). VRA Core. Retrieved january 12, 2014, from  

http://www.loc.gov/standards/vracore/.  

 Library of Congress (2013). VRA Core 4.0 introduction. 

Retrieved january 12, 2014, from 
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Intro.p

df  

  Qarabolaqa, Zeynab Fazaee,  Seifi Inallou, Mina, Hafezi, 

Hamed Alipour & Tabaei, Ashraf Naghi Mehr (2013). The 

Role of  PREMIS Preservation Metadata in Information 

Management in Virtual Museums .- Social and Behavioral 

Sciences.- no. 73.- pp. 396- 402. 

مقتنيةات  علةى ال ، VRA Core 4.0دراسةات تهةدف إلةى ت بية  معيةار       -3/2
ويمثل هذه الفئة عةدد   وتقييم هذا الت بي .. والمقتنيات والصورثار اآل المتحفية؛

 قليل  دا م  الدراسات مثل:

 Chao-chen Chen, Hsueh-hua Chen, Kuang-hua Chen& Jieh 

Hsiang (2002). The Design of Metadata for the Digital 

Museum Initiative in Taiwan.- Online Information 

Review.- 26(5) .- pp. 295-306. 

http://www.tracyguza.com/tracyguza/articles_files/visual%20resources.pdf
http://www.tracyguza.com/tracyguza/articles_files/visual%20resources.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813003601#aff0005
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Chao-chen+Chen&fd1=aut&PHPSESSID=ivnlrkv6q05lumci76rme3lah0
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Hsueh-hua+Chen&fd1=aut&PHPSESSID=ivnlrkv6q05lumci76rme3lah0
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Kuang-hua+Chen&fd1=aut&PHPSESSID=ivnlrkv6q05lumci76rme3lah0
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Jieh+Hsiang&fd1=aut&PHPSESSID=ivnlrkv6q05lumci76rme3lah0
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Jieh+Hsiang&fd1=aut&PHPSESSID=ivnlrkv6q05lumci76rme3lah0
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 Diekema, Anne & McCracken, Nancy (2010). Publishing 

Digital Museum Collections on the Web Using the 

Metadata Assignment and Search Tool.- Museums and the 

Web 2010:The international conference for culture and 

heritage on-line, Denver,  Colorado, USA, April 13-

17, Proceedings. Retrieved january 12, 2014, from 

 http://www.archimuse.com/mw2010/papers/mccracken/mc

cracken.html 

 Carter, Robert, Double, Jodie, Rose-Sandler, Webster & 

Trish Margaret N.(2012). The VRA Core Survey 

Analysis.Retrieved january 12, 2014, from 

http://www.vraweb.org/projects/vracore4/pdfs/VRACoreSu

rveyAnalysis.pdf 

ويعةةةد مرا عةةةة كافةةةة الدراسةةةات المندر ةةةة تحةةةت الفئةةةات الموضةةةوعية   
 التالية: ؤدراتالسايقة، أمك  الهروج يالم

استحوبت دراسات الفئة األولى ـ دراسات تقديمية ومدخلية للميتاداتا ـ علةى      -1
عظةةم مةة  اإل تةةاج الفكةةره المسةةتر ع، وأن الدراسةةات العرييةةة فةةي       السةةواد األ

 ركات ويكثرة في هذه الفئة.موضوع الميتاداتا قد ت

قلة الدراسات العربية في الفئة الثانيةة الااةةة بالدراسةات اليلليليةة اليييي يةة       -2

عن نظيرتها في الفئة األولى، بين ا تينوع الدراسةات األننبيةة    ليطبييات ال يياداتا

 في هذا الفئة وتزداد غزارة.

تةي تبحةث فةي معالجةة الميتاداتةا      إختفا  الدراسات العريية م  الفئةة الثالثةة؛ ال   -3
 المتحفية في الوقت الذه يو د فيل العديد م  الدراسات اال نبية.مقتنيات لل

تحت فيها فقد  ا  اإل تاج الفكره اال نبي  ،األخيرةالثالثة وعلى صعيد الفئة  -4
ولةةى منهةةا تبحةةث فةةي تعامةةل الميتاداتةةا مةةع     األ: ثةةمث فئةةات موضةةوعية فرعيةةة  

، وهةةي فتراضةةيةوالمتةةاحف االوالصةةور والمقتنيةةات اآلثةةار  فيةةة؛المتحمقتنيةةات ال
 هةةا اتسةةمت يعموميةةة المعالجةةة؛ حيةةث لةةم تتعةةرض  أدراسةةات تميةةات يالتعةةدد إال 

مةا الفئةة   أ، VRA Core 4.0يشةكل مبادةر لمعيةار وصةف المصةادر البصةرية       
فقد أتت على ورار  ظريتها الرئيسةة األولةى؛ حيةث     الموضوعية الفرعية الثا ية

وأهميتةةةل والمؤسسةةةات التةةةي تدعمةةةل    تاريهةةةةمعيةةةار والدفت إلةةةى التعريةةةف ي هةةة
وهي دراسات اتسمت يالكثرة النسبية، إال أ ل عنةد  ، الرئيسة والفرعيةره عناصو

http://www.archimuse.com/mw2010/bios/au_445017488.html
http://www.archimuse.com/mw2010/bios/au_445017489.html
http://www.archimuse.com/mw2010/papers/mccracken/mccracken.html
http://www.archimuse.com/mw2010/papers/mccracken/mccracken.html
http://www.archimuse.com/mw2010/papers/mccracken/mccracken.html
http://www.archimuse.com/mw2010/local/index.html
http://www.archimuse.com/mw2010/sescal/index.html
http://www.archimuse.com/mw2010/sescal/index.html
http://www.archimuse.com/mw2010/papers/mccracken/mccracken.html
http://www.archimuse.com/mw2010/papers/mccracken/mccracken.html
http://www.vraweb.org/projects/vracore4/pdfs/VRACoreSurveyAnalysis.pdf
http://www.vraweb.org/projects/vracore4/pdfs/VRACoreSurveyAnalysis.pdf
http://www.vraweb.org/projects/vracore4/pdfs/VRACoreSurveyAnalysis.pdf
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والهاصةة يالدراسةات التةي تهةدف      اال تقال إلى الفئة الموضوعية الفرعيةة الثالثةة  
وتقيةيم   ،الصةور والمقتنيةات و اآلثةار   المتحفية؛مقتنيات على الالمعيار إلى ت بي  
 هةةا  ةةادرة حيةةث لةةم تتعةةد المسةةتر عات فةةي هةةذه الفئةةة  أفقةةد اتعةةا  ،هةةذا الت بيةة 

 أصايع اليد الواحدة.

 ها أكثرة الدراسات التي اتجهت صوب الميتاداتا، إال ورة إ مالية يتعا يص -5
تجل في معظمها دراسات تقديمية تعريفية وثائقية  ظرية وصفية، وقليل منها ما ا

  صوب استيعايها واإل  مق إلى ت بيقها.

و ةود فةي   لةيح لةل    ،ن معيةار وصةف المصةادر البصةرية    ألنةا ويجةم     يتبي  -6
 ل أ سيج اإل تاج الفكره العريي في مجال المكتبات والمعلومات يعد. كما يتعا 

ن امتةدت يةد البحةث والتنقيةب إلةى موضةوع       أ نبةي لةم يسةب  و   على المستو  األ
، يغيةةةة وصةةةفها ياسةةةتهدام معيةةةار وصةةةف ))صالرسةةةول محمةةةد يةةةاتومقتنآثةةةار 

 VRA Core 4.0.المصادر البصرية

عةةةد يةةةاكورة وينةةةا  علةةةى ماتقةةةدم مةةة  مؤدةةةرات فةةةإن دراسةةةتنا الحاليةةةة تَ 
 VRA Coreالدراسات العريية في موضوع معيار وصف المصادر البصرية 

فةةي موضةةوع  نبةةي العريةةي واأل ل، كمةةا تعةةد يةةاكورة اإل تةةاج الفكةةره يشةةقي 4.0
 هذا المعيار.،ياستهدام ))صالرسول محمد ومقتنياتآثار وصف 

 اإلطار النظري للدراسة.  -ثانيًا

 .)ص(ومقتنيات الرسولآثار  -1

 .نواعهأو التراث حول مفهوم -1/1

ث وأورثةل  ِروالتراث والميةراث مةا  بكر اي  منظور في لسان العرب أن 
 :(22)ث إلى  وعي ك  تقسيم التراموي .(21)الشيئ أعقبل إياه

 تراث ماده. -أ

 تراث وير ماده يسمى يالمأثورات الشعبية )فلكلور(  -ب

والمبا ي والعمال واللوحات الفنية  مويشمل التراث الماده الق ع األثرية والمعال
 ويمك  تقسيمل إلى: ،والاخارف ... إلخ

 التراث الثايت مثل: -

ف، والقةةر  واألحيةةا  القديمةةة   المبةةا ي والمواقةةع األثريةةة، ومسةةاك  الكهةةو     -1
عماريةةة، ومجموعةةة المبةةا ي التراثيةةة سةةوا     موالتقليديةةة، والمعةةالم واألعمةةال ال  
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منفصلة وكل ما يتعل  يالمبا ي م   قوش و خارف معمارية ويكون أو  متصلة
 .ثايتاا

 النقوش والرسوم على الجبال. -2

 ها.المراكا التاريهية، والمتاحف، والمكتبات وما يتعل  ي -3

المحميةةةات النباتيةةةة والحيوا يةةةة وال بيعيةةةة، والحةةةدائ  التاريهيةةةة، وحةةةدائ     -4
 الحيوان والنبات والمحميات المائية.

الرمةةو  الوطنيةةة الثايتةةة بات األهميةةة الكبةةر  للتةةراث والتةةي تقةةرر الدولةةة       -5
 أهميتها.

ل المواقةع بات الجمةا   الذه يحوه قيم علميةة و ماليةة، مثةل   التراث ال بيعي  -6
 والتكوينات الجيولو ية. ،ال بيعي

 التراث المنقول ويقصد يل أن يمك   قلل م  مكان إلى آخر مثل: -

 الق ع اآلثرية والتراثية ومنتجات الريف والصناعات التقليدية. -1

المنقولة التي معى عليها أكثر م  ثمثمائة عةام كةالنقوش والعمةمت    ثار اآل -2
 واألختام المحفورة.

كةةات المتعلقةةة يالتةةاريخ، يمةةا فةةي بلةةط العلةةوم والتكنولو يةةا والتةةاريخ       الممتل -3
 الحريي والتاريخ اال تماعي.

المجموعات والنمابج النادرة م  مملكتي الحيوان والنبةات ومة  المعةادن...     -4
 إلخ

 األديا  بات األهمية الفنية ومنها: -5

   لمةةواد التةةي ياليةةد أيةةا كا ةةت ا  الصةةور واللوحةةات والرسةةوم المصةةنوعة كليةةاا
 هدمت في رسمها.اسَتأو  سمت عليهاَر

  يالتماثيل والمنحوتات األصلية المتحركة أيا كا ت المواد التي استهدمت فة 
 صنعها.

 الم بوعة على حجر منقول.أو  الصورة األصلية المنقودة 

 والمهاديات. ،المه وطات النادرة 

 في مجموعات.أو  طوايع البريد وال وايع المالية وما يماثلها، منفردة 

 .المحفوظات يما فيها المحفوظات الصوتية والفوتوورافية والسينمائية 

 .ق ع األثاث التي تايد عمرها على مائة عام واآلالت الموسيقية القديمة 
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بلةط   ،)ص(الرسةول محمةد    ومقتنيةات آثةار  و قصد في دراستنا الحاليةة ي 
سةوا  كةان تراثةَا     ،ي ورا ه وفقةاا للتعريةف السةا    )ص(التراث الماده الذه خلفل 

 ،ووةار حةرا  ووةار ثةور     الجمعةومسجد قبا  ومسجد المسجد النبوه  :ثايتاا مثل
 منقوالا كاالوا ي واألختام والسيوف والمراسمت ...الخ.أو 

 .المدينة المنورة: قبل اإلسالم وفي عصر الرسول -1/2

ن أإلى  البع  يذهب أنعرف للمدينة المنورة تاريخ قبل ال وفان إال ال َي
يعد ال وفان هو يثرب ي  قا ية ي  مهمييل ي  أرم ي  عبيةل ية     هاأول م  سكن

ويعةد خةروج موسةى مة  مصةر       ،عوض ية  أرم ية  سةام ية   ةو  عليةل السةمم       
ق. م. عنةدما اقةتحم يهتنصةر     589لس ي  والشام حتةى عةام   فارتحل اليهود إلى 

 ماعة منهم وساروا إلى البايلي أوردليم ودمر الهيكل وسبى معظم أهلها فهرب 
ن فةي  أويعد  يل حيث كا وا يقةر  يمد الحجا  و الوا ييثرب، واستقروا يها  يما

سةةةيظهر فةةةي إحةةةد  البلةةةدان العرييةةةة يقريةةةة بات    )ص(كتةةةبهم أن النبةةةي محمةةةد 
 . (23) هل

حتى وصل األخوي  األوم والهةارج المهةا ري  مة  الةيم  إلةى يثةرب       
 ،لهم يالناول في المناط  المجاورة لمةاارعهم  ف لبوا م  اليهود يها أن يسمحوا

وكان اليهود في حا ة إلى األيده العاملة الستثمار ماارعهم وثرواتهم المتاايدة 
واسةتهدموهم فةي    ،فسمحوا لهةم يةالناول فةي المنةاط  ويةر المأهولةة مة  يثةرب        

ن تكةةاثروا يهةةا وينةةوا يهةةا اإلطةةام )الحصةةون( التةةي اقتريةةت مةة    أمةةاارعهم إلةةى 
عي  حتةى  رفهةا سةيل العةرم الةذه  ةتج عة  ا هيةار سةد مةأرب يةأرض سةبأ             السةب 

 . (24)الهصيبة

سةملة العلمةا  األريعةي  الةذي      و وم والهةارج ولم يب  يالمدينةة ويةر األ  
عاا اآلخر وهو ثبان أسعد أيي كةرب الةذه عمةر المسةجد الحةرام      بكا وا يرافقون ت

اسةةمل محمةةد  أن مهةةا راا  بيةةاا وقةةد اختةةاروا البقةةا  يالمدينةةة ال هةةم و ةةدوا ،وكسةةاه
فوافقهم تبع وينى لكل واحد منهم  ،سوف يظهر يها فقرروا البقا  حتى يلتقون يل

نةال  يل )ص(وينةي دار ياسةم الرسةول    ،ووهبل  و ةة و اريةة و وده يالمةال    ييتاا
ليسةلمل   )ص(يالرسةول عل  فيل إيما ل يالذهب َي مهتوماا ع ى كبيرهم كتايااأيها و
ن آلةت إلةى   أقب على هذه الدار التي ايتناها تبةع العديةد والعديةد إلةى     ، وقد تعاإليل

 . (25)أيي أيوب األ صاره

وقد ظلت المدينة المنورة خارج ميدان التاريخ اإلسممي إلى أن  ا  يوم 
م حتةةةي 622 سةةةبتمبر 20ول الهجةةةره الموافةةة  ول مةةة  العةةةام األ رييةةةع األ 12

 ،وم  يومها يدأ التاريخ الهجةره  )ص(عندما ها ر إليها الرسول؛ أصبحت قلبل
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كا ت الهجرة النبوية يداية التاريخ الذهبي لهةذه البلةدة الكريمةة، تغيةرت علةى      فقد 
سةةمها، أ تشةةر اإلسةةمم فيهةةا، وتغيةةر  إإثرهةةا أمةةور كثيةةرة مةة  أساسةةيات حياتهةةا،   

وا تهت الشحنا  يي  أينائها المتحاريي ، وتوحدوا في اسم قرآ ي َيعلي دأ ها إلى 
األ صةةار. وا  لقةةت منهةةا أفةةواج الةةدعوة وكتائةةب الجهةةاد وتعرضةةت       هةةو األيةةد

لغةةاوتي  كبيةةرتي  همةةا وةةاوة أحةةد ووةةاوة األحةةااب، وتهلصةةت مةة  اليهةةود         
المعةةةادي  لإلسةةةمم، وأقبلةةةت إليهةةةا الوفةةةود مةةة  أ حةةةا  الجايةةةرة العرييةةةة تبةةةايع     

 . (26))ص(رسولال

كا ةت   ،دينةة في الم )ص(الرسولوعلى مد  السنوات العشر التي عادها 
إلدةةةعاع العلمةةةي واإليمةةةا ي والثقةةةافي والسياسةةةي، وتعةةةم المدينةةةة يةةةي  ل اامركةةا 

فعلى  ،)ص(تها للرسول الكريمأالتي تعود  شثار أحعا ها الكثير م  المعالم واآل
  ،م630 ينةاير  10 الموافة  هةـ   8 رمعةان  20الروم م  الفتا المبي  لمكة فةي  

و علهةةةا عاصةةةمة يةةةمد  آثةةةر العةةةودة إلةةةى المدينةةةة المنةةةورة )ص(الرسةةةول إال أن
وآلةةل، ومركةةااا للجةةيم اإلسةةممي،   )ص(المسةةلمي ، حيةةث أصةةبحت مقةةراا للنبةةي 

 .وعاصمة الدولة يالمفهوم الحديث

إلى المدينة المنورة  ق ة البداية في تاريخ  )ص(مثلت هجرة الرسولوقد 
العمةةارة اإلسةةممية، إب كةةان لممارسةةتل مهةةام القيةةادة فةةي دولةةة المدينةةة أثةةر فةةي        

، إب استحدثت وظائف  ديدة داخل المدينة، لكي تتمئم هاكيب الداخلي لعمرا التر
مع كو ها عاصةمة للدولةة اإلسةممية النادةئة، ومنةذ بلةط التةاريخ يةدأ يتبلةور فقةل           

   .(27)البنيان في الحعارة اإلسممية

  .برز المساجدأ -1/3

تنيةات، فقةد   والمقثةار   ظراا ألن دراستنا الحالية تقتصر فقع على أيةر  اآل 
 )ص(ثبوت عمقة الرسولسا د يالمدينة المنورة، دري ة يراد أير  المإاكتفينا ي

 -للصةمة  موضةعاا  –اتهةذه مسةجداا   أو  الشةريفتي ،  لييدي هيالمسجد؛ كأن يكون ينا
 صلى فيل.ن يكون صلى يل أول صمة َتأأه 

وقبةةل الهةةوض فةةي اسةةتعراض تلةةط المسةةا د فإ ةةل تجةةدر اإلدةةارة إلةةى أن  
دت عليهةا فةي   ولى التي وَ ة ا د المدينة المنورة  ميعها ليست على حالتها األمس

التوسةعة، وقةد وقةع    أو  لترميميةا سةوا    فقد تم تجديدها  ميعاا ؛)ص(عهد الرسول
اسةتعراض كةل    داالختيار على ثمث مسةا د سةوف تتعةا أسةباب اختيارهةا عنة      

 وهي: منها

http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/630
http://ar.wikipedia.org/wiki/630
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  .مسجد قباء -1/3/1

نةةي فةةي اإلسةةمم، قةةال  لتقةةو  وأول مسةةجد َيهةةو أول مسةةجد أسةةح علةةى ا 
تعالى في سةورة التويةة: "َوالاةَذيَ  اتاَهةَذوا َمس ةَجداا َضةَراراا َوَتف َريقاةا َيةي َ  ال َمةؤ َمَنيَ           
َوإر َصةاداا َلَمةة   َحةةاَرَب اهلَل َوَرَسةةوَلَل َمة   َقب ةةَل َوَلةةَيح َلَف ا إن  َأَرد َ ةةا إالا ال َحس ةةَنى َواهلَل   

إ اَهم  َلَكاَبَيوَن * اَل َتَقم  َفيَل َأَيداا َلَمس َجٌد َأِسَح َعَلى التاق َو  َم   َأواَل َيةو مم َأَحة      َيش َهَد
وهةةذه  ،(28)َأن  َتَقةةوَم َفيةةَل َفيةةَل َرَ ةةاَل َيَحب ةةوَن أن  َيَتَ هاةةَروا َواهلَل َيَحةةب  ال َمَتَ ِهةةَريَ "

ا المسجد، والتفوق والتفعيل على ويره اآليات الشريفات هي دليل عظم دأن هذ
  م  المسا د.

"مة  ت هةر فةي ييتةل وأتةى مسةجد قبةا  فصةل ى فيةل           وقد  ا  فةي الحةديث  
يعني -صمة فلل أ ر عمرة"، وفي حديث آخر "م  خرج حتى يأتي هذا المسجد 

. وع  عبد اهلل ي  عمر )رضي اهلل (29)فصل ى فيل كان كعدل عمرة" -مسجد قبا 
 .(30)يأتي قبا  يوم السبت راكباا ومادياا )ص(ل: كان النبيعنهما( قا

 )ص(ول لوصةةول الرسةةول وير ةةع تةةاريخ إ شةةا  المسةةجد إلةةى اليةةوم األ    
ول، حيث  ال في يني عمةرو  ول لعام الهجرة األرييع األ12مها راا في االثني  

هةدم  وكان لكلثوم ي  ال ،ي  عوف يقبا  أيام االثني  والثمثا  واألريعا  والهميح
هةو أول   )ص(كةان النبةي  و وأسةح مسةجد قبةا ،    )ص(الرسةول فأخذه منل ، مريداا

في قبلتل؛ فكان يأتي يالحجر قد صهره إلى ي نل فيعةعل فيةأتي    م  وضع حجراا
الر ل يريد أن يقلل فم يست يع حتى يةأمره أن يدعةل ويأخةذ ويةره، ثةم  ةا  أيةو        

وهةو   ،(31)يةي يكةر  يكر يحجر فوضعل، ثم  ا  عمر يحجةر فوضةعل إلةى حجةر أ    
أحد المسا د األريعة التي لم يبنهةا إال  بةي وهةي: المسةجد الحةرام وينةاه إيةراهيم        
عليل السمم، وييت المقدم ويناه سليمان عليل السمم، والمسةجد النبةوه ومسةجد    

  .(32))ص(قبا  ويناهما الرسول

 .مسجد الجمعة -1/3/2

مسةجد قبةا  الةذه     يقع هذا المسةجد فةي وسةع يسةاتي  وحةدائ  فةي من قةة       
كان هذا المسجد يسم ى يـ )مسجد عاتكة( فترة  .متر تقريباا 500يبعد عنل مسافة 

مةة  الةةام ، وكةةذلط أطلةة  عليةةل سةةايقاا مسةةجد الةةواده؛ أل  ةةل يقةةع فةةي ي ةة  واده  
يعد أن ا تهى م  ينةا    )ص(وسبب تسميتل يمسجد الجمعة هو أن النبي ،را و ا 

م   )ص(لمنورة، وقد  عل قبا  خلفل فكان اتجاهلاتجل  حو المدينة ا مسجد قبا 
الشمال إلى الجنوب؛ حيث أصبحت منا ل ينةي النجةار يهةذا المسةير علةى يمينةل       
م   احيةة الشةرق، وكةان بلةط صةبا  يةوم الجمعةة، وتسةارع ينةو النجةار داعةي             

-خ ةةام  اقتةةل للبقةةا  عنةةدهم والسةةك  معهةةم، وأخةةذوا يتجةةابيون  )ص(المصةة فى
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، حتةى  "دعوهةا فإ هةا مةأمورة   "بارهم أخوالل، وكان النبةي يجيةبهم   ياعت -القصوا 
إبا يلا المكان الذه يل المسجد اآلن أدركتل صمة الجمعة، وهو فةي ينةي النجةار    
وقد توفرت دروطها ياكتمال العةدد؛ حيةث أد  الصةمة فةي المكةان، وحةدد فيهةا        

أول صةةمة وا بةةات صةةمة الجمعةةة يةةاله بتي  واإلقامةةة واكتمةةال العةةدد، وهةةي     
، )ص( معة تقام في اإلسمم، وأول  معة تؤد  في المدينة المنورة يعد هجرتةل 

 .(33)ويها سمي هذا المسجد

 .المسجد النبوي الشريف -1/3/3

هةو أحةد المسةا د الثمثةة      المسجد النبةوه الشةريف فةي المدينةة المنةورة،      
ال ")ص(ط يقولةل إ ها المسةا د التةي تشةد  الرحةال إليهةا، وبلة       )ص(التي قال النبي

والمسةجد   ،والمسةجد األقصةى   ،تشد الرحةال إال إلةى ثمثةة مسةا د، مسةجده هةذا      
صمة في مسجده هذا أفعل م  ألف صمة " )ص(أيعاا قال، وفيل (34)"الحرام

  .(35)"الحرام المسجد فيما سواه إال

م  صةمة الجمعةة    )ص(ة ينا ه عندما ا تهى الرسول الكريموتعود قص 
سار يالقصوا   - كما اتعا يالفقرة السايقة -مسجد الجمعة أو  في واده را و ا 

حتى يركت في مريد لغممي  يتيمي  م  األ صةار همةا سةهل وسةهيل أينةا   ةافع       
ل منهمةا أن يشةتره المريةد ليبنةي فية      )ص(ي  عوض ي  النجار، ف لةب الرسةول  

إال أن يبتاعل منهما فدفع لهما  )ص(، فأيىفقاال: يل  هبل لط يا رسول اهللمسجده 
فةي   )ص(ويعةدها دةرع النبةي    ، داها م  مال أيي يكرأثم  المريد عشرة د ا ير 

ينةةا  مسةةجده، وكةةان فةةي المريةةد  هةةل ودةةجر وخةةرب، فةةأمر أصةةحايل يإصةةم      
مةةع  )ص(ول الكةريم المكةان وتجهيةاه فق ةع النهةل وسةةويت األرض، ويةدأ الرسة      

أصحايل في ينائل ويعمل معهم ييده الشريفة، فينقل الحجارة ويحمةل اللةب  ينفسةل    
اللهةةم إن العةةيم عةةيم اآلخةةرة فةةارحم     وهةةم يرتجةةاون فيرتجةةا معهةةم ويةةردد:   

وقد  عل أسةام المسةجد مة  الحجةارة ويعمة  ثمثةة أبرع        ،األ صار والمها رة
تةل مة   ةاوع النهةل وسةقفل مة  الجريةد        نى حي ا ل مة  اللةب ، وأعمد  وَي ،تقريباا
فةي دار   )ص(واستغرق ينا ه سةبعة أدةهر قعةاها الرسةول     ،ر  وس ل رحبةوَت

وهي الدار التي ايتناها تبع للرسةول قبةل مولةده يعشةرات      -أيو أيوب األ صاره 
 -السةةنوات كمةةا سةةب  أن أدةةر ا لةةذلط فةةي تةةاريخ المدينةةة المنةةورة قبةةل اإلسةةمم      

واستمرت كذلط يي  سةتة عشةر إلةى    ، ائل ياتجاه ييت المقدموكا ت القبلة أول ين
هةةم معةةالم أومةة  ، (36)سةةبعة عشةةر دةةهراا قبةةل أن تتحةةول صةةوب الكعبةةة الشةةريفة 

 :المسجد

http://vb.almastba.com/t209284.html
http://vb.almastba.com/t209284.html
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 .)ص(منبر النبي -أ

مةا يةي  ييتةي ومنبةره     "للمنبر مكا ةة عظيمةة فقةد قةال فيةل الرسةول)ص(      
حوضةي: أه   قولةل علةى  و ،(37)"روضة م  رياض الجنة ومنبره على حوضةي 

يه ةب   )ص(وكةان النبةي   ،أ ل يعاد هذا المنبر على حالل وينصةب علةى حوضةل   
رو  البهةاره  وقةدر  نع لل المنبر فصار يه ب عليل، أوالا إلى  ذع  هلة ثم َص

 هلةة فقالةت   أو  كان يقوم يوم الجمعةة إلةى دةجرة    )ص(أن النبي (38)في صحيحل
 ،عةل لةط منبةراا؟ قةال: إن دةئتم     ر ةل: يةا رسةول اهلل أال  ج   أو  امرأة م  األ صار

فجعلوا لل منبراا، فلما كةان يةوم الجمعةة دفةع إلةى المنبةر فصةاحت النهلةة صةيا           
فعمَ ل إليل يَئ َ  أ ي  الصبي الةذه َيَسةكَ   قةال: كا ةت      )ص(الصبي، ثم  ال النبي

الجةذع أسة وا ة تعةرف     مكةان وأقيم  ،تبكي على ما كا ت تسمع م  الذكر عندها
 الم يبة.  لمهلقة أهياإلس وا ة ا

يجلةةح علةةى المجلةةح، ويعةةع ر ليةةل علةةى الدر ةةة      )ص(وكةةان النبةةي 
الثا ية، فلما ولي أيةويكر قةام علةى الدر ةة الثا يةة، ووضةع ر ليةل علةى الدر ةة          

ى األرض إبا ، قام على الدر ة السفلى ووضع ر ليل علة لما ولي عمرالسفلى، ف
فتةل، ثةةم عةةم إلةةى موضةةع  ، فعةل بلةةط سةةت سةةني  مةة  خم قعةد، فلمةةا ولةةي عثمةةان 

. وكان عثمان أول م  كسا المنبر َقب  ية )الثوب الرقي  األيةي  مة    )ص(النبي
وقد تعددت در ات المنبةر فيمةا يعةد، كمةا تعةددت صةناعتل، فكةان         ،ثياب مصر(

  .(39)م  الرخامأو  م  المرمر،أو  يصنع أحيا اا م  الهشب

  .الروضة الشريفة -ب

ــ حجرة السيدة عائشة ــ والمنبر  )ص(يت النبيهي المكان الواقع يي  ي
الشةةريف، وسةةميت يهةةذا االسةةم لمةةا ورد فةةي الحةةديث الشةةريف الةةذه رواه اإلمةةام  
البهاره: )مايي  ييتي ومنبره روضة م  رياض الجنة(. وتبلا مساحتها  حةو)  

(، وقةةد أخةةذ الجةةدار الغريةةي لمقصةةورة الحجةةرة الشةةريفة  ةةا اا منهةةا،        2م330
وضةةة وعلةى أطرافهةةا معةةالم  ليلةةة، أهمهةا: الحجةةرة الشةةريفة فةةي   ويو ةد فةةي الر 
في وسةع  ةدارها القبلةي والمنبةر الشةريف       )ص(ومحراب النبي ،الجهة الشرقية

وتنتشةر فيهةةا األسةاطي ) األعمةدة( الحجريةة، وقةد ادةةتهرت       ،فةي  هتهةا الغرييةة   
ت يع  هذه األعمدة، وارتب ت يمآثر مدو ة فةي كتةب الحةديث والتةاريخ، وكا ة     

في العهد النبةوه مة   ةذوع النهةل، وهةي: أسة وا ة السةيدة عائشةة، وأسة وا ة          
الوفود، وأس وا ة التويةة، واألسة وا ة اَلمَهلاقةة، وأسة وا ة السةرير، وأسة وا ة       

 .(40)الحرمأو  المحرم
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 .الحجرة الشريفة -ج

الذه كان يقيم فيل مع أم المؤمني   )ص( ل  هذا االسم على ييت النبيَي
وقد أكرم اهلل تعالى عائشة يأن  عل فةي حجرتهةا   ، ينت أيي يكر الصدي  عائشة

وتقةةع هةةذه الحجةةرة الشةةريفة   ،وصةةاحبيل )الصةةدي ، والفةةاروق(  )ص(قبةةر النبةةي
فةةتا يايهةةا علةةى الروضةةة الشةةريفة ألن دةةرقي المسةةجد النبةةوه الشةةريف، وكةةان َي

 ،سةجد ع ةي رأسةل لعائشةة تسةرحل وتر لةل، وهةو معتكةف يالم       كةان يَ  )ص(النبي
إلى الرفي  األعلى كان في حجرة عائشة، أل ل استأبن م   )ص(ولما ا تقل النبي

تبادل الصةحاية الةرأه    )ص(لما توفىف ،حجرتهاأمهات المؤمني  أن َيمرَ ض في 
 )ص(رسةول ال ل سمع حةديثاا مة    أ، فقال الصدي  )ص(في المكان الذه يدف  فيل

حجةرة وكةةان قبةره فةةي  نةةويي   ف  فةي هةةذه ال دف  حيةةث قةب " فةةدَ "إن كةل  بةةي َية  
  .(41)الحجرة الشريفة

ظلت عائشة تقةيم فةي الجةا  الشةمالي منهةا، لةيح يينهةا ويةي  القبةر          قد و
 )ص(لف  خلفةة، فةةَد)ص(سةةاتر، فلمةةا تةةوفي الصةةدي  أب ةةت لةةل أن يةةدف  مةةع النبةةي
يينها ويي  القبري  ساتراا،  يذراع ورأسل مقايل كتفيل الشريفي ، ولم تعع عائشة

دف  مةع  ، أب ةت لةل يةأن َية    وفي الفةاروق ويعةد أن َتة   ،أيةي إ ما هو  و ةي و وقالت: 
ف  خلف الصدي  يذراع، ورأسل يقايل كتفيل، فعند بلط  علت ساتراا صاحبيل، فَد

يينها ويي  القبور الشريفة، ألن عمر لةيح يمحةرم لهةا فاحترمةت بلةط حتةى يعةد        
يةالقبر الشةريف لةيما     وأحاديةث تفيةد يةأن الممئكةة يحفةون     آثار وقد وردت  ؛وفاتل

 . (42))ص(و هاراا، ويصلون على النبي

  .بالمدينة )ص(أبرز مقتنيات الرسول -1/4

المقتنيات في والةب كتةب الرح ةالي  والمةؤرخي ؛     اآلثار وترد د بكر هذه 
فكثيراا ماتناولت هذه الكتب المقتنيات النبوية الشريفة التي خلفهةا الرسةول)ص(،   

أيياتةاا  ورد أقةد  ف ؛لمقريةاه عتبار يةذكر اله ةع واآلثةار ل   كتاب المواع  واالمثل 
األديةب  ةمل    مثةل النبويةة،  ثةار  م  الشعر  ظمهةا يعة  األديةا  مم ة   اروا اآل    

 :(43)قالالدي  البيسا ي حيث 

 ياااااا عااااايُع، إلح ببُعاااااد الحبياااااُ  وداُر  
 

 
 ونااااااابت مرابُعااااااُه، و باااااا   مباااااا اُر ُ   

 

 فلقااااد ربفباااارتم مااااع ال مااااالم بطا اااال : 
 

 
 لاااااااااـ تباربياااااااااهم فاااااااااه   آثاااااااااُر ُ    إلح
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 تحت الفئات التالية:المقتنيات اآلثار وتلط  يمك  تصنيفهذا و

 الشعرات الشريفة. -1/4/1

 منةةةةةى )ص(رسةةةةةولال أتةةةةةى قةةةةال"  - رضةةةةةي اهلل عنةةةةةل -وعةةةة  َأَ ةةةةةحم  
ثةم قةال للحةمق خةذ وأدةار إلةى        و حةر  يمنةى  فرماها ثةم أتةى منالةل    الجمرة فأتى

وفةي روايةة أخر "فقسةم دةعره      ر ثةم  عةل يع يةل النةام"     ا بل األيم  ثم األيس
"فبةةدأ يالشةة  األيمةة  فو عةةل الشةةعرة   " وفةةي روايةةة ثالثةةةأم سةةليمويةةي  مةة  يليةةل 

أيةةو  والشةةعرتي  يةةي  النةةام ثةةم ياأليسةةر فصةةنع يةةل مثةةل بلةةط ثةةم قةةال هةةا هنةةا          
 -اهلل رحمهمةا   -وحي  أخبر اي َ  َسيَريَ  َعَبيةَدَة  ، (44)أيي طلحة" فدفعل إلى طلحة

َلَأن  تكةوَن   قاَل َعبيَدَة:َأصايل َم  َقَبَل َأَ حم،  )ص(يشعرم كان عنَده م  َدَعَر الناَبِي
. وقةةد تةةداول الصةةحاية تلةةط (45)عنةةده دةةعرٌة منةةل أحةةب  إلةةيا َمةة  الةةد يا ومةةا فيهةةا 

الشةةعرات تبركةةاا وتيمنةةاا يهةةا، وقةةد تنةةاثرت تلةةط الشةةعرات الشةةريفات وا تشةةرت      
النبوية" صةفحات يتنةاول فيةل    ثار دول وقد خصص لها صاحب "اآليالعديد م  ال

 . (46)أخبارها ومواضعها الحالية

 أدوات االستهدام الشريفة. -1/4/2

واإل ةةا  الةةذه كةةان يتوضةةأ فيةةل،   ،ومكحلتةةل الشةةريفة، حجةةر التةةيمم :مثةةل
والقةةارورة التةةي كةةان يشةةرب فيهةةا وويرهةةا مةة  أدوات االسةةتهدام الشةةريفة التةةي   

وتنةاثرت أخبارهةا وورد فيهةا الكثيةر      ،اسةتهدامها فةي يومةل    )ص(رسةول اعتاد ال
  .(47)والكثير م  االحاديث التي ال يتسع المقام لذكرها

 الملبح. -1/4/3

قد أع ى يردتل الشريفة كعب  )ص(الرسولوكان  مثل البردة الشريفة، 
هةم،  وقد ادتراها معاوية م  ورثتل يعشرة آالف در ،(48)ي   هير ي  أيي سلمى
مثةل  و ،(49) هةا قةد آل يهةا الم ةاف عنةد سةمطي  آل عثمةان       أوبهب البع  إلةى  

لعلةةةي عليةةةل  )ص(ة والمسةةةماة يالسةةةحاب التةةةي وهبهةةةا الرسةةةول فعمامتةةةل الشةةةري
 .(50)السمم

 السم . -1/4/4

سةةيف قائمتةةل مةة  فعةةة وكةةان  للرسةةول)ص( عةة  ايةة  عبةةام قةةال كةةان  
 ،وكا ةت لةل كنا ةة تسةمى الجمةع      ،وكةان لةل قةوم تسةمى السةداد      ،يسميل با الفقار

وكا ةت لةل حريةة تسةمى      ،وكا ت لل درع مودحة يالنحةام تسةمى بات الفعةول   
  .(51)وكان لل ترم أيي  يسمى المو ا ،وكان لل مج  يسمى الذق  ،السغا 
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  .(52)الرسائل -1/4/5

في أواخر السنة السادسة م  الحديبية كتب إلى حي  ر ع الرسول)ص( 
إال وعليةل خةاتم،     هةم ال يقةر ون كتايةاا   أ  : قيةل لةل  و  ، اإلسةمم  الملو  يةدعوهم إلةى  

، وكان هذا النقم )ص(محمد رسول اهلل  : م  فعة  قشل خاتماا )ص(فاتهذ النبي
واختةةار مةة  أصةةحايل رسةةما لهةةم   ،  محمةةد، ورسةةول، واهلل، هـةةـكذا   : ثمثةةة أسةة ر

الهجةةرة قبةةل ورة المحةةرم سةةنة سةةبع مةة  عرفةةة وخبةةرة، وأرسةةلهم إلةةى الملةةو ، م
 رسائل إلى: 8 )ص(وقد أرسل النبي  ،الهروج إلى خيبر يأيام

 النجادي )ملط الحبشة( يواس ة الرسول: عمر ي  أمية العمره. -1

 .قباط، مصر( يواس ة الرسول: حاطب ي  أيي يلتعةالمقوقح )ملط األ -2

 .كسر  )ملط الفرم( يواس ة الرسول: عبد اهلل ي  حذافة -3

 .الروم( يواس ة الرسول: دحية ي  خليفة الكلبيقيصر )ملط  -4

المنةةةذر يةةةة  سةةةةاوه )ملةةةةط البحةةةةري ( يواسةةةة ة الرسةةةةول: العةةةةم  يةةةة    -5
 .الحعرمي

هةةةوبة يةةة  علةةةي )ملةةةط اليمامةةةة( يواسةةة ة الرسةةةول: سةةةليع يةةة  عمةةةرو    -6
 العامره.

الحارث ي  أيي دمر )أميةر دمشة  مة  قبةل هرقةل(. يواسة ة الرسةول:         -7
 .دجاع ي  وهب

ر وعبةةد النبةةي الجلنةةده )ملةةط عمةةان( يواسةة ة الرسةةول: عمةةرو يةة    يفةة -8
 .العاص

 بالمدينة المنورة. )ص(ومقتنيات الرسولآثار المصا ر التي آلت إليها  -1/5

 التالي: على النحووالمقتنيات تلط اآلثار ويمك  تقسيم مصائر 

 بالمدينااة المنااورة التااي بقياات بالمدينااة   )ص(ومقتنيااات الرسااولآثااار  -1/5/1
 المنورة.

 )ص(ومقتنيةات الرسةول  آثةار   فةاا فإ ةل يمكة  تقسةيم     آوفقَا لما تم عرضةل  
 إلى قسمي : يالمدينة المنورة

 )ص(التةةي تركهةةا الرسةةولثةةار األول: وهةةو التةةراث الثايةةت والةةذه تمثةةل فةةي اآل -
ويععةةها يالمدينةةة؛ مثةةل المسةةا د والتةةي مةة  أير هةةا قبةةا  والجمعةةة والمسةةجد      
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تي ما الت قائمة إلى يومنا هذا وإن تغيرت معالمها على الثار وهي اآل ،النبوه
  حو ماتقدم.

التةي خلفهةا    )ص(الثا ي: وهو التراث المنقول والذه تمثل في مقتنيات الرسةول  -
 ،والملةةبح ،وأدوات االسةةتهدام الشهصةةي ،الشةةعرات الشةةريفة :يعةةد وفاتةةل مثةةل 

ه المقتنيةات  والرسائل، وال  عرف على و ل اليقي  و ةود أه مة  هةذ    ،والسم 
 مثةل:  العامةة سوا   حف المدينة المنورةامتيه منها ألم بكر فيالمدينة المنورة، 

متحةف   :مثةل الهاصة أو  ،(53)متحف المدينة المنورة يمح ة سكة حديد الحجا 
متحةةةف الةةةدينار و، (55)، ومتحةةةف المدينةةةة اإلعممةةةي للتةةةراث(54)طيبةةةة للتةةةراث

  .(56)والدرهم
آثاار  ماا أبارز   وهاو:   لدراساة لالتسااؤل األول   عوب لك نكول قد أجبنا ع

 الموجودة بالمدينة المنورة؟ )ص(ومقتنيات الرسول

 بالمدينة التي نقلت إلى استانبول. )ص(ومقتنيات الرسولآثار  -1/5/2

 قسم إلى:وهي وعلى  فح النمع َت
ويععةها يالمدينةة؛ مثةل     )ص(التي تركهاثار التراث الثايت والذه يتمثل في اآل -

ويال بع فإ ل يستحيل  ،سا د والتي م  أير ها قبا  والجمعة والمسجد النبوهالم
 العثما ية في  قلها.دولة مك  بلط لما ترددت الأثار، ولو  قل تلط اآل

 :التةةي خلفهةةا يعةةد وفاتةةل مثةةل    )ص(ث المنقةةول والةةذه تمثةةل فةةي مقتنياتةةل   التةةرا -
 ،لسةةةةم  وا ،والملةةةةبح  ،وأدوات االسةةةةتهدام الشهصةةةةي   ،الشةةةةعرات الشةةةةريفة  

ا الم ةةاف فةةي  هايةةة األمةةر إلةةى    هةةوالرسةةائل؛ وهةةي المقتنيةةات التةةي آل يمعظم  
 في استا بول متهذة في بلط طريقي :  العثما يةالهاا ة 

إلةةى اسةةتا بول مبادةةرة، مثلمةةا حةةدث مةةع   المنةةورة أمةةا األول فكةةان مةة  المدينةةة   -
، والتةي  م1917مقتنيات الحجرة النبوية الشريفة التي  قلةت إلةى اسةتا بول عةام     

وسةيوف   ،وعمقةات  ،مصاحف أثريةة، ومجةوهرات، ودةمعدا ات   ادتملت على 
فةةةي  تويكةةةاييفةةةي قصةةةر   العثما يةةةةقةةةل الةةةبع  منهةةةا إلةةةى الهاا ةةةة    ثمينةةةة، َ 
لحسةيني أميةر مكةة    ايركةات   عنةدما أرسةل الشةريف   ومثلما حةدث   ،(57)استا بول

 ولدخةةةإلةةةى السةةةل ان سةةةليم االول عنةةةد   عامةةةاا(  12)إينةةةل الشةةةريف أيةةةو  مةةةي  
ولتأكيةد بلةط أرسةل     ،دخول الحجا  تحةت السةيادة العثما يةة   ل علنَيم 1517مصر

وقةد  ، (58)منها مفتا  الكعبة ومجموعة م  الهدايا القيمةة معل هدايا إلى السل ان 
تعةةود معظمهةةا ن الهةةدايا هةةذه مةة  واقةةع وثةةائ  تركيةةة أ يعةة  المصةةادر كةةدت أ

 ،ل)ص(، ومقةب  سةيف  )ص(همنها البردة النبوية الشريفة، و عم ؛)ص(للرسول
ويعةةة   ،تل)ص(، وييةةةرق السةةةعادة النبةةةوه ومحفظتةةةل، وسةةةجاد  ل)ص(وسةةةهم
 .(59)الصحايةآثار التي اوتنمها م  اليهود، وكثير م   ل)ص(سيوف
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ومةة  القةةاهرة إلةةى  ،للقةةاهرةالمنةةورة الثةةا ي فقةةد كةةان مةة  المدينةةة ال ريةة  وأمةةا  -
العهةةدة أو  ثةةر النبةةي اسةةتا بول مثلمةةا حةةدث عنةةدما اسةةتولى سةةليم األول علةةى أ     

التةي احتفظةت يهةا مصةر فةي      وهي المتعلقات الشهصية للرسةول)ص(   الشريفة
م 1517حتى عام  يلظلت ، وجنوب القاهرةيمسجد أثر النبي يساحل أثر النبي 

حةي  هةام السةةل اَن العثمةا ي سةليم األول السةةل ان المملةوكي قا صةوه الغةةوره       
يةاه إثةر معركةة الريدا يةة ودخةل      وقتلل في معركة مرج داي  ثةم أعةدم طومةان    

ومعةل كةل    تا بول، خليفة المسلمي ، وأخةذه إلةى اسة   محمد المتوكلالقاهرة وأسر 
. وقةد خصةص العثمةةا يون   (60)سةةيفل ويةـَردتل وييرقةل  ومنهةا   )ص(الرسةول آثةار  

المتعلقةات، وما الةت هنةا  حتةى     تلةط  لعةرض   تويكاييالقصر الثالث في قصر 
  .(61)اليوم

آثاار   ماا أبارز   :الثاني للدراسة وهاو  التساؤل ععأجبنا وب لك نكول قد 
 في استانبول؟ العثمانية، التي ُنقلت إلى الخ انة )ص(الرسولومقتنيات 

 VRA Core 4.0 .معيار وصف المصادر البصرية -2

 عالقات.لهداف واالتعريف والتاريخ واأل -2/1

 تعريف المعيار. -2/1/1

المتعةددة، والوحيةد المصةمم خصيصةاا     هو أحد معايير الميتاداتا للوسةائع  
شةير  َيكمةا   ،هةا م معلومات وصةفية حول َيقدحيث  ؛لوصف الصور والق ع الثقافية

تةم ت ةويره مة  قبةل لجنةة معةايير       وقةد   ،إلى  مةع العمقةات يةي  يععةها الةبع      
  البيا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات يجمعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد البصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرية

(VRA (Visual Resources Association، جموعةة  ويتكون المعيار م  م
عة  مه ةع أولةي     الخ(، فعما، عناصر ميتاداتا )مثل العنوان والمكان والتاريخ

هيئةة تحريةر   معتةرف يةل دوليةاا مة      ، وهرميةاا  لكيفية تنظيم تلةط العناصةر تنظيمةاا   
 Metadata Encoding (METS) (62)معيار الميتاداتا لترميا و قةل البيا ةات  

and Transmission Standard. 

 الراعية. الهيئة -2/1/2

، (VRA)وارد البصةةرية مةة مؤسسةةة الل تايعةةة لجنةةة   يقةةوم علةةى المعيةةار  
وتتكون م  مجموعة م  الهبرا  والفنيي  الذي  ينتمون في معظمهةم إلةى مجةال    
المكتبةةةات والمعلومةةةات )الميتاداتةةةا، ومعةةةايير المكتبةةةات والمعلومةةةات، وخةةةدمات 

 .(63)البرمجةالمعلومات( ياإلضافة إلى المتهصصي  م  مجالي الفنون و
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 إرهاصات المعيار.  -2/1/3

 ن إرهاصات هذا المعيار تعود إلى:أير  الباحث 

 ،ةية ق ةع ثقاف أو  ،الممحظات الجلية يادتمال معظم المكتبات على أعمال فنيةة  -أ
تتمتةع ي بيعةة خاصةة تتعلة      وتراثية، تقع خارج حدود المقتنيةات التقليديةة،   أو 

 مياة.ووير بلط م  الجوا ب الَم ،واإلفادة واإلتاحة ،واالختاان ،يالشكل

التراثيةةة؛  فهةةي أو  ،الثقافيةةةأو  ،خصوصةةية هةةذا النةةوع مةة  المقتنيةةات الفنيةةة -ب
 .المقتنيات األخرهيقية التهعع لعمليات الوصف الببليو رافي المعتادة مثل 

للتعامةل مةع الق ةع الفنيةة     الغياب الواضةا لقواعةد الفهرسةة المعةدة خصيصةاا       -ج
والق ع التراثية؛ فهي لم تك  مو ودة على ساحة  هود المعالجة الفنية  يدةالفر
  .(64)وعية ومصادر المعلوماتأل

يفحةص   العالميةة  منذ أواخر التسعينيات م  القرن المنصرم، يةدأت المتةاحف   -د
مةةةد  ممئمةةةة المعةةةايير الوصةةةفية التةةةي تسةةةتهدمها األردةةةيفات والمكتبةةةات     

بيا ةةةات الثقافيةةةة عبةةةر مسةةةتودعاتها والسةةةما   لمقتنياتهةةةا مةةة  أ ةةةل إدمةةةاج ال 
 .(65)يالوصول إلى موارد المتاحف على الهع المبادر

 .تاريخ المعيار -2/1/4

مر المعيار يعدد م  المراحل التاريهية التي يمكة  رصةدها علةى النحةو     
 :(66)التالي

  القةائمي  علةى المةوارد البصةرية فةي مةؤتمر       عةدد مة    التقةى   م1968في عام
يالواليةةات  College Art Association(CAA) يةةة الفنةةون معيةةة كل

وقةاموا يتشةكيل    ةايع الرسةمي علةى  مةاعتهم،     فةي إضةفا  ال   المتحدة راوبي 
 لجنة وظيفتها البحث في وصف الموارد البصرية.

 خةر  فةي  معيةة    أتشكلت مجموعةة   داية السبعينيات م  القرن المنصرمفي ي
 هتمت هذه المجموعة أيعةاا إ(ARLIS / NA) مكتبات الف  ألمريكا الشمالية

 . يإدارة الموارد البصرية

  الشةرقية فةي مةؤتمر كليةة الفنةون الجنوييةة       م1972في عامSoutheastern 
 Art College  ظمت  معية كلية الفنون يوسع أمريكةا America -Mid 

College of Art Association     مجموعةةة ورش عمةةل حةةول صةةيا ة
معةةايير إدارة المةةوارد ارة صةةاالت العةةرض، تعةةمنت: إد المةةوارد البصةةرية

  .البصرية
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   شةةةع المهتمةةةي  يةةةالموارد البصةةةرية فةةةي  معيةةةة كليةةةة        م1980فةةةي العةةةام 
 (ARLIS / NA) معيةة مكتبةات الفة  ألمريكةا الشةمالية     و ،(CAA)الفنةون 

فةةي التعةةاون واال ةةدماج فةةي كيةةان واحةةد، ويةةدات اله ةةوات إل شةةا  اللةةوائا        
 . لمكاتب التنفيذيةا تهاب أععا  او لمنظمتهم

  قةةد أول ا تمةةاع رسةةمي للمولةةود الجديةةد  معيةةة المةةوارد  َعم 1983فةةي العةةام
 .(CAA)في مؤتمر  معية كلية الفنون  VRA البصرية

  ضعت الفئات األساسية للمعيار يعد البحةث مة  قبةل لجنةة     َو م1995في العام
ى أن توثية   اال تها  إلتم و ،VRAمعايير البيا ات يجمعية الموارد البصرية 

ولهةةذا فقةةد تمةةت مناقشةةة   ،كةةون لةةل معةةايير موحةةدة ياألعمةةال الفنيةةة يجةةب أن  
 .العناصر الم مة لوصف األعمال الفنية

  حيث (1.0)ظهر إلى الو ود اإلصدار األول للمعيار م1996في خريف عام
 VRA تةةم  شةةره فةةي عةةدد الهريةةف مةة  دوريةةة  معيةةة المةةوارد البصةةرية    

Bulletin ،لموقع الرسمي للجمعية على دبكة اال تر ت.كما  شر على ا 

  (2.0)صدرت اإلصدارة الثا ية م  المعيار م1998في عام  

  (3.0)صدرت  اإلصدارة الثالثة م  المعيار م2002في عام  

  (4.0)صدرت النسهة التجريبية لإلصدارة الرايعة م2005في عام  

  (4.0)صدرت اإلصدارة الرايعة م2007في عام  

 المعيار. أهداف -2/1/5

 :(67)يهدف المعيار إلى 

 .تحقي  وصف يبليو رافي معياره  يد لألعمال البصرية 

  .إيجاد فرص مشاركة التسجيمت الببليو رافية 

 .تحسي  عمليات الوصول للتسجيمت الببليو رافية 

       تسةةهيل عمليةةات البحةةث عةة  المةةوارد البصةةرية وتيسةةير سةةبل اسةةتهدامها فةةي
 التعليم المتهصص.

 لعمل المشةتر  يةي  قواعةد ييا ةات الصةور مة  خةمل تسةهيل مشةاركة          تعايا ا
 الصور.و التسجيمت الببليو رافية لألعمال الفنية

       ضمان عملية التوحيد واالتساق يي  التسةجيمت لألعمةال المهتلفةة فةي حةاالت
أو  ،مفهرسةي  مهتلفةي   عة  طرية    فهرسةتها  أو  ،إ تا ها في مؤسسات مهتلفة

 .حال ورودها في أعمال أخر  وصفها وصفاا منفرداا
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CDWAومعيار معيار وصف المصادر البصرية العمقة يي   -2/1/6
(68). 

وصةةف األعمةةال معيةةار يشةةبل فئةةات  وصةةف المصةةادر البصةةرية  معيةةار
 CDWA( Categories for the Description of Works of Art) الفنية
الصةور،  و ،يوالفنة ، يوهو معيار آخر يستهدم الميتاداتا لوصف التراث الثقةاف  ،

يأ ةةةل "أم كةةةل  م1999عةةةام   ALAاألمريكيةةةةوقةةةد عرفتةةةل  معيةةةة المكتبةةةات 
ويشةةتمل  ،فئةةات وصةةف األعمةةال الفنيةةة  حةةددَي؛ حيةةث "الميتاداتةةا للمةةوارد الفنيةةة 

فرعيةةة وهةةو عةةدد أكبةةر يكثيةةر مةة  المعةةروض  وفئةةة رئيسةةة  532المعيةةار علةةى 
 ،ت المةوارد البصةرية  لمشةاركة تسةجيم   مم خصيصةاا والذه َصة ، VRAيمعيار 

 CCO(Cataloging  دليل فهرسة المواد الثقافيةوكم المعياري  يعتمدان على 

Cultural Objects). 

دليةةل فهرسةةة المةةواد   ومعيةةار وصةةف المصةةادر البصةةرية  العمقةةة يةةي   -2/1/7
 .)CCO( الثقافية

فمعيةار   ،يمك  أن يستهدما يشكل متكامةل معةاا  و كم المعياران مجا يان،
 حدد عناصةر الميتاداتةا المسةتهدمة لوصةف األعمةال     َي صف المصادر البصريةو
يةتم مشةاركتل   و XMLاليرميةز عبةر عنةل يلغةة    للميتاداتا َي وفر هيكماَيو ،الصورو

قةةدم َيو ،هةةو معيةةار خةةاص يمحتةةو  البيا ةةات  ف CCOأمةةا معيةةار  ،عبةةر األ ظمةةة
المفهرسي  أ ل م   ويجد يع  ،تنسي  البيا اتو مبادئ تو يهية الختيار وتنظيم

كقالةةةةةب مماثةةةةةل  وصةةةةةف المصةةةةةادر البصةةةةةريةفكةةةةةر فةةةةةي معيةةةةةار المفيةةةةةد أن َ 
 . RDA  (69).أو AACR2 مماثل لـ CCO، يينما (Marc)لمار 

ومعةةةايير الميتاداتةةةا  وصةةةف المصةةةادر البصةةةرية  معيةةةار العمقةةةة يةةةي    -2/1/8
 االخر .

التةي تةم   معيار وصف المصادر البصةرية هةو معيةار مة  معةايير الميتاداتةا       
ضعت للمجموعات األخر  معايير ميتاداتا وقد َو ،لمجموعات الصور اهيمتصم

عةادة مةا يةتم تعيةي  روايةع لمتصةال يةي         و ،تتناسب مةع المحتةو  الةذه يمياهةا    
، أخةر   مة   احيةة   ديل  كور ومعمعايير الميتاداتا مع يععها البع  م   احية 

يراد موقةع المعيةار يةي  معةايير     ن تلةط العمقةة يةإ   اويرصد الشةكل والجةدول التالية   
 .(70)الميتاداتا األخر 
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 األمثلة النوع

معةةةةةةةةةايير هياكةةةةةةةةةل البيا ةةةةةةةةةات   
مجموعة العناصر أو  )مه  ات

أو  التةةةةي تحةةةةدد هيكةةةةل العنصةةةةر 
المعنةةي المقصةةود يةةل(. هةةذه هةةي   

"حاويةةةات" البيا ةةةات  أو  "فئةةةات"
التةةةةةةةةةةةي تشةةةةةةةةةةةكل التسةةةةةةةةةةةجيلة   

 الببليو رافية

لفهرسةة  )أدكال اتصةال ا  MARCمجموعة 
المقةةرو ة آليةةا(، الوصةةف األردةةيفي المرمةةا  

(EAD  مجموعةةةةةة عناصةةةةةر ديلةةةةة  كةةةةةور،)
(، فئةةةةةةةات أوصةةةةةةةاف DCMESميتاداتةةةةةةةا )

(،فئةةةةات معيةةةةار (CDWAاألعمةةةةال الفنيةةةةة 
  VRAوصف المصادر البصرية 

معةةةةةةةةةةايير قيمةةةةةةةةةةة البيا ةةةةةةةةةةات:  
المصةةةة لحات واألسةةةةما  والقةةةةيم 
األخةةةر ، التةةةي يةةةتم اسةةةتهدامها    
لتجميةةةةةةةةع عناصةةةةةةةةر وحقةةةةةةةةول   

 لميتاداتاا
 
 
 

 رؤوم الموضةةةةةوعات الكةةةةةو جرممكتبةةةةةة 
(LCSH  ملةةةةف اسةةةةتناد األسةةةةما  يمكتبةةةةة ،)

(، مكنةةةةةةةا مكتبةةةةةةةة (LCNAFالكةةةةةةةو جرم
(، LCTGMالكةةو جرم لمةةواد الجرافيةةط )   

الموضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعات  قائمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة رؤوم
(، مكنةةةةةا الفةةةة  والعمةةةةةارة  MeSHال بيةةةةة) 

(AAT  (  قائمة أسةما  الفنةا ي ،)ULAN ،)
(، (TGNالجغرافيةةةةمكنةةةا  يتةةةي لألسةةةما    

  ظةةةةةةةةةةام تصةةةةةةةةةةةنيف األعمةةةةةةةةةةال الفنيةةةةةةةةةةةة  
ICONCLASS 

معايير محتو  البيا ات: المبةادئ  
التو يهيةةةةة واإلردةةةةادية إل شةةةةا   
الميتاداتةةا )كيفيةةة مةةل  الحقةةول /   

 عناصر( .

(، AACRاأل جلو أمريكية )الفهرسة قواعد 
(، RDAر وصةف المصةادر وإتاحتهةا )   يامع

المعيةةةةةار الةةةةةدولي للوصةةةةةف الببليةةةةةوورافي   
(ISBD،)  دليةةةةةل فهرسةةةةةة المةةةةةواد الثقافيةةةةةة 
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 األمثلة النوع

 (CCO  وصةةةةةةةف األردةةةةةةةيفات: معيةةةةةةةار ،)
 (DACSالمحتو  )

التقنةةةي:  يدةةةكل البيا ةةةات التبةةةادل 
معايير الميتاداتا في دكل مقةرو   
آليةةا لحفةة  وتبةةادل البيا ةةات يةةي      
اال ظمةةةةةةةة اآلليةةةةةةةة واأل هةةةةةةةاة،  
والشةةةةكل األكثةةةةر دةةةةيوعاا لهةةةةذه    
األدةةكال المقةةرو ة آليةةَا هةةي لغةةة   

 (XMLسعة)التوصيف المو

MARC21 ،MARCXML ،EAD و 
DTDو  XML ،METS ،CDWA ،
XML    معيةةار وصةةف المصةةادر البصةةرية ،

(VRA CORE  4) 

 إر ادات االستخدام. -2/2

 .(71)مكو ات المعيار -2/2/1

وحدات معيارية مة  المعلومةات حةول أه ق عةة مة       م   المعيار يتكون  
أمةا  ، لط العناصر تنظيماا هرميااصورة منل، وإطار عام لتنظيم تأو  العمل الفني

 ،الموضوعو وكيف،، متى، وأي و العناصر األساسية للمعيار فهي: م ، ومابا،
ويةةتم سةةرد العناصةةر يالترتيةةب  ، إبا كةةان معروفةةاا تن بةة وهةةي الحةةدود الةةد يا  و

والةذه يجةب   مستو  األعلى الةذه يةتم سةرده أوالا،    األيجده، ياستثنا  عنصر ال
 الصورة.أو  ،المجموعةأو  ،ي  العملم  ي أن يكون واحداا

 .دوات المعياريةاأل -2/2/2

إ ةةل يجةةب أن وصةف المصةةادر البصةرية ف  لتحقية  أفعةةل اسةتهدام لمعيةةار    
حةدد  ؛ حيةث تَ قيمهةا و تستهدم األدوات التي تعمل علةى توحيةد محتويةات البيا ةات    

وتشمل محتويات البيا ات، و المص لحات لوصف المفردةأو  معايير قيم البيا ات
 : (72)علىتلط االدوات 

 Getty Union List of Artist( Ulan) القائمة الموحدة ألسما  الفنا ي  -1

Names  

 Getty Thesaurus of Geographic  ألسةةما  الجغرافيةةة امكنةةا  -2

Names (TGN) 

 Art & Architecture Thesaurus (AAT)العمارة و الف  مكنا -3 

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.getty.edu%2Fresearch%2Ftools%2Fvocabularies%2Faat%2F&ei=mg5LU4rzOKqw0AWF4oCQDQ&usg=AFQjCNGAWyG0xEctUlrb28YWCkMazFuqFg&sig2=0iDC0ySfrdOR_rg0xI5oog
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 ( CCO) دليل فهرسة المواد الثقافية -4

 .ياإلضافة إلى ملفات استناد مكتبة الكو جرم -5

 .أ واع التسجيمت يالمعيار -2/2/3

   :(73)وهي ،حول ثمثة أ واع م  التسجيمت يني المعيار 

، مبنةى  :كائ  م  اإل تاج الثقافيأو  فهو حدث فريد م   وعل (Work)العمل -أ

  الخ )عمل مستقل(...فني دا  أ ،لوحة، ماهرية

)  كليةاا أو   ائيةاا  الحدثأو  هي تمثيل مرئي م  الكائ  (Image)والصورة -ب
الصورة تسجيلة و لكل م  العملو ،صورة لمبنى(، صورة رقمية م  عمل فني

يبليو رافيةةة خاصةةة يهمةةا. وتوضةةا هةةذه التسةةجيلة العمقةةة والسةةمات المشةةتركة  
 .) ا  م  عمل( يينهما

، (Collection)صةةص للمجموعةةةوع الثالةةث مةة  التسةةجيمت فقةةد َخأمةةا النةة -ج
أو  ،المجموعات مثةل مجموعةة مة  األعمةال     سما فيها يفهرسة على مستو وَي

 .مجموعة م  الصور

 العنصر. -2/2/4

يعةادل حقةل فةي     عنصةر ميتاداتةا   يأ ةل العنصر في المعيةار  يمك  وصف 
مع يععها البع  عنصةراا   أ اا  تشكلوالعناصر الفرعية هي ، قاعدة البيا ات

 . (74)رئيساا

 قايلية العناصر للتكرار. -2/2/5

فعةةل أن يحتةةوه كةةل عنصةةر وَي، عناصةةر المعيةةار قايلةةة للتكةةراريعةة  
فإ ل يسما يتكرار  ،ما إبا كا ت هنا  موضوعات متعددةأ ،على قيمة واحدة فقع

م حال اسةتهدام أكثةر مة  رأ    يتكرر فهوعنصر الموضوع  مثليع  العناصر 
 . (75)موضوع

 .الاامية الحقول -2/2/6

؛ للوصةف  ااومنظمة  خ ة المعيار واسعة ومفصلة فهي تةوفر إطةارا كةامما     
و ةةوع  ،الحا ةةةحسةةب  والعناصةةر الفرعيةةة ، العناصةةر يحيةةث يمكةة  اسةةتهدام  

تةةر  لكةةل مؤسسةةة حريةةة وَيهةةذا ، المتوقعةةة واحتيا ةةات المسةةتهدمي التسةةجيلة، 
للتسةةجيلة، وينةةا  عليةةل فليسةةت كةةل    اإللااميةةة ةةات د ةةى مةة  البياتحديةةد الحةةد األ

 .(76)حدد  وع التسجيلةالمعرف الذه َيأو   بارية ياستثنا  حقل الهويةإالحقول 
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  .مستويات الوصف -2/2/7

يةتم تحديةد مسةتويات     حيةث هنا  مستويات محددة وثايتةة للوصةف،    تليس   
ى للبيا ات التي تكفل نصا في هذا اإلطار يتسجيل الحد األد وَي، الوصف محلياا

العنةةوان، ،  ةةوع العمةةل : ر اع للعمةةل وهةةي الحقةةول التاليةةة  ت جةةا  عمليةةة االسةة 
: يينما يتعم  الحد األد ى م  تسجيلة الصورة البيا ات التاليةة  ،الموقع، الوكالة

 . (77)العنوان، والعمقات،  وع العمل

  .دام المعيارياسته etadataM echnicalT تسجيل الميتاداتا الفنية  -2/2/8

أو  اإلدارية تتعل  ياستحداث، الميتاداتادكل م  أدكال  هي الفنية الميتاداتا 
صةيا أدةكال المصةدر، ومعيةار وصةف المصةادر       أو  ،تهاي  عمليات الترميةا 

الميتاداتةةةا يعةةة  عناصةةةر تةةةم تعةةةمينل  البصةةةرية هةةةو معيةةةار ميتاداتةةةا وصةةةفي
وهذه العناصر  ،مهمة مشاركتها لتسهيل تحديد موقع التسجيلة وتسهيل ة؛اإلداري
، (refid) ومعةةةةةرف المر ةةةةةع  ،(Attributes id)الهويةةةةةة معةةةةةرفهةةةةةي 

وهةةي المحةةددات األساسةةية الم مةةة لتحديةةد التسةةجيمت       (Source)والمصةةدر
 . (78)يشكل فريد

 .(79)حقوق الملكية الفكرية -2/2/9

في مؤسسة استهدامل ودمجل أو  المعيار مفتو  المصدر، ويمك  أله فرد 
البةرامج المهتلفةةة التةةي تعمةل علةةى تنظةةيم المعلومةات حةةول المصةةادر البصةةرية،    

حقةوق الملكيةة الفكريةة     مةر إيةراد بكةر   ولك  يجب أن يصاحب بلط األ ،وإتاحتها
مةةوقعي الةةريع  الرا عةةة إلةةى  معيةةة المةةوارد البصةةرية، وكةةذلط اإلدةةارة إلةةى        

ورخصةةةةةةةةةةةةةة المشةةةةةةةةةةةةةاع  ،األساسةةةةةةةةةةةةةية VRAالرسةةةةةةةةةةةةةمي لمه  ةةةةةةةةةةةةةات 
(http://www.loc.gov/standards/vracore/) ،

(http://creativecommons.org / licenses/by/3.0 / ) 

 فنيات التطبيق التقنية. -2/3

 سمات قاعدة ييا ات المعيار.  -2/3/1

شةمل  وت ،سماتل يمك  استهدامها فةي ييئةة ملةف ثايةت    و ناصر المعيارع 
مت ايقة  المجموعة( على عناصرو، صورةوال، تسجيمت المعيار الثمثة )العمل

ينبغةي اسةتهمل أسةما     ، الستهدام هةذه العناصةر فةي ييئةة ملةف ثايةت      و؛ األسما 
علةةى سةةبيل  ؛التةةي سةةيتم التعامةةل معهةةاالعناصةةر الحقةةول ينةةوع التسةةجيلة لتحديةةد 

أو  I_Title دعىالمثةةةال حقةةةل العنةةةةوان فةةةي تسةةةجيلة الصةةةةور يمكةةة  أن يةةةة     
Image_Title، دعىحقل العنوان في تسجيلة العمل يمك  أن َيو W_Title  أو

http://www.loc.gov/standards/vracore/
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Work_Title . الة الغموض ع  أسةما  العنصةر عنةد    إوهذا سوف يساعد في 
 . (80)تم إ شاؤها فيل ذهاستهدامها في ييئات خارج النظام ال

  ات.ا وع ينية المعيار في قواعد البي -2/3/2

عيف كفا ة إلى عملية َت حيث ؛البنية العمئقية في المعيارد ينصا ياعتما
وهنا فةإن أه عةدد    ،يفهرم مرة واحدة فقع سوفألن كل عمل فرده ، الفهرسة

ل كةةل مةة  الصةةور يمكةة  أن تتصةةل يالعمةةل دون الحا ةةة إلةةى إعةةادة إدخةةال ييا اتةة
سةهل  تو ،مة  حجةم األخ ةا  فةي الفهرسةة      قلل أيعااوهذة المياة يمك  أن َت ،مرة

وعلةى سةبيل   ، ريةع الحقةول يمصةادرها الهار يةة     فعةما عة    ،إ را  التحديثات
 .(81)ريع رأم الموضوع يمصدر المص لحات المقننة، المثال

  .التواف  مع يرمجيات إدارة الصور-2/3/3

 ةات عمئقيةة لبرمجيةات    ام  الممك  تصدير ييا ات المعيةار فةي قاعةدة يي   
 CONTENTdm (Digital Collection) مثةةةةةل إدارة الصةةةةةور

Management Software،  مر فقع ترميا حقول المعيار وري ها األويت لب
 ينظام ير امج إدارة الصور، ثم تصدير البيا ات م  قاعةدة ييا ةات الفهرسةة وفقةاا    

لذا يجب أن تتم تسمية الحقول في  ظةام يرمجيةات إدارة الصةورة ي ريقةة      ،لذلط
 .(82)البيا ات التي تشتمل عليهاتوضا 

  قل ييا ات المعيار عبر البرمجيات المهتلفة. -2/3/4

لغةةةة  يمكةةة   قةةةل ييا ةةةات المعيةةةار عبةةةر البرمجيةةةات المهتلفةةةة، بلةةةط أن     
تسةةما يتكويةةد البيا ةةات، ومةة  ثةةم يمكةة  اسةةتهدامها    XMLالتوصةةيف الموسةةعة 

الببليو رافيةة  مت يسةج تيجعةل تقاسةم ال  مةا  و قلها عبةر ييئةات البةرامج المهتلفةة،     
 . (83)ممكناا

الثالاث للدراساة وهاو: ماا تعرياف       تسااؤل ال عوب لك نكاول قاد أجبناا عا    
هدافااه وعالقاتااه، وإر ااادات االسااتخدام، وفنيااات التطبيااق  أالمعيااار وتاريخااه و

 التقنية؟
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واالعمال التي يمكع وصفها  صيغ المعيار وعناصر  الر يسة والفرعية  -2/4
 .باستخدام المعيار

 صيا المعيار. -2/4/1

 .(84) لمعيار صيغتي  وهمال

تفةرض أه قيةود علةى القةيم     ال  (Unrestricted Version) سهة ويةر مقيةدة   -
وتفيةد  ، معرفةات الهويةة  أو  فرعيةة، الأو  الرئيسةة  المدخلة في أه مة  العناصةر  

قةيم البيا ةات فةي المه ةع     البيا ات القديمة التةي ال تتوافة  مةع    عند التعامل مع 
هةرم فةي وضةع البيا ةات التةي يروبهةا يالشةكل        المقيد؛ حيث تع ي حريةة للمف 

أو  عدم المعيارية، واستحالة تبادل البيا اتها يويعيب عل. يريدهالذه والترتيب 
  العثور عليها في كثير م  األحيان.

وهةي تفةرض قيةود علةى القةيم المدخلةة        (Restricted Version سهة مقيةدة)  -
أكثةةر  وهةةي ت الهويةةة،معرفةةاأو  الفرعيةةة،أو  فةةي أه مةة  العناصةةر الرئيسةةة  

األساسةية   المصةادر البصةرية  مم مة ألولئط الذي  يروبون في تجميع ييا ةات  
مك  ارم الموحدة، حيث َتييئة الفهأو  م  مصادر متعددة في مستودع مشتر 
 م  تبادل البيا ات والعثور عليها يسهولة.

 .وصف العناصر الرئيسة للمعيار -2/4/2

رئيسةاا   عنصةراا  18علةى  يشةتمل  المعيةار   يعد تحديةد  ةوع التسةجيلة فةإن    
 :(85)وهي

  Agentالوكالة   -1

أو  معرفةات أخةر  تسةند إلةى فةةرد     أيةةةأو  وتسةميات أأسةما    اويقصةد يهة  
 وأ ،إ تاج وأ ،إ شا  وأ ،التي ساهمت في تصميم اتالهيئأو الشركات أو   ماعة
يةأكثر مة     وعندما ين ب  يمك  االستشةهاد  ،الصورةأو  تغيير للعملأو  ،تصنيع

 . دور كل منهممع تحديد وكيل واحد، 

 Cultural  Contextالسياق الثقافي  -2

أو  مجموعةةةة،الأو العمةةةل،  ايهةةةي ارتةةةبع تةةةاللوكالةةةة ل يالثقةةةافالسةةةياق 
 صورة.ال
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  Dateالتاريخ  -3

يالعمل مثةل: اإل شةا ، أو اإلضةافة،    المرتب ة األ ش ة تواريخ  تاريخ أو
 ،سةةتهدم التةةاريخ التقريبةةي ويةةاب التةةاريخ المؤكةةد ي  وعنةةد أو الحةةذف، وويرهةةا،

معةةايير محتةةو  ييا ةةةات   ) 8601يةةاو يجةةب أن يةةتم صةةياوة التةةاريخ وفقةةاا لأل     و
وتسةهدم  اليوم)خا تةان( والشةهر)خا تان( والسةنة)أريعة خا ةات(،     وهي  (التاريخ

 للتواريخ قبل الميمد. قبل بكر العام( -عممة  اقص )

 Descriptionالوصف  -4

الصةورة،  أو  المجموعةة أو  العمل يوصففيها حرة يقوم المفهرم  فقرة
 يع ي معلومات إضافية لم تسجل في الفئات األخر . يإضافة تعلي  

 Inscriptionالنقم )النص(   -5

أو  ،المجموعةةةةأو  ،التةةةي تةةةرد يالعمةةةلمكتويةةةة الكلمةةةات الأو  عممةةةاتال
 ،، يما في بلط التوقيعاتكا ت الحقة عليلأو  اإل تاجالصورة وترافقت مع وقت 

عممةةةات عممةةةات، مثةةةل العةةة   واالهةةةدا ات، والنصةةةوص، فعةةةما ،والتةةةواريخ
 ةل يجةب   إف، الوصةف إبا تةم تةوفير تر مةة الةنص إلةى لغةة       و ،التجارية النادري 

الصةورة  أو  ،مشتقة م  الكةائ   ، ومصدرها سوا  أكا ت وع  ص التر مة بكر
 . لصادر الثا وية التي تصفم  المأو  ،ع  طري  الممحظة المبادرة

 Locationالموقع  -6

يجب إدراج و ،في   اق حدودهالعمل أو الصورة يقع   غرافيأه كيان   
، البنةا  قةع  ومو، موقع مستودع مثلسمة تميا يي  األ واع المهتلفة م  المواقع، 

 موقع االكتشاف، الخ .

  Materialالمواد  -7

 لصورة.اأو  الهامات التي يتكون منها العمل

 Measurmenstsالقياسات  -8

التوقيتةةات الامنيةةة أو  ،المواقةةعتحديةةد أو  ،الةةو نو أ ،واأليعةةادأ ،الحجةةم
فإ ةل   إبا لةم يتةوفر مقيةام للعمةل ككةل     وللعمةل، أو الصةورة،    للمناط  الجغرافية

ات القيةام  يجب تحديةد وحةد  ، كما جا  م  العمل الذه تم قياسلالم ااستهد يمك 
 .المستهدمة
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  Relationالعمقة  -9

العبةةةارات التةةةي تصةةةف وتحةةةدد هويةةةة العمةةةل بو الصةةةلة،    أو  المصةةة لحات
ويسةتهدم هةذا    ،يةل  ةالصةورة المتصةل  أو  العمةل و والعمقة يي  العمل الذه يتم فهرسةتل 

 .تسجيمت المجموعةأو  يتسجيلة عمل آخرأو الصورة العنصر لريع تسجيلة العمل 

 Rightsالحقوق  -10

أو  ،الصةةةةورةأو  للعمةةةةل، األدييةةةةة اب الحقةةةةوقمعلومةةةةات عةةةة  أصةةةةح 
علةى أه  فيةل  يمك  أن يشتمل العنصةر الفرعةي   ، وهو حقل اختياره ،المجموعة

ييا ةةةات الملكيةةةة الفكريةةةة  أو  معلومةةةات التةةةرخيص، أو  قيةةةود علةةةى االسةةةتهدام، 
العالميةة لعقةد ارتبةاط تشةعبي إلةى موقةع        hrefويمكة  اسةتهدام السةمة     ،األخر 
 معلومةات اإلتصةال يصةاحب   أو  توه على المايد م  الحقةوق حيالذه اال تر ت 

لصةةةياوة االستشةةةهاد يالمصةةةادر    MLAويجةةةب اتبةةةاع قواعةةةد    ،الحقةةةوق تلةةةط
 الم بوعة.

 Sourceالمصدر  -11

خذت منل المعلومةات عة    ستهدم لإلدارة إلى مصدر المعلومات الذه َأَي  
 الذي  أتةاحوا الصةورة،  األفراد أو  ،وردي مالأو  ،الوكالةأو  ،الصورةأو  ،العمل

 المر عية. لصياوة االستشهاد MLAقواعد ويجب اتباع 

  State Editionال بعة  ييان -12

، مثةةل الكتةةبييةةان يةةتم مةة  خملةةل تحديةةد المعلومةةات حةةول طبعةةة العمةةل    
 األخر  الم بوعة. اإلصدارات  يي  يحدد موقع العملرقم كون يعادة ما و

 Style Periodوصف الفترة الامنية  -13

أو  لمدرسةة، ايعبةر عنهةا   تاريهيةة قةد يَ  أو  ،يستهدم لتحديد فتةرات  منيةة  
 ، منيةةاا اخملهةة صةةورةالأو  العمةةلخصةةائص  دمتقةة تةةيوالحركةةة، الأاألسةةرة، 

 .امنيةالفترة الواإلقليمية مع  ،ويمك  الجمع يي  المص لحات الثقافية

 Subjectالموضوع  -14

أو  ،تفسةةر العمةةل أو  ،وتحةةددأ، العبةةارات التةةي تصةةف  أو  المصةة لحات  
، يعةةمهاوالعناصةةر التةةي  أ ،لعمةةلاتصةةف  ويمكةة  أن ،هومةةا يصةةور  ،صةةورةال
 كا ةت أنصا ياستهدام األدوات المعيارية الستهراج هةذه المصة لحات سةوا     وَي

 ... الخ. غرافيةأو  موضوعية
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 Techniqueسلوب التصنيع أ -15

أو الصةةةورة، أو  ،تصةةةنيع العمةةةل أو  ،وصةةةف ل ريقةةةة وحرفيةةةة إ تةةةاج  
 المجموعة.

 Textrefالمر ع النص  -16

أن يمكة   أه  وع م  معرف فريد وأ ،الصلة والنص بمر ع سم بكر ال
أرقةام التسةجيمت    و، أالمعةرض  Refidوتشمل أمثلة  ،لعملا ص في فهم  عي َي

الوصةةول أرقةةام أو  ،Catalogue raisonnéالفنةةا ي  فهةةارم الببليو رافيةةة ي
مةةا يةةتم العلميةةة التةةي عةةادة  األعمةةال والمؤلفةةاتفنيةةة فةةي العمةةال ألالمهصصةةة ل
المعةةرف العةةالمي يمكةة  اسةةتهدام ، و قعةةها فنيةةااأو  تهامناقشةةيةةداخلها لتعةةمينها 

href  اال تر ت للمصادر المتاحة عبرالحتوا  النص التشعبي. 

 Titleالعنوان  -17

أو  ،شير العنةوان إلةى عنصةر   َيقد و ،الصورةأو  لجملة التي تحدد العملا
 حدد فقع الكيان األكبر  فسل. َيقد أو  ،وحدة منفصلة داخل الكيان األكبر

 Work Type وع العمل  -18

 ،الصةةةةورةأو حةةةةدد  ةةةةوع معةةةةي  مةةةة  العمةةةةل، َي و هةةةةو العنصةةةةر الةةةةذه
 الذه يجره وصفل في التسجيلة. أوالمجموعة 

  ،(86)اهذا وللتعرف على قةيم المه ةع المقيةد للمعيةار وقواعةد اسةتهدامه      

وصةةف المصةةادر   قةةيم المه ةةع المقيةةد لمعيةةار   (1مكةة  الر ةةوع للملحةة ) َي فإ ةةل
   .VRA Core 4.0البصرية 

 األعمال التي يمك  وصفها ياستهدام المعيار. -2/4/3

، فإ ةل  م  خمل دراسة المعيار واطمع الباحةث علةى العديةد مة  األمثلةة             
 :(87)ثقافية مثلعمال اليمك  استهدام المعيار لوصف العديد م  األ

 )مثل دور العبادة(المواقع والمبا ي اآلثرية  . 1

 ق ع اآلثاث الهشبية.، والمنحوتاتالتماثيل، و. 2

 لوحات الفسيفسا .الرسومات واللوحات الفنية، و. 3

 . المقاير اآلثرية والهبيئات )الكنو  يها(4

 يقو ات.واأل . الحلي والمجوهرات5

 ية.. العممت الورقية والمعد 6
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 السجا يد والمنسو ات القيمة.. 7

 الدوريات الفنية وأ اا  منها.و . المه وطات8

الملصةةقات والم بوعةةات التجاريةةة   . الرسةةوم اإل شةةائية المعماريةةة، و  9
 والدعائية.

 المصقوالت المعد ية.، و. األعمال الفهارية10

الرابااع للدراسااة وهااو: مااا صاايغ   عااع التساااؤلوباا لك نكااول قااد أجبنااا  
واألعماال التاي يمكاع وصافها باساتخدام      ار وعناصر  الر يسة والفرعياة،  المعي

 ؟المعيار

  (.الدراسة التطبيقية) )ص(ومقتنيات الرسولآثار تطبيق المعيار على  -ثالثًا

 .)ص(ومقتنيات الرسولآثار ناتج تطبيق المعيار على أبرز  -1

وسةةةةوف  قتصةةةةر فةةةةي دراسةةةةتنا الت بيقيةةةةة علةةةةى اسةةةةتهدام التسةةةةجيلة      
بليو رافيةةة الهاصةةة يالعمةةل دون  ظيرتيهةةا الهاصةةتي  يالصةةورة والمجموعةةة  الب

 وبلط للمياات التالية:

ن العمةةل هةةو األسةةام فةةي عمليةةة الوصةةف الببليةةو رافي ياسةةتهدام معيةةار      أ -1
 وصف المصادر البصرية.

ن ييا ةةات الوصةةف الببليةةو رافي التةةي يةةتم تمثيلهةةا فةةي تسةةجيلة العمةةل أكثةةر   أ -2
ن ييا ةةات أط التةةي يةةتم تمثيلهةةا فةةي تسةةجيلة الصةةورة؛ حيةةث      تفصةةيما مةة  تلةة  

الوصةةةف الببليةةةو رافي للصةةةورة هةةةي  ةةةا  يسةةةيع مةةة  ييا ةةةات الوصةةةف        
 الببليو رافي للعمل.

أن ييا ات المجموعة والتي تتم فيهةا عمليةة الفهرسةة لمجموعةة مة  األعمةال        -3
لتفصيل تن وه على قدر م  االختصار، يينما تسعي الدراسة لتقديم قدر م  ا
ن هةةذه أفةةي اسةةتعراض وت بيةة  معيةةار وصةةف المصةةادر البصةةرية؛ حيةةث       

 النظرية والت بيقية للمعيار.ورة الدراسات كالدراسة هي يا
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 تسجيلة العمل األول

Agent ؛المؤسح )ص(الرسول محمد 
Culturalcontext  عريي إسممي 
Date صالرسةةول محمةةد رييةةع األول سةةنة واحةةد مةة  الهجةةرة( )

 م622=
Description  1 يعةةةةةةةةةد هجرتةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةنة   محمةةةةةةةةةد ينةةةةةةةةةاه النبةةةةةةةةةي  

يجا ةةةب ييتةةةل علةةةى مسةةةاحة تقةةةدر يةةةـ  م622 الموافةةة  هةةةـ
عمةةر يةة  عبةةد     ، يعةةد التوسةةعة التةةي قةةام يهةةا     2م 1050
والمعروفةة   حجةرة عائشةة   َأدَخةل فيةل   هةـ  91 عةام  العايا

حالياا يـ "الحجرة النبوية الشريفة"، والتي تقةع فةي الةرك     
الشةةةةةةرقي مةةةةةة  المسةةةةةةجد والمةةةةةةدفون فيهةةةةةةا     الجنةةةةةةويي

القبةةةة  ، وَينيةةةت عليهةةةا وعمةةةر وأيةةةي يكةةةر  محمةةةد النبةةةي
التي َتعةد مة  أيةر  معةالم المسةجد النبةوه وقةد         الهعرا 

مةةر  المسةةجد يعةةد ة توسةةعات عبةةر التةةاريخ، تمةةت أكبرهةةا     
م فةةي عهةةد الملةةط فهةةد يةة     1994هةةـ الموافةة  1414عةةام

وضةةة عبةةدالعايا ال سةةعود. مةة  أيةةر  معةةالم المسةةجد الر 
يةةةي  ييتةةةي  )ص(الشةةريفة والمنبةةةر وقةةةال فيهمةةا الرسةةةول  

 ومنبره على حوضي. الجنة ومنبره روضة م  رياض
Inscription   
Location  المدينة المنورة  
Material  اللةةةةةةةةةةةةةةةب  والحجةةةةةةةةةةةةةةةارة والجةةةةةةةةةةةةةةةص والهشةةةةةةةةةةةةةةةب 

 والبرو ا والذهب والرخام والجرا يت الهرسا ةو

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=3
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=6
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=7
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=10
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/622
http://ar.wikipedia.org/wiki/622
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/91_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/91_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1994
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A9
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=11
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=14
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=18
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2
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Measurements  2م 400327 
Relation   
Rights  المملكة العريية السعودية 
Source ون المسجد الحرام والمسجد النبوهئالرئاسة العامة لش 

http://www.gph.gov.sa/ (accessed 
10/2/2014) 

Stateedition  َمجدد وَموسع  
Styleperiod  -العباسيون -األمويون -الهلفا  الراددون –العهد النبوه  

 المسا د -آل سعود -العثما يون -ليطاالمم
Subject عمر ي  اله اب -ويكر الصدي أي -)ص(الرسول محمد- 

المنبةةةر   -الروضةةةة الشةةةريفة  -الحجةةةرة النبويةةةة الشةةةريفة 
 النبوه 

Technique  
Textref  يواية الحرمي  الشريفي  

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?d
o= (accessed 10/2/2014) 

Title المسجد النبوه الشريف 
Worktype المسا د 

 

  

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=19
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=21
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=25
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=26
http://www.gph.gov.sa/
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=27
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=29
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=30
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=32
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=33
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=35
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=37
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 تسجيلة العمل الثاني

Agent ؛المؤسح )ص(الرسول محمد 

culturalcontext  عريي إسممي 

Date 12     الرسةةةةةول  رييةةةةع األول سةةةةنة واحةةةةد مةةةة  الهجةةةةرة
 م622محمد)ص( =

Description المدينةةة   نةوب وريةةي  .اإلسةةمم أول مسةجد فةةي تةاريخ   
 اه، ويقةع فةي البقعةة التاريهيةة المقدسةة حيةث ينة       المنورة

مة  االثنةي     فةي اليةوم األول لهجرتةل     محمةد  رسول اهلل
فيل يئر و ،متراا 70على هيئة مريع ضلعل  . الى الهميح

، وهةةو محةةل  ةةاول  اقةةة أليةةي أيةةوب األ صةةاره تنسةةب
و ةةال فةةي أهلةةل قولةةل   رسةةول اهلل يعةةد رحلةةة الهجةةرة..   

تعالى: )َلَمس َجٌد َأسَ َح َعَلى التَ ق َو  َم   َأوَ َل َيو مم َأَحة َ  َأن   
َفيةةَل َفيةةَل َرَ ةةاٌل َيَحبَ ةةوَن َأن  َيَتَ هَ ةةَروا َواللَ ةةَل َيَحةةبَ       َتَقةةوَم

وقد اعيد ينا  وتجديةد المسةجد    .108ال َم َ هَ َريَ ( التوية:
األصلي في مناسبات عديةد عبةر العصةور وحتةى وقتنةا      

صةةمة فةةي مسةةجد قبةةا    : رسةةول اهلل وقةةالالحاضةةر. 
 تعدل عمرة.

Inscription   

Location  المدينة المنورة  

Material  اللةةةةةةةةةةةةةةب  والحجةةةةةةةةةةةةةةارة والجةةةةةةةةةةةةةةص والهشةةةةةةةةةةةةةةب 
   والرخام والجرا يت الهرسا ةو

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=3
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=6
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=7
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=10
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=11
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=14
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=18
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
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Measurements  2م 13500 

Relation   

Rights  المملكة العريية السعودية 

Source المسجد الحرام والمسجد النبوه شئونالرئاسة العامة ل 
http://www.gph.gov.sa (accessed 

10/2/2014)/ 

Stateedition  َمجدد وَموسع  

Styleperiod  -األمويةةةةةون -الهلفةةةةةا  الرادةةةةةدون  –العهةةةةةد النبةةةةةوه   
 آل سعود -العثما يون -ليطاالمم -العباسيون

Subject عمةةةةر يةةةة   -ي أيةةةةويكر الصةةةةد -)ص(الرسةةةةول محمةةةةد
 المسا د -اله اب

Technique  

Textref  أما ة من قة المدينة المنورة - مسجد قبا   
http://www.amana-

md.gov.sa/ABOUTMADINAH/RELIGIO

USTOURISM/Pages/Quba.aspx (accessed 

10/2/2014) 

Title  مسجد قبا 

Worktype المسا د 

 

  

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=19
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=21
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=25
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=26
http://www.gph.gov.sa/index.cfm?do=cms.cat&categoryid=37
http://www.gph.gov.sa/
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=27
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=29
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=30
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=32
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=33
http://www.amana-md.gov.sa/ABOUTMADINAH/RELIGIOUSTOURISM/Pages/Quba.aspx
http://www.amana-md.gov.sa/ABOUTMADINAH/RELIGIOUSTOURISM/Pages/Quba.aspx
http://www.amana-md.gov.sa/ABOUTMADINAH/RELIGIOUSTOURISM/Pages/Quba.aspx
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=35
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=37
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 تسجيلة العمل الثالث

Agent ؛المؤسح )ص(الرسول محمد 

Culturalcontext  إسممي عريي 

Date 16   الرسةةةول  رييةةةع األول سةةةنة واحةةةد مةةة  الهجةةةرة
 م622محمد)ص( =

Description مةةة  مكةةةة  )ص(عنةةةدما هةةةا ر الرسةةةول المصةةة فى  
المكرمة إلى المدينة المنـورة التي وصل إليهةـا يةـوم   

مةةة  رييةةةـع األول مةةة  العةةةـام الهجةةةره   12االثنةةةي  
ام علةةـيل الصةةـمة والسةةـمم فةةي قبةةا  أريعةةـة األول أقةة

مة  دةهر    16أيـام حتى صبا  يوم الجمعة الموافة   
متو هاا  )ص(رييع أول ) م  العام  فسل (، ثم خرج

إلةةةى المدينةةةة المنةةةورة، ) وعلةةةى مقريةةةة مةةة  محةةةـل  
إقامتةةـل يقبةةا  ( أدركتةةل صةةمة الجمعةةـة فصةةمها فةةي  

ن الةةةذه ي ةة  ) واده الرا و ةةا  (، وقةةةد حةةدد المكةةا    
 ) الجمعة وسمي يعد بلط )ص(صلى فيل رسول اهلل

ويني المسجد خمل إمةارة عمةر ية     ، يمسجد الجمعة
ـةةـ  706هةةـ ـةةـ  93ـةةـ 87عبةةد العايةةا علةةى المدينةةة   

وقد  دد المسةجد فةي العصةر العباسةي علةى      ، م712
أعيةةد . هةةـ155يةةد عبةةد الصةةمد علةةي الهادةةمي سةةنة   

شةةريفي  ينةةاؤه وتوسةةعتل فةةي عهةةد خةةادم الحةةرمي  ال   

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=3
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=6
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=7
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=10
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هةـ   1412الملط فهد ية  عبةدالعايا رحمةل اهلل سةنة     
 على الشكل الذه هو عليل اآلن.

Inscription   

Location  المدينة المنورة  

Material  اللةةةةةةةةةةةةب  والحجةةةةةةةةةةةةارة والجةةةةةةةةةةةةص والهشةةةةةةةةةةةةب  
   والرخام والجرا يت الهرسا ةو

Measurements  2م 1630 

Relation   

Rights  المملكة العريية السعودية 

Source هةةـ 1434المنةةورة عاصةةمة الثقافةةة العرييةةة    المدينةةة
 م2013

http://www.madina2013.com/pages.asp

x?ln&p=40 (accessed 10/2/2014) 

Stateedition  َمجدد وَموسع  

Styleperiod آل  -األمويةةون  -الهلفةةا  الرادةةدون –العهةةد النبةةوه  
 سعود

Subject عبةةةد  -عمةةةر يةةة  عبةةةدالعايا -)ص(الرسةةةول محمةةةد
 -ملةةط فهةةد يةة  عبةةدالعاياال–الصةةمد علةةي الهادةةمي 

 المسا د

Technique  

Textref  أما ة من قة المدينة المنورة - مسجد الجمعة 
http://www.amana-

md.gov.sa/AboutMadinah/ReligiousTo

urism/Pages/AlJuma.aspx (accessed 

10/2/2014) 

Title مسجد الجمعة 

Worktype المسا د 

 

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=11
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=14
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=18
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=19
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=21
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=25
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=26
http://www.gph.gov.sa/index.cfm?do=cms.cat&categoryid=37
http://www.gph.gov.sa/index.cfm?do=cms.cat&categoryid=37
http://www.madina2013.com/pages.aspx?ln&p=40
http://www.madina2013.com/pages.aspx?ln&p=40
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=27
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=29
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=30
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=32
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=33
http://www.amana-md.gov.sa/AboutMadinah/ReligiousTourism/Pages/AlJuma.aspx
http://www.amana-md.gov.sa/AboutMadinah/ReligiousTourism/Pages/AlJuma.aspx
http://www.amana-md.gov.sa/AboutMadinah/ReligiousTourism/Pages/AlJuma.aspx
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=35
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#page=37
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 تسجيلة العمل الرابع

Agent    ن(و)األدوري  

Agent  ؛ المستهدم)ص(الرسول محمد 

Culturalcontext الدولةةة اآلدةةورية يةةالعراق   إلةةى  يعةةود إسةةممي عريةةي  
 ق. م(1712)

Date م627= ام الهامح م  الهجرةالع 

Description يتحري  م  قريم لم قعاض على مدينة رسةول اهلل   
استعد يهود ينى المصة ل  وكةا وا يعيشةون فةى من قةة      
 جةد التةةى تبعةةد عة  المدينةةة المنةةورة مسةافة عشةةرة أيةةام    
للهجوم على المدينة المنورة ووصةل النبةأ للنبةى فهةرج     
إليهم يألف مقاتل وبلط فةى السةنة الهامسةة مة  الهجةرة      

المسلمون فةى من قةة لةيح فيهةا     فى دهر دعبان، و ال 
ما  فةإبا هةم قةائمون للصةمة فجةرا فةإبا ياآليةة السادسةة         
م  سورة المائدة تنال يأمر التيمم يالصعيد ال اهر فةى  

 )ص(حالةةةة عةةةدم و ةةةود مةةةا  فصةةةلى الرسةةةول الكةةةريم  
والق عةةةة الحجريةةةة   .يأصةةةحايل صةةةمة الفجةةةر يةةةالتيمم   

 يكةايي توالمحفوظة اآلن يي  األما ةات المقدسةة يمتحةف    
 بولاستا ي

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=CULTURAL_CONTEXT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DATE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DESCRIPTION
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Inscription   قوش آدورية وير معروفة 

Location  إستا بول تركيا  Topkapiتويكاييمتحف  

Material  صهر رملي 

Measurements  سم9×  4 

Relation   

Rights  المملكة العريية السعودية 

Source  المعرفة 
http://www.marefa.org/index.php/%D9%

85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D8%A

B%D8%A7%D8%B17.jpg (accessed 

11/2/2014) 

Stateedition   

Styleperiod  العهد النبوه  

Subject  الرسولآثار  -مقتنيات الرسول –التيمم  

Technique   

Textref  

Title  )ص(حجر التيمم لرسول اهلل 

Worktype  شهصية ال )ص(الرسولقات لمتع 

 

  

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=INSCRIPTION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=LOCATION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MATERIAL
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MEASUREMENTS
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RELATION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RIGHTS
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SOURCE
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B17.jpg
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B17.jpg
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B17.jpg
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STATE_EDITION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STYLE_PERIOD
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SUBJECT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TECHNIQUE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TEXTREF
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TITLE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=WORK_TYPE


   د/ أجمد مجال حجازى                                                                                                   2017يونيه -1ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 
  

 

 

 تسجيلة العمل الخامس

Agent  وير معروف 

Agent       هةةـ=  88سةةهل يةة  سةةعد السةةاعده، صةةحايي مةةد ي )ت
 م(؛ مقدم707

Culturalcontext الرسول محمد)ص(؛ المستهدم 

Date عريي إسممي 

Description  الهجةةرة الرسةةول محمةةد)ص(  رييةةع األول سةةنة واحةةد مةة
 م622=

Inscription        إ ةةا  مصةةنوع مةة  أخةةرج البهةةاره فةةي صةةحيحل أيعاةةا
يإسناده إلى سهل ي  سعد الساعده رضي اهلل تعالى عنةل  

ديثاا قال فيةل: "فأقبةل النبةي)ص( حتةى  لةح فةي سةقيفة        ح
ينةةي سةةاعدة هةةو وأصةةحايل، ثةةم قةةال: "اسةةقنا يةةا سةةهل"،      
فأخر ةةت لهةةم هةةذا القةةد  فأسةةقيتهم فيةةل، قةةال أيةةو حةةا م:   
"فةأخرج لنةا سةهل بلةط القةةد  فشةرينا منةل تبركاةا يرسةةول        
اهلل)ص("، قةةال: "ثةةم اسةةتوهبل يعةةد بلةةط عمةةر يةة  عبةةد       

ل لةل وقةد و ةي يالفعةة فةي القةرن       العايا م  سهل فوهب
 عمر ي  عبد العايا السادم عشر واصبا ملكاا للهليفة

Location  

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=CULTURAL_CONTEXT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DATE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DESCRIPTION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=INSCRIPTION
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=LOCATION
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Material  توبكابيمتحفTopkapi  إستا بول تركيا 

Measurements الففعة -فهار 

Relation  

Rights  

Source المملكة العريية السعودية 

Stateedition المعرفة 
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8

5%D9%84%D9%81:%D8%A7%D8%AB

%D8%A7%D8%B16.jpg (accessed 

11/2/2014) 

Styleperiod َمرمم 

Subject العهد النبوه 

Technique  آثار الرسول -مقتنيات الرسول 

Textref وقطي  مجفف ومحر 

Title  

Worktype )إ ا  سهل ي  سعد الذه قدم فيل الما  لرسول اهلل)ص 

 متعلقات الرسول)ص( الشهصية  

 

 

 

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MATERIAL
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MEASUREMENTS
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RELATION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RIGHTS
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SOURCE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STATE_EDITION
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B16.jpg
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B16.jpg
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B16.jpg
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STYLE_PERIOD
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SUBJECT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TECHNIQUE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TEXTREF
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TITLE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=WORK_TYPE
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 تسجيلة العمل السادس

Agent الرسول محمد)ص(؛ المالط 

Agent عريي إسممي 

Culturalcontext  م628محرم سنة سبعة م  الهجرة  =مايو 

Date     رايةةة الرسةةول محمةةد)ص( التةةي اسةةتهدمها فةةي فةةتا خيبةةر
وهةةي التةةي سةةلمها لسةةيد ا علةةي يةة  أيةةي طالةةب. وقةةد كا ةةت  
الراية حمرا  م  الصوف وتم تثبيتهةا فةي الدولةة العثما يةة     
علةى ق عةةة مة  الحريةةر  األخعةر  قةةم عليهةا العثمةةا يون     

ة وم ةر ة  آيات م  القرآن وأسما  العشرة المبشري  يالجن
يهيوط م  الفعة على األ اا  الحمرا  م  النقةوش، وقةد   

 استهدمها العثما يون في معظم فتوحاتهم.

Description  

Inscription متحف تويكاييTopkapi  إستا بول تركيا 

Location  الصوف، الحرير، الفعة 

Material  

Measurements  

Relation المملكة العريية السعودية 

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=CULTURAL_CONTEXT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DATE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DESCRIPTION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=INSCRIPTION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=LOCATION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MATERIAL
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MEASUREMENTS
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RELATION


   د/ أجمد مجال حجازى                                                                                                   2017يونيه -1ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 
  

 

Rights  امعة أم القر  
https://uqu.edu.sa/page/ar/93191922 

(accessed 11/2/2014) 

Source َمرمم 

Stateedition نالعثما يو -العهد النبوه  

Styleperiod آثار الرسول -مقتنيات الرسول -الرايات  -عاوة خيبر  

Subject النسيج والحياكة اليدوية 

Technique http://www.msobieh.com/akhtaa/viewtopi
c.php?t=2875 (accessed 11/2/2014) 

Textref راية الرسول)ص( يوم فتح خيبر 

Title  متعلقات الرسول)ص( الشهصية 

Worktype  

 

 

 

 

 

 

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RIGHTS
https://uqu.edu.sa/page/ar/93191922
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SOURCE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STATE_EDITION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STYLE_PERIOD
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SUBJECT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TECHNIQUE
http://www.msobieh.com/akhtaa/viewtopic.php?t=2875
http://www.msobieh.com/akhtaa/viewtopic.php?t=2875
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TEXTREF
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TITLE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=WORK_TYPE
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 تسجيلة العمل السابع

Agent الرسول محمد)ص( ؛ المرسل 

Agent هرقل عظيم الروم؛ الَمرسل إليل 

Culturalcontext عريي إسممي 

Date  627عشةر مة  الهجةرة =    م  السنة السادسة إلى الحادية :
 م632

Description "محمةةةةةةد يةةةةةة  عبةةةةةةد   الةةةةةةرحم  الةةةةةةرحيم مةةةةةة   اهلل يسةةةةةةم
عظيم الروم: سمم على م  اتبع الهد ، أمةا   هرقل إلى اهلل

أ ةر    اهلل أسلم تسلم يؤتط اإلسمم يعد فإ ى أدعو  يدعوة
َقل  َيا َأه ةَل    .األريسَيي  مرتي ، فإن توليت فعليط إثم  ميع

ال َكَتاَب َتَعاَلو ا  َإَلى َكَلَمةم َسةَوا  َيي َنَنةا َوَيي ةَنَكم  َأالَ  َ ع َبةَد َإالَ  الل ةَل      
ع َعةَنا َيع عةاا َأر َياياةا مَ ة  َدوَن     َواَل َ ش َرَ  َيَل َدي ئاا َواَل َيتَ َهَذ َي

  الل َل َفَإن َتَولَ و ا  َفَقوَلوا  اد َهَدوا  َيَأ َ ا َمس َلَموَن

Inscription  الرسالة أ ظرلمطمع على  ص 
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/

Denia9/Prophets/pic16.jpg_cvt.htm 

(accessed 12/2/2014) 

Location  توبكابيمتحفTopkapi  إستا بول تركيا 

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=CULTURAL_CONTEXT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DATE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DESCRIPTION
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=INSCRIPTION
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Prophets/pic16.jpg_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Prophets/pic16.jpg_cvt.htm
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=LOCATION
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Material )الرق ) لود الحيوا ات 

Measurements  

Relation  

Rights المملكة العريية السعودية 

Source http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/

Denia9/Prophets/pic16.jpg_cvt.htm  

(accessed 12/2/2014) 

Stateedition  

Styleperiod العهد النبوه 

Subject  فتا يمد الروم -الفتوحات اإلسممية –الدعوة إلى اإلسمم 

Technique الهع اليدوه 

Textref  

Title رسالة الرسول)ص( إلى هرقل ملط الروم 

Worktype رسائل الرسول)ص(الى ملو  عصره 

 

 

  

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MATERIAL
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MEASUREMENTS
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RELATION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RIGHTS
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SOURCE
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Prophets/pic16.jpg_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Prophets/pic16.jpg_cvt.htm
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STATE_EDITION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STYLE_PERIOD
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SUBJECT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TECHNIQUE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TEXTREF
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TITLE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=WORK_TYPE
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 تسجيلة العمل الثامع

Agent الرسول محمد)ص( ؛ المرسل 

Agent كسر  عظيم فارم؛ الَمرسل إليل 

Culturalcontext عريي إسممي 

Date     = 627م  السنة السادسة إلى الحادية عشةر مة  الهجةرة :
 م632

Description   يسةةةم اهلل  عبةةةد اهلل يةة  حذافةةةة السةةهمي   حمةةل هةةةذه الرسةةالة
 محمةةةةةةةةةةةةد رسةةةةةةةةةةةةول  ، مةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةرحم  الةةةةةةةةةةةةرحيم 

، سمم علةى مة  اتبةع الهةد ،      فارم عظيم كسر  إلى اهلل
وحده ال دةريط   اهلل ، ودهد أن ال إلل إالورسولل ياهلل وآم 

، فةةإ ي اهلل عبةةده ورسةةولل، وأدعةةو  يدعايةةة  محمةةدالةةل، وأ 
إلةى النةام كافةة، لينةذر مة  كةان حيةا ويحة           رسول اهلل أ ا

 المجوم فأسلم تسلم، فإن أييت فإن إثم الكافري  القول على
 ".عليط

Inscription لمطمع على  ص الرسالة أ ظر 
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/

Denia9/Prophets/pic17.jpg_cvt.htm 

(accessed 12/2/2014) 

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=CULTURAL_CONTEXT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DATE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DESCRIPTION
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=INSCRIPTION
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Prophets/pic17.jpg_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Prophets/pic17.jpg_cvt.htm
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Location متحف تويكاييTopkapi  إستا بول تركيا 

Material حيوا ات(الرق ) لود ال 

Measurements  

Relation  

Rights المملكة العريية السعودية 

Source http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/

Denia9/Prophets/pic16.jpg_cvt.htm  

(accessed 12/2/2014) 

Stateedition  

Styleperiod العهد النبوه 

Subject  فتا فارم -الفتوحات اإلسممية –الدعوة إلى اإلسمم 

Technique هع اليدوهال 

Textref  

Title فارم عظيم كسر  إلى )رسالة الرسول )ص 

Worktype رسائل الرسول)ص(الى ملو  عصره 

 

  

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=LOCATION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MATERIAL
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MEASUREMENTS
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RELATION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RIGHTS
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SOURCE
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Prophets/pic16.jpg_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Prophets/pic16.jpg_cvt.htm
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STATE_EDITION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STYLE_PERIOD
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SUBJECT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TECHNIQUE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TEXTREF
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TITLE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9)
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=WORK_TYPE
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 تسجيلة العمل التاسع

Agent الرسول محمد)ص( ؛ المرسل 

Agent المقوقح عظيم قبع مصر؛ الَمرسل إليل 

Culturalcontext عريي إسممي 

Date     = 627م  السنة السادسة إلى الحادية عشةر مة  الهجةرة :
 م632

Description  رسالة الرسول)ص( إلى الموقح عظيم قبع مصر وحملها
ويهةةةا "يسةةةم اهلل الةةةرحم  الةةةرحيم،  حاطةةةب يةةة  أيةةةي يلتعةةةة

سةمم علةى    :القبع عظيم المقوقح إلى محمد رسول اهلل م 
، أسةلم  اإلسةمم  م  اتبع الهد ، أما يعد فإ ي أدعو  يةدعوة 

َقل  َيا َأه َل ال َكَتاَب َتَعاَلو ا  َإَلى   .أ ر  مرتي  اهلل تسلم يؤتط
َكَلَمةم َسَوا  َيي َنَنا َوَيي َنَكم  َأالَ  َ ع َبَد َإالَ  الل َل َواَل َ ش ةَرَ  َيةَل َدةي ئاا    

لَ و ا  َفَقوَلوا  َواَل َيتَ َهَذ َيع َعَنا َيع عاا َأر َياياا مَ   َدوَن الل َل َفَإن َتَو
 اد َهَدوا  َيَأ َ ا َمس َلَموَن

Inscription لمطمع على  ص الرسالة أ ظر 
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/

Denia9/Prophets/pic19.jpg_cvt.htm 

(accessed 12/2/2014) 

Location متحف تويكاييTopkapi  إستا بول تركيا 

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=CULTURAL_CONTEXT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DATE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DESCRIPTION
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%88%D9%82%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%88%D9%82%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=INSCRIPTION
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Prophets/pic19.jpg_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Prophets/pic19.jpg_cvt.htm
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=LOCATION
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Material )الرق ) لود الحيوا ات 

Measurements  

Relation  

Rights المملكة العريية السعودية 

Source http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/

Denia9/Prophets/pic16.jpg_cvt.htm  

(accessed 12/2/2014) 

Stateedition  

Styleperiod العهد النبوه 

Subject  فتا مصر -الفتوحات اإلسممية –الدعوة إلى اإلسمم 

Technique الهع اليدوه 

Textref  

Title إلى المقوقح عظيم القبع )رسالة الرسول )ص  

Worktype رسائل الرسول)ص(الى ملو  عصره 

 

 

 

  

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MATERIAL
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MEASUREMENTS
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RELATION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RIGHTS
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SOURCE
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Prophets/pic16.jpg_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Prophets/pic16.jpg_cvt.htm
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STATE_EDITION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STYLE_PERIOD
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SUBJECT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TECHNIQUE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TEXTREF
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TITLE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=WORK_TYPE
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 تسجيلة العمل العا ر

Agent ( ؛ الصا ع)ق.م . 1011 -971سيد ا داود 

Agent الرسول محمد)ص( ؛ المالط 

Culturalcontext عريي إسممي 

Date (719- 1011 . ق.م( 

Description        وَنمةةل رسةةول اهلل محمةةـد)ص( مةة  ينةةو قينقةةاع )يهةةود
يثرب(السةةيف يةةدعى أيعةةاا سةةيف األ بيةةا . هةةذا السةةيف  

قيل وهو أقل م  عشري  سنة.  وَنمل داوود عليل السمم
رام  ةةالوت الةةذ  كةةان صةةاحب السةةيف     عنةةدما ق ةةع 

.يعةة  المعلومةةات تشةةير أن هةةذا السةةيف هةةو   .لىاألصةة
اهلل عيسةى ية  مريةـم حةي       الذه سوف يستهدمل رسول

 يعود إلى األرض لقتل المسيخ الد ال.

Inscription  ر عليةةةةةةل يةةةةةةةالعريي داوود وسةةةةةةليمان وموسةةةةةةةى   حفةةةةةة
ويسع و كريا ويحيى وعيسى ومحمةد )علةيهم    وهارون

رام  الصمة والسمم( ويل رسم للنبي داوود حي  ق ةع 
 ةةالوت،  أيعةةاا يالسةةيف رسةةم َعةةر ف علةةى ا ةةل رسةةم       

 لأل باط وهم عرب البادية سكان البت را  قديماا

Location متحف تويكاييTopkapi  إستا بول تركيا 

Material  الحديد 

Measurements  سم101طول  صل السيف 

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=CULTURAL_CONTEXT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DATE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DESCRIPTION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=INSCRIPTION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=LOCATION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MATERIAL
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MEASUREMENTS
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Relation  

Rights المملكة العريية السعودية 

Source       الصةةةةةةةورة أخةةةةةةةذت مةةةةةةة : محمةةةةةةةد حسةةةةةةة  محمةةةةةةةد
 -(. سةةةةيَف رسةةةةول اهلل وعةةةةدَة حريةةةةل  1929الَتهةةةةامي)

 .القاهرة:]د.ت[
http://islamiclandmarks.blogspot.com/201

1/01/swords-of-prophet-muhammad-p-b-

u-h.html (accessed 13/2/2014) 

Stateedition  

Styleperiod ( ق.م . 1011 -971عهد داود عليل السمم( 

Subject سيوف داود –سيوف الرسول)ص( -السيوف 

Technique )صهر المعادن وتشكيلها )صناعة السيوف 

Textref  

Title البتار 

Worktype  السيوف  -األسلحة 

 

  

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RELATION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RIGHTS
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SOURCE
http://islamiclandmarks.blogspot.com/2011/01/swords-of-prophet-muhammad-p-b-u-h.html
http://islamiclandmarks.blogspot.com/2011/01/swords-of-prophet-muhammad-p-b-u-h.html
http://islamiclandmarks.blogspot.com/2011/01/swords-of-prophet-muhammad-p-b-u-h.html
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STATE_EDITION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STYLE_PERIOD
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SUBJECT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TECHNIQUE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TEXTREF
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TITLE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=WORK_TYPE
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 تسجيلة العمل الحادي عشر

Agent ( ؛ الصا ع)ق.م . 1011 -971سيد ا داود 

Agent الرسول محمد)ص( ؛ المالط 

Culturalcontext عريي إسممي 

Date (971- 1011 . ق.م( 

Description اهلل محمةةةد)ص( مةةة  ينةةةو قينقةةةاع )يهةةةود  سةةةولوَنمةةةل ر
الشةةريفتي   بةةي اهلل   يثةةرب(. صةةنع هةةذا السةةيف ييديةةـل    

داوود الةةذه َأاَلَن لةةل اهلل الحديةةد وصةةنع الةةدروع وعةةدة     
وأسلحةالحـةةةـرب.صنعل  بةةةي اهلل داوود مشةةةايهاا للبت ةةةار   
ولكنل أكبر منل. كان هذا السيف قدتوال فةي أيةده قبيلةة    

ي كا ةةت احتفظةةت يأسةةلحة وعةةدة    الةةموه  اليهوديةةة التةة  
اسةةةةةةةرائيل حتةةةةةةةى وَنمةةةةةةةـل الرسةةةةةةةول    أ ةةةةةةةداد ينةةةةةةةي 

 محمد)ص(..اليوم 

Inscription  

Location متحف تويكاييTopkapi  إستا بول تركيا 

Material  الحديد 

Measurements  سم 8سم وعرضل112طول  صل السيف 

Relation  

Rights المملكة العريية السعودية 

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=CULTURAL_CONTEXT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DATE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DESCRIPTION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=INSCRIPTION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=LOCATION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MATERIAL
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MEASUREMENTS
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RELATION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RIGHTS
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Source       الصةةةةةةةورة أخةةةةةةةذت مةةةةةةة : محمةةةةةةةد حسةةةةةةة  محمةةةةةةةد
 -َة حريةةةةل(. سةةةةيَف رسةةةةول اهلل وعةةةةد  1929الَتهةةةةامي)

 .القاهرة:]د.ت[
http://islamiclandmarks.blogspot.com/201

1/01/swords-of-prophet-muhammad-p-b-

u-h.html (accessed 13/2/2014) 

Stateedition  

Styleperiod ( ق.م . 1011 -971عهد داود عليل السمم( 

Subject سيوف داود -سيوف الرسول)ص( -السيوف 

Technique )صهر المعادن وتشكيلها )صناعة السيوف 

Textref  

Title الحتف 

Worktype  السيوف  -األسلحة 

 

  

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SOURCE
http://islamiclandmarks.blogspot.com/2011/01/swords-of-prophet-muhammad-p-b-u-h.html
http://islamiclandmarks.blogspot.com/2011/01/swords-of-prophet-muhammad-p-b-u-h.html
http://islamiclandmarks.blogspot.com/2011/01/swords-of-prophet-muhammad-p-b-u-h.html
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STATE_EDITION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STYLE_PERIOD
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SUBJECT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TECHNIQUE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TEXTREF
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TITLE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=WORK_TYPE
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 تسجيلة العمل الثاني عشر

Agent عبد اهلل بع عبد المّطل  الها مّي القر ّي؛ المالك األول 

Agent الرسول محمد)ص( ؛ المالط 

Culturalcontext عريي إسممي 

Date 81 م 571 -  -544المواف   ق.هـ 53  -ق.هـ 

Description  أيعاايعرف يمأثور الفجر ورث ل المص فى)ص( ع  أييل
سةةول اهلل)ص( يةةالن بوة. هةةا ر يةةل ر   يبكةةة قبةةل أن يبعةةث  

م  مكة إلى يثرب  ومعل أيو يكر الصدي  رضي اهلل عنل
ويقةةي معةةل ثةةم أع ةةاه وعةةدة حةةرب أخةةر  لعلةةي يةة  أيةةي  

 .(.  .طالب رضي اهلل عنل

Inscription "محفور عليل " عبداهلل ي  عبدالم لـب 

Location متحف تويكاييTopkapi  إستا بول تركيا 

Material  الحديد، الذهب، الَامَ رد، الفيرو  

Measurements  سم99طول  صل السيف 

Relation  

Rights المملكة العريية السعودية 

Source  (1929الصورة أخذت م : محمد حس  محمد الَتهةامي .)
 .القاهرة:]د.ت[ -سيَف رسول اهلل وعدَة حريل

http://islamiclandmarks.blogspot.com/2011

/01/swords-of-prophet-muhammad-p-b-u-

h.html (accessed 13/2/2014) 

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=AGENT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=CULTURAL_CONTEXT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DATE
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=81_%D9%82.%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=53_%D9%82.%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=53_%D9%82.%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/544
http://ar.wikipedia.org/wiki/571
http://ar.wikipedia.org/wiki/571
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=DESCRIPTION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=INSCRIPTION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=LOCATION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MATERIAL
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=MEASUREMENTS
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RELATION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=RIGHTS
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SOURCE
http://islamiclandmarks.blogspot.com/2011/01/swords-of-prophet-muhammad-p-b-u-h.html
http://islamiclandmarks.blogspot.com/2011/01/swords-of-prophet-muhammad-p-b-u-h.html
http://islamiclandmarks.blogspot.com/2011/01/swords-of-prophet-muhammad-p-b-u-h.html
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Stateedition  

Styleperiod  العرب في الجاهلية 

Subject سيوف الرسول -السيوف 

Technique )صهر المعادن وتشكيلها )صناعة السيوف 

Textref  

Title المأثور 

Worktype  السيوف  -األسلحة 

مكة  ت بيقةل فةي وصةف مجموعةة      أوكما اتعا م  ت بية  المعيةار فقةد    
 ومقتنيات الرسول)ص( وهي:آثار متنوعة م  

 المسجد النبوه( -الجمعة مسجد -المسا د )مسجد قبا  -1

 راية فتا خيبر( -هل ي  سعدسإ ا   -شهصية)حجر التيممالمتعلقات ال -2

 المقوقح( -كسر  -الرسائل )هرقل -3

 ثور(أالم -الحتف -السيوف)البتار -4

مااا ناااتج لدراسااة وهااو: لالتساااؤل الخااامس  عوباا لك نكااول قااد أجبنااا عاا  
 .ول)ص(تطبيق المعيار على أبرز آثار ومقتنيات الرس

 إتاحة المعيار. -2

، )ص(ومقتنيةات الرسةول  آثةار  ن الدراسة التي يي  أيدينا تتناول  ظراا أل
فإ ل يبدو م  البديهي أن يكون أفعل منفذ إلتاحة ت بي  معيار وصف المصادر 

 حةوه يه ذهو المتحةف الة  على تلط اآلثار والمقتنيات  VRA Core 4 البصرية 
عد الباحةث تلةط   بوقةد اسةت   ياسةتا بول،  ويكةايي تمتحةف   وهةو  ،أير ها م  المنقول
 وهي: الفكرة لعدة أسباب

أه مةة  مةةدن أو  المدينةةة المنةةورةي، ولةةيح ن هةةذا المتحةةف يمدينةةة اسةةتا بول أ -1
 ، صاحبة الح  التاريهي في تلط المقتنيات.المملكة العريية السعودية

لةت يالمدينةة   التةي ما ا ثةار  أن هذا المتحف يعم هذه المقتنيةات فقةع دون اآل    -2
 المنورة.

كبر عدد ممك  م  المستفيدي  ول  أن تصل إلى أأن إتاحة هذا المعيار يجب  -3
 .اإل تر تمر سو  ع  طري  يتم هذا األ

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STATE_EDITION
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=STYLE_PERIOD
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=SUBJECT
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TECHNIQUE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TEXTREF
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=TITLE
http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf#nameddest=WORK_TYPE
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وعليل فقد تهير الباحةث إتاحةة ت بية  المعيةار مة  خةمل إ شةا  متحةف         
ومقتنيةةات آثةةار مكةة  البةةاحثي  مةة  مشةةاهدة    َي Virtual Museumافتراضةةي 

اسةةتهدام معيةةار وصةةف المصةةادر  ي ،ل)ص( مصةةحوية يوصةةف معيةةاره الرسةةو
 .VRA Core 4 البصرية 

وا هةة يحثيةة إلكترو يةة متاحةة     "  ةل أياالفتراضةي  وَيعةرف المتحةف   هذا 
فتراضةية لمجموعةات مة  المقتنيةات المتاحةة      إقدم معارض على الهع المبادر، َت

لمتحةةف مو ةةود  اافةةي دةةكل إلكترو ةةي، وقةةد يكةةون المتحةةف االفتراضةةي ا عكاسةة  
  (88)"متحف ليح لل و ود واقعيأو  يالفعل

 مايكروسةةةةةةةوفت أحةةةةةةةد يةةةةةةةرامج حامةةةةةةةة  الباحةةةةةةةث اسةةةةةةةتهدم وقةةةةةةةد 
وهةةو ير ةةامج  للعةةروض التقديميةةة مهصةةصال  (Microsoft office)أوفةةيح

وفر مجموعةةة مةة  األدوات إل تةةاج ملفةةات   حيةةث َيةة  ؛PowerPointياوريوينةةت 
 ها كتايات وصور. إلكترو ية تحتوه على درائا افتراضية علي

 تهى الباحث م  إعداد المتحف االفتراضةي ياسةتهدام ير ةامج    ان أويعد 
فقةةد اسةةتفاد الباحةةث كةةذلط مةة  أحةةد الت بيقةةات الحديثةةة التةةي اتاحةةت     ياوريوينةةت

 Cloud الحوسةةةبة السةةةحاييةإمكا يةةةة تهةةةاي  الملفةةةات علةةةى اإل تر ةةةت وهةةةو  
computing ، لهدمةةة المعروفةةة يةةـ علةةى خةةادم ميكروسةةوفت أيعةةاا مةة  خةةمل ا

Microsoft OneDrive ، ويمك  للجميع الولوج للمتحف االفتراضي والتجول
  http://1drv.ms/1fc2eY2التالي:المهتصر فيل م  خمل الرايع 

لدراساة وهاو: ماا وساا ل     لالتسااؤل الساادس    عوب لك نكاول قاد أجبناا عا    
 إتاحة تطبيق المعيار؟
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 .النتا ج والتوصياترابعًا: 

 الدراسة يعدد م  النتائج التي يمك  سردها على النحو التالي:خر ت 

 ،ومسةجد قبةا    ،المسجد النبوه :الرسول)ص( يالمدينة المنورة هي آثار  أير -1
 يسةتحيل  قلهةا وهةي ياقيةة إلةى اليةوم       ةومسجد الجمعة؛ وهي  ميعها آثار ثايت

 وإن تغيرت مممحها.

يالمدينةة  لرسةول)ص(  لنقةول  و ةود أه تةراث م  التاريهيةة  لدراسةة  ايلم يثبت   -2
 ،والملةةبح ،وأدوات االسةةتهدام الشهصةةي ،الشةةعرات الشةةريفة مثةةل:المنةةورة 
 والرسائل.. الخ. ،والسم 

تةةةراث الرسةةةول)ص( المنقةةةول مثةةةل:     معظةةةمن أثبةةةت يالدراسةةةة التاريهيةةةة    -3
 ،والسةةةةم  ،والملةةةةبح ،وأدوات االسةةةةتهدام الشهصةةةةي ،الشةةةةعرات الشةةةةريفة

، حيةث ا تهةدت   لل إلى استا بول أيان الحكم العثما ي.الخ، قد تم  ق.والرسائل.
 الدولة العثما ية في  معل عبر ما است اعت م  مسارات وطرق.

، قةةد رسةةول)ص(لالمنقةةول لتةةراث الن  ةةل أثبةةت يالدراسةةة التاريهيةةة كةةذلط    -4
 TOPKAPI تويكةةةايي اسةةةتقر يةةةل المقةةةام فةةةي صةةةاالت العةةةرض يمتحةةةف       

 .ياستا بول

 VRA Coreمعيةار وصةف المصةادر البصةرية      ثبت يالدراسة الميدا يةة أن  -5
لوصةةةةةف المصةةةةةادر  ار ميتاداتةةةةةا، تةةةةةم إ شةةةةةاؤه خصيصةةةةةاا يةةةةة، هةةةةةو مع4.0

 )اآلثار، األعمال الفنية...الخ(.البصرية

 ااثبةةت أيعةةاا يالدراسةةة الميدا يةةة ادةةتمال المعيةةار علةةى ثما يةةة عشةةر عنصةةر       -6
 Culturalالسياق الثقافي ، Agentالوكالة  :لوصف المصادر البصرية وهي

Context ، التةةةاريخDate  ، الوصةةةفDescription ،  )الةةةنقم )الةةةنص
Inscription ، الموقةةةةةةةةةةعLocation ، المةةةةةةةةةةوادMaterial ، القياسةةةةةةةةةةات

Measurmensts ،العالقةةةةةةRelation ، الحقةةةةةوقRights ، المصةةةةةدر
Source ،  ييةان ال بعةةState Edition  ،    وصةف الفتةرة الامنيةةStyle 
Period ، الموضةةةوعSubject ،لوب التصةةةنيع أسةةةTechnique ، المر ةةةع
 .Work Type وع العمل  خيرااأو، Titleالعنوان ، Textrefالنص 

إمكا ية ت بية  المعيةار علةى مجموعةة مة  آثةار       ثبت كذلط يالدراسة الميدا ية  -7
، الشهصةةةةةية)ص( لومتعلقاتةةةةةومقتنيةةةةةات الرسةةةةةول)ص( مثةةةةةل: المسةةةةةا د،  

 .)ص(الى ملو  عصره، وسيوفل )ص(لورسائل
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، Virtual Museum افتراضةي ة ت بي  المعيةار علةى هيئةة متحةف     تم إتاح -8
ير ةةةةةةةةةامج مايكروسةةةةةةةةةوفت ياسةةةةةةةةةتهدام حيةةةةةةةةةث تةةةةةةةةةم ينةةةةةةةةةا  المتحةةةةةةةةةف  

 تر ةت مة    وتةم إتاحتةل علةى اإل    ، (Microsoft PowerPoint)ياوريوينةت 
 .Cloud computingالحوسبة السحايية خمل 

 التوصيات.خامسًا: 

كمةةةا فةةةي  محةةةاور، علةةةى ثةةةمث  وصةةةيات الدراسةةةة  اسةةةتعراض ت يمكةةة  
 التساؤالت وهي:

 .المتحفيةمقتنيات الثار واآل -أ 

أن تقوم المؤسسات والهيئات والمصةالا األثريةة والمتحفيةة العرييةة علةى       -1
  ىآلثارها ومقتنياتها المتحفية التي تمتلة دامل   واعها يعمل حصرأاختمف 

-لنقةل  ي ةرق ويةر مشةروعة سةوا  يا     وصلتها، والتي األ نبيةيها المتاحف 
  .والتهريبأ ،السرقةأو  ،-أثنا  االحتمل

المؤسسات والهيئات والمصالا األثريةة والمتحفيةة العرييةة علةى     أن تعمل  -2
آثارهةا ومقتنياتهةا     ل استر اعأطرق كل السبل م  على  ، واعهاأاختمف 
 .المتحفية

 .VRA Core 4.0معيار وصف المصادر البصرية  -ب

ات والمعلومات يالجامعات العريية، يتهصيص مقرر أن تقوم أقسام المكتب -1
 ولى. دراسي لتدريح المعيار يالمرحلة الجامعية األ

أن تقةةوم أقسةةام المكتبةةات والمعلومةةات يالجامعةةات العرييةةة، يعمةةل ورش      -2
 عمل للعاملي  يالمتاحف لتدريبهم على استهدام المعيار.

 ة.المتحفيمقتنيات الثار واآلت بي  المعيار على  -ج

أن تشةةرع أقسةةام المكتبةةات والمعلومةةات يالجامعةةات العرييةةة، ممثلةةة فةةي       -1
أععا  هيئة التدريح يهةا فةي التعةاون مةع المؤسسةات والهيئةات والمصةالا        
 األثرية والمتحفية في وصف مقتنياتها األثرية والمتحفية ياستهدام المعيار.

يةة العرييةة علةى    ن تقوم المؤسسات والهيئات والمصةالا األثريةة والمتحف  أ -2
يحف  حقوقها التاريهية في آثارها ومقتنياتها التي اوتصبت  واعها أاختمف 

منها يعرضها فةي متةاحف افتراضةية  نبةاا إلةى  نةب مةع تلةط التةي ما الةت           
  تر ت.االفتراضية على اإلن تعمل على إتاحة هذه المتاحف أ، وايحوبته
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اسةةات المسةةتقبلية فةةي   ةةرا  العديةةد مةة  الدر هةةذا وتبةةدو الحا ةةة ماسةةة إل 
عنةاوي   الويمكة  االستردةاد ي   ،أساليب المعالجة الفنية لآلثار والمقتنيات المتحفيةة 

 التالية:

وصةةف  فةةيVRA Core 4 اسةةتهدام معيةةار وصةةف المصةةادر البصةةرية   -1
 لعينة م  الموارد الثقافية في البيئة العريية.األعمال الفنية: دراسة ت بيقية 

دراسة  ظرية وت بيقية علةى   ICONCLASS: الفنية  ظام تصنيف األعمال -2

 عينة م  الموارد الثقافية في البيئة العريية.

لعينةةة مةة   اسةةة  ظريةةة وت بيقيةةة   ر: دCCOمعيةةار فهرسةةة المةةوارد الثقافيةةة    -3
 الموارد الثقافية في البيئة العريية.

: دراسةةة  ظريةةة وت بيقيةةة لعينةةة مةة  CDWAمعيةةار وصةةف االعمةةال الفنيةةة  -4
 لموارد الثقافية في البيئة العريية.ا
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 .11النجم: القرآن الكريم. -5

 . 2الشر : القرآن الكريم. -6
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 .128التوية:  القرآن الكريم. -10
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. الميتاديتا وتنظيم مصادر المعلومات االلكترو ية في (2002)فات  ،يامفلا -
  ،3، ع7مةةج -.دراسةةات عرييةةة فةةي المكتبةةات وعلةةم المعلومةةات -المكتبةةات.

 . 54-24ص 
(. الميتاداتةا فةي   2008سةو ان مصة فى )  وفلمبان، محمد أمي  مروم ي،  -

دراسةات   -دراسة تحليلية. المواقع االلكترو ية للمكتبات الجامعية السعودية:
 .م  2014يناير  15استر ع يتاريخ . 2ع  -.المعلومات

http://www.informationstudies.net/issue_list.php?action=
getbody&titleid=2 ، 

ت بي  الميتاداتا  .(2013عبداهلل سالم )والهنائي، محمد خميح البوسعيده،  -
في مواقع المكتبات يسل نة عمان ومد  التاامها يالمعايير الدوليةة: دراسةة   

 -مقدمة لمؤتمر  معية المكتبات المتهصصة التاسةع عشةر    دراسة تحليلية.
كسةرالحوا االتقليدية لمهنةة   :لمهنةة اأيوظبي، "مستقبل  -فرع الهليج العريي

 المكتبات والمعلومات والتحول  حو مستقبل البيئة المهنية الرقمية.

أميرة عبد الرحم . التراث اإلسممي والبيئةة وعمليةة ت ةوير    منير الدي ،   -13
 : م  2014يناير  15استر ع يتاريخ مناهج. ال

http://www.informationstudies.net/issue_list.php?action=getbody&titleid=2
http://www.informationstudies.net/issue_list.php?action=getbody&titleid=2
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http://uqu.edu.sa/page/ar/144477  

أهميةةة اآلثةةار . ، المملكةةة العرييةةة السةةعودية الهيئةةة العامةةة للسةةياحة واآلثةةار  -14
لتاريهل  والتراث تنعكح في دورها الهام في تشكيل هوية المواط  وا تمائل

 م  التالي 2014يناير  15وحعارتل؛ استر ع يتاريخ 

http://www.scta.gov.sa/MediaCenter/SCTAPresidentSpeeche

s/Pages/main-24-12-2009.aspx 

15- Deanship of Library Affairs at Taibah University. 

Retrieved january 12, 2014, from http://www.ac-

knowledge.net/taibah/Default.aspx?tabid=3310&returnu

rl=%2ftaibah%2fDefault.aspx%3ftabid%3d3345%26ctl

%3dEditResourceKey%26mid%3d6695%26Name%3d

EMAIL_USER_REGISTRATION_PRIVATE_BODY.

Text%26Locale%3den-

US%26ResourceFile%3dApp_GlobalResources%252fG

lobalResources.resx%26Mode%3dPortal%26Highlight

%3dfalse%26language%3den-

US%26popUp%3dtrue&language=en-US 

(. اإل تةةاج الفكةةره العريةةي فةةي مجةةال   2000محمةةد فتحةةي ) عبةةد الهةةاده،   -16
الريةةاض: مكتبةةة الملةةط فهةةد     –∙  1996 -1991المكتبةةات والمعلومةةات:  

 ص. 805 الوطنية، 

(. اإل تةةاج الفكةةره العريةةي فةةي مجةةال   2003)عبةةد الهةةاده، محمةةد فتحةةي    -17
الريةةاض: مكتبةةة الملةةط فهةةد     –∙  2000 -1997والمعلومةةات: المكتبةةات 
 ص. 728 الوطنية، 

(. اإل تةةاج الفكةةره العريةةي فةةي مجةةال   2007)عبةةد الهةةاده، محمةةد فتحةةي    -18
الريةةاض: مكتبةةة الملةةط فهةةةد     –∙  2004 -2001المكتبةةات والمعلومةةات:   

 ص. 755الوطنية، 

ه العريةةي فةةي مجةةال  . اإل تةةاج الفكةةر (2010)عبةةد الهةةاده، محمةةد فتحةةي    -19
الريةةاض: مكتبةةة الملةةط فهةةةد      –∙  2007-2005 :المكتبةةات والمعلومةةات  

 ص. 637الوطنية، 

http://uqu.edu.sa/page/ar/144477
http://www.scta.gov.sa/MediaCenter/SCTAPresidentSpeeches/Pages/main-24-12-2009.aspx
http://www.scta.gov.sa/MediaCenter/SCTAPresidentSpeeches/Pages/main-24-12-2009.aspx
http://www.ac-knowledge.net/taibah/Default.aspx?tabid=3310&returnurl=%2ftaibah%2fDefault.aspx%3ftabid%3d3345%26ctl%3dEditResourceKey%26mid%3d6695%26Name%3dEMAIL_USER_REGISTRATION_PRIVATE_BODY.Text%26Locale%3den-US%26ResourceFile%3dApp_GlobalResources%252fGlobalResources.resx%26Mode%3dPortal%26Highlight%3dfalse%26language%3den-US%26popUp%3dtrue&language=en-US
http://www.ac-knowledge.net/taibah/Default.aspx?tabid=3310&returnurl=%2ftaibah%2fDefault.aspx%3ftabid%3d3345%26ctl%3dEditResourceKey%26mid%3d6695%26Name%3dEMAIL_USER_REGISTRATION_PRIVATE_BODY.Text%26Locale%3den-US%26ResourceFile%3dApp_GlobalResources%252fGlobalResources.resx%26Mode%3dPortal%26Highlight%3dfalse%26language%3den-US%26popUp%3dtrue&language=en-US
http://www.ac-knowledge.net/taibah/Default.aspx?tabid=3310&returnurl=%2ftaibah%2fDefault.aspx%3ftabid%3d3345%26ctl%3dEditResourceKey%26mid%3d6695%26Name%3dEMAIL_USER_REGISTRATION_PRIVATE_BODY.Text%26Locale%3den-US%26ResourceFile%3dApp_GlobalResources%252fGlobalResources.resx%26Mode%3dPortal%26Highlight%3dfalse%26language%3den-US%26popUp%3dtrue&language=en-US
http://www.ac-knowledge.net/taibah/Default.aspx?tabid=3310&returnurl=%2ftaibah%2fDefault.aspx%3ftabid%3d3345%26ctl%3dEditResourceKey%26mid%3d6695%26Name%3dEMAIL_USER_REGISTRATION_PRIVATE_BODY.Text%26Locale%3den-US%26ResourceFile%3dApp_GlobalResources%252fGlobalResources.resx%26Mode%3dPortal%26Highlight%3dfalse%26language%3den-US%26popUp%3dtrue&language=en-US
http://www.ac-knowledge.net/taibah/Default.aspx?tabid=3310&returnurl=%2ftaibah%2fDefault.aspx%3ftabid%3d3345%26ctl%3dEditResourceKey%26mid%3d6695%26Name%3dEMAIL_USER_REGISTRATION_PRIVATE_BODY.Text%26Locale%3den-US%26ResourceFile%3dApp_GlobalResources%252fGlobalResources.resx%26Mode%3dPortal%26Highlight%3dfalse%26language%3den-US%26popUp%3dtrue&language=en-US
http://www.ac-knowledge.net/taibah/Default.aspx?tabid=3310&returnurl=%2ftaibah%2fDefault.aspx%3ftabid%3d3345%26ctl%3dEditResourceKey%26mid%3d6695%26Name%3dEMAIL_USER_REGISTRATION_PRIVATE_BODY.Text%26Locale%3den-US%26ResourceFile%3dApp_GlobalResources%252fGlobalResources.resx%26Mode%3dPortal%26Highlight%3dfalse%26language%3den-US%26popUp%3dtrue&language=en-US
http://www.ac-knowledge.net/taibah/Default.aspx?tabid=3310&returnurl=%2ftaibah%2fDefault.aspx%3ftabid%3d3345%26ctl%3dEditResourceKey%26mid%3d6695%26Name%3dEMAIL_USER_REGISTRATION_PRIVATE_BODY.Text%26Locale%3den-US%26ResourceFile%3dApp_GlobalResources%252fGlobalResources.resx%26Mode%3dPortal%26Highlight%3dfalse%26language%3den-US%26popUp%3dtrue&language=en-US
http://www.ac-knowledge.net/taibah/Default.aspx?tabid=3310&returnurl=%2ftaibah%2fDefault.aspx%3ftabid%3d3345%26ctl%3dEditResourceKey%26mid%3d6695%26Name%3dEMAIL_USER_REGISTRATION_PRIVATE_BODY.Text%26Locale%3den-US%26ResourceFile%3dApp_GlobalResources%252fGlobalResources.resx%26Mode%3dPortal%26Highlight%3dfalse%26language%3den-US%26popUp%3dtrue&language=en-US
http://www.ac-knowledge.net/taibah/Default.aspx?tabid=3310&returnurl=%2ftaibah%2fDefault.aspx%3ftabid%3d3345%26ctl%3dEditResourceKey%26mid%3d6695%26Name%3dEMAIL_USER_REGISTRATION_PRIVATE_BODY.Text%26Locale%3den-US%26ResourceFile%3dApp_GlobalResources%252fGlobalResources.resx%26Mode%3dPortal%26Highlight%3dfalse%26language%3den-US%26popUp%3dtrue&language=en-US
http://www.ac-knowledge.net/taibah/Default.aspx?tabid=3310&returnurl=%2ftaibah%2fDefault.aspx%3ftabid%3d3345%26ctl%3dEditResourceKey%26mid%3d6695%26Name%3dEMAIL_USER_REGISTRATION_PRIVATE_BODY.Text%26Locale%3den-US%26ResourceFile%3dApp_GlobalResources%252fGlobalResources.resx%26Mode%3dPortal%26Highlight%3dfalse%26language%3den-US%26popUp%3dtrue&language=en-US
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%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8
%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%81
%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%
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 47ص ،الدوحة: و ارة االوقاف والشئون اإلسممية
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http://www.scta.gov.sa/Museums/Pages/MuseumsDirectory2.aspx
http://www.scta.gov.sa/Museums/Pages/MuseumsDirectory2.aspx


   د/ أجمد مجال حجازى                                                                                                   2017يونيه -1ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 
  

 

http://www.scta.gov.sa/Museums/PrivateMuseums/Pages/Ma

dina/Mad07.aspx 

(. األما ةةةات المنقولةةةة مةةة  الحجةةةرة النبويةةةة إلةةةى     2002سةةةهيل)صةةةايان،  -57
-11، ص  2ع -.مجلة مركا أيحاث ودراسات المدينة المنورة -.استا بول

40 

(. أدةةةراف مكةةةة وأمرائهةةةا فةةةي العهةةةد     2003اسةةةماعيل حقةةةي)  ردةةةلي،  -58
ييةةةةروت: الةةةةدار العرييةةةةة  -.1ط -العثمةةةةا ي؛ تر مةةةةل خليةةةةل علةةةةى مةةةةراد. 

 .132ات، ص للموسوع

( الفةةتا العثمةةا ي للشةةام ومصةةر: ومقدماتةةل مةة   1995)ادفةةؤأحمةةد  متةةولي، -59
القةاهرة:   -. 1ط -وقائع الوثائ  والمصادر التركية والعريية المعاصةرة لةل.  

 .229الاهرا  لإلعمم العريي، ص 

 -(. تاريخ الدولة العلية العثما ية؛ تحقي  إحسان حقةي. 1981محمد)فريد،  .-60
 .194روت : دار النفائح، ص يي -.1ط

 76حمد. مر ع ساي ، ص أ ،تيمور -61

62- Hollink, Laura, And others. Semantic Annotation of 

Image Collections.In Workshop on Knowledge Markup 

and Semantic Annotation, KCAP’03, 2003. Available at 

http://www.cs.vu.nl/˜guus . 

63- VRA Core Oversight Committee Core OC Retrieved 

january 12, 2014, from 

http://www.vraweb.org/organization/committees/core/ind

ex.html 

64- Brawley, Tessa. Metadata for Digitized Art and Visual 

Resources: A Literature Review Retrieved january 12, 

2014, from  

http://tessabrawley.files.wordpress.com/2011/01/literatur

e-review.pdf 

65- Kohl, Kristi. CDWA and VRA Metadata Standards and 

Interoperability for Museum Collections.- Retrieved 



   د/ أجمد مجال حجازى                                                                                                   2017يونيه -1ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 
  

 

january 12, 2014, from 

http://classes.slis.lsu.edu/wu/7410/sp10/kkohl/Kristi_Ko

hl_HW2.pdf 

66- Kessler, B. 2007.  Encoding works and images: the story 

behind the VRA core 4.0. Visual Resources Association 

Bulletin, Spring 34:1. p. 20-33. 

67- Carter, Dana. Visual Resources Association VRA Core 

Categories. Retrieved january 12, 2014, from 

http://dcartermls.weebly.com/uploads/3/2/4/5/3245649/vi

sual_resources_association_vra_core_categories_slidesh

ow.ppt 

68- Categories for the Description of Works of Art (CDWA) 

Retrieved january 12, 2014, from 

http://www.getty.edu/research/publications/electronic_pu

blications/cdwa/introduction.html 

69- What is the relationship between Core 4 and CCO? 

Retrieved january 12, 2014, from 

http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_faq.ht

ml 

70- Baca, Murtha editor. Introduction to Metadata. 2
nd

 ed.- 

Los Angeles: The Getty Research Institute. 2008.- p3   

71- VRA Core 4.0 Element Description. Retrieved january 

12, 2014, from 

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Elem

ent_Description.pdf 

72- VRA Core 4.0 Element Description. Retrieved january 

12, 2014, from 

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Elem

ent_Description.pdf 



   د/ أجمد مجال حجازى                                                                                                   2017يونيه -1ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 
  

 

73- VRA Core 4.0 Element Description. Retrieved january 

12, 2014, from 

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Elem

ent_Description.pdf 

74- What is an element? Retrieved january 12, 2014, from 

http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_faq.ht

ml 

75- Is it possible to include multiple values for an 

element? Retrieved january 12, 2014, from 

http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_faq.ht

ml  

76-   Are all Core 4 elements required? Retrieved january 

12, 2014, from  

http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_faq.ht

ml  

77- Is there a Core 4 lite? Retrieved january 12, 2014, from 

http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_faq.ht

ml 

78- Can I record technical metadata using Core 4? 

Retrieved january 12, 2014, from 

http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_faq.ht

ml 

79- VRA Core 4.0 Copyright and Licensing Information 

Retrieved january 12, 2014, from 

http://www.vraweb.org/projects/vracore4/pdfs/VRACore

Licensing.pdf 

80- Can I catalog in a relational database using Core 4, then 

export the data to a flat image delivery tool like 

CONTENTdm or MDID? Retrieved january 12, 2014, 

from 



   د/ أجمد مجال حجازى                                                                                                   2017يونيه -1ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 
  

 

http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_faq.ht

ml 

81- Why would I want to use the relational structure of Core 

4? Retrieved january 12, 2014, from 

http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_faq.ht

ml 

82- Can I catalog in a relational database using Core 4, then 

export the data to a flat image delivery tool like 

CONTENTdm or MDID? Retrieved january 12, 2014, 

from 

http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_faq.ht

ml 

83- Core 4 can be expressed in XML. Why is this? 

Retrieved january 12, 2014, from 

http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_faq.ht

ml 

84- VRA Core 4.0 Retrieved january 12, 2014, from 

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Intro

.pdf  

85- VRA Core 4.0 Element Description. Retrieved january 

12, 2014, from 

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Elem

ent_Description.pdf 

86- VRA Core 4.0 Restricted Schema Type Values. 

Retrieved january 12, 2014, from 

http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Restr

icted_schema_type_values.pdf 

87- All Cataloging Examples Retrieved january 12, 2014, 

from 

http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_faq.html
http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_faq.html
http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_faq.html
http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_faq.html


   د/ أجمد مجال حجازى                                                                                                   2017يونيه -1ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 
  

 

http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_examp

lesall.html 

88- Tzanaki, Kleio(2005). On-line Virtual Museums: an 

application of on-line VR Museum for the Parthenon 

marbles.- Florida: Tzanaki,. p13-15 

 

 

http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_examplesall.html
http://www.vraweb.org/projects/vracore4/vracore_examplesall.html


   د/ أجمد مجال حجازى                                                                                                   2017يونيه -1ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 
  

 

 معيار وصف  ( قيـ المخط  المقيد لمعيار1ملحق)
 VRA Core 4.0 المصادر البصرية

 االستهدام العنصر التعريف النوع

 الشهصية
االسةةم الصةةحيا للفةةرد يمةةا فةةي بلةةط أه مةة      

ا  األولةةةةةى لألفةةةةةراد، أو األلقةةةةةاب أو األسةةةةةم
 العناوي  أو األسما  الشرفية المعافة.

 لألدهاص الوكالة )اسم(

 الشركات
االسةةةةم األصةةةةلي الةةةةذه ٌيعةةةةرف منظمةةةةة أو    
مجموعة م  النام التةي تعمةل ككيةان مةاده     

 واحد.
 كيان ماده 

 العائلة
يسةةتهدم لألسةةما  التةةي تحةةدد مجموعةةة مةة       

  الةةدم، أو األدةةهاص بات الصةةلة عةة  طريةة
 األدهاص الذي  يشكلون أسرة.

  

 آخر
يستهدم هذا العنصر الفرعي لوضع  معلومة 
ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    
 السايقة، ويتم كتاية تعلي  عنها يالممحظات.

  

 النشاط
التةةةواريخ التةةةي تصةةةف األ شةةة ة المعروفةةةة   

 للهيئة الفردية أو الشركات.
 الوكالة )التواريخ(

وصف 
  دهاراال

   تواريخ الميمد والوفاة. حياة

 آخر
يستهدم هذا العنصر الفرعي لوضع  معلومة 
ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    
 السايقة، ويتم كتاية تعلي  عنها يالممحظات.

  

 تغيير
التاريخ أو التواريخ التي تم فيها تغيير المواد 

 التي يجره وصفها.
  التاريخ

 يث
م فيهةةةةا يةةةةث التسةةةةجيمت  التةةةةواريخ التةةةةي تةةةة

الصةةةوتية أو مةةةواد الرسةةةوم المتحركةةةة فةةةي     
 اإلباعة أو التلفايون.

  

 التاريخ الجامع

التةةةاريخ أو التةةةواريخ، التةةةي تتعلةةة  يالغالبيةةةة 
العظمةةى مةة  المةةواد التةةي يجةةره وصةةفها إبا 
اختلفت كثيرا ع  التواريخ الشةاملة. تسةتهدم   

 فقع عندما يتم تحديد التواريخ الشاملة .

  

 الجاهاية
التاريخ أو التواريخ التي يمك  أن تكون فيهةا  

 المواد التي يجره وصفها  اهاة لإلتاحة
  

 خل 

تةةاريخ أو تةةواريخ إ شةةا  المةةواد التةةي يجةةره  
وصفها أو التةاريخ أو التةواريخ التةي تةم فيهةا      
العثةةةةةةور علةةةةةةى الصةةةةةةورة فةةةةةةي مصةةةةةةادر    

 المعلومات.

 
ال باعة أو 
 التنفيذ
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 االستهدام العنصر التعريف النوع

 تصميم
تواريخ عنةدما تةم تصةميم المةواد     التاريخ أو ال

 التي يجره وصفها.
  

 تدمير
التةةاريخ أو التةةواريخ عنةةدما تةةم تةةدمير المةةواد 

 التي يجره وصفها.
 

الهدم أو 
 التدمير

 اكتشاف
التاريخ أو التواريخ عندما تم اكتشاف المةواد  

 التي يجره وصفها أو التي تم  معها.
  

 العرض
المةةواد  التةةاريخ أو التةةواريخ عنةةدما عرضةةت 

 التي يجره وصفها.
  

 دامل
اقةةةدم وأحةةةدث التةةةواريخ المحتملةةةة المتصةةةلة   

 يالمواد التي يجره وصفها.
  

 أدا 
التاريخ أو التواريخ عندما  فذت المةواد التةي   

 يجره وصفها.
  

 منشور
تةةاريخ إصةةدار أو  شةةر المةةواد التةةي يجةةره     
 وصفها تجاريا أو يثها في وسائل اإلعمم .

  

 استعادة
تاريخ أو التواريخ عندما تم اسةتعادة المةواد   ال

 التي يجره وصفها.
  

 لق ة
تةةاريخ التقةةاط الصةةورة التةةي يجةةره وصةةفها   

  )سجل للصور فقع. (
يتواف  مع 
قواعد 
CCO 

 آخر
يستهدم هذا العنصر الفرعي لوضةع معلومةة   
ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    

 ت.السايقة، ويتم كتاية تعلي  عنها يالممحظا
  

 

النقةةوش أو الحةةروف المكتويةةة، عنةةد وصةةف  
 هةةةةود التوثيةةةة  أو إحيةةةةا  الةةةةذكر ، وفةةةةي    
الم بوعةةات فهةةي الحةةروف التةةي تعبةةر عةة     
معلومات محددة ع  ال باعة، أما فيما يتعل  
يةةالمواد القديمةةة ماقبةةل ال باعةةة، فإ ةةل يجةةب     
بكر معظم النصوص المحفوظة يةاه لغةة أو   

 هجائية.

   قم )النص (

   سم الشهص المكتوب يهع يده.ا توقيع

 عممة

اسةةةتهدام للرمةةةو  الموحةةةدة، التةةةدوينات، أو    
العممةةات األخةةر  علةةى الوسةةائع التةةي تنقةةل  
المعلومةات الرسةةمية، مثةل منشةةي  أو صةةا ع   

 الكائ .
 

  

  النصوص التي تحدد أو تشر  أوت بةع علةى    در 
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 االستهدام العنصر التعريف النوع

مقريةةة مةة  الرسةةوم التوضةةيحية أو الصةةور     
 األخر .

 تاريخ
خ الةةةةةنص المةةةةةدرج، أو المرسةةةةةوم، أو تةةةةةاري

المهتةةةةوم، أو المحفةةةةور أو ويةةةةر بلةةةةط مةةةة    
 تواريخ النصوص التي يتعمنها العمل.

  

  ص

الةةنص المدر ةةة فةةي العمةةل أو الصةةورة، يمةةا 
في بلط الشةعارات، ييا ةات النادةر، وويرهةا     
مةة  النصةةوص التةةي ال تتجةةاا عةة  العمةةل أو 

 الصورة.

  

 تر مة
غةةةة التسةةةجيلة تر مةةةة الةةةنص المةةةدرج إلةةةى ل 

 الببليو رافية.
  

 آخر
يستهدم هذا العنصر الفرعي لوضةع معلومةة   
ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    
 السايقة، ويتم كتاية تعلي  عنها يالممحظات.

  

 خل 
المكةةان الةةذه تةةم فيةةل إ شةةا  وتصةةميم وإ تةةاج   

 العمل الثقافي أو احد مكو اتل.
  موقع

   كتشاف العمل الثقافي.المكان الذه تم فيل ا اكتشاف

   المكان الذه تم فيل عرض العمل الثقافي . معرض

   المالط الساي  للعمل الثقافي. المالط الساي 

مستودع 
 الساي 

الهيئةةة اإلداريةةة أو المبنةةى الةةذه ضةةم العمةةل   
 الثقافي سايقا.

  

   الموقع الجغرافي الساي  للعمل الثقافي. الموقع الساي 

 تركيب
الةةةذه يشةةةغلل العمةةةل الثقةةةافي داخةةةل    المكةةةان

 المعرض.
  

 مقصود
الموقع حيث كان يقصد وضع العمةل الثقةافي   

 يل.
  

 مالط
موقةةع صةةاحب العمةةل الثقةةافي أو المجموعةةة، 
قةةد ال يكةةون يالعةةرورة  فةةح الموقةةع الةةذه     

 يعم مستودع العمل.
  

   مكان تنفيذ العمل الثقافي القائم على الوقت. أدا 

   نشر للعمل أو الصورة أو المجموعة.مكان ال منشور

 مستودع

الهيئةةةة اإلداريةةةةة أو المبنةةةى الةةةةذه يعةةةةم أو   
يعةةةةةةرض العمةةةةةةل الثقةةةةةةافي، قةةةةةةد ال يكةةةةةةون 
يالعةةةرورة  فةةةح موقةةةع صةةةاحب العمةةةل أو   

 المجموعة.

  

  الموقةةةع الجغرافةةةي للعمةةةل الثقةةةافي ويسةةةتهدم  موقع
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 االستهدام العنصر التعريف النوع

 يالدر ة األولى للمواقع المعمارية واألثرية.

 آخر
هذا العنصر الفرعي لوضةع معلومةة    يستهدم

ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    
 السايقة، ويتم كتاية تعلي  عنها يالممحظات.

  

 الشركات
االسةةم الةةذه يعةةرف منظمةةة أو مجموعةةة مةة   

 النام التي تعمل ككيان ماده واحد.
  اسم الموقع

   االسم الذه يحدد الموقع الجغرافي.  غرافي

 الشهصية

رد أو االفةةراد يمةةا فةةي بلةةط أه مةة     اسةةم الفةة 
األسةةما  األولةةى للفةةرد، واأللقةةاب والعنةةاوي    
واألسةةةةةما  الشةةةةةرفية المعةةةةةافة أو أسةةةةةما     

 الشهرة.

  

 آخر
يستهدم هذا العنصر الفرعي لوضةع معلومةة   
ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    

 السايقة.
  

 اال عمام
( العمةةل الةةذه  refidيسةةتهدم لتعيةةي  موقةةع ) 

مالط أو المستودع، أو المشار إليل في حدده ال
 فهرم أو  ص علمي.

  (refidموقع )

 الباركود
يسةةةةتهدم لتسةةةةجيل البةةةةاركود ليكةةةةون يمثايةةةةة 
معةةةرف فريةةةد تةةةم تعينةةةل يواسةةة ة المالةةةط أو  

 المستودع.
  

 قائمة الرف
يستهدم في حةال ويةاب رقةم اإلتاحةة، عنةدما      
 تكون قائمة الرف هى المعرف الفريد فقع.

  

 آخر
يستهدم هذا العنصر الفرعي لوضةع معلومةة   
ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    
 السايقة، ويتم كتاية تعلي  عنها يالممحظات.

  

  مادة المادة أو المواد المصنوع منها العمل.  الوسيلة

   الس ا الذه تم وضع المادة المادة عليل. الدعامة

 آخر
ة يستهدم هذا العنصر الفرعي لوضةع معلومة  

ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    
 السايقة.

  

 من قة
المواصفات أو  تفصيمت الموقع.

 المقاييس
 

 قاعدة
القيمةةةة األساسةةةية المسةةةتهدمة لتحديةةةد   ةةةاق  

 العمل والن اقات المستهدفة. 
 

  

  تسةةتهدم فةةي الملةةف الرقمةةي، ولتحديةةد عةةدد     البت )أصغر 
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وحدة 
 للمعلومة(

ره مةةة  يةةةي   األلةةةوان للصةةةورة. ويةةةتم اختيةةةا  
 . 256مصفوفة النقاط. على سبيل المثال 

 محيع
طةةول محةةيع الةةدائرة، أوالشةةكل ، أوالمن قةةة، 

 أو الكائ . 
  

   عدد الوحدات.  عدد

 عم 
العمةةة ، والقيةةةام، أو البعةةةد الهةةةايع، أو الةةةى 

 الورا ، أو إلى الداخل.
  

 ق ر
طةةول الهةةع المسةةتقيم الةةذه يمةةر مةة  خةةمل     

ما مةة  دائةرة أو مجةةال،  مركةا الشةةكل، ال سةي  
 وتنتهي في المحيع.

  

   طول المسافة يي   ق تي .  المسافة يي 

 مدة
طول فترة و ود العمل أو استمرار، كما هو 

 الحال في األدا . 
  

   طول ملف رقمي معبر عنل يقيمة البايت.  حجم الملف

   المسافة م  قاعدة الشي  وأعمه.  ارتفاع

   للعمل. قيام أكبر طول  طول

در ة 
 الوضو 

در ةةةةة وضةةةةو  العةةةةرض الرقمةةةةي، ويةةةةتم     
اختياره م  يي  مصفوفة النقةاط، علةى سةبيل    

 . 1024* 768المثال 
  

 مدة العرض
إ مةةةالي طةةةول الوقةةةت المسةةةتغرق لتشةةةغيل     
األعمال التي تستند إلى الوقةت المسةجل مثةل    

 فيلم أو فيديو. 
  

 مقيام الرسم
وتمثيلل. على النسبة يي  حجم العمل الحقيقي 

 متر.  50سم = 1سبيل المثال 
  

 حجم
أه سلسةةلة مةة  فئةةات متدر ةةة مةة  األيعةةاد،     
تصنف مقيام المواد المصنعة، مثل األحذية 

 والمميح. 
  

 الهدف
القيمةةة المسةةتهدفة المسةةتهدمة لتحديةةد   ةةاق     
 العمل  نبا إلى  نب مع القيمة األساسية. 

  

   مقيام ثقل كائ .  الو ن

   ام مد  دي  م   ا ب إلى آخر. قي عرض

 آخر
يستهدم هذا العنصر الفرعي لوضةع معلومةة   
ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    

 تم كتاية تعلي  عنها يالممحظات.السايقة، وي
  

 
يجةةب أن تكةةون عمقةةات متبادلةةة، كلمةةا كةةان    
بلةةط ممكنةةا. خةةمف بلةةط، ينبغةةي أن تةةدرج      

  عمقة
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يلة العمقةةةات إلةةةى سةةةياق أوسةةةع فةةةي التسةةةج    
 الببليو رافية للعمل الجا  أو األصغر.

الكرتون 
 للكرتون

يسةةةةةتهدم لةةةةةريع كامةةةةةل حجةةةةةم الرسةةةةةومات  
التحعيرية التي قدمت لغرض  قةل التصةميم   

 إلى س ا العمل م  عمل آخر.
  

مكون م  
 مكو ات

يستهدم لرصد العمقات الهرميةة يةي  أ ةاا     
 م  أعمال معقدة.

  

  سخ يعد النسخ
ريع األعمةةال التةي يةةتم  سةهها يعةةد   يسةتهدم لة  

 أعمال أخر  .
  

الدليل على 
 العداد

يستهدم لريع النسخ المأخوبة م  م بةوع أو  
رسةةم عةة  طريةة  العةةغع عليةةل علةةى ورقةةة   
مبللةةةة لغةةةرض  قةةةل صةةةورة عكسةةةية إلعةةةادة 

 صياوة العمل النهائي.

  

 يصور تصوير
يسةةتهدم لةةريع األعمةةال التةةي تصةةور أعمةةال   

 أخر .
  

  مشتقة م
 المصدر

يسةتهدم لةريع األعمةةال المسةتمدة مة  أعمةةال     
 أخر  .

  

مصممة 
 للسياقات

يستهدم لريع األعمال التي تةم تصةميمها فةي    
سةةياق واحةةد وكا ةةت فةةي وقةةت معةةى  سةةدا   
واحةةةدا علةةةى سةةةبيل المثةةةال كرسةةةي مصةةةمم    

 لمنال.

  

عرضت في 
 مكان

يسةةتهدم لةةريع مكةةان المعةةرض مةةع أعمالةةل      
 المعروضة.

  

يالفاكح م  
 الفاكح

يستهدم لريع األعمال التي هةي  سةخ دقيقةة،    
وعةةةادة فةةةي  فةةةح األيعةةةاد كمةةةا فةةةي العمةةةل      

 األصلي.
  

 سايقا  ا  م 
يسةةةتهدم لةةةريع  ةةةا  أو كةةةل العمقةةةات يةةةي   
األعمةةال، ولةةو تيسةةر توثيةة  العمقةةة عنةةدما      

 و دت في مذكرة.
  

صورة م  
 صور

يسةةةتهدم لةةةريع األعمةةةال والمجموعةةةات مةةةع   
 لهم . الصور التي توث 

  

رفيقة مع 
 رفيقة

يسةةةةتهدم لةةةةريع األعمةةةةال المصةةةةممة ليةةةةةتم     
 عرضها معا.

 
  

  موبج للنموبج
يستهدم لريع األعمال التي يتم تمثيلهةا يةنفح   

 حجم العمل األصلي.
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 ا  م  سياق 
 أكبر

ت الهار يةةة الكاملةةة  يسةةتهدم لرصةةد العمقةةا 
 يي  األعمال.

  

 مع محدد مع 
ا اا  م  
 مجموعة

لةةريع اثنةةي  أو أكثةةر مةة  األعمةةال       يسةةتهدم
   المصممة ليتم عرضها معاا.

 قمدة م  قمدة
يسةةةةتهدم لةةةةريع األعمةةةةال المصةةةةممة ليةةةةةتم     

 عرضها معا.
  

الته يع 
 لله ع

يسةةتهدم لةةريع األعمةةال التةةي تمثةةل اإلسةةقاط    
 على س ا مستو م  عمل آخر .

  

التحعير 
لألعمال 
 اإل شائية

ل لإلعةةداد يسةةتهدم لةةريع األعمةةال التحعةةيري 
   لعمل آخر.

طباعة اللوحة 
إلى لوحات 
 ال باعة

يسةةةةتهدم لةةةةريع لوحةةةةة اسةةةةتهدامها إل شةةةةا    
   ال باعة.

النموبج 
 األولى للنمابج

يسةةتهدم لةةريع  مةةابج العمةةل المسةةتهدمة فةةي   
 إ تاج سلع مت ايقة.

  

المتعلقة بات 
 الصلة

يسةةتهدمها إلقامةةة عمقةةة عامةةة عنةةد اإلخفةةاق 
كثةر دقةة، وكلمةا كةان بلةط      في تحديد عمقةة أ 

ممكنةةةا يجةةةب تعةةةمي  وصةةةف للعمقةةةة فةةةي    
 عنصر فرعي الممحظات.

  

اال  باعات 
 الظاهرة

يسةةتهدم لةةريع األختةةام وال وايةةع، والهةةواتم،  
   وما إلى بلط ياال  باعات التي تؤخذ عنها.

طب  االصل 
م   سخ ع  
 األصل

يستهدم لريع  سخ دقيقة م  الكائنات القيمة، 
    فح األيعاد كما األصل. وعادة في

 دراسة للدراسة
يسةةةةتهدم لةةةةريع األعمةةةةال التةةةةي تستكشةةةةف     
موضةةةةوع أو عمةةةةل منفصةةةةل عةةةة  العمةةةةل      

 النهائي.
  

  سهة م   سخ

يستهدم لريع المفردات القيمة التي أدلةى يهةا   
الفنان  فسل، أو الحرفي، أو االسةتوديو الةذه   
أيةةدع العمةةل األصةةلي المةةاخوب عنةةل النسةةهة،  

ظهر العمل النةاتج يعة  االخةتمف    وعندماَ ي
 ع  األصل.

  

حقوق ال بع 
 والنشر

العمةةل، المجموعةةة، والصةةورة تحةةت حقةةوق   
 التأليف والنشر.

 
  حقوق



   د/ أجمد مجال حجازى                                                                                                   2017يونيه -1ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 
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 المجال العام
العمل المجموعةة والصةورة هةي فةي المجةال      

 العام.
  

 وير محدد
حالةةةةة حقةةةةوق التةةةةأليف والنشةةةةر للعمةةةةل، أو   

 المجموعة، أوالصورة وير معروفة.
  

 خرآ
يستهدم هذا العنصر الفرعي لوضةع معلومةة   
ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    
 السايقة، ويتم كتاية تعلي  عنها يالممحظات.

  

  المصدر )اسم( منفرد. كتاب

 الما ا
اسةةم الشةةهص أو األدةةهاص الةةذي  تبرعةةوا     
يالصةةةةةورة أو المعلومةةةةةات عةةةةة  العمةةةةةل أو   

 المجموعة.
  

 إلكترو ي
تي معلومةةات المصةةدر مةة  يسةةتهدم عنةةدما تةةأ

مصةةةدر معلومةةةات إلكترو ةةةي، مثةةةل قاعةةةدة     
 ييا ات أو موقع ا تر ت.

  

 مسلسل

أه م بوع صدر في أ ةاا  متعاقبةة، والتةي    
تظهةةر علةةى فتةةرات، عةةادة منتظمةةة، وتهةةدف  
إلةةةى أن تصةةةدر إلةةةى مةةةاال  هايةةةة، ويشةةةمل      

 الدوريات.

  

 المورد
اسةةم مةةورد الصةةورة، ويسةةتهدم عنةةدما تةةأتي   

الصورة أو العمةل أو المجموعةة مة      ميتاداتا
 مورد الصورة.

  

 آخر
يستهدم هذا العنصر الفرعي لوضةع معلومةة   
ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    
 السايقة، ويتم كتاية تعلي  عنها يالممحظات.

  

  (refidالمصدر ) يحتوه على االقتبام م  الموارد المحددة. االقتبام

   حد للكتاب.الترقيم الدولي المو تدمط

   الترقيم الدولي الموحد للدوريات. تدمد

 الرايع المفتو 
تحتةةةوه علةةةى ميتاداتةةةا المصةةةدر المصةةةممة    

 لريع موارد المكتبة.
  

 الرايع
مر ع النص التشعبي للحصول على مصةدر  

 إلكترو ي.
  

   المعرف الفريد المقدم م  مورد الصورة. المورد

 آخر
لوضةع معلومةة   يستهدم هذا العنصر الفرعي 

ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    
 السايقة، ويتم كتاية تعلي  عنها يالممحظات.

  

 
تحديد عدد اإلصدارات أو االسةم المعةي  فةي    
إصةةدار العمةةل المو ةةود فةةي أكثةةر مةة  دةةكل  

  ييان  ال بعة
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واحةةةةةد ووضةةةةةع هةةةةةذا العمةةةةةل فةةةةةي سةةةةةياق    
 اإلصدارات السايقة.

 ال بعة
واحةةةةد  مجموعةةةةات مةةةة  معةةةةاعفات عمةةةةل  

صدرت معا، مثةل كتةاب، م بةوع، مصةور،     
 منحوت.

  

 ييا ات ال بعة

يحدد ييان طبعة معينةة أو أه عمةل آخةر فةي     
سياق عدد محدود م  أعمال مماثلة أو صدر 
فةةي  فةةح الوقةةت و فةةح مةة  مصةةفوفة )علةةى  

 (.2/50سبيل المثال 

  

 الحالة

لتحديد أه مرحلة في ت ور طباعة المصةدر  
ال بعةةة. تحةةدث الحالةةة  الةةذه أخةةذ منةةل يينةةات

الجديةةدة عنةةدما يةةتم تبةةديل المصةةفوفة )لوحةةة( 
 )تعاف مثل خ وط أو محوها.(

  

 آخر
يستهدم هذا العنصر الفرعي لوضةع معلومةة   
ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    
 السايقة، ويتم كتاية تعلي  عنها يالممحظات.

  

رأم موضوع 
مص لا 
 موضوعي

الصورة مة   الموضوعات: وصف للعمل أو 
حيةةث الموضةةوع، أو القصةةة التةةي تهبةةر يهةةا  
الصورة أو الصور المرسةومة، يمةا فةي بلةط     

 األحداث. 

  الموضوع)مص لا(

مفهوم 
 الموضوع

يستهدم للمص لحات التي تصف المعنى أو  
الموضةةوع أو ايقو يةةة العمةةل الفنةةي. ويجةةب     
استهدام المصة لحات التةي تلهةص المفةاهيم     

 ع العمل الفني. الواردة في تفسير موضو

  

الموضوع 
 الوصفي

يسةةتهدم للمصةة لحات التةةي تصةةف العمةةل أو 
الصورة م  حيةث عناصةرها األساسةية التةي     
ال تحتةةةةاج إلةةةةى المعرفةةةةة المتهصصةةةةة فةةةةي  

 تحديدها.

  

الموضوع 
المتعل  
يالرسوم 
 الايتية

يستهدم للمص لحات التي تصةف الموضةوع   
العةةةي  للعمةةةل الرمةةةاه المتعلةةة  يسةةةياقات    

 أو ا تماعية أو تاريهية محددة. دينية
  

ويرها م  
 المواضيع

يستهدم هذا العنصر الفرعي لوضةع معلومةة   
ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    

 السايقة.
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رأم موضوع 
 اسم  غرافي

يستهدم للمص لحات التي تصف المكةان إمةا   
الةةةةوارد فةةةةي العمةةةةل أو الصةةةةورة، أو الةةةةذه  

 يتحدث عنل أه منهما.
   لا(الموضوع)مص

مكان ينا  
 العمل

يسةةةةتهدم للمصةةةة لحات التةةةةي تمثةةةةل االسةةةةم   
الرسمي الذه يني فيةل العمةل، أو البيئةة التةي     

 صور فيها أو صورة.
  

المكان 
 الجغرافي

 يستهدم للمسميات الرسمية لألماك .
  

 أماك  أخر 
يسةةتهدم المصةة لحات التةةي تصةةف المواقةةع     

 التي ال تستوفي أه م  التعاريف أعمه.
  

رأم موضوع 
أسما  دركات 
 وادهاص

يسةةةةةةتهدم ألسةةةةةةما  األفةةةةةةراد أو الكيا ةةةةةةةات    
  الموضوع)مص لا( المؤسسية الواردة في العمل أو الصورة.

 اسم الشركة
يستهدم ألسما  األعمم التي تحدد منظمةة أو  
 مجموعة م  النام تعمل ككيان ماده واحد.

  

 اسم الشهصية
بلط أه  يستهدم ألسما  األعمم للفرد يما في

مةةة  األسةةةما  األولةةةى للفةةةرد، أو األلقةةةاب أو   
 أسما  الشهرة.

  

 االسم العلمي
يسةةةةةةتهدم للتصةةةةةةنيفات العلميةةةةةةة لألسةةةةةةما     

 المصورة يالعمل أو الصورة.
  

 اسم العائلة
يسةةتهدم لألسةةما  التةةي تحةةدد مجموعةةة مةة       
األدةةهاص بات الصةةلة عةة  طريةة  الةةدم، أو  

 األدهاص الذي  يشكلون أسرة.
  

 خر اسم أ
يسةةةتهدم لألسةةةما  التةةةي ال تسةةةتوفي أه مةةة    

 التعاريف أعمه.
  

 

المر عيةةة النصةةية بات الصةةلة التةةي يستشةةهد 
يهةةةةا أو تحتةةةةوه علةةةةى المعرفةةةةات الفريةةةةدة     
المهصصةةةةةة لألعمةةةةةال المسةةةةةتقلة عةةةةة  أه   

 مستودع.

  المر ع النص

 كتاب
يستهدم للكتب التي تشير وريما تعي  معرف 

 فريد لعمل أو مجموعة.
  النص )اسم( المر ع

 فهرم
يسةةتهدم لفهةةارم المعةةارض والمتةةاحف، أو    

 .catalogue raisonnéفهارم الفنا ي  
  

 سد لكائ  
 حي

يسةةتهدم للنصةةوص التةةي تمثةةل مسةةا دةةامل     
 لكائنات حية م   وع معي .
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 إلكترو ي
يسةةةتهدم لمصةةةادر المعلومةةةات اإللكترو يةةةة،   

 مثل قاعدة ييا ات أو دبكة اإل تر ت.
  

 مسلسل
 يستهدم للدوريات.

 
  

 آخر
يستهدم هذا العنصر الفرعي لوضةع معلومةة   
ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    
 السايقة، ويتم كتاية تعلي  عنها يالممحظات.

  

 االستشهاد
االستشةةةهاد مةةة  المةةةوارد المحةةةددة فةةةي اسةةةم   

 عنصر فرعي.
المر ع النص 

(refid) 
 

ISBN .الترقيم الدولي الموحد للكتاب   
ISSN .الترقيم الدولي الموحد للدوريات   

   الرايع المفتو . الرايع المفتو 

URI 
 Uniformعنةةةةةوان علةةةةةى اإل تر ةةةةةت   

Resource Locator . 
  

   المعرف الفريد للمورد. مورد

 آخر
يستهدم هذا العنصر الفرعي لوضةع معلومةة   
ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    

   عنها يالممحظات.السايقة، ويتم كتاية تعلي
  

  عنوان أسما  المنتجات .  اسم منتج

 استشهاد
بكةةر العنةةوان األكثةةر اسةةتهداماا فةةي األدييةةات  

 والمصادر ثا وية. 
  

 المنتج
العنةةةةةوان الةةةةةذه وسةةةةةمل المنةةةةةتج للعمةةةةةل أو  

 الصورة.
 الفنان 

 وصفي

العنةةوان الواصةةف للعمةةل يلغةةة التسةةجيلة، و     
لمفهةرم حةال   يستهدم للعناوي  المقدمة مة  ا 

ويةةاب العنةةوان الرسةةمي للمةةواد التةةي يجةةره   
 وصفها أو كو ل معلما أو وير واضا.

 
ديدت، 
 الماود

 ساي 
العنةةةةوان الةةةةذه كةةةةان يعةةةةرف يةةةةل العمةةةةل أو 

 الصورة م  قبل.
  

 عرض عام
 ظةةةر للعمةةةل يأكملةةةل أو المجموعةةةة ياكملهةةةا   

 )تسجيلة الصورة فقع. (
 

رؤية كاملة 
 للعمل

 منقوش
ذه يظهر يشكل يةار  علةى المةواد    العنوان ال

 التي يجره وصفها.
  

 مالط
العنوان المقةدم مة  الهيئةة المنشةئة للتسةجيلة       

 الببليو رافية .
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 عرض  ائي
 ظر لجائية م  العمةل أو المجموعةة )سةجل    

  صورة فقع(
يع  
تفصيمت 
 العمل

 دارج
اسةةم دارج أو تسةةمية عاميةةة لةةم تعةةد سةةارية      

 المفعول علمياا.
  

 تودعمس
العنةةةةةوان المقةةةةةدم مةةةةة  المسةةةةةتودع المنشةةةةةئ 

 للتسجيلة الببليو رافية.
  

 متر م
العنةةةةةوان المتةةةةةر م إلةةةةةى لغةةةةةة التسةةةةةجيلة      

الببليو رافية، إبا كةان العنةوان المةدرج يلغةة     
 أخر .

  

 آخر
يستهدم هذا العنصر الفرعي لوضةع معلومةة   
ال يمكةةة  وضةةةعها تحةةةت أه مةةة  العناصةةةر    

 عنها يالممحظات. السايقة، ويتم كتاية تعلي 
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