مكتبة التيجان لمعيار وصف الجهات األرشيفية المكود ()EAG 2012
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تعريب
د /أمان محمد عبد العزيز
مدرس بقسم المكتبات والمعلومات
كلية اآلداب – جامعة القاهرة

تسعي هذه الورقة إلى عرض تعريب شامل لمكتبة تيجان معيار وصف الجهات األرشيفية المكود ( EAG
 )2012الصادر عن بوابة األرشيفات األوروبية ( 2،)The Archives Portal Europeويغطي هذا العرض

مجموعة العناصر والخصائص الالزمة للحصول على وصف كامل للجهات المعنية بحفظ المقتنيات
األرشيفية.
يتكون هذا المعيار من عنصر رئيسي أو ما يطلق عليه عنصر جذري ( )Root elementالذي يحتوي على
جميع العناصر ،وهذا العنصر هو (> )<eagويتضمن ثالثة عناصر ،وهي:
 عنصر الضبط (< :)>Controlيتضمن  11عنصر فرعي. عنصر الدليل األرشيفي (< :)>Archguideيتضمن عنصرين ،وهما التعريف > ،<identityوالوصف>.<desc
المصادر><resourceRelation

 عنصر العالقات (< :)>Relationsيتضمن عنصرين ،وهما العالقة بينووصف الجهة ذات الصلة ><eagRelation
ومن الجدير بالذكر أن كل عنصر قد يتكون من مجموعة من العناصر الفرعية ،وكل عنصر من العناصر
الفرعية قد يتكون من عناصر أصغر وهكذا ،فعلى سبيل المثال:
عنصر > <repositoryيتكون من  19عنصر فرعي ،وهذا العنصر في األساس متفرع من عناصر أخري
ويتضح ذلك فيما يلي:
وصف الجهات األرشيفية المكود>1- <eag
الدليل األرشيفي>1-2 <archguide
وصف الجهة>1-2-2 <desc
المستودعات األرشيفية>1-2-2-1 <repositories
المستودع األرشيفي>1-2-2-1-1 <repository
اسم المستودع األرشيفي – >1-2-2-1-1-1 <repositoryName
مستوى المستودع األرشيفي – >1-2-2-1-1-2 <repositoryRole
المنطقة الجغرافية – >1-2-2-1-1-3 <geogarea
المكان والعنوان – >1-2-2-1-1-4 <location
الهاتف – >1-2-2-1-1-5 <telephone

 -1صدر للباحثة دراسة بعنوان "الميتاداتا ودورها في العمل األرشيفي :معيار وصف الجهات األرشيفية المكود ()EAG
نموذجا .مجلة هرمس ،)20( .أبريل  .2017تتناول بالتفصيل هذا المعيار مع تطبيقه عمليا على دار الوثائق القومية.
 كما صدر أيضا للباحثة ترجمة موجزة للمعيار بعنوان "مكتبة تيجان معيار وصف الجهات األرشيفية المكود ( EAG :)2012تعريب موجز" .المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات ،)1( .يناير  .2019متاح على الرابط التالي:
http://search.mandumah.com/Record/917538
2- Archives Portal Europe (March 2015). EAG 2012 — Encoded Archival Guide. Retrieved
from http://apex-project.eu/index.php/en/outcomes/standards/eag-2012/tag-library
EAG 2012 ENCODED ARCHIVAL GUIDE)May 2013). Archives Portal Europe network of
excellence.
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الفاكس – >1-2-2-1-1-6 <fax
البريد اإللكتروني – >1-2-2-1-1-7 <email
الموقع اإللكتروني – >1-2-2-1-1-8 <webpage
المواقع العامة – >1-2-2-1-1-9 <directions
تاريخ الجهة األرشيفية – >1-2-2-1-1-10 <repositorhist
تأسيس الجهة – >1-2-2-1-1-11<repositorfound
االستبعاد – >1-2-2-1-1-12 <repositorsup
معلومات عن المباني – >1-2-2-1-1-13 <buildinginfo
الهيكل اإلداري – >1-2-2-1-1-14 <adminhierarchy
المقتنيات األرشيفية وغيرها – >1-2-2-1-1-15 <holdings
مواعيد العمل واألجازات داخل الجهة – >1-2-2-1-1-16 <timetable
الشروط والمتطلبات الخاصة باإلتاحة واالستخدام – >1-2-2-1-1-17 <access
تسهيالت الوصول – >1-2-2-1-1-18 <accessibility
الخدمات – >1-2-2-1-1-19 <services

وأخيرا يتكون هذا المعيار من  24خاصية ،تم تجميعها وشرحها بعد االنتهاء من شرح جميع العناصر
الرئيسية والفرعية للمعيار.
وفيما يلي عرض لمكتبة التيجان لمعيار وصف الجهات األرشيفية المكود ( ،)EAG 2012حيث يذكر عن كل
عنصر أو خاصية (االسم -المسمى العربي -أصل العنصر-3الوصف -القيمة االفتراضية للعنصر في بوابة
األرشيفات األوروبية -مثال):

 -3يتضمن هذا القسم مصدر العنصر ،هل هو عنصر جديد أم ال ،وقد تم حصر المصادر فيما يلي:
* النسخة األولى من وصف الجهات األرشيفية (.)EAG 0.2
* المعيار الدولي لوصف الجهات المعنية بحفظ المقتنيات األرشيفية (.)ISDIAH
* السياق األرشيفي المكود -للكيانات االعتبارية ،واألشخاص ،والعائالت ()EAC-CPF
* عنصر جديد أضيف إلى هذه النسخة.
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اسم العنصر /اخلاصية

املسمى العريب

الوصف

أصل العنصر

العنصر األساسي Root Element
>1- <eag

وصف الجهات
األرشيفية المكود

EAG 0.2

هذا العنصر األساسي (الجذري) الذي يحتوي على جميع العناصر
األخرى ،ومن ثم يمكن تعريفه بأنه عنصر إلزامي ال يمكن
تكراره ،ويشير إلى بداية وصف الجهات مع مقتنياتها األرشيفية
وذلك وفقا لمعيار وصف الجهات األرشيفية المكود ( EAG
 )2012بصيغة ( .)XMLويتكون هذا العنصر من مجموعة من
العناصر الفرعية ،وهي:
عنصر إلزامي ><control
عنصر إلزامي ><archguide
عنصر اختياري><relations
كما يتكون هذا العنصر من مجموعة من الخصائص وهي:
الجمهور (إلزامي( @audience -
معيار الميتاداتا )إلزامي( – @xmlns

مثال

عنصر الضبط Control Area
>1-1 <control

الضبط

(-)EAC-CPF
()ISDIAH

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر يتبع عنصر >.<eag
وتتمثل مهمته في ضبط تسجيلة الوصف من خالل ذكر كل ما
يتعلق بإنشاء تسجيلة الوصف والمسئول عنها وتاريخ إنشاءها،
ويقابل حقل الضبط في معيار ( ،)ISDIAHويحتوي على
مجموعة من العناصر الفرعية ،وهي:
إلزامي ><recordId
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القيمة االفرتاضية للعنصر يف بوابة األرشيفات األوروبية
Archives Portal Europe

<otherRecordId> اختياري
<maintenanceAgency> إلزامي
<maintenanceStatus> إلزامي
<maintenanceHistory> إلزامي
<languageDeclarations> اختياري
<conventionDeclaration> اختياري
<localControl> اختياري
<localTypeDeclaration> اختياري
<publicationStatus> اختياري
<sources>اختياري
:مثال
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>1-1-1 <recordId

المعرف القياسي
للوصف

(-)EAC-CPF
()ISDIAH

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر يتبع عنصر > ،<controlيتم إنشاء المعرف القياسي للوصف بشكل
ويحدد معرف فريد للوصف ،ويتضمن هذا العنصر خاصية تلقائي ،ويعتمد على معيار المحدد القياسي
الدولي للمكتبات والهيئات ذات الصلة
اختيارية ،وهي:
( )@sourceتستخدم في تحديد المصدر الذي اعتمد عليه في ( ، )ISO 15511لكي يتم تحديد معرف
فريد.
إعداد المعرف.

مثال:

مثال:

>1-1-2 <otherRecordId

معرف قياسي
آخر للوصف

()EAC-CPF

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر
> ،<controlويهدف إلى تحديد معرف آخر للوصف ويستخدم
على النطاق المحلي.
ويتضمن هذا العنصر الخصائص التالية:
( اختياري) - @localType
هذه خاصية اختيارية تسمح بالتمييز بين المعرف القياسي للوصف
الذي يستخدم على النطاق الدولي والمعرف القياسي على النطاق
المحلي ،وإذا استخدمت هذه الخاصية قيمة نعم سيتم نسخ المعرف
القياسي للوصف> <recordIdووضعه هنا.
أما في حالة أن تكون القيمة ال فيتم وضع معرف آخر.
( اختياري) - @source

مثال:

>1-1-3 <maintenanceAgency

الجهة التي أعدت
الوصف

()EAC-CPF
()ISDIAH

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر يتبع عنصر > ،<controlيتم يستخدم اسم الجهة التي يتم وصفها
ويهدف إلى تحديد الجهة المسئولة عن إنشاء الوصف ونشره ،باعتبارها الجهة التي أعدت الوصف.
ويتضمن هذا العنصر العناصر الفرعية التالية:
إلزامي ><agencyCode
إلزامي><agencyName
اختياري ><otherAgencyCode
اختياري><descriptiveNote
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>1-1-3-1 <agencyCode

المعرف القياسي
للجهة التي أعدت
الوصف

>1-1-3-2 <agencyName

اسم الجهة التي
أعدت الوصف

>1-1-3-3 <otherAgencyCode

معرف قياسي
آخر للجهة التي
أعدت الوصف

()EAC-CPF

مالحظة الوصف

()EAC-CPF

>1-1-3-4 <descriptiveNote

()EAC-CPF
()ISDIAH
()EAC-CPF
()ISDIAH

()ISDIAH

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر يتبع عنصر يتم تحديد المعرف القياسي للجهة بشكل
> ،<maintenanceAgencyومهمته تتمثل في تحديد المعرف تلقائي استنادا على المعلومات الواردة في
القياسي للجهة المسئولة عن إنشاء الوصف ونشره ،ويتضمن هذا الوصف.
العنصر خاصية اختيارية ،وهي@source :
هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر يتبع عنصر
> ،<maintenanceAgencyويهدف إلى تحديد الجهة المسئولة
عن إنشاء الوصف ونشره ،ويتضمن هذا العنصر الخصائص
التالية:
( اختياري) @source
( اختياري) @xml:lang
هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،ويتبع
عنصر > <maintenanceAgencyوتتمثل مهمته في تحديد
معرف قياسي بديل للجهة المسئولة عن إنشاء الوصف ونشره،
ويتضمن هذا العنصر الخصائص التالية:
( اختياري) @localType
( اختياري) @source
هو عنصر مغلف يقدم معلومات ومواصفات إضافية ،في شكل
نصي داخل عنصر فرعي إلزامي < ،>pوهو عنصر فرعي
اختياري غير مكرر ،ويرد في عدة عناصر:
><maintenanceAgency
><languageDeclaration
><conventionDeclaration
><localTypeDeclaration
><source
><repository
><repositorhist
><building
><holdings
><computerPlaces
><researchServices
><internetAccess
><restorationlab
><reproductionser
><refreshment
><exhibition
><toursSessions
><otherServices
><resourceRelation
><eagRelation
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ويتضمن هذا العنصر الخاصية التالية:

>1-1-3-4-1 <p

الفقرة

()EAC-CPF
()EAG 0.2

@xml:lang
ومن الجدير بالذكر أن هذا العنصر اختياري بشكل عام ،لكنه
إجباري مع العناصر التالية:
><repositorhist
><building
><researchServices
><refreshment
هذا عنصر فرعي إلزامي يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر
> ،<descriptiveNoteوتتمثل مهمته في التمييز بين النصوص
الهامة التي يجب أن تستخدم كفقرة من أي وصف عام داخل
عنصر < .>descriptiveNoteويتضمن هذا العنصر
الخصائص التالية:
( اختياري) @xml:lang
( اختياري) @source

مثال:

>1-1-4 <maintenanceStatus

حالة الوصف

()EAC-CPF

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،يتبع عنصر > ،<controlيتم إنشاء حالة الوصف بشكل تلقائي حيث
ويشير إلى معلومات حول حالة تحرير التسجيلة (مسودة – معدلة يوجد مجموعة من الخيارات:
– New – cancelled – deleted
...إلخ).
deletedReplaced
–
– deletedMerged – deletedSplit
derived – revised

مثال:
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>1-1-5 <maintenanceHistory

تاريخ صيانة
تسجيلة وصف
الجهة

>1-1-5-1 <maintenanceEvent

الصيانة

()EAC-CPF

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،يتبع عنصر >،<control
وهو عنصر مغلف يقدم معلومات عن تاريخ إنشاء تسجيلة
الوصف وتعديلها .ويتضمن عنصر فرعي اختياري:
><maintenanceEvent
هذا عنصر فرعي إلزامي يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر
> ،<maintenanceHistoryيتم إنشاءه تلقائيا اعتمادا على
اإلجراءات التي يتم تنفيذها على تسجيلة الوصف ،ويتضمن
معلومات عن تاريخ صيانة تسجيلة الجهة ووصف لما تم تعديله أو
إضافته في التسجيلة باإلضافة إلى المسئول عن تنفيذ عملية
الصيانة .ويتضمن هذا العنصر العناصر الفرعية التالية:
إلزامي ><agent
إلزامي ><agentType
إلزامي ><eventDateTime
إلزامي ><eventType
ويتضمن هذا العنصر الخاصية التالية:
@xml:lang
ويمكن تكرار هذا العنصر وفقا لعمليات إنشاء التسجيلة أو تعديلها
أو حذفها حيث تمر تسجيلة الوصف بالعديد من عمليات الصيانة
عبر الزمان.
هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،يتبع عنصر
> ،<maintenanceEventويتم فيه تحديد المسئول عن تنفيذ
عملية الصيانة ،ويتضمن الخصائص التالية:
( اختياري) @xml:lang
( اختياري) @source
هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،ويتبع عنصر
> ،<maintenanceEventويتم فيه تحديد نوع المسئول عن
تنفيذ عملية الصيانة ،حيث يمكن أن يكون إنسان أو آلة.

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،ويتبع عنصر يتم إنشاء التاريخ تلقائيا وفقا لمعيار عناصر
> ،<maintenanceEventويتيح معلومات عن تواريخ إنشاء البيانات وأشكال التبادل -تمثيل التاريخ
تسجيلة وصف الجهة أو تعديلها أو حذفها ،ويتضمن الخصائص والوقت (.)ISO 8601
التالية:
( اختياري) @standardDateTime
( اختياري) @source
هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،ويتبع عنصر يتم إنشاء نوع العملية بشكل تلقائي استنادا
> ،<maintenanceEventوهو يحدد ما هي العملية التي على المعلومات الواردة في الوصف حيث

()EAG 0.2
()EAC-CPF
()EAG 0.2

المسئول عن
صيانة تسجيلة
وصف الجهة

()EAC-CPF

>1-1-5-1-2 <agentType

نوع المسئول عن
صيانة تسجيلة
وصف الجهة

()EAC-CPF

>1-1-5-1-3 <eventDateTime

تواريخ إنشاء
تسجيلة وصف
الجهة أو تعديلها
أو حذفها

()EAC-CPF
()ISDIAH

نوع الصيانة

()EAC-CPF

>1-1-5-1-1 <agent

>1-1-5-1-4 <eventType

()EAG 0.2
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- human
- machine

أجريت على تسجيلة الوصف.

يوجد مجموعة من الخيارات:
– ( cancelled – created – deleted
– derived – published – revised
)updated

مثال:

>1-1-6 <languageDeclarations

اللغات والخطوط
المستخدمة

()ISDIAH

>1-1-6-1 <languageDeclaration

اللغة المستخدمة

()EAC-CPF
()EAG 0.2
()ISDIAH

>1-1-6-1-1 <language

اللغة

()EAC-CPF
()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،يتبع عنصر
> ،<controlوهو عنصر مغلف يقدم معلومات عن اللغات
والخطوط المستخدمة في وصف الجهة األرشيفية.
ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
إلزامي ><languageDeclaration
عنصر
يتبع
إلزامي،
فرعي
عنصر
هذا
> ،<languageDeclarationsوهو عنصر مغلف يقدم
معلومات عن اللغة والخط المستخدم في وصف الجهة األرشيفية.
ويمكن تكراره وفقا لعدد اللغات والخطوط المستخدمة ،ويتضمن
العناصر الفرعية التالية:
إلزامي ><language
اختياري > <descriptiveNoteإلزامي ><script
هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،ويتبع عنصر
> ،<languageDeclarationويشير إلى اللغات المستخدمة في
وصف الجهة األرشيفية ،ويفضل استخدام معيار رموز تمثيل
أسماء اللغات ( ،)ISO 639ويتضمن هذا العنصر الخصائص
التالية:
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(إلزامي) @languageCode
( اختياري) @xml:lang
( اختياري) @source
>1-1-6-1-2 <script

الخط

()EAC-CPF

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،يتبع عنصر
> ،<languageDeclarationويشير إلى الخطوط المستخدمة في
وصف الجهة األرشيفية .و يفضل استخدام معيار رموز تمثيل
أسماء الكتابة ( ،)ISO 15924ويتضمن هذا العنصر الخصائص
التالية:
( اختياري) @scriptCode
( اختياري) @xml:lang
( اختياري) @source

مثال:

>1-1-7 <conventionDeclaration

>1-1-7-1 <abbreviation

القواعد و/أو
االتفاقيات
المستخدمة

موجز للقواعد
و/أو االتفاقيات
المستخدمة

()EAC-CPF

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،ويتبع عنصر
> ،<controlويشير إلى القواعد واالتفاقيات المستخدمة في إعداد
تسجيلة الوصف ،ويتضمن هذا العنصر العناصر الفرعية التالية:
إلزامي ><abbreviation
اختياري > <descriptiveNoteإلزامي ><citation

()EAC-CPF

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،يقدم موجز للقواعد
والمعايير المستخدمة في وصف الجهة يرد في عدة عناصر،
وهي:
><conventionDeclaration
><localTypeDeclaration
كما يتضمن الخاصية التالية:
( اختياري) @source

()ISDIAH
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حددت البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر،
وهي عبارة عن مجموعة من المعايير:
تمثيل التاريخ والوقت ()ISO 8601
الدول ()ISO 3166-1
اللغات ()ISO 639-2b
الكتابات ()ISO 15924
تحديد المعرف القياسي للمكتبات
والمؤسسات ذات الصلة (.)ISO 15511

ربط الوصف
>1-1-7-2 <citation
بالمصادر األخرى

()EAC-CPF
()ISDIAH

هذا عنصر فرعي يمكن تكراره ،تتمثل مهمته في ربط الوصف
بالمصادر األخرى مثل القواعد والمعايير واإلرشادات.
ومن الجدير بالذكر أنه إلزامي مع العنصرين:
><conventionDeclaration
><localTypeDeclaration
واختياري مع العنصر:
><directions
ويتضمن هذا العنصر الخصائص التالية:
@lastDateTimeVerified

( اختياري)
( اختياري) @href
( اختياري) @xml:lang
( اختياري) @source
مثال:

>1-1-8 <localControl

معلومات إضافية
لضبط الوصف

()EAC-CPF
()ISDIAH

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ، ،يتبع عنصر
> ،<controlوهو عنصر مغلف يقدم معلومات إضافية لضبط
الوصف ،ويتضمن هذا العنصر العناصر الفرعية التالية:
اختياري <term> -
اختياري <date> -
اختياري <dateRange> -
كما يتضمن هذا العنصر الخاصية التالية:
( اختياري) @localType

مثال:

11

> 1-1-8-1 <termمستوى الوصف

()EAC-CPF
()ISDIAH

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،ويتبع عنصر
> ،<localControlوهو يساعد في تحديد مستوى الوصف،
ويتضمن الخصائص التالية:
@lastDateTimeVerified

( اختياري)

(

( اختياري) @scriptCode
( اختياري) @transliteration
( اختياري) @xml:lang
( اختياري) @source
اختياري) @vocabularySource

مثال:

>1-1-8-2 <date

تاريخ الوصف

()EAC-CPF
() EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،يسعى إلى تحديد تاريخ
واحد لعمليات ضبط الوصف بحيث يمكن تكراره وفقا لإلجراءات
التي تمر بها تسجيلة الوصف ،ويرد في عدة عناصر ،وهي:
><localControl
><dateSet
><useDates
><resourceRelation
ويتضمن هذا العنصر الخصائص التالية:
( اختياري) @standardDate
( اختياري) @notBefore
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تستخدم البوابة لتحديد مستوى الوصف:
  :simpleوهو الوصف البسيط الذي لميستخدم جميع العناصر اإللزامية
والخصائص.
  :extendedوهو الوصف الكامل أوالموسع الذي استخدم جميع العناصر
والخصائص االختيارية.

( اختياري) @notAfter
( اختياري) @localType
( اختياري) @xml:lang
( اختياري) @source
مثال:

>1-1-8-3 <dateRange

الفترة الزمنية

()EAC-CPF

>1-1-8-3-1 <fromDate

تاريخ البدء

()EAC-CPF

تاريخ االنتهاء

()EAC-CPF

>1-1-8-3-2 <toDate

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،وهو يحدد بداية ونهاية
فترة زمنية ،ويرد في عدة عناصر ،وهي:
><localControl
><dateSet
><useDates
><resourceRelation
ويتضمن هذا العنصر العناصر الفرعية التالية:
إلزامي <fromDate> -
إلزامي <toDate> -
ويتضمن هذا العنصر الخاصية التالية:
( اختياري) @localType
هذا عنصر فرعي إلزامي ال يمكن تكراره ،ويتبع عنصر
> ،<dateRangeوتتمثل مهمته في تحديد بداية الفترة الزمنية،
ويتضمن الخصائص التالية:
( اختياري) @standardDate -
( اختياري) @notBefore -
( اختياري) @notAfter -
( اختياري) @source -
( اختياري) @xml:lang -
هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،وهو يتبع عنصر
> ،<dateRangeوتتمثل مهمته في تحديد نهاية الفترة الزمنية.
ويتضمن الخصائص التالية:
( اختياري) @standardDate -
( اختياري) @notBefore -
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( اختياري) @notAfter -
( اختياري) @source -
( اختياري) @xml:lang -
مثال:

>1-1-9 <localTypeDeclaration

االتفاقيات المحلية

()EAC-CPF

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،يوضح االتفاقيات
المحلية والقواعد المستخدمة عند وصف الجهة ،وهو يتبع عنصر
> .<controlويتضمن العناصر الفرعية التالية:
إلزامي <citation> -
اختياري <abbreviation> -
اختياري <descriptiveNote> -

مثال:

>1-1-10 <publicationStatus

حالة النشر

()EAC-CPF

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،يتبع عنصر تتيح البوابة خيارين:
() Process or approved
> ،<controlوهو يقدم معلومات عن حالة نشر وصف الجهة هل
تمت الموافقة عليها أم الزالت في مرحلة المعالجة.

مثال:

14

>1-1-11 <sources

المصادر

()EAC-CPF
()ISDIAH

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،ويتبع عنصر
> ،<controlوهو يحتوي على المعلومات عن المصادر التي
اعتمد عليها في إنشاء الوصف .ويتضمن عنصر فرعي وهو:
إلزامي <source> -
كما يتضمن الخاصية التالية:
(اختياري) @lastDateTimeVerified

مثال:

>1-1-11-1 <source

المصدر

()EAC-CPF
() EAG 0.2

>1-1-11-1-1 <sourceEntry

إدخال المصدر

()EAC-CPF

هذا عنصر فرعي إلزامي يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر
> ،<sourcesويقدم معلومات عن أحد المصادر المستخدمة في
وصف الجهة ،ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
اختياري <sourceEntry> -
اختياري <descriptiveNote> -
كما يتضمن الخصائص التالية:
( اختياري) @lastDateTimeVerified
( اختياري) @href -
هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،وهو يتبع عنصر
> ،<sourceويقوم بالتعريف بأحد المصادر المستخدمة في
وصف الجهة ،ويتضمن الخصائص التالية:
( اختياري) @scriptCode -
( اختياري) @transliteration -
( اختياري) @xml:lang -

مثال:
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عنصر الدليل األرشيفي Archival Guide
>1-2 <archguide

الدليل األرشيفي

() EAG 0.2

عنصر مغلف إلزامي وغير مكرر ،يهدف إلى تقديم المعلومات
الالزمة لوصف الجهة المعنية بحفظ المقتنيات األرشيفية ،وموقعها
ومقتنياتها...إلخ ،ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
إلزامي <identity> -
إلزامي <desc> -

مثال:

>1-2-1 <identity

التعريف

()EAC-CPF
()EAG 0.2
()ISDIAH

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،وهو يتبع عنصر
> ،<archguideويتيح تعريف دقيق للجهة ،وهو يقابل حقل
التعريف في معيار ( ،)ISDIAHويتضمن العناصر الفرعية
التالية:
اختياري <repositorid> -
اختياري <otherRepositorId> -
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إلزامي <autform> -
اختياري <parform> -
اختياري <nonpreform> -
اختياري <repositoryType> -

مثال:

>1-2-1-1 <repositorid

المعرف القياسي
للجهة

()ISDIAH
()EAG 0.2

يتم تحديد رمز الجهة من خالل الجمع بين
هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،يتبع عنصر
رمز البلد ورمز الجهة األرشيفية ،وفي
> ،<identityويهدف إلى تحديد رمز فريد للجهة األرشيفية،
سبيل تحقيق ذلك يتم االعتماد على معيار
ويتضمن هذا العنصر الخصائص التالية:
(إلزامي)  )ISO 3166( @countrycode -لتحديد رمز الدولة ،كما
( اختياري) –  @repositorycodeيعتمد على معيار ( )ISO 15511لتحديد
( اختياري)  @source -رمز الجهة ،وإذا كان رمز الجهة ال يعتمد
على أو غير متوافق مع معيار ( ISO
 ،)15511سيتم إنشاء المعرف بشكل
تلقائي ويتكون من رمز البلد و 11رقم يتم
إضافته بشكل تصاعدي .وفي حالة وجود
معرف خاص بالجهة يجب مراعاته.

مثال:

>1-2-1-2 <otherRepositorId

معرف قياسي
آخر لجهة ذات
صلة بالجهة

جديد

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،يتبع عنصر
> ،<identityويتيح معرف قياسي للجهات ذات الصلة بالجهة
الموصوفة ،وال يشترط أن يتوافق المعرف مع معيار ( ISO
 ،)15511ويتضمن هذا العنصر الخاصية التالية:
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( اختياري) @source -

الموصوفة
مثال:

>1-2-1-3 <autform

االسم الرسمي
للجهة

()ISDIAH
()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي إلزامي يمكن تكراره ،ويتبع عنصر
> ،<identityويستخدم في تحديد االسم الرسمي للجهة ،ومن
الجدير بالذكر أنه في حالة تكرار االسم الرسمي في أكثر من لغة
رسمية بالبالد ،حيث تقع الجهة الموصوفة ،فإنه يجب استخدام
الخاصية ( )@xml:langلتحديد اللغات المختلفة المستخدمة،
ويتضمن هذا العنصر الخصائص التالية:
( اختياري) @xml:lang -
( اختياري) @source -

مثال:

>1-2-1-4 <parform

االسم الموازي
للجهة

()ISDIAH
()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،يتبع عنصر
> ،<identityويتمثل الهدف منه في تحديد االسم الموازي للجهة
قد يكون هذا االسم مختصر ،ويتضمن هذا العنصر الخصائص
التالية:
( اختياري) @xml:lang -
( اختياري) @source -

مثال:

> 1-2-1-5 <nonpreformاالسم اآلخر للجهة

()ISDIAH
()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،يتبع عنصر
> ،<identityويسهم في تحديد االسم اآلخر للجهة ،الذي قد يكون
مستخدما في الماضي ،ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
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نصت البوابة على ضرورة إذا كانت البلد
أو المنطقة التي تقع فيها الجهة لديها أكثر
من لغة رسمية واحدة كما هو الحال في
بلجيكا وأيرلندا أو المناطق مثل كتالونيا،
ففي هذه الحالة يتم ذكر اسم الجهة الرسمي
في جميع اللغات الرسمية للبلد  /المنطقة.

اختياري <useDates> -
كما يتضمن هذا العنصر الخصائص التالية:
(اختياري) @xml:lang -
(اختياري) @source -
مثال:

>1-2-1-5-1 <useDates

تواريخ االستخدام

()EAC-CPF

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،يتبع عنصر
> ،<nonpreformويتمثل الهدف منه تحديد الوقت الذي استخدم
فيه اسم معين للجهة ،ويمكن أن يكون فترة زمنية أو تاريخ واحد
أو مجموعة من التواريخ،
ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
اختياري <dateSet> -
اختياري <date> -
اختياري <dateRange> -
كما يتضمن الخصائص التالية:
(اختياري) – @xml:lang
(اختياري) @source -

مثال:

>1-2-1-5-1-1 <dateSet

مجموعة من
التواريخ

()EAC-CPF

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،ويهدف إلى إدارج
مجموعة من التواريخ يتم استخدامها مع فترات زمنية متكررة،
19

: وهي،وهو يرد في عدة عناصر
<useDates>
<holdings>
<resourceRelation>
:ويتضمن هذا العنصر العناصر الفرعية التالية
<date> - اختياري
<dateRange> - اختياري
:مثال

 يتبع عنصر قد وضعت البوابة مجموعة من األنواع يتم،هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره
: وهي،االختيار من بينها
. والهدف منه هو تحديد نوع الجهة الموصوفة،<identity>
National archives - Regional
archives - County/local authority
archives - Municipal archives Specialised governmental archives Private persons and family archives
- Church and religious archives Business archives - University and
research archives - Media archives Archives of political parties, of
popular/labour movement - nongovernmental
organisations
associations - agencies and
foundations
Specialised
nongovernmental archives - archives of
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)ISDIAH(

 نوع الجهة المعنية1-2-1-6 <repositoryType>
بحفظ المقتنيات
األرشيفية

cultural institutions.

مثال:

>1-2-2 <desc

وصف الجهة

() EAG 0.2

>1-2-2-1 <repositories

المستودعات
األرشيفية

جديد

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،وهو يتبع عنصر
> ،<archguideويحتوي على وصف للجهة ومواقعها المختلفة،
ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
إلزامي <repositories> -
هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،يتبع عنصر >،<desc
وهو عنصر مغلف يقدم معلومات عن مستودعات الحفظ المختلفة
للجهة ،ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
إلزامي <repository> -

مثال:

>1-2-2-1-1 <repository

المستودع
األرشيفي

جديد

هذا عنصر فرعي إلزامي يمكن تكراره ،يتبع عنصر
> ،<repositoriesوهو يتيح معلومات عن أحد مستودعات
الحفظ داخل الجهة الموصوفة.
يتضمن هذا العنصر العناصر الفرعية التالية:
اختياري <repositoryName> -
اختياري <repositoryRole> -
إلزامي <geogarea> -
إلزامي <location> -
اختياري <telephone> -
اختياري <fax> -
اختياري <email> -
اختياري <webpage> -
اختياري <directions> -
اختياري <repositorhist> -
اختياري <repositorfound> -
اختياري <repositorsup> -
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اختياري <buildinginfo> -
اختياري <adminhierarchy> -
اختياري <holdings> -
إلزامي <timetable> -
إلزامي <access> -
إلزامي <accessibility> -
اختياري <services> -
اختياري <descriptiveNote> -
مثال:

>1-2-2-1-1-1 <repositoryName

اسم المستودع
األرشيفي

جديد

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر في البوابة يتم استخدام هذا العنصر فقط
عندما تكون هناك عدة مستودعات يتم
> ،<repositoryويتضمن الخصائص التالية:
(اختياري) –  @xml:langوصفها في تسجيلة واحدة .وإذا كانت
(اختياري) –  @sourceتسجيلة الوصف تصف مستودع واحد،
سيتم إعطاء اسمه الرسمي المتاح في
عنصر <.>autform
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مثال:

> 1-2-2-1-1-2 <repositoryRoleمستوى المستودع
األرشيفي

هذا عنصر فرعي اختياري ال يمكن تكراره ،يتبع عنصر وفي البوابة وضعت مجموعة من الخيارات
> ،<repositoryويحدد في مستوى المستودع األرشيفي ،مثل :وهي:
)Branch – Headquarter - Interim
مقر رئيسي -فرع -أرشيف مؤقت.
(archive

جديد

مثال:

>1-2-2-1-1-3 <geogarea

المنطقة الجغرافية

()ISDIAH
()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي إلزامي ال يمكن تكراره ،يتبع عنصر وضعت البوابة مجموعة من الخيارات
> ،<repositoryويهدف إلى ذكر المنطقة الجغرافية التي يقع وهي:
فيها المستودع ،مثل :أفريقيا ،القطب الجنوبي ،آسيا ،أستراليا(Africa – Antarctica – Asia – ،
Australia – Europe – North
أوروبا ،أمريكا الشمالية ،أمريكا الجنوبية
)America – South America

مثال:

>1-2-2-1-1-4 <location

المكان والعنوان

جديد

هذا عنصر فرعي إلزامي يمكن تكراره يتبع عنصر أن البوابة حددت قيمة افتراضية
> <repositoryويهدف إلى تحديد الموقع الجغرافي باستخدام " "visitors addressفي الخاصية
معيار ( )ISO 6709وهو المعيار المسئول عن تحديد المكان عن (.)@localType
طريق تحديد إحداثيات المكان (خط الطول وخط العرض)،
ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
إلزامي <country> -
اختياري <firstdem> -
اختياري <secondem> -
إلزامي <municipalityPostalcode> -
اختياري <localentity> -
إلزامي <street> -
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()ISDIAH

>1-2-2-1-1-4-1 <country

الدولة

>1-2-2-1-1-4-2 <firstdem

المحافظة

()EAG 0.2

>1-2-2-1-1-4-3 <secondem

المدينة

()EAG 0.2

1-2-2-1-1-4-4
><municipalityPostalcode

المدينة مع الرمز
البريدي

()ISDIAH

>1-2-2-1-1-4-5 <localentity

الحي

()EAG 0.2

()EAG 0.2
جديد

ويتضمن هذا العنصر الخصائص التالية:
(إلزامي) – @localType
(اختياري) – @longitude
وهذه الخاصية تحدد خط العرض.
(اختياري) – @latitude
وهذه الخاصية تحدد خط الطول.
هذا عنصر فرعي إلزامي ال يمكن تكراره ،يتبع عنصر أن البوابة دعمت معيار ()ISO 3166-1
> ،<locationويهدف إلى تحديد الدولة التي يقع فيها المستودع ،في تحديد رمز الدولة.
ويتضمن هذا العنصر الخصائص التالية:
(اختياري) @xml:lang -
(اختياري) – @source
هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،ويتبع عنصر
> ،<locationوتتمثل مهمته في تحديد أول ترسيم للحدود
اإلدارية للدولة التي يقع المستودع مثل المحافظة أو اإلقليم،
ويتضمن الخصائص التالية:
(اختياري) @xml:lang -
(اختياري) @source -
هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،ويتبع عنصر
> ،<locationويهدف إلى تحديد ثاني ترسيم للحدود اإلدارية
للدولة التي يقع المستودع على سبيل المثال المنطقة أو الحي،
ويتضمن الخصائص التالية:
(اختياري) @xml:lang -
(اختياري) @source -
هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،يتبع عنصر
> ،<locationيتيح الرمز البريدي والمدينة التي يقع فيها
المستودع ،ويتضمن هذا العنصر الخصائص التالية:
(اختياري) @xml:lang -
(اختياري) – @source
من الجدير بالذكر أن هذا العنصر دمج بين عنصرين في نسخة (
 ،)EAG 0.2وهذه العناصر هي:

()EAG 0.2

المدينة >-<municipality

الرمز البريدي>-<postalcode
هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،ويتبع عنصر
> ،<locationويتم فيه تحديد الحي أو المنطقة التي يقع فيها
المستودع ،ويتضمن هذا العنصر الخصائص التالية:
(اختياري) @xml:lang -
(اختياري) @source -
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>1-2-2-1-1-4-6 <street

الشارع

()ISDIAH
()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،ويتبع عنصر
> ،<locationويستخدم في ذكر تفاصيل االتصال بالمستودع:
الشارع ورقم المبنى ،ويتضمن الخصائص التالية:
(اختياري) @xml:lang -
(اختياري) @source -

مثال:

>1-2-2-1-1-5 <telephone

الهاتف

()ISDIAH
()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،ويختص بذكر تفاصيل
االتصال بالمستودع :رقم الهاتف .وهو يرد في عدة عناصر،
وهي:
><repository
><contact
كما يتضمن الخاصية التالية:
(اختياري) @source -

أن البوابة أكدت على ضرورة توفير كود
الدولة أمام أرقام الهاتف والفاكس ،كما
دعمت التوصية رقم  123الصادرة عن
القطاع الدولي لالتصاالت والتي تقدم
الخطوط اإلرشادية لعرض أرقام الهاتف
وعناوين البريد اإللكتروني وعناوين الويب
في حاالت الطباعة وعلى مواقع الويب
وأي أغراض مماثلة.

مثال:

>1-2-2-1-1-6 <fax

الفاكس

()ISDIAH
()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر أن البوابة أكدت على ضرورة توفير كود
> ،<repositoryويقدم تفاصيل االتصال بالمستودع :رقم الدولة أمام أرقام الهاتف والفاكس ،كما
دعمت التوصية رقم  123الصادرة عن
الفاكس ،ويتضمن هذا العنصر الخاصية التالية:
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(اختياري)  @source -القطاع الدولي لالتصاالت والتي تقدم
الخطوط اإلرشادية لعرض أرقام الهاتف
وعناوين البريد اإللكتروني وعناوين الويب
في حاالت الطباعة وعلى مواقع الويب
وأي أغراض مماثلة.
مثال:

>1-2-2-1-1-7 <email

البريد اإللكتروني

()ISDIAH
()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،ويستخدم في تحديد
تفاصيل االتصال بالمستودع عن طريق البريد اإللكتروني ،ويرد
في عدة عناصر ،وهي:
><repository
><contact
كما يتضمن هذا العنصر الخصائص التالية:
(إلزامي) – @href
(اختياري) @xml:lang -
(اختياري) @source -

أن البوابة دعمت التوصية رقم 123
الصادرة عن القطاع الدولي لالتصاالت
والتي تقدم الخطوط اإلرشادية لعرض
أرقام الهاتف وعناوين البريد اإللكتروني
وعناوين الويب في حاالت الطباعة وعلى
مواقع الويب وأي أغراض مماثلة.
ومن الجدير بالذكر ان البوابة تسمح
بإضافة رابط يتضمن قيمة افتراضية،
وهي ،" Send an e-mail" :وتختلف
هذه العبارة حسب لغة واجهة االستخدام.

مثال:

> 1-2-2-1-1-8 <webpageالموقع اإللكتروني

()ISDIAH
()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،ويستخدم في تحديد
الموقع اإللكتروني .ويرد هذا العنصر في عدة عناصر ،وهي:
><repository
><searchroom
><library
><restorationlab
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إن البوابة تسمح بإضافة رابط يتضمن قيمة
افتراضية ،وهي:
""Go to the website
وتختلف هذه العبارة حسب لغة واجهة
االستخدام.

ويتضمن الخصائص التالية:

><reproductionser
><exhibition
><toursSessions
><otherServices

(إلزامي) @href -
(اختياري) @xml:lang -
(اختياري) @source -

مثال:

>1-2-2-1-1-9 <directions

المواقع العامة

()ISDIAH

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،يتبع عنصر
> ،<repositoryتتمثل مهمته في توضيح االتجاهات إلى
المستودع ،كما يسمح هذا العنصر بإضافة رابط يتضمن إشارة إلى
مزيد من المعلومات عن االتجاهات مثل وسائل النقل العام.
ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
اختياري <citation> -
ويتضمن الخصائص التالية:
(اختياري) @xml:lang -
(اختياري) @source -

مثال:

>1-2-2-1-1-10 <repositorhist

تاريخ الجهة

()ISDIAH

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،يتبع عنصر نظرا إللغاء عنصر (اللوائح والتشريعات)
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المعنية بحفظ
المقتنيات
األرشيفية

()EAG 0.2

> ،<repositoryيستخدم في تحديد تاريخ الجهة األرشيفية ،الوارد في ( )ISDIAHفضلت البوابة على
إضافة معلومات عن اللوائح والتشريعات
ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
إلزامي  <descriptiveNote> -في هذا العنصر فضال عن تسجيل أية
معلومات خاصة بتاريخ الجهة.

مثال:

1-2-2-1-1-11
><repositorfound

تأسيس الجهة

()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،يتبع عنصر
> ،<repositoryويتيح معلومات عن تاريخ تأسيس الجهة،
ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
إلزامي <date> -
إلزامي <rule> -

مثال:

>1-2-2-1-1-11-1 <rule

القواعد

()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي إلزامي يمكن تكراره ،يشير إلى القواعد
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القانونية المطبقة داخل المستودع ،ويرد في عدة عناصر ،وهي:
><repositorfound
><repositorsup
ويتضمن هذا العنصر الخصائص التالية:
(اختياري) @xml:lang -
(اختياري) @source -
مثال:

>1-2-2-1-1-12 <repositorsup

االستبعاد

()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،يتبع عنصر
> ،<repositoryويقدم معلومات عن إجراءات االستبعاد داخل
الجهة (تاريخ وقواعد تطبيقها) ،ويتضمن العناصر الفرعية
التالية:
إلزامي <date> -
إلزامي <rule> -

مثال:

>1-2-2-1-1-13 <buildinginfo

معلومات عن
المباني

()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،يتبع عنصر
> ،<repositoryويشير إلى معلومات مفصلة عن مباني الجهة،
ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
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>1-2-2-1-1-13-1 <building

المباني

()EAG 0.2

اختياري <building> -
اختياري <repositorarea> -
اختياري <lengthshelf> -
هذا عنصر فرعي اختياري ال يمكن تكراره ،يتبع عنصر
> ،<buildinginfoويشير إلى معلومات عن الخصائص العامة
لمباني الجهة.
ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
إلزامي <descriptiveNote> -

مثال:

>1-2-2-1-1-13-2 <repositorarea

>1-2-2-1-1-13-2-1 <num

مساحة المستودع

()EAG 0.2

العدد أو الكمية

()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،يتبع عنصر
> ،<buildinginfoويحتوي على معلومات عن مساحة
المستودع داخل المبنى ،ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
إلزامي <num> -
هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،يسمح بتوفير العدد أو
الكمية وذلك وفقا للعنصر الذي يتبعه ،فهو يذكر فيه وحدة القياس
للعدد أو الكمية .وهذا العنصر يرد في عدة عناصر ،وهي:
><repositorarea
><lengthshelf
><extent
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><workplaces
><computerPlaces
><microfilmPlaces
><monographicpub
><serialpub
ويتضمن الخصائص التالية:
)إلزامي( – @unit
)اختياري( @source -
مثال:

>1-2-2-1-1-13-3 <lengthshelf

حجم الرفوف

()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،يتبع عنصر
> ،<buildinginfoيقدم معلومات حول حجم الرفوف ،ويتضمن
العنصر الفرعي التالي:
إلزامي <num> -

مثال:

>1-2-2-1-1-14 <adminhierarchy

الهيكل اإلداري

()ISDIAH
()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،يتبع عنصر يستخدم هذا العنصر في البوابة لتوفير الحد
> ،<repositoryتتمثل مهمته في تقديم الهيكل اإلداري للجهة ،األدنى من المعلومات عن الهيكل اإلداري
للجهة األرشيفية .حيث يتم ذكر كل وحدة
ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
إلزامي  <adminunit> -من الوحدات اإلدارية ومعلومات عنها.
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وإذا كانت للجهة عدة مستودعات ،ولكل
مستودع معرف مستقل يجب إنشاء وصف
منفصل لكل مستودع والربط بينها من
خالل عنصر (> )<eagRelationوصف
الجهة ذات الصلة".
> 1-2-2-1-1-14-1 <adminunitوحدة إدارية داخل
الجهة

()EAG 0.2

هذذذذذذذذذا عنصذذذذذذذذر فرعذذذذذذذذي إلزامذذذذذذذذي يمكذذذذذذذذن تكذذذذذذذذراره ،يتبذذذذذذذذع
عنصذذذر> ،<adminhierarchyويشذذذير إلذذذى وحذذذدة مذذذن الهيكذذذذل
اإلداري ،ويتضمن الخصائص التالية:
اختياري @xml:lang -
اختياري @source -

مثال:

المقتنيات
>1-2-2-1-1-15 <holdings
األرشيفية وغيرها

()ISDIAH

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،يتبع عنصر
> ،<repositoryيهدف إلى تقديم معلومات عن المقتنيات
األرشيفية وغيرها داخل الجهة ،لكن التفاصيل الكاملة ترد في
تسجيلة وصف المقتنيات األرشيفية بصيغة ( ،)EADويتضمن
العناصر الفرعية التالية:
اختياري <descriptiveNote> -
اختياري <dateSet> -
اختياري <date> -
اختياري <dateRange> -
اختياري <extent> -
اختياري <actingMaintenanceForGroup> -

مثال:
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>1-2-2-1-1-15-1 <extent

حجم المقتنيات

()ISDIAH
()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،يتبع عنصر
>.<holdings
ويشير هذا العنصر إلى معلومات حول حجم المقتنيات األرشيفية.
ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
إلزامي <num> -

مثال:
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المسئول عن
1-2-2-1-1-15-2
> <actingMaintenanceForGroupالحفظ المادي لعدة
مستودعات

1-2-2-1-1-15-2-1
><actingMaintenanceFor

المسئول عن
الحفظ المادي
لمستودع ما

جديد

جديد

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،يتبع عنصر
> .<holdingsوهو عنصر مغلف يجمع معلومات عن أسماء
ومواقع مستودعات أخرى ،تتولى الجهة -التي يتم وصفها -مهمة
حفظ وثائقها وضبطها ،أي تقوم بدور المسئول عن حفظ الوثائق
وضبطها ،ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
إلزامي <actingMaintenanceFor> -
هذا عنصر فرعي إلزامي يمكن تكراره ،يتبع عنصر
> ،<actingMaintenanceForGroupيقدم معلومات عن اسم وموقع
مستودع ما ،تتولى الجهة -التي يتم وصفها -مهمة حفظ وثائقه
وضبطها ،أي تقوم بدور المسئول عن حفظ الوثائق وضبطها،
ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
اختياري <nameEntry> -
اختياري <placeEntry> -

مثال:

1-2-2-1-1-15-2-1-1
><nameEntry

اسم الكيان

()EAC-CPF

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،يشير إلى اسم شخص
أو جهة ،ويتم ذكر االسم الرسمي ،أو اسم مختصر أو اسم بديل أو
بأي شكل آخر ،ويرد في عدة عناصر ،وهي:
><actingMaintenanceFor
><contact
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حددت البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر،
وهي:
رسمي Authorized
بديل Alternative
مختصر Abbreviation

كما يتضمن العناصر الفرعية التالية:
إلزامي <part> -
اختياري><useDates
اختياري <authorizedForm> -
اختياري <alternativeForm> -
فضال عن الخاصية التالية:
اختياري – @localType
مثال:

>1-2-2-1-1-15-2-1-1-1 <part

جزء من األسم

()EAC-CPF

هذا عنصر فرعي إلزامي يمكن تكراره ،يتبع عنصر
> ،<nameEntryويستخدم للتمييز بين أنواع مختلفة من
الكيانات اسم جهة أو اسم شخص...إلخ .ويتضمن الخصائص
التالية:
اختياري @xml:lang -
اختياري @source -
اختياري @localType -

مثال:

1-2-2-1-1-15-2-1-1-2
><authorizedForm

قواعد كتابة
األسماء الرسمية

()EAC-CPF

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،يتبع عنصر
> ،<nameEntryيتيح القواعد المستخدمة في كتابة األسماء
الرسمية.

مثال:
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حددت البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر،
وهي:
اسم هيئة اعتبارية Corpname
اسم عائلة Famname
اسم شخص Persname

1-2-2-1-1-15-2-1-1-3
><alternativeForm

قواعد كتابة
األسماء البديلة

()EAC-CPF

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر
> ،<nameEntryويختص بذكر القواعد المستخدمة في كتابة
األسماء الرسمية.

مثال:

1-2-2-1-1-15-2-1-2
><placeEntry

اسم المكان

()EAC-CPF

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،يشير إلى مجموعة من
المعلومات المتعلقة باسم المكان ورمز الدولة وموقعها الجغرافي
من خالل تحديد خطوط الطول والعرض..إلخ ،ويرد في عدة
عناصر ،وهي:
><actingMaintenanceFor
><resourceRelation
ويتضمن الخصائص التالية:
اختياري @countryCode -
اختياري @latitude> -
اختياري @localType -
اختياري @longitude -
اختياري @scriptCode -
اختياري @source -
اختياري @transliteration -
اختياري @vocabularySource -
اختياري @xml:lang -

مثال:

36

>1-2-2-1-1-16 <timetable

مواعيد العمل
واألجازات داخل
الجهة

>1-2-2-1-1-16-1 <opening

مواعيد العمل

>1-2-2-1-1-16-2 <closing

مواعيد األجازات

()ISDIAH
()EAG 0.2

()ISDIAH
()EAG 0.2

()ISDIAH
()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،وهو يتبع عنصر
> ،<repositoryويختص بذكر مواعيد العمل ومواعيد
األجازات داخل الجهة ،ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
إلزامي <opening> -
اختياري <closing> -
هذا عنصر فرعي إلزامي يمكن تكراره ،ويتبع عنصر
> ،<timetableويشير إلى معلومات عن مواعيد العمل داخل
الجهة ،ومتى تكون مفتوحة للجمهور ،ويتضمن الخصائص
التالية:
اختياري @xml:lang -
اختياري @source -
هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر
> ،<timetableويشير إلى معلومات حول مواعيد أجازات
الجهة وإغالقها أمام الجمهور ،ويتضمن الخصائص التالية:
اختياري @xml:lang -
اختياري @source -

مثال:
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الشروط
والمتطلبات
الخاصة باإلتاحة
واالستخدام

()EAG 0.2

>1-2-2-1-1-17-1 <restaccess

شروط اإلتاحة

()ISDIAH

>1-2-2-1-1-17-2 <termsOfUse

شروط االستخدام

>1-2-2-1-1-17 <access

()ISDIAH

()EAG 0.2

جديد

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر ،وهو يتبع عنصر
> ،<repositoryويتيح معلومات حول الشروط التي تنظم عملية
اإلتاحة بالجهة ،ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
اختياري <restaccess> -
اختياري <termsOfUse> -
كما يتضمن الخاصية التالية:
إلزامي @question -
هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر
> ،<accessويغطي هذا العنصر المعلومات المتعلقة بشروط
اإلتاحة الخاصة بالمقتنيات األرشيفية ،مثل "حجز موعد مع
األرشيفي" ،ويتضمن الخصائص التالية:
اختياري @xml:lang -
اختياري @source -
هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر
> ،<accessويختص بتقديم معلومات عن شروط االستخدام
والقوانين األرشيفية المطبقة أو الرسوم المفروضة إلخ ،ويتضمن
الخصائص التالية:
اختياري @xml:lang -
اختياري @href -
اختياري @source -

مثال:

> 1-2-2-1-1-18 <accessibilityتسهيالت الوصول

()ISDIAH
()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي إلزامي يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر
> ،<repositoryويتناول معلومات حول ما إذا كان المستودع
لديه خدمات لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أم ال ،ويتضمن
الخصائص التالية:
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اختياري @xml:lang -
إلزامي @question -
اختياري @source -
من الجدير بالذكر أن هذا العنصر يقابل عنصر
> <handicappedفي نسخة (.) EAG 0.2
مثال:

>1-2-2-1-1-19 <services

الخدمات

جديد

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،وهو يتبع عنصر
> ،<repositoryويتيح المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها
الجهة للمستفيدين ،ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
اختياري <searchroom> -
اختياري <library> -
اختياري <internetAccess> -
اختياري <techservices> -
اختياري <recreationalServices> -

مثال:
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>1-2-2-1-1-19-1 <searchroom

قاعة البحث

()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،وهو يتبع عنصر
> ،<servicesويحتوي على معلومات عن قاعة البحث
والتسهيالت المتاحة بها ،ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
اختياري <contact> -
اختياري <workplaces> -
اختياري <computerPlaces> -
اختياري <microfilmPlaces> -
اختياري <webpage> -
اختياري <photographAllowance> -
اختياري <readersTicket> -
اختياري <advancedOrders> -
اختياري <researchServices> -

مثال:

>1-2-2-1-1-19-1-1 <contact

االتصال

()ISDIAH

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،يقدم تفاصيل االتصال
40

بقسم الخدمات داخل الجهة ،وهو يقابل حقل االتصال في معيار
( ،)ISDIAHوهو يرد في عدة عناصر ،وهي:
><searchroom
><library
><restorationlab
><reproductionser
ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
اختياري <telephone> -
اختياري <email> -
اختياري <nameEntry> -
مثال:

>1-2-2-1-1-19-1-2 <workPlaces

أماكن البحث

جديد

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،وهو يتبع عنصر
> ،<searchroomويشير إلى عدد أماكن البحث (المقاعد) في
قاعة البحث ،ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
إلزامي <num> -

مثال:

1-2-2-1-1-19-1-3
><computerPlaces

أماكن الحاسبات
اآللية

جديد

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،ويتبع عنصر
> ،<searchroomوهو يتيح معلومات عن عدد الحاسبات اآللية
المتوفرة في قاعة البحث ،ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
إلزامي <num> -
اختياري <descriptiveNote> -
41

مثال:

1-2-2-1-1-19-1-4
><microfilmPlaces

أماكن الميكروفيلم

جديد

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،وهو يتبع عنصر
> ،<searchroomويشير إلى عدد أجهزة قراءة الميكروفيلم
المتاحة في قاعة البحث ،ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
إلزامي <num> -

مثال:

1-2-2-1-1-19-1-5
><photographAllowance

شروط التصوير
الفوتوغرافي

جديد

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،وهو يتبع عنصر تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر،
> ،<searchroomويشير إلى مدى السماح بالتصوير وهي:
No
الفوتوغرافي داخل قاعة البحث.
Yes
تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر ،وهي نعم أو ال أو نعم
)Yes (without flash
بدون فالش.

مثال:

1-2-2-1-1-19-1-6
><readersTicket

بطاقات القراء

()ISDIAH

هذذذا عنصذذر فرعذذي اختيذذاري يمكذذن تكذذراره ،وهذذو يتبذذع عنصذذر
> ،<searchroomويوضذذح الشذذروط المتعلقذذة بإصذذدار بطاق ذات
القراء داخل الجهة ،ويتضمن الخصائص التالية:
اختياري @xml:lang -
اختياري @href -
اختياري @source -

مثال:
42

1-2-2-1-1-19-1-7
><advancedOrders

طلبات المستفيدين

جديد

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر
> ،<searchroomويشير إلى طلبات المستفيدين لحجز الوثائق
من خالل اإلنترنت ،ويتضمن الخصائص التالية:
اختياري @xml:lang -
اختياري @href -
اختياري @source -

مثال:

1-2-2-1-1-19-1-8
><researchServices

الخدمات البحثية

()ISDIAH

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر
> ،<searchroomويتضمن معلومات عن أي خدمات إضافية
منصوص عليها من قبل قاعة البحث ،ويتضمن العنصر الفرعي
التالي:
إلزامي <descriptiveNote> -

مثال:
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المكتبة

() EAG 0.2

1-2-2-1-1-19-2-1
><monographicpub

المنشورات
المتخصصة

() EAG 0.2

1-2-2-1-1-19-2-2
><serialpub

المنشورات
الدورية

() EAG 0.2

>1-2-2-1-1-19-2 <library

هذا عنصر فرعي اختياري ال يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر،
> ،<servicesويقدم هذا العنصر معلومات حول ما إذا كان هناك وهي:
No
مكتبة في الجهة أم ال .ويمكن إضافة بعض المعلومات اختياريا
Yes
حول مقتنيات المكتبة ،ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
اختياري <contact> -
اختياري <webpage> -
اختياري <monographicpub> -
اختياري <serialpub> -
كما يتضمن الخاصية التالية:
إلزامي @question -
هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،وهو يتبع عنصر
> ،<libraryويساعد في تحديد عدد المنشورات المتخصصة في
المكتبة ،ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
إلزامي <num> -
هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،وهو يتبع عنصر
> ،<libraryويشير إلى عدد المنشورات الدورية في المكتبة،
ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
إلزامي <num> -

مثال:
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1-2-2-1-1-19-3
><internetAccess

إتاحة اإلنترنت

جديد

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،وهو يتبع عنصر تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر،
> ،<servicesويقدم معلومات حول توفر إتاحة اإلنترنت في وهي:
No
الجهة ،باإلضافة إلى التفاصيل حول شروط إتاحة اإلنترنت
Yes
ورسوم استخدامه ،ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
اختياري <descriptiveNote> -
كما يتضمن الخاصية التالية:
إلزامي @question -

مثال:

خدمات النشر
>1-2-2-1-1-19-4 <techservices
والنسخ والتصوير

()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،ويتبع عنصر
> ،<servicesويقدم معلومات حول الخدمات المتاحة بالجهة
(التصوير ووجود معمل للترميم) ،ويتضمن العناصر الفرعية
التالية:
اختياري <restorationlab> -
اختياري <reproductionser> -
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مثال:

1-2-2-1-1-19-4-1
><restorationlab

معمل الترميم

()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،وهو يتبع عنصر تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر،
> ،<techservicesويشير إلى ما إذا كانت الجهة لديها معمل وهي:
No
للترميم داخل الجهة ،ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
Yes
اختياري <descriptiveNote> -
اختياري <contact> -
اختياري <webpage> -
كما يتضمن الخاصية التالية:
إلزامي @question -

مثال:

1-2-2-1-1-19-4-2
><reproductionser

خدمات النسخ

()EAG 0.2

1-2-2-1-1-19-4-2-1

خدمات

()EAG 0.2

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،وهو يتبع عنصر تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر،
> ،<techservicesويتيح معلومات حول ما إذا كانت الجهة تقدم وهي:
No
خدمات النسخ بشكل عام أم ال
Yes
ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
اختياري <descriptiveNote> -
اختياري <contact> -
اختياري <webpage> -
اختياري <microformser> -
اختياري <photographser> -
اختياري <digitalser> -
اختياري <photocopyser> -
كما يتضمن الخاصية التالية:
إلزامي @question -
هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،وهو يتبع عنصر تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر،
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><microformser

الميكروفيلم

> ،<reproductionserويتيح معلومات حول توافر خدمات وهي:
الميكروفيلم في الجهة ،وعادة ما يتضمن هذا العنصر قيمة :ال في
حالة عدم توافر خدمات الميكروفيلم أو نعم في حالة توافر خدمات
الميكروفيلم ،ويتضمن الخاصية التالية:
إلزامي @question -
هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،وهو يتبع عنصر تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر،
> ،<reproductionserويقدم معلومات حول توافر خدمات وهي:
No
التصوير الفوتوغرافي في الجهة ،وعادة ما يتضمن هذا العنصر
Yes
قيمة :ال في حالة عدم توافر خدمات التصوير الفوتوغرافي أو نعم
في حالة توافر خدمات التصوير الفوتوغرافي ،ويتضمن الخاصية
التالية:
إلزامي @question -
هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،ويتبع عنصر تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر،
> ،<reproductionserوهو يتيح معلومات حول توافر خدمات وهي:
No
النسخ الرقمي في الجهة ،وعادة ما يتضمن هذا العنصر قيمة :ال
Yes
في حالة عدم توافر خدمات النسخ الرقمي أو نعم في حالة توافر
خدمات النسخ الرقمي ،ويتضمن الخاصية التالية:
إلزامي @question -
هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،وهو يتبع عنصر تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر،
> ،<reproductionserويتيح معلومات حول توافر خدمات وهي:
No
التصوير في الجهة ،وعادة ما يتضمن هذا العنصر قيمة :ال في
Yes
حالة عدم توافر خدمات التصوير أو نعم في حالة توافر خدمات
التصوير ،ويتضمن الخاصية التالية:
إلزامي @question -
No
Yes

1-2-2-1-1-19-4-2-2
><photographser

خدمات التصوير
الفوتوغرافي

()EAG 0.2

1-2-2-1-1-19-4-2-3
><digitalser

خدمات النسخ
الرقمي

()EAG 0.2

1-2-2-1-1-19-4-2-4
><photocopyser

خدمات التصوير

()EAG 0.2

مثال:

 1-2-2-1-1-19-5الخدمات الترفيهية
><recreationalServices

جديد

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،وهو يتبع عنصر
> ،<servicesويقدم هذا العنصر معلومات حول الخدمات
اإلضافية المتاحة للجمهور مثل االستراحات والمطاعم،
والمعارض ،والجوالت ،إلخ ،ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
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1-2-2-1-1-19-5-1
><refreshment

االستراحات

()ISDIAH

1-2-2-1-1-19-5-2
><exhibition

المعارض

()ISDIAH

الجوالت

ISDIAH

خدمات أخرى

جديد

1-2-2-1-1-19-5-3
><toursSessions

1-2-2-1-1-19-5-4
><otherServices

اختياري <refreshment> -
اختياري <exhibition> -
اختياري <toursSessions> -
اختياري <otherServices> -
هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،ويتبع عنصر
> ،<recreationalServicesوهو يتيح معلومات حول توافر
مطعم أو كافتيريا أو الخدمات المتاحة بها ،مثل :توافر آلة
القهوة...إلخ .ويتضمن العنصر الفرعي التالي:
إلزامي <descriptiveNote> -
هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر
> ،<recreationalServicesويقدم معلومات حول المعارض التي
أقيمت من قبل أو المقرر إقامتها فيما بعد مع إمكانية تقديم
معلومات إضافية مثل ذكر إذا كان بالجهة قاعة محددة إلقامة
المعارض ،ويتضمن هذا العنصر العناصر الفرعية التالية:
اختياري <descriptiveNote> -
اختياري <webpage>-
هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر
> ،<recreationalServicesويتيح هذا العنصر المعلومات
حول مدى قيام الجهة بإعداد جوالت إرشادية للمستفيدين ،وإقامة
دورات تشرح كيفية البحث في وسائل اإليجاد داخل األرشيف مع
إمكانية تقديم معلومات إضافية ،ويتضمن العناصر الفرعية
التالية:
اختياري <descriptiveNote> -
اختياري <webpage>-
هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر
> ،<recreationalServicesويختص هذا العنصر بإتاحة أي
خدمات إضافية مقدمة داخل الجهة :الخدمات التعليمية ويوم
الوثيقة ،ويوم التراث ،إلخ ،ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
اختياري <descriptiveNote> -
اختياري <webpage>-

مثال:
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حقل العالقات Relations Area
>1-3 <relations

العالقات

()EAC-CPF
()ISDIAH

هذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر ،ويتبع عنصر >،<eag
وهو عنصر مغلف يقدم معلومات عن عالقة أو أكثر بين الجهة
الموصوفة وغيرها من الجهات والمقتنيات األرشيفية ،ويتضمن
العناصر الفرعية التالية:
اختياري <resourceRelation> -
اختياري <eagRelation> -
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>1-3-1 <resourceRelation

>1-3-1-1 <relationEntry

العالقة بين
المصادر

العنوان واالسم
الرسمي للمصدر

> 1-3-2 <eagRelationوصف الجهة ذات
الصلة

()EAC-CPF
()ISDIAH

()EAC-CPF
()ISDIAH

جديد

هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر
> ،<relationsويحدد العالقة بين المصادر والجهة التي يتم
وصفها .والمصادر قد تكون مادة أرشيفية ،أو شخص أو جهة أو
بوابة موضوعية وما إلى ذلك ،ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
اختياري <relationEntry> -
اختياري <descriptiveNote> -
اختياري <dateSet> -
اختياري <date> -
اختياري <dateRange> -
اختياري <placeEntry> -
ويتضمن الخصائص التالية:
إلزامي @resourceRelationType -
اختياري @lastDateTimeVerified -
اختياري @href -
هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،ويختص بتحديد العنوان
أو االسم الرسمي للمصدر ،وهو يرد في عدة عناصر ،وهي:
><resourceRelation
><eagRelation
ويتضمن الخصائص التالية:
اختياري @localType -
اختياري @scriptCode -
اختياري @xml:lang -
اختياري @source -
هذا عنصر فرعي اختياري يمكن تكراره ،وهو يتبع عنصر
> ،<relationsوتتمثل مهمته في توضيح ما إذا كانت الجهة ذات
الصلة لها تسجيلة وصف ( ،)EAGوهذا العنصر يستخدم لربط
هذه التسجيالت ،ويتضمن العناصر الفرعية التالية:
اختياري <relationEntry> -
اختياري <descriptiveNote> -
اختياري <dateSet> -
اختياري <date> -
اختياري <dateRange> -

مثال:
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تم إدخال هذا العنصر في هذا المعيار لكي
يستخدم في حالة إن الجهة الموصوفة يكون
لها عدة مستودعات ،ولكل مستودع معرف
مستقل وفي هذه الحالة يجب إنشاء وصف
منفصل لكل مستودع والربط بينها من
خالل هذا العنصر.

الخصائص Attributes
@audience
@xmlns

@xml:lang

الجمهور
معيار الميتاداتا

هذه الخاصية إلزامية تتبع عنصر > ،<eagوتشير إلى ما إذا كان
الوصف متاحا لجميع المستفيدين أو الستخدام الموظفين داخل
الجهة.
هذه خاصية إلزامية تشير إلى موقع معيار الميتاداتا على
اإلنترنت ،ويساعد هذا بشكل كبير على الثبات في المصطلحات
المستخدمة للداللة على عناصر الميتاداتا.

تستخدم البوابة تلقائيا القيمة االفتراضية:
External internal
http://www.archivesportaleurope.net/Portal/profil
es/eag_2012/

توضح هذه الخاصية اللغة المستخدمة في
العنصر الموصوف وعادة ما يستخدم في
حالة اختالف اللغة عن لغة تسجيلة
الوصف ،وتعتمد على معيار (،)ISO 639
وهذه الخاصية اختيارية وترد في عدة
عناصر ،وهي:

اللغة

 ><agencyName> - <p> - <agent<language>- <script>-<citation> -
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<term> - <date> - <fromDate> <toDate> - <sourceEntry> <autform> - <parform> <nonpreform> - <useDates><repositoryName>- <country> <firstdem> - <secondem><municipalityPostalcode> <localentity>- <street>- <email> <webpage>- <directions>- <rule><adminunit>- <part><placeEntry>- <opening><closing>- <restaccess><termsOfUse>- <accessibility> <readersTicket> <advancedOrders> <relationEntry>

هذه الخاصية توفر معلومات عن المصدر المرتبط بالعنصر
: وهي، وهذه الخاصية اختيارية وترد في عدة عناصر،الواردة فيه

المصدر

@source

<recordId> - <otherRecordId> - <agencyCode> <otherAgencyCode> - <p> - <agent> <eventDateTime> - <language> - <script> <abbreviation> - <citation> - <term> - <date> <fromDate> - <toDate> - <sourceEntry> <repositorid> - <otherRepositorId> - <autform> <parform> - <nonpreform> - <useDates> <repositoryName> - <country> - <firstdem> <secondem> - <municipalityPostalcode> <localentity> - <street> - <telephone> - <fax> <email> - <webpage> - <directions> - <rule> - <num>
- <adminunit> - <part> - <placeEntry> - <opening> <closing> - <restaccess> - <termsOfUse> <accessibility> - <readersTicket> - <advancedOrders>
- <relationEntry>

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخاصية توفر معلومات جميع
)EAG( المصادر الذي اعتمد عليها في إعداد محتوى التسجيلة
.>control< > التابع لعنصرsource< وذلك مع العنصر
هذه خاصية اختيارية تسمح بالتمييز أو التضييق بين دالالت بعض حددت البوابة لمجموعة من العناصر قيم
افتراضية لهذه الخاصية ويتضح ذلك فيما
: وهي، وترد في عدة عناصر،العناصر
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النوع

@localType

> - <otherRecordIdيلي:
>- <otherAgencyCode
>- <localControl
>- <date
>- <dateRange
>- <location
>- <nameEntry
>- <part
>- <placeEntry
>- <relationEntry

>- <location
القيمة افتراضية لهذا العنصر ،هي:
visitors address.
>- <nameEntry
القيمة افتراضية لهذا العنصر ،هي:
رسمي Authorized
بديل Alternative
مختصر Abbreviation
>- <part
القيمة افتراضية لهذا العنصر ،هي:
اسم هيئة اعتبارية Corpname
اسم عائلة Famname
اسم شخص Persname
تتيح نموذج موحد لكتابة التاريخ والوقت،
وهو:
2009-12-31,
2009,
2009-12,
2009-12-31 T23:59:59.
تختص هذه الخاصية بكتابة اللغة وفقا
لمعيار (.)ISO 639
يذكر رمز الخط وفقا لمعيار ( ISO
 )15924على سبيل المثال الخط العربية
رمزها ()Arab
تتيح نموذج موحد لكتابة التاريخ والوقت،
وهو:
2009-12-31,
2009,
2009-12,
2009-12-31 T23:59:59.

الوقت والتاريخ

هذه الخاصية اختيارية ،تختص بكتابة التاريخ والوقت ،وترد في
العنصر التالي:
><eventDateTime

@languageCode

كود اللغة

هذه الخاصية إلزامية تختص بكتابة كود اللغة المستخدمة ،وترد
في العنصر التالي:
><language

@scriptCode

كود الخط

هذه الخاصية اختيارية تختص كود الخط المستخدم ،وترد في
العنصر التالي:
<>script
هذه الخاصية اختيارية ،تتيح آخر موعد أو تاريخ يخص البيانات
الواردة في العنصر ،وترد في العناصر التالية:
><citation
><term
><source
><resourceRelation
><eagRelation
هذه الخاصية اختيارية ،تتمثل مهمتها في تحديد الموقع اإللكتروني

@standardDateTime

@lastDateTimeVerified

@href

البريد اإللكتروني
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للعنصر ،وترد في العناصر التالية:

@transliteration

القواعد

@standardDate

التاريخ المعياري

@notBefore

التاريخ السابق

><citation
><source
هذه الخاصية إلزامية مع هذا العنصر><email
هذه الخاصية إلزامية مع هذا العنصر><webpage
><termsOfUse
><readersTicket
><advancedOrders
><resourceRelation
><eagRelation
تحدد هذه الخاصية االتفاقيات أو القواعد التي تفرض طريقة
التحويل من خط إلى آخر ،وهذه الخاصية اختيارية ترد في
العناصر التالية:
><term
><sourceEntry
><placeEntry
تتيح هذه الخاصية نموذج موحد لكتابة التاريخ ،مثل تاريخ البحث،
وهو:
2009-12-31
2009
2009-12
وهذه الخاصية اختيارية ،وترد في العناصر التالية:
><date
><fromDate
><toDate
هذه الخاصية اختيارية ،وتتيح نموذج موحد لكتابة التاريخ  ،وهو:
2009-12-31
2009
2009-12
وتختص هذه الخاصية بذكر التواريخ غير المؤكدة ،وترد في
العناصر التالية:
<>date
<>fromDate
<>toDate
وتستخدم مع الخاصية التالية:
54

@notAfter

@countrycode

التاريخ الالحق

كود الدولة

@repositorycode

كود المستودع

@latitude

خط العرض

@longitude

خط الطول

@standardDate
هذه الخاصية اختيارية ،وتتيح نموذج موحد لكتابة التاريخ  ،وهو:
2009-12-31
2009
2009-12
وتختص هذه الخاصية بذكر التواريخ المؤكدة ،وترد في العناصر
التالية:
<>date
<>fromDate
<>toDate
وتستخدم مع الخاصية التالية:
@standardDate
هذه الخاصية إلزامية ،تحدد كود الدولة وفقا لمعيار (ISO 3166-
 )1لتمثيل أسماء البلدان ،وترد في العنصر التالي:
><repositorid
هذه الخاصية اختيارية ،تحدد كود المستودع وفقا لمعيار  ISOومن الجدير بالذكر أن البوابة تنشئ تلقائيا
 15511المحدد القياسي الدولي للمكتبات والهيئات ذات الصلة ،رمز المستودع استنادا على المعرف الوارد
في العنصر < ،>otherRecordIdوإذا
وترد في العنصر التالي<repositorid> :
كان المعرف الوارد به غير متوافق مع
معيار ( )ISO 15511سيتم إنشاء معرف
فريد وتلقائي في هذه الخاصية ،ويتكون هذا
المعرف من الكود المذكور في الخاصية
 @countrycodeباإلضافة إلى  11رقما
تصاعديا.
تستخدم هذه الخاصية في تحديد خط العرض بناء على تفاصيل
العنوان مثل المدينة ،والشارع ورقم المبنى ،وهذه الخاصية
اختيارية ترد في العناصر التالية:
><location
><placeEntry
وتستخدم دائما مع الخاصية
@longitude
تستخدم هذه الخاصية في تحديد خط الطول بناء على تفاصيل
عنوان مثل المدينة ،والشارع ورقم المبنى،وهذه الخاصية اختيارية
ترد في العناصر التالية:
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><location
><placeEntry
وتستخدم دائما مع الخاصية
@question

سؤال

@unit

وحدة القياس

@vocabularySource

قوائم ضبط
المفردات

@resourceRelationType

نوع العالقة

@eagRelationType

@countryCode

@latitude
هذه الخاصية تستخدم في اإلشارة إلى توافر أو عدم توافر الخدمات تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذه الخاصية،
وهي:
والمرافق ،هذه الخاصية إلزامية ،وترد في العناصر التالية:
No
><access
Yes
><accessibility
><library
><internetAccess
><restorationlab
><reproductionser
><microformser
><photographser
><digitalser
><photocopyser
هذه الخاصية اختيارية ،وتستخدم كوحدة قياس مثل :متر مربع،
المتر الطولي ،عدد الكتب...إلخ ،وترد في العنصر التالي:
><num
هذه الخاصية اختيارية تستخدم لضبط المفردات المستخدمة في
العناصر ،وترد في العناصر التالية:
><term
><placeEntry
هذه الخاصية إلزامية ،وتهدف إلى تحديد العالقة بين الجهة
الموصوفة وغيرها من المصادر ،وترد في العنصر التالي:
><resourceRelation

طبيعة العالقة

هذه الخاصية إلزامية ،وتهدف إلى تحديد طبيعة العالقة هل هرمية
– تكاملية -ترابطية ..إلخ ،.وترد في العنصر التالي:
<>eagRelation

كود الدولة

هذه الخاصية اختيارية وتحدد رمز الدولة وفقا لمعيار ( ISO
 )3166-1لتمثيل أسماء البلدان ،وترد في العنصر التالي:
><placeEntry
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