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 رلًُح ادلخطىطاخ يف ادلكتثاخ
 إرشاداخ عايح نهحفاظ

 عهى انرتاث انىطًُ يف زيٍ ادلخاطر 

 ()د. ؾت٘ر ؾِاد اىؿصاف

ىتمكود:

 ٱؽق ثؼٍ  ٧٣ؤ٣ٙ ٠ذج٭ة  ٣ذٰ  ٵو٤ٲح  ٣٪كؼح» ثأ٩٭ة  ٧٣ؼُٮَةت دٕؿىؼ

 عػػؿل ٩كػغ ٚػٰ ذ٣ػٟ ثٕػؽ  ٝٮف ٣ٮرٌ  ٩كؼ٫ ٦ة عك ٬ةٝؿَّ ع عك ث١ذةثذ٭ة ق٧ط عك

٢ ٬ػػؾق د٧سِّػػك و« ٵوػػ٢ ٗٲػػؿ عػػػؿل ٩كػػغ ٔػػ٨ عك  ٵوػػ٢ ٔػػ٨ ٦٪ٞٮ٣ػػح

 ٧٣ؼُٮَػػةت زػػؿك  كَ٪ٲػػح دعػػذِٛ ث٭ػػة  ١٧٣ذجػػةت ٚػػٰ ٦ض٧ٮٔػػةت ػةوػػح 

٩ْؿ ن ١٣سؿ   ٧٣ؼةَؿ  ٧٣عؽٝح ث٧ؼُٮَةت ١٦ذجةد٪ة ٩ذٲضح ك ٦عؽكد   ٷدةظحو

ة ث٤ؽ٩ة  ٣عجٲت قٮرٱح عوجط ٣ـ ٦ةن ٤ٔٲ٪ة  ٹٔذ٧ةد ٭ث ٧ؿُّ ٱ ٣ْؿكؼ  ٣ؿ ٬٪ح  ٣ذٰ 

٣ذٲكػٲؿ إدةظػح ك ٤ٔٯ دٞ٪ٲح  ٣ؿ٧ٝ٪ح ٧ٌ٣ةف  ٣عٛةظ ٤ٔٯ عوٮؿ  ٧٣ؼُٮَػةت

ؽِّ  ٣٪كغ  ٧٣ؿ٧ٝ٪ح ٦٪٭ة    ظذٲةصةت ٦ضذ٧ٓ  ٧٣كذٛٲؽٱ٨و٣ًكى

دذ٪ةكؿ كرٝح  ٢٧ٕ٣ ٬ؾق  ٧٣ؼةَؿ  ٣ذػٰ دٮ صػ٫ ظٲػة   ٧٣ؼُٮَػةت، زػ٥ 

٨ ػػٺؿ ٦عػٮرٱ٨ ٦ذ١ػة٤٦ٲ٨:  ٵكؿ ٱنػذ٢٧ دذُؿؽ إ٣ٯ آ٣ٲح  ٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ة ٦

٤ٔٯ ٦ٺ٦ط  ٣جٲبح  ٧٣ٺا٧ح ٣ع٧ةٱػح  ٵوػٮؿ  ٣ذ٤ٞٲؽٱػح، ع٦ػة  ٧٣عػٮر  ٣سػة٩ٰ 

                                                 

() وصة٦ٕح د٦نٜ - ٤ٕ٣ٮـ  ٷ٩كة٩ٲحك ٤٠ٲح  ٳد . – ٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ك ٝك٥  ١٧٣ذجةت 
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 ٧٣ؿ ظػ٢ ك  ٧٣ذ٤ُجةتك  ٵ٧٬ٲحك ٚٲذ٪ةكؿ ٦ٮًٮع  ٣ؿ٧ٝ٪ح ٨٦ ظٲر  ٧٣ٛ٭ٮـ

 ٣ؿاٲكٲح ٷَػٺؽ ٦نػؿكع  ٣ؿ٧ٝ٪ػح ٦ػٓ  ٷمػةر  إ٣ػٯ  ٷمػ١ة٣ٲةت  ٧٣ؿ ٚٞػح 

إ٣ٯ ع٧٬ٲح  ٹقذٛةد  ٨٦  ٣ذضػةر.  ٧٣ع٤ٲػح ثةٷمةر   ٯ٭ ٩ذك ،٤٧ٕ٣ٲح  ٣ؿ٧ٝ٪ح

  ٣ذٰ د٢٧ٕ ظة٣ٲةن ٤ٔٯ ر٧ٝ٪ح ٦ىةدر٬ة  ٣ذؿ زٲحو

ىالمخاطرىالتيىتكددىحواةىالمخطوطات:ى-
ٚػػٰ  ٣جؽ ٱػػح، ٹ ثػػؽ ٣٪ػػة ٦ػػ٨  قػػذٕؿ ض ٦ض٧ٮٔػػح  ٧٣ؼػػةَؿ  ٧٣عؽٝػػح 

ػ  ٣ذػٰ ٱ١٧ػ٨ عف ك ٪ٓ  ٷ٩كػةفثة٧٣ؼُٮَةت قػٮ ل ٠ة٩ػخ َجٲٕٲػح عك ٦ػ٨ وي

 ةٳدٰ:دذ٤ؼه ث

 اىٍخاظر اىعت٘ؿ٘ث: -1

إف  ردٛةع ٩كػجح  ٣ؿَٮثػح ٚػٰ  ٣جٲبػح  ٧٣عٲُػح ٱػؤدم إ٣ػٯ  اىرظٔةث: -1

 ٣ع٧ٮًػح ك ٣جٞػٓ  ٣ىػٛؿ ل  فً ٮُّ ١ى دنٮ٬ةت ٰٚ م٢١  ٧٣ؼُٮط كدى 

 ٤ٔٯ  ٵكر ؽ ك٧٩ٮ  ٣عنؿ ت ك ٣ُٛؿٱةت ك ٣ج١ذؿٱة كقٮ ٬ةو

٬٪ػةؾ عًػؿ ر ٦ذٛةكدػح ١٣ػ٢ ع٩ػٮ ع  ٣ٌػٮل ) ٵمػٕح ٚػٮؽ  اىضٔء: -2

ضٲح،  ٧٣ٮصةت  ٣ٞىٲؿ ،  ٵمٕح  ٣ع٧ػؿ لووو( ٦سػ٢  وػٛؿ ر  ٣ج٪ٛك

 ٵكر ؽ كزك ؿ ثٕي  ٵ٣ٮ ف ك ٣٪ٞٮش ك ٵظجةر  ٣عكةقح ٤٣ٌٮل 

 ذأزٲؿ ت  ٣ضٛةؼ ك٦ْة٬ؿق  ٧٣ؼذ٤ٛحو٣كدٕؿض  ٧٣ؼُٮَةت 

إف  ردٛةع  ٣عؿ ر   ٣٪ةص٥ ٔػ٨  ٣ضػٮ  ٣ؼػةرصٰ ٱػؤدم  اىحرارة: -3

صٛػةؼ  ٣ٕضٲ٪ػح إ٣ٯ عًؿ ر ٱىٕت عظٲة٩ةن ٦ٕة٣ضذ٭ة ٩ػؾ٠ؿ ٦٪٭ػة 

  ٣ض٤ػػٮدك   ٵكر ؽ صٛػػةؼك  ٣ٺوػػٞح ٵ٤ٗٛػػح  ٧٣ؼُٮَػػةت

 دٛذذ٭ةوك ؿدم ٧٦ة ٱؤدم إ٣ٯ د١١ٛ٭ة ٣جي ك

 اىٍخاظر اىهٍ٘٘ائ٘ث: -2

عقؿع  ٧٣ٮ د دػأزؿ ن ثػة٧٣ٮ د  ١٣ٲ٧ٲةاٲػح  ٣ذػٰ ك دٕؽ  ٧٣ؼُٮَةت ٨٦ عمؽ
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ٱع٤٧٭ة  ٣٭ٮ ل ٧٦ة ٱؤدم إ٣ٯ إوةثذ٭ة ثةٵظ٧ةض  ٣ذػٰ دنػ٢١ ػُػؿ ن ٚةد١ػةن 

 ٨٦ ٬ؾق  ٣ٕٮ ٢٦:ك ٯ ظٲةد٭ة،٤ٔ

٦ػػ٨ ع٠سػػؿ  ٣٘ػػةز ت  ٤٧٣ٮزػػح  اىخيةةٔث اىٓةةٔائٖ واىحٍٔضةةث: -1

ٰ ع٠كػػٲؽ  ١٣جؿٱػػخو كٝػػؽ دعػػؽث اة٪ػػ) ٣ع٧ٌػػٲح( ػُػػؿ ن ٗػػةز ز

 ٣ع٧ٮًح ٚػٰ  ٧٣ؼُٮَػةت ٣ٕٮ ٦ػ٢ عػػؿل ثؼػٺؼ  ٣ذ٤ػٮث 

 ٣٭ٮ اٰ ٠ٮصٮد ٩كجح ٔة٣ٲح ٨٦ ظة٦ي  ١٣جؿٱذٲٟ ك٠ػؾ٣ٟ ثٞةٱػة 

 و٤١٣ٮر ٰٚ ٤٧ٔٲةت  ٣ذجٲي ٤٣ٮرؽ 

كدع٧ػ٢ ٦ٕ٭ػة صػؿ زٲ٥  األحرةث واىٍؿيلات اىٍٔجٔدة فٖ اىٓٔاء: -2

 ٣ُٛؿٱةت كثٮٱٌةت  ٣عنؿ ت  ٣ذٰ د٪٧ٮ ثكؿٔح ٦ذ٪ة٬ٲح ػةوػح 

 ؿت  ٣ؿَٮثح ك ٣عؿ ر وٚإذ  دٮ

 :اىؿضٔٗثاىؿٔاٌو  -3

٢ د٭ة ٨٦ عو٢ ٌٔػٮم ٚ٭ػٰ ٝةث٤ػح ٤٣ذع٤ُّػ٩ْؿ ن ١٣ٮف  ٧٣ؼُٮَةت ك١٦ٮ٩ة

ٝج٢  ١٣ةا٪ةت  ٣ؽٝٲٞػح  ٣ذػٰ ٱ١ػٮف ثإ١٦ة٩٭ػة  ذأزٲؿ  ٵكًةع  ٧٣٪ةقجح ٨٦ثك ٣ٛكةد 

 إظؽ ث د٘ٲؿ ت كدنٮ٬ةت ٰٚ  ٣ٮرؽ ك ٵ٤ٗٛح ك ٤٣ٮ وٜ ك ٵظجةر كٗٲؿ٬ةو

 اىؿٔاٌو اىذاح٘ث: -4

 :عفذ٣ٟ  ،٣ٸ٩كةف دكرق ٰٚ إدٺؼ  ٧٣ؼُٮَةت

 ٣ٕ٪ٲػػٙ ٣ىػػٛعةت  ٧٣ؼُٮَػػةت ٱػػؤدم إ٣ػػٯ د٧ـٝ٭ػػة   ٣ذ٤ٞٲػػتى  -1

 كدنٮق عظؿؼ زك ٱة ٬ؾق  ٣ىٛعةتو

 ٣ذ٪ةكؿ ٧٤٣ؼُٮَةت ثأوةثٓ ٝؾر  عك ٤٦ٮزح ثػة٣عجؿ عك ك  ٣ذ٤ٞٲتى  -2

٦جذ٤ح ثة٣ٕؿؽ ك ٣ؽ٬ٮف ٱؤدم إ٣ٯ ّ٭ٮر ثٞػٓ كثىػ٧ةت ٦نػٮ٬ح 

 ٤ٔٯ ٬ؾق  ٧٣ؼُٮَةت كوٛعةد٭ةو

ٰى  -3  ٵكر ؽ ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ  ٵ٦ة٨٠  ٣ذٰ كو٢ إ٣ٲ٭ة  ٣ٞػةرلل ٦ػ٨  ز٪
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٥  ٣ٕةد ت  ٣كٲبح  ٣ذٰ دػؤدم إ٣ػٯ د١كػؿ ع٣ٲػةؼ  ٣ػٮرؽ ك٦ػ٨ زىػ

 ٕي عصـ ل  ٣ٮرؽو ظذ٧ةؿ ٚٞؽ ف ث

َػٺع ٤ٔػٯ  ٧٣ؼُٮَػةت عك  ٵ٢٠ ك ٣نػؿ. عز٪ػةل  ٹ  ٣ذؽػٲ٨ى  -4

ٱؤدم إ٣ٯ عػُةر قٞٮط  ٣ؽػةف عك مؿر  ٣ؽػةف عك  ٧٣ػأ٠ٮٹت 

ك ٧٣نػػؿكثةت ٤ٔػػٯ وػػٛعةد٭ة كع٤ٗٛذ٭ػػة، ٧٦ػػة ٱكػػجت عًػػؿ ر ن 

 ٦ذٕؽد  ٨٦  وٛؿ ر ك ظذؿ ؽ كدجٞٓ ٱىٕت إز ٣ذ٫ ثٕؽ ذ٣ٟو

  ٧٣ٺزـ كد٤ٙ ٠ٕت  ٧٣ؼُٮطو ٧٣ذ١ؿر ٱؤدم إ٣ٯ د١ٟٛ   ٣ذىٮٱؿى  -5

 ٔٺ٦ةت ك٠ذةثةت عز٪ةل  ٣ٞؿ ل  ٧٦ة ٱنٮق ث٭ةل  ٣٪ه  ٵو٤ٰو إًةٚحى  -6

ُـّ  -7 ٗٲػؿ ٦ػ٨ ٝجػ٢ كػجت  ٣ذػؿ٦ٲ٥ ث  ٵكر ؽ كد٤ٙ  ٧٣ؼُػٮط ؽى د٧

 و ٧٣ؼذىٲ٨

ثٕي  ٣ٕة٤٦ٲ٨ ٰٚ ٦ؼةزف  ٧٣ؼُٮَةت ثػة٣ُؿؽ  ٣كػ٤ٲ٧ح  ص٭٢ى  -8

 ٧٦ة ٱٕؿً٭ة ٤٣ٌؿر ك ٣ذٞٮسو ،٣ٮًٕ٭ة ٤ٔٯ  ٵرٚٙ

كٔؽـ  ٹ٣ذـ ـ ثة٧٣ٕةٱٲؿ  ٣ٺز٦ح ٰٚ درصح  ٣عػؿ ر  ك٩كػجح   ٷ٧٬ةؿى  -9

  ٣ؿَٮثح كٝٮ   ٵمٕح  ٣ٌٮاٲح ٧٦ة ٱٕؿً٭ة عظٲة٩ةن ٵًؿ ر ثة٣٘حو

قػ٤ٲ٥، ٤ٔٯ ٩عٮو ٦ٞةك٦ح كإثةد   ٣ٞٮ رض ك ٣عنؿ ت كقٮ ٬ة  ٔؽـى  -16

 ثة٧٣جٲؽ ت  ٣ٺز٦ح ٣ؾ٣ٟو ةٌٚٺن ٨ٔ ٔؽـ رش  ٧٣ؼةزف دكرٱ  

 :ٌخاظر اىحروب واىِزاؾات -5

  ٣ٌٲةعوك  ٷ٧٬ةؿك  ٣ذ٤ٙك  ٣عؿٱٜك  ٧٣ذ٧س٤ح ثة٣كؿٝح

ىآلوةىالحفاظىرلىىالمخطوطاتىمنىالزوالى-
٤٣عؽ ٨٦  ٧٣ؼةَؿ  ٧٣عؽٝح ثة٧٣ؼُٮَةت، ٹ ثؽ ١٧٤٣ذجةت ٨٦  ٧ٕ٣ػ٢ 

 ٤ٔٯ ٦عٮرٱ٨ عقةقٲ٨ ٦ذ١ة٤٦ٲ٨:
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 :اىٍحٔر األول: االشخٍرار فٖ اىخزام اىٍهختات ةحفغ أغٔل اىٍخعٔظات

  ٣جٲبػح  ٧٣٪ةقػجح ٣عٛػِ عوػٮؿ  ٧٣ؼُٮَػةتدٮٚٲؿ ٨٦  ٹ ثؽ ١٧٤٣ذجةت

 ٦ض٧ٮٔح  ٷرمةد ت  ٣ذة٣ٲح:ثذعٞٲٜ ذ٣ٟ ك

ػةوػح ك ٧٣ؼُٮَػةت٤ٔٯ  ًؿكر   ١٣نٙ  ٣ؽكرم  ٧٣ذ١ة٢٦  -1

ٔػػؽـ دٕؿًػػ٭ة ك ٦ػ٨ قػػٺ٦ذ٭ة٤٣ذعٞػػٜ عصـ ا٭ػػة  ٣ؽ ػ٤ٲػػح ٤ٔػٯ 

ٍٕػ٢ي ٱ٨١٧ ك آٚةت ٦ٕٲ٪حوك ٵًؿ ر ٬٪ػة ك ذ٣ػٟ عز٪ػةل  ٣ذ٪ْٲػٙوًٚ

٥ زيػ ع٦ة٠٪٭ة إ٣ٯ ع٦ة٨٠ ١٦نٮٚح صٲؽ   ٣ذ٭ٮٱح،ٱكذعك٨ ٤ٞ٩٭ة ٨٦ 

٢ ذ٣ٟ  ٣٪ٞػ٢ ٦ؼػةَؿ عػػؿل ٠ة٣كػؿٝح عك ٤ٔٯ عٹ ٱن١ٌ د٪ْٲٛ٭ة 

  ٣ٌٲةع عك  ٷ٧٬ةؿو

ٗٲؿ٬ػة ٦ػ٨ ك  ٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ ٔـؿ  ٧٣ؼُٮَةت  ٧٣ىةثح ثة٣ُٛؿٱةت -2

كًػٕ٭ة ثٕٲػؽ ن ٔػ٨ ك ، ٳٚةت ظػةؿ  ٠ذنػةؼ ذ٣ػٟك  ٣عنؿ ت

 ٧ٕة٣ضح ٣٭ةوإصؿ ل  ٣ك قةاؿ  ٧٣ؼُٮَةت  ٵػؿل  ٣ك٤ٲ٧ح

ذ٣ػٟ ٔػ٨ ك ظ٧ةٱح  ٧٣ؼُٮَػةت ٦ػ٨ ٔٮ ٦ػ٢  ٣ذ٤ػٮث  ٣ضػٮم -3

دػػٮؿ ك ٦٪ػٓ  ٣ذػؽػٲ٨ك، ثإظ١ػةـ ٣٪ٮ ٚؾ ك َؿٱٜ ٤ٜٗ  ٵثٮ .

وػػةٹت  ٣ٞػػؿ ل ، ك ٗػػؿؼك ٧٣ؼػػةزفإ٣ػػٯ   ٣٘ػػةز ت  ٣ٌػػةر  

  قذؼؽ ـ ٦ؿمعةت ٦ةاٲح ٷ٦ؿ ر  ٣٭ػٮ ل  ٣٪ٞػٰ د ػػ٢  ٣ىػةٹت

ٰ ػـ ا٨ كًٓ  ٧٣ؼُٮَةت ٚك  ٣ذؼ٤ه ٨٦  ٣٘ةز ت  ٣ٌةر ،ك

 ٣ُٛؿٱػػةت إ٣ٲ٭ػػة ك ٦ع٧١ػػح  ٷٗػػٺؽ ٧٣٪ػػٓ كوػػٮؿ  ٣عنػػؿ ت

 ػةوح ٰٚ  ٧٣٪ةَٜ  ٣ذٰ دؿدٛٓ ٚٲ٭ة ٩كجح  ٣ؿَٮثحو

ٱٕ٪ػٰ ذ٣ػٟ  ٣ػذع٥١ ثؽرصػح ك  ٣ذع٥١ ٰٚ ٔٮ ٢٦  ٣جٲبح  ٣ُجٲٕٲح -4

 ٦ٞةدٱؿ  ٵمٕح  ٣ٌٮاٲحوك ٩كجح  ٣ؿَٮثحك  ٣عؿ ر 

 ٣ػؽ٦ةر   دؼةذ  ٹظذٲةَةت ك ٷصؿ ل ت  ٣كؿٱٕح ٧٤٣عةْٚح ٤ٔٲ٭ة ٨٦ -5

 ك ٣ٌٲةع ٰٚ ظةؿ  ٣عؿ اٜ ك ٣ٛٲٌة٩ةت ك ٣ـٹزؿ ك ٣عؿك.و
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 :اىٍحٔر اىراُٖ: اىحفاف ؾيٕ اىٍخعٔظات ةاالؾخٍاد ؾيٕ حلِ٘ث اىركٍِث

عك  ٤٧ٔٲػحه » رث٧ة عثكُ٭ة ٬ػٮك دذٕؽد  ٧٣ٛة٬ٲ٥  ٧٣ذ٤ٕٞح ث٧ى٤ُط  ٣ؿ٧ٝ٪ح

د٤ٞٲػؽم )٦سػ٢ ٦ػةدم ٣ذعٮٱ٢  ٧٣عذٮل  ١ٛ٣ؿم  ٧٣ذػةح ٤ٔػٯ كقػٲٍ  إصؿ له 

و «ٹت  ٣ؽكرٱةت،  ١٣ذت،  ٧٣ؼُٮَةت،  ٣ؼؿ اٍووو( إ٣ٯ مػ٢١ ر٧ٝػ٦ٰٞة

ف ر٧ٝ٪ح  ٧٣ؼُٮَةت ٬ٰ ث١ػ٢ ثكػةَح دعٮٱ٤٭ػة ٦ػ٨  ٣نػ٢١  ٧٣ُجػٮع إعم 

 ) ١٧٣ذٮ.( إ٣ٯ  ٣ن٢١  ٣ؿ٧ٰٝو

ىأدبابىرقمنةىالمخطوطاتى-
 ٬٪ةؾ ٔؽ  عقجة. دؽٚٓ ثة١٧٣ذجةت إ٣ٯ ر٧ٝ٪ح ٦ؼُٮَةد٭ة، عثؿز٬ة:ك

دػٮٚٲؿ ٨  ٣ؿ٧ٝ٪ح ٨٦ ظٲر د١٧ِّ  اىِادرة:حٍاٗث اىٍجٍٔؾات األغي٘ث و -1

٩كغ ر٧ٝٲػح ٦ذةظػح ٤٣ذػؽ كؿ د ػػ٢  ١٧٣ذجػح كػةرص٭ػة دعػٮؿ دكف 

ظةصح  ٧٣كذٛٲؽ ٤٣ؿصٮع إ٣ػٯ  ٧٣ؼُػٮط  ٵوػ٤ٰ إٹ ٚػٰ ظػةٹت 

ػٕٙ  ظذ٧ػةؿ ك٬ؾ  ٨٦ مأ٫٩ عف  ،ػةوح دٕػؿٱي  ٧٣ؼُٮَػةت ٱٌي

 كػةوح د٤ٟ  ٣ذٰ د١ٮف ٰٚ ظة٣ح ٦ةدٱح ٬نحو٤٣ذ٤ٙ، 

ٲح ٦ػ٨ عف إدةظح ٩كؼح ر٧ٝذ٣ٟ  ر اىٍؿئٌات:اىخظارك فٖ ٌػاد -2

٦ٮٝػػػٓ  ١٧٣ذجػػػح ٦ػػػ٨ ٚػػػٰ ٦ذ٪ػػػةكؿ  ٧٣كػػػذٛٲؽٱ٨  ٧٣ؼُػػػٮط 

٤ٔٲػػ٫ ٦ػػ٨ صة٩ػػت ٔػػؽ    ٹَػػٺع٦ػػ٨ مػػأ٫٩ دػػٮٚٲؿ  ، ٷ١٣ذؿك٩ػػٰ

٤٦٘ٲةن ثؾ٣ٟ ٦ن٤١ح  ٣٪كغ  ٧٣عػؽكد  ك ظؽ  ٦كذٛٲؽٱ٨ ٰٚ كٝخو 

 ٨٦  ٧٣ض٧ٮٔةت  ٣٪ةدر و

إف  ٣٪كػؼح  :ؾيٕ اىِػةٔص ةػةٔرة أفضةو وأنرةر احصةاؾاً  االظال  -3

ةت ُٮَػػةت ٱ١٧ػػ٨ عف دػػٮٚؿ ثٕػػي  ٷ١٦ة٩ػػ ٣ؿ٧ٝٲػػح  ٣جؽٱ٤ػػح ٧٤٣ؼ

 ٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲح  ٣عؽٱسح ٦س٢ إصؿ ل د١جٲؿ ٤ٔٯ  ٣٪ه كدى٘ٲؿق ك ٹ٩ذٞةؿ 

  ٣كؿٱٓ إ٣ٯ عم صـاٲح ٨٦ صـاٲةت  ٣٪ه ٨٦ ػٺؿ  ٣ؿك ثٍ  ٣ٛةاٞحو
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إدةظح  ٣٪كغ  ٣ؿ٧ٝٲح  ٣جؽٱ٤ح ٧٤٣ؼُٮَةت  زٗادة كٍ٘ث اىِػٔص: -4

 ٹقػذٛةد   ٣ٞىػٮل ٦ػ٨ ٱػٮٌٚؿ ١٧ذجػح  ٷ١٣ذؿك٩ػٰ ٤ٔٯ ٦ٮٝٓ  ٣

 ٣ذػٰ ٱ١٧ػ٨ عف د١ػٮف ٚػٰ ك  ٣٪ػةدر ك ٧ح٦ىةدر  ٤ٕ٧٣ٮ٦ةت  ٣ٞٲِّ 

 ثٕي  ٵظٮ ؿ  ٗٲؿ ٦٪نٮر  ٤ٔٯ ٩ُةؽ ك قٓو

 ٣ذٕػةكف ٦ػٓ ك دةظػح ٚؿوػح  ٧٣نػةر٠حإ حؿزٗز اىؿٍةو اىخؿةاوُٖ: -5

  ١٧٣ذجػػةت  ٵػػػؿل ٚػػٰ إ٩ذػػةج ٦ىػػةدر  ٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت  ٧٣ؿ٧ٝ٪ػػح

 ٛٲؽٱ٨وإدةظذ٭ة ٧٤٣كذك

 قػػذ٘ٺ٫٣ ٚػػٰ  ٣عٛػػةظ ٤ٔػػٯ عوػػٮؿ ك ٌٔانتةةث اىخعةةٔر اىخلِةةٖ -6

 ٰٚ د٤جٲح  ظذٲةصةت  ٧٣كذٛٲؽٱ٨  ٧٣ذ٘ٲؿ وك  ٧٣ؼُٮَةت

إ٩نػػةل ٝةٔػػؽ  ثٲة٩ػػةت إٌف  ٌ٘زاُ٘ةةث إضةةاف٘ث ىيٍهختةةات:حةةٔف٘ر  -7

 ١ٛ٣ؿٱػح ك ص٧ٲػٓ  ٣ؼىػةاه  ٣ٛ٪ٲػح٣٭ػة  ٧٣ؼُٮَةت  ٧٣ؿ٧ٝ٪ح 

١٧٣ذجػةت كة٥٬ ٚػٰ زٱػةد  دػػ٢  ٱ ،١٣ةٚح عم١ةؿ  ٧٣ؼُٮَةت

 ٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ  ، إًةٚح إ٣ٯ إ١٦ةف٨ٔ َؿٱٜ إدةظح  ٹمذؿ ؾ ث٭ة

ػؽ٦ػػح  ٧٣ؼُٮَػػةت  ٧٣ُجٮٔػػح دعػػخ  ٤ُ٣ػػت ظٲػػر ٱ١٧ػػ٨ 

٧٤٣كذٛٲؽ، قػٮ ل ٠ػةف ٚػؿد ن عك ٦ؤقكػح، ٤َػت  ٣عىػٮؿ ٤ٔػٯ 

 ٩كؼح كرٝٲح ٨٦  ٣٪كؼح  ٧٣ؿ٧ٝ٪ح ٝةث٤ح ٤٣ذؽ كؿو

ىمتطلباتىمذروعىرقمنةىالمخطوطاتى-
 اىخخع٘ط: -1

إصػؿ ل ت ك َػؿؽ  ٧ٕ٣ػ٢ك كًػٓ  ٣كٲةقػةتك ٱؽ  ٵ٬ػؽ ؼٱٕ٪ٰ دعؽك

كًٓ  ٣جػؿ ٦ش  ٣ـ٦٪ٲػح ٣ذعٞٲػٜ  ٵ٬ػؽ ؼ ك إٔؽ د  ٧٣ٲـ ٩ٲح  ٣ذٞؽٱؿٱحك  ٣ذ٪ٛٲؾ

 ٝؽ ٱ١ٮف  ٣ذؼُٲٍ ٤ٔٯ  ٧٣ؽل  ٣ٞؿٱت عك ٤ٔٯ  ٧٣ؽل  ٣جٕٲػؽوك  ٧٣ٮًٮٔحو

ٔةد  ٦ة ٱك٪ؽ ٦نؿكع  ٣ؿ٧ٝ٪ح إ٣ٯ ٣ض٪ح دنؿؼ ٤ٔٯ  ٧٣نػؿكع دٕػؿؼ ثةقػ٥ ك



 696 (3)اجلسء  (09)اجمللد  -دللة دلنع اللػة العربية بدمشل 

ف ٦ػ٨ ٔ٪ةوػؿ ٱنػ٭ؽ ٣٭ػة ثة١٣ٛػةل  ذ١ٮٌ ٱم ٱضت عف ؾ ٣ك ،ؿ٧ٝ٪حٚؿٱٜ ٢٧ٔ  ٣

 ٤٧ٕ٣ٲح، ظٲر دٞٮـ ٬ؾق  ٤٣ض٪ح ثٮًٓ ػُح ٦٪ةقجح ٧٣ؿ ظػ٢ د٪ٛٲػؾ ك  ٧٤ٕ٣ٲح

 عثؿز ٔ٪ةوؿ  ٣ؼُح:ك ٦نؿكع  ٣ؿ٧ٝ٪ح

قػذيضؿل دعؽٱؽ  ٵ٬ؽ ؼ  ٧٣ؿ د دعٞٲٞ٭ة ٨٦ ٦نؿكع  ٣ؿ٧ٝ٪ح )٢٬  -1

 ٲ٨ ٦ٕةن(و ٣ؿ٧ٝ٪ح ث٭ؽؼ  ٷدةظح عـ ٨٦ عص٢  ٣عِٛ عـ ٤٣٭ؽٚ

 ٣جنػؿٱح ك ٚٲ٭ة دعؽٱؽ  ٧٣ذ٤ُجةت  ٧٣ةدٱػح، ٱضؿم در قح صؽكل -2

  ٣ٌؿكرٱح ٤٧ٕ٣ٲح  ٣ؿ٧ٝ٪حو

 دعؽٱؽ د١ة٣ٲٙ  ٧٣نؿكع كإٝؿ ر ٦ٲـ ٩ٲح ٦٪ةقجح ٧٤٣نؿكع ٦ٓ دجٮٱج٭ةو -3

 كًٓ ػُح ز٦٪ٲح ك ًعح ٧٣ؿ ظ٢ د٪ٛٲؾ  ٧٣نؿكعو -4

  ٤٧ٕ٣ٲةت  ٣ٛ٪ٲح ث٧ػةك إٔةد  ٬٪ؽقح  ٷصؿ ل ت  ٷد رٱح  ٣ذ٪ْٲ٧ٲح -5

  ٣ذعٮؿ  ٣ضؽٱؽوك ٱذ٪ةقت

دعؽٱؽ ٠ٲٛٲح إد ر   ٧٣ؼػةَؿ عم  ٷصػؿ ل ت  ٣ذػٰ قػٮؼ دذؼػؾ  -6

 ثؼىٮص  ٧٣نة٢٠  ٣ذٰ قٮؼ دٕذؿض  ٧٣نؿكعو

 ححض٘ر اىخجٓ٘زات اىٍادٗث واىترٌج٘ث اىٍعئةث: -2

،  ٧٣ةقػػعةت  ٣ٌػػٮاٲح ٮ قػػٲت٤ٔػػٯ قػػجٲ٢  ٧٣سػػةؿ ٹ  ٣عىػػؿ:  ٣ع

ٞةط  ٣ىٮر، ثؿ ٦ش دعؿٱػؿ  ٣ىػٮر، ؿ ت  ٣ؿ٧ٝٲح، ثؿ ٦ش  ٣ذ٧ً  ٷ١٣ذؿك٩ٲح،  ١٣ى 

 (وOCR)ًٮاٲ ة  ؼ  ٣عؿكؼؿُّ ٕى ثؿ٩ة٦ش دى 

)رك دػت، دػؽرٱت،  اىٍٔارد اىٍاى٘ث اىالزٌث ىخهيفث اىلٔى اىتظرٗث -3

إوٺح، د٤١ٛح مؿ ل ك وٲة٩حك  ت )٨٦ مؿ لؽٌ ٕى د٤١ٛح  ٧٣ي ك ٢٧ٔ إًةٰٚووو(،

 دعؽٱس٭ةووو(وك  ٣جؿ٦ضٲةت

 اىتظرٗث:األُُظر  -4

ىػٲ٨  ٹمػذؿ ؾ ٦ػٓ ٦ذؼىِّ ك  ٣ذؽرٱت عك  ٣ذٕةٝؽك ذأ٬ٲ٢ة٣ثذ٣ٟ كٱ١ٮف 
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ض٭ػح ػةرصٲػح ٣ً ٰٚ ٦ضةؿ  ٣ؿ٧ٝ٪حو ثٕي  ٧٣ؤقكةت د٧٪ط ٦نػةرٱٓ  ٣ؿ٧ٝ٪ػح 

 و ٧٣ع٤ِّٲػٲ٨ثٌٕ٭ة  ٳػؿ ٱٕذ٧ؽ ٤ٔٯ  ٣ٕة٤٦ٲ٨ ك ،٦ذؼىىح ث٧ٮًٮع  ٣ؿ٧ٝ٪ح

 ٦ػؽل دػٮٚؿ،  ٧٣ة٣ٲػح  ٧٣ؼىىػةت ٱٕذ٧ؽ  ٹػذٲةر ٤ٔٯ ٔؽ  ٔٮ ٢٦: ظض٥ك

 ر٧ٝ٪ذ٭ػػة  ٧٣ػػؿ د  ٧٣ؼُٮَػػةت ٦ض٧ٮٔػػح ظضػػ٥،  ٧٣ؽرثػػح  ٣ٕة٤٦ػػح  ٣٭ٲبػػح

  ٧٣ؤقكػح ػجػؿ ،  ٧٣ؤقكػح ػػةرجٯ ٣ػإ  ٧٣ؼُٮَةت ٢ٞ٩ إ١٦ةف، َجٲٕذ٭ةك

 صػٮد  ٦كذٮل ٰٚ  ٣ذع٥١،  ٣ؼةرصٲح  ٣ؿ٧ٝ٪ح د١ة٣ٲٙ،  ٣ؿ٧ٝ٪ح ٰٚ  ٣ؼةرصٲح

  ٧٣ؤقكحو ػةرج  ٧٣ؿ٧ٝ٪ح  ٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٦ىةدر

ٓةا ٌةؽ ححدٗةد دراشث وإؾداد ٌػادر اىٍؿئٌةات اىٍةراد ركٍِخ -5

ٹ ثػؽ عف ٱ١ػٮف ١٧٤٣ذجػح  ُٔؾ٘ث اىٍصخف٘د ٌَ ركٍِةث ْةذه اىٍخعٔظةات:

قٲةقح ٹػذٲةر  ٧٣ىةدر  ٧٣ؿ د ر٧ٝ٪ذ٭ة ٚٺ ٱ٨١٧ ٵم ١٦ذجح عف دٞٮـ ثؿ٧ٝ٪ػح 

 ٚجٕي  ٧٣ؼُٮَةت ٣ٲكخ ثذ٤ػٟ  ٵ٧٬ٲػح ٣ذٞػٮـ ثؿ٧ٝ٪ذ٭ػة ،٢٠ ٦ض٧ٮٔةد٭ة

٧٬ٲح دعؽٱػؽ ٦ضذ٧ػٓ  ٣جٕي  ٳػؿ ثعةصح ٣ذؿ٦ٲ٥ ٝج٢  ٣ؿ٧ٝ٪حو إًةٚح إ٣ٯ عك

 ػذٲػةر ك ٨ ٧٣كذٛٲؽٱ٨ ٣ٲىجط ثةٷ١٦ةف دعؽٱؽ ٠ٲٛٲح إدةظح  ٧٣عذٮل  ٧٣ؿ٧ٝى 

  ٹقذؿصةع  ٧٣ٺا٧حوك عدك ت  ٣جعر

ىمراحلىالقوامىبمذروعىرقمنةىالمخطوطاتى-
ٝج٢  ٣ٞٲػةـ ثػأم  :ٓاوحرٌٍ٘ خٓاوغ٘اُاىٍخعٔظات ٌرحيث حِؼً٘  -1

٦ٲ٫٧ قٮ ل ٠ػةف ػُٮ  ٣ؿ٧ٝ٪ح  ٧٣ؼُٮط ٹ ثؽ عف ٱذ٥ وٲة٩ذ٫ كدؿ

 ةوة عك آ٣ٲ   ٣ذؿ٦ٲ٥ ٱؽكٱ  

 إف ٤٧ٔٲح  ٣ؿ٧ٝ٪ح دأػؾ م٤١ٲ٨ عقةقٲ٨: ٌرحيث اىركٍِث: -2

 ٣ؿ٧ٝ٪ح ثن٢١ وٮر : ك٬ػٰ د٧سٲػ٢ دٝٲػٜ ٤٣ىػٛعح  ٣ذػٰ دػ٥  -ع

٤٧ٕ٣ٲػح   ن ٦ٛٲؽ  ن  ٣ذٞةَ٭ة ٨٦  ٧٣ؼُٮَح  ٵو٤ٲح كٱٕذجؿ ٬ؾ  ع٦ؿ

أ٩ػ٫ ٹ ٱ١٧ػ٨ ث ، ٣ذعٞٲٜو كٱذ٧ٲـ  ٣٪ه  ٧٣ؿ٨٧ٝ ثن٢١ وٮر 
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مػ٢١ ٦ػ٨ عمػ١ةؿ  ٣جعػر  مٌ أل دىٛع٫ عم ٹ ٱكػ٧ط ثػقٮ

عقة٣ٲت ٤٣ؿ٧ٝ٪ح ثُؿٱٞػح  ٣ىػٮر:  حد ػ٢  ٣٪ىٮصو ٬٪ةؾ زٺز

 ٣ؿ٧ٝ٪ح ٰٚ م٢١ عثٲي كعقٮد،  ٣ؿ٧ٝ٪ح ٚػٰ مػ٢١ ٦كػذٮٱةت 

 ٣ؼىٮوػػٲح ٩ْػػؿ ن ك  ٣ؿ٦ػػةدم ك ٣ؿ٧ٝ٪ػػح ثأقػػ٤ٮ.  ٵ٣ػػٮ فو

  ٵ٩كتو ٬ٰ وٮر  ثن٢١  ٣ؿ٧ٝ٪ح ٚإف  ٧٣ؼُٮَةت

٧ط ٬ؾق  ٣ذٞ٪ٲح ثةقػذٕةد   ٧٣عذػٮل  ٣ؿ٧ٝ٪ح ثن٢١ ٩ه: دك -.

 ٨١٣ َؿٱٞح  ٣ٕؿض ٔةد  ٦ة ٱذ٥ ٚٞؽ٬ةوك  ٣٪ىٰ

دعٮٱ٤٭ػػة إ٣ػػٯ ك ثٕػػؽ ر٧ٝ٪ػػح  ٧٣ؼُٮَػػةتٌرحيةةث اىٍؿاىجةةث:  -3

 ٦ؼُٮَةت إ١٣ذؿك٩ٲح دأدٰ ٦ؿظ٤ػح ٦ٕة٣ضػح ٬ػؾق  ٧٣ؼُٮَػةت

ٱ٨١٧ عف ٩٪ضـ ٤٧ٔٲح  ٧٣ٕة٣ضح  ٣ذة٣ٲح: دعكػٲ٨ ك ،ٮر ٣ذٰ ٬ٰ وي 

 ٤ٞٲػ٢ ٦كػةظح  ٣ذؼػـٱ٨، د٪ْػٲ٥ذ٩٣ٮٔٲح  ٣ىٮر، ًػٍ٘  ٣ىػٮر 

 وPDFدؿدٲت  ٣ىٮر ٰٚ ٤٦ٛةت، دعٮٱ٢  ٣ىٮر إ٣ٯ وٲ٘ح ك

ثػة٣ذٮ زم ٦ػٓ ٤٧ٔٲػح  ٣ذىػٮٱؿ دضػؿم ٦ؿظ٤ػح  ٌرحيث اىٍراكتةث: -4

 ٤٧٣ٛػةت  ٧٣ىػٮر  ٚػٰ ذػؽٝٲٜ ة٣ ٣ٌٮاٰ ظٲر ٱٞٮـ  ٧٣كؤكؿ ث

ٔػؽـ ك صٮدد٭ةك ٨٦ كًٮظ٭ة٤٣ذعٜٞ ٦ٞةر٩ذ٭ة ثةٵو٢ ك ًٮاٲة

سػؿ ٚػإذ   و٭ة  ٧٣ؼُٮطًٲةع عم ٤ٕ٦ٮ٦ح ٝؽ ٱعذٮٱ  ٤ٔػٯ وػٮرو ٔي

ةد ر٧ٝ٪ذ٭ةو٣ٲكخ ثة١٣ٛةل   ٤ُ٧٣ٮثح   دٕي

دذ٤ُت ٤٧ٔٲح  ٣ؿ٧ٝ٪ح ٚ٭ؿقح  ٌرحيث إؾداد اىخصج٘الت اىٔاغفث: -5

  ٧٣ض٧ٮٔػػةت ٚ٭ؿقػػح دٝٲٞػػح كذ٣ػػٟ ٣ذكػػ٭ٲ٢ ٤٧ٔٲػػح  ٣جعػػر

  قذؿصةع  ٤ٕ٧٣ٮ٦ةتوك

ٱذ٧س٢  ٣٭ؽؼ  ٣ؿاٲكٰ ٦٪٭ػة ٚػٰ ظٛػِ  ٌرحيث اىحفغ واإلحاحث: -6

١٦ػةف ث٧ؼذ٤ػٙ ك إدةظذ٭ػة ٚػٰ عم كٝػخك  ٧٣ؿ٧ٝ٪ح ٤ٕ٧٣ٮ٦ةت 
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كقػػةاٍ  ٣عٛػػِ  ٣ؿ٧ٝػػٰ  ٧٣ٕذ٧ػػؽ  )مػػج١ح  ٹ٩ذؿ٩ػػخ، ص٭ػػةز 

وو( إًػػةٚح إ٣ػػٯ ًػػ٧ةف وٝػػؿ ص  ٧٣ٌػػ٘ٮَح،،  ٵ ٣عةقػػٮ.

 َٮٱ٤حو  ٹقذ٧ؿ ر ٦ؽ ن ك  ٣ىٲة٩ح

ٰٚ ٬ػؾق  ٧٣ؿظ٤ػح دٞٲػٲ٥  ٵد ل ٱضؿم ك ٌرحيث اىخلً٘٘ واىخلًٔٗ: -7

ٱضةثٲػح ٔػ٨ ٩عؿ ٚػةت  ٷذ٣ػٟ ثذعؽٱػؽ  ٹك ٰٚ ٦نؿكع  ٣ؿ٧ٝ٪ح

٠نػٙ  ٹ٩عؿ ٚػةت ك ، ٣ؼُح  ٧٣ؿقٮ٦ح ٣ٺقذٛةد  ٦٪٭ة ٦كذٞجٺن 

 ٦ٕؿٚػػح عقػػجةث٭ةك دع٤ٲ٤٭ػػةك  ٣كػػ٤جٲح ٔػػ٨ ػُػػح  ٧ٕ٣ػػ٢  ٧٣ٞػػؿر 

 ٭ة ٦كذٞجٺنوٚٲٔؽـ  ٣ٮٝٮع ك إٱضةد  ٣ع٤ٮؿ  ٣٪ةصٕح ٣٭ة ٣ذٺٚٲ٭ةك

ىإذكالواتىمذروعىرقمنةىالمخطوطاتى-
إ٩٭ػة ٔػةد  ٦ػة ٦ٚ٭ة ٤٧ٔٲػح  ٣ؿ٧ٝ٪ػح ٤ٔٯ  ٣ؿ٥ٗ ٨٦  ٧٧٣ٲػـ ت  ٣ذػٰ دٞػؽ

 دىُؽـ ث١سٲؿ ٨٦  ٣ذعؽٱةت:

دعذةج ثٕي  ٧٣ؼُٮَةت إ٣ٯ  إطهاى٘ث حلٔق اىٍيه٘ث اىفهرٗث: -1

  دٛةٝةت ٦ٓ عوعة.  ٣عٞٮؽوك ٦ٛةكًةت

 إطهاى٘ات فٖ ظت٘ؿث اىٍخعٔظات اىٍراد ركٍِخٓا: -2

٠ؾ٣ٟ ٩ٮٔٲػح  ٣ؼػٍ ٚػٰ ك ع عظضةـ  ٧٣ؼُٮَةت  ٣ٕؿثٲحد٪ٮُّ  -ع

  ٧٣ؼُٮط  ٣ٮ ظؽو

 كصٮد ٠ذةثةت كد٤ٕٲٞةت ٤ٔٯ  ٣عٮ مٰ دأػؾ عم١ةٹ ٦ذٕؽد و -.

 ظة٣ح  ٧٣ؼُٮط ٨٦ ظٲر  ٣عِٛو -ج

 و ٧٣ؼُٮَةت ػةوح  ٣ؼؿ اٍ ك ٣ؿقٮـوٕٮثح ٰٚ ٦ؿٚٞةت  -د

 ٵمػ١ةؿ ٚػٰ ك كصٮد  ١٣ذةثح ٚػٰ إَػةر ٚ٪ػٰ ٦ػ٨  ٣ـػػةرؼ -ق

 ٦ٞؽ٦ح ثٕي  ٧٣ؼُٮَةتو

 ٤ٔٯ ٩ٛف  ٣ىٛعحو ح  ٧٣ؼُٮط  ٣ٮ ظؽ ث٤٘ذٲ٨ عك زٺث٠ذةث -ك
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الهجبؽ ًخجلف نو نخعوط إلى آخر فهيها  نا  ًذخاذ  الجيقٌط -ز

 بذلوان نخجلفة. اً أشك ال دائرًة صغٌرة أو نثلث ت أو أزه ر

ثجهثااب ب لقاار ة  إشككلياتيالحاظ ككرلحا للككطلاال:   ككيا  -3

 لكجروىٌة,  رصية الهوا ؽ, الفٌروسا ت, ثلاف بؿال الهاواداإل

ههكاو لكو ناو الو االىجح ل...و ؾدم   بلٌجه  للقراءة, الجزوًرو

الجحادًح, وي هذه اإلشك لٌة نو خالل الر  بة الهقاجهرة, ثخع  

حفغ اله دة الهر هية الواحدة ؾلى أكثر ناو وساٌط لحه ًجها  و

 االسجي د إلى هجرة الهؿلون ت.و ,نو الجلف

نو الضروري البحح ؾو نصا در الجهوًاب  حإلشلياتيالحالياتة  -4

ة ؾيادن   بب البدء في الهشروع ىؼاراً لضاخ نة الجكا لٌف خ صا

 ًكون حجم الهواد الهراد ر هيجه  كبٌراً. 

 ثجهثب ب لججهٌزات اله دًة والبرنجٌا ت حإلشلياتيالحاتقنتةلوحا نتة  -5

 الهجالحقة في هذا الهج ل.و خ صة في ػب الجعورات القرًؿة

نماذج من التجارب المحلية في مجال رقمنةة المخوطوةاو طالكتةب     -
 التراثية:

ع ؾلى ثج ر  الهسسق ت األخارى فاي نجا ل ظالنو األههٌة بهك ن اال

ؾلى األخع ء الق بقة واالساجف دة ناو الخبارات والخعاط  الو وف  بُغٌة الر هية 

نؽ أي نسسقاة ك ىات. وناو الهالحاغ  ىج ز الهش رًؽ  بب الجؿ  دإالهجبؿة في 

 الر هياة لحه ًاة نفهاوماؾجها د  ؾلاى ثؿهاب القورًة نكجب ثي  نو اً ؾدد أن الٌوم

 , ىذكر نيه :الهقجفٌدًو نو ؾدد كبرأل إث حجه و الزوال نو  نخعوظ ثه

 نكجباة بادأت  حا  نتكةلسك حأللملتبكةلفكطلحال:   كيالرللنةلمش وع

 الكجا و نخعوظ ثها  بر هياة بها  الخا   الجصاوًر  قم في الوظيٌة سداأل
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ٍ  و ةشهو ضٔرة اىِادرة  اىِسة  حفة ح  و .اىركٍ٘ةث ةرذىم ةاالغخٍاد غيٕ اىه

ث غيٕ اىٍركٍِث  حفة  ضةٍا  فةٖ اىٍشروع ْدف ٗخٍحٔرو .أكراص ٌخراضَّ

 اىٍخطٔطةات غيةٕ االطةعع حخة٘  اىٍهختةث حزال ال ىهَو .اىخراث٘ث اىٍطادر

 .ًي  اىٍهروف   أجٓزة غيٕ ةاالغخٍاد

 ٌرنةز ةةدأ :التئريخيةة الوثةئق  مركة  فة  التراثيةة الكتب رقمنة مشروع

 ركٍِةث ةٍشةروع اىٍخةاح و ارثةىآل اىػاٌةث ىيٍدٗرٗث اىخاةع اىخارٗخ٘ث اىٔثائق

, اىطةةٔرو, اىهخةةبو, ةاىٍخطٔطةةات اىٍخٍثيةةثو 5005 غةةا  فةةٖ ٌطةةادر 

 اىٓةدف ٗخٍحةٔر. االحةخعل اىػثٍةاُٖىحلتث حػٔد اىخٖ  ,اىٔثائقو اىطح و

 اىٍةد  تػ٘ةداى اىركٍةٖ اىحف  غٍي٘ث فٖ اىركٍِث ٌشروع إطعق ٌَ اىرئ٘سٖ

 اىٍطادر ٌَ اىٍركٍِث اىِس  ٕغي اىتاحثَ٘ طععا ح٘س٘رو اىخارٗخ٘ث ىيٍطادر

ضةٔرة  ةشهو ٌطادر  غيٕ اىركٍِث اىداخي٘ث ىركٍِث اىٍرنز اغخٍد. اىخارٗخ٘ث

  ٍ  اىٍركٍِةث  اىٍرنةز ٌطةادر   اىٍاس  اىضٔئٖ. أحةا و اىركٍ٘ث ةرةٔاسطث اىه

ةةح   ةةةذىمو 5075 غةةا  ٌةةَ اغختةةارا   ىيتةةاحثَ٘ داخي٘ةةا    غيةةٕ االطةةعع بج 

 جظةف  ح  . حٍاٗخٓةا ىضةٍا  اىٍرنةز خةار ىٕ ُ ل يج إ اىخٖ األضي٘ث اىٍطادر

ث أكراص  غيٕ اىٍركٍِث اىِس   .اىػخادٗات إىُٕ ل يج  ثًٌخراضَّ

مشروع رقمنة المخطوطئت ف  مكتبة بطريركيةة نططئكيةة وئةئقر المشةر  

ةٓةدف حٍاٗةث اىهاٌيةث ركٍِةث ٌجٍٔغخٓةا ىحسةػٕ اىٍهختةث  للروم األرثوذكس:

وحخٍحةٔر  .ِسة  اىٍركٍِةث ىيٍسةخف٘دَٗحاحث اىإٌخطٔطاحٓا ٌَ اىخي  وحسٓ٘و 

اإلشهاى٘ات اىخلِ٘ث ٌثةو اإلضةا ة ودكةث فٖ شهاى٘ات اىخٖ ضادفج اىٍشروع اإل

 وفق اىخطٔات اىخاى٘ث:اىركٍِث حجري ىٓا.  حو  ٕ ىإاىخٔضو  أٌهَاىطٔرة و

ظَّةة  اىٍخطةٔ  ةحسةةب ركٍةّ اىخسيسةيٖ  ٗ خخةار -7 ٗ ةةركًَّ ثةً وِٗ 

ىضةٍا  اىحطةٔل غيةٕ ُسة   إذا ىةً ٗهةَ ٌركٍةا   ناٌع   حركٍ٘ا  

 ٌركٍِث ٌخسيسيث.
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ةحجري  -5  ٍ  ,100ُ٘هةٔ  دي  ةرغٍي٘ث اىركٍِةث ةاالغخٍةاد غيةٕ ن

 , jpegاىخلا  ض٘غخَ٘ ٌَ اىطةٔر  ٗجري غدادات اىطٔر وفٖ إ

nef) ىهو جٔاُب اىٍخطٔ  و اىخلا  ضٔر ىهو ضفحثٗجري و

ةجاُةب  ق ٌسةطرة  رف ةح  وىعحخفاظ ةاىشهو األضيٖ ىيٍخطةٔ  

 خٔض٘  حجً اىٍخطٔ  األضيٖ.اىٍخطٔ  ى

ٍ   فٓرسةةثحجةةري  -3 ِةةث, ركةةً اىٍخطةةٔ  ناىخةةاىٖ: اسةةً اىجٓةةث اىٍرك

 اىٍخطٔ  اىخسيسيسٖ, ُٔع اىط٘غث وركً اىطفحث.

اىطٔر حسةب اىطة٘غث ضةٍَ ٌيفةات ىخةٔف٘ر ح فرز ةػد االُخٓا   -4

 إحاحخٓا فٍ٘ا ةػد.

 الخاتمة
اىحةو األٌثةو ىحٍاٗةث ُسخخيص فٖ اىِٓاٗث أ  اىركٍِث حػختر فٖ أٗاٌِا ْةذ  

وىهةَ ْةذا ال ِٗفةٖ وجةٔد  ,أضٔل اىٍخطٔطات واىهخب اىخراث٘ةث ٌةَ اىةزوال

غيةٕ اىٍهختةات ٗجةب ٌجٍٔغث ٌَ اىخحدٗات اىٍخػيلث ةاىت٘ئث اإلىهخروُ٘ث اىخةٖ 

 أخذْا ةػَ٘ االغختار ىئضٔل إىٕ اىٓدف اىٍطئب ٌَ ٌشروع اىركٍِث.

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

 ٧٣ؼُٮَةت  ٹدعةد  ٣ػؽك٣ٰ ك ذؼُٲٍ ٣ؿ٧ٝ٪ح  ١٣ذت  ٣٪ةدر إرمةد ت ٤٣ -

و ٦ذػػػةح ٤ٔػػػٯ  ٣ػػػؿ ثٍ: 2664، ٦ؤقكػػػةت  ١٧٣ذجػػػةتك ٣ض٧ٕٲػػػةت

https://www.ifla.org>rbms-guidelines   

 ث٤ٕػة٥٣ ثػةم ٦ع٧ػؽ  ٣نػٲغ ز كٱح: ثة٣ضـ اؿ  ٧٣ؼُٮَةت ر٧ٝ٪ح إم١ة٣ٲح -

 -و ظ٧ػـ   ٣عجٲػت عثػة و٧٩ػٮذصٲ٨ ثأدر ر ٧٤٣ؼُٮَةت  ٣ٮَ٪ٰ  ٧٣ؿ٠ـك

:  ٣ػؿ ثٍ ٤ٔػٯ ٦ذػةح( ٦ةصكذٲؿ إَؿكظح) 2615، ك٬ؿ ف صة٦ٕح:  ٣ضـ اؿ

https://theses.univ-oran1.dz>tha3948  

 ٚػؿج عظ٧ػؽ و ٣ؿ٧ٝٲػح  ٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ٦ىػةدر دى٧ٲ٥ك دع٤ٲ٢ ٰٚ در قةت -

 و2669،  ٣ٮَ٪ٲح ٚ٭ؽ  ٤٧٣ٟ ١٦ذجح:  ٣ؿٱةض - عظ٧ؽ

 و٧٩ٮذصػةن   ٣ٞػة٬ؿ  ثضة٦ٕح  ٣ذؿ زٲح  ١٧٣ذجح: دٞ٪ٲةد٭ةك  ٣٪ةدر   ١٣ذت ر٧ٝ٪ح -

 ص -و(2615)، 15 ع -وإ٤ٔػػ٥ ٦ض٤ػػح -و  ٣٭ػػةدم ٔجػػؽ ٚذعػػٰ ٦ع٧ػػؽ

 و175-264

ـ ؿ ٔةدؿ و ٵقة٣ٲتك  ٣ُؿؽ:  ٣ٕؿثٲح  ٧٣ؼُٮَةت ر٧ٝ٪ح -  -و ٣ذؿ ث ٦ض٤ح -و ٗ

  https://adelghezzal>wordpress.com : ٣ؿ ثٍ ٤ٔٯ ٦ذةحو (2612) 2 ع

 - ١٧٣ذجػح  ٧٣ؿ٠ـٱػحو   ٵٚػةؽوك  ٧٣ؼُٮَةت ٰٚ  ٣ٕة٥٣  ٣ٕؿثٰ:  ٣ٮ ٝػٓ -

(و ٦ذػػةح ٤ٔػػٯ  ٣ػػؿ ثٍ 2612) 14، ع 2س  -٦ض٤ػػح وػػؽل  ١٧٣ذجػػحو

https://lib2.kfu.edu.sa>web>8.2.asp 

*   *   * 


