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 1 (EAG 2012وصف الجهات األرشيفية المكود ) مكتبة التيجان لمعيار
 

 عريبت                                                                                                                                       
   د/ 

 محمد عبد العزيز أمان 
 اتمدرس بقسم المكتبات والمعلوم

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب 

 

 

EAG )معيار وصف الجهات األرشيفية المكود تيجان لمكتبة  شامل تعريب عرضتسعي هذه الورقة إلى 

ويغطي هذا العرض ، 2(The Archives Portal Europe) بوابة األرشيفات األوروبيةالصادر عن ( 2012

 للجهات المعنية بحفظ المقتنيات كامل الالزمة للحصول على وصف  والخصائصالعناصر مجموعة 

 األرشيفية.

لى الذي يحتوي ع (Root element) جذري يطلق عليه عنصرما أو  عنصر رئيسيهذا المعيار من  يتكون

 :وهييتضمن ثالثة عناصر، و (>eag<) هوهذا العنصر وجميع العناصر، 

 عنصر فرعي. 11يتضمن : (<lContro>) عنصر الضبط -

 ، والوصف>identity< التعريف يتضمن عنصرين، وهما : (<eArchguid>) األرشيفي عنصر الدليل -

<desc>. 

  >onresourceRelati<يتضمن عنصرين، وهما العالقة بين المصادر: (<Relations>)عنصر العالقات  -

 >eagRelation< وصف الجهة ذات الصلةو

اصر نومن الجدير بالذكر أن كل عنصر قد يتكون من مجموعة من العناصر الفرعية، وكل عنصر من الع

 من عناصر أصغر وهكذا، فعلى سبيل المثال: الفرعية قد يتكون

، وهذا العنصر في األساس متفرع من عناصر أخري عنصر فرعي 19يتكون من  >repository<عنصر 

 ويتضح ذلك فيما يلي:

1- <eag> وصف الجهات األرشيفية المكود   

1-2 <archguide> األرشيفي الدليل   

1-2-2 <desc> وصف الجهة   

1-2-2-1 <repositories> المستودعات األرشيفية    

1-2-2-1-1 <repository>المستودع األرشيفي                                                               

1-2-2-1-1-1 <repositoryName> – اسم المستودع األرشيفي   

1-2-2-1-1-2 <repositoryRole> – مستوى المستودع األرشيفي 

1-2-2-1-1-3 <geogarea> – المنطقة الجغرافية     

1-2-2-1-1-4 <location> – المكان والعنوان 

1-2-2-1-1-5 <telephone> – الهاتف      

                                                 

 (EAGمعيار وصف الجهات األرشيفية المكود ): الميتاداتا ودورها في العمل األرشيفي" صدر للباحثة دراسة بعنوان -1

 ئق القومية.. تتناول بالتفصيل هذا المعيار مع تطبيقه عمليا على دار الوثا2017ريل (، أب20. مجلة هرمس. )نموذجا

 EAGبعنوان "مكتبة تيجان معيار وصف الجهات األرشيفية المكود )موجزة للمعيار كما صدر أيضا للباحثة ترجمة  -

 متاح على الرابط التالي: .2019 (، يناير1)". المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات. (: تعريب موجز2012

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. 

http://www.apex-project.eu/images/docs/EAG_2012_tag_library.html#e39
http://www.apex-project.eu/images/docs/EAG_2012_tag_library.html#e39
http://www.apex-project.eu/images/docs/EAG_2012_tag_library.html#e48
http://www.apex-project.eu/images/docs/EAG_2012_tag_library.html#e48
http://search.mandumah.com/Record/917538
http://apex-project.eu/index.php/en/outcomes/standards/eag-2012/tag-library
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1-2-2-1-1-6 <fax> – الفاكس 

1-2-2-1-1-7 <email> – لبريد اإللكترونيا      

1-2-2-1-1-8 <webpage> – الموقع اإللكتروني 

1-2-2-1-1-9 <directions> – المواقع العامة     

1-2-2-1-1-10 <repositorhist> – تاريخ الجهة األرشيفية 

1-2-2-1-1-11<repositorfound> –  الجهةتأسيس     

1-2-2-1-1-12 <repositorsup> – االستبعاد 

1-2-2-1-1-13 <buildinginfo> – معلومات عن المباني    

1-2-2-1-1-14 <adminhierarchy> – الهيكل اإلداري 

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

1-2-2-1-1-16 <timetable> – مواعيد العمل واألجازات داخل الجهة  

1-2-2-1-1-17 <access> – ة باإلتاحة واالستخدامالشروط والمتطلبات الخاص   

1-2-2-1-1-18 <accessibility> – تسهيالت الوصول 

1-2-2-1-1-19 <services> – الخدمات 

 

عناصر ، تم تجميعها وشرحها بعد االنتهاء من شرح جميع الخاصية 42يتكون هذا المعيار من وأخيرا 

 للمعيار. الرئيسية والفرعية

، حيث يذكر عن كل ( 2012EAG)وصف الجهات األرشيفية المكود لمعيار  التيجانوفيما يلي عرض لمكتبة 

في بوابة  للعنصر القيمة االفتراضية -الوصف- 3أصل العنصر -المسمى العربي -عنصر أو خاصية )االسم

 :مثال( -األرشيفات األوروبية
  

                                                 

 يتضمن هذا القسم مصدر العنصر، هل هو عنصر جديد أم ال، وقد تم حصر المصادر فيما يلي: -3

 (.EAG 0.2* النسخة األولى من وصف الجهات األرشيفية )

 (.ISDIAH* المعيار الدولي لوصف الجهات المعنية بحفظ المقتنيات األرشيفية )

 (EAC-CPFلعائالت )وا، واألشخاص لكيانات االعتبارية،ل -السياق األرشيفي المكود* 

 * عنصر جديد أضيف إلى هذه النسخة.
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 وبيةألور افات بوابة األرشي يف للعنصر القيمة االفرتاضية الوصف أصل العنصر املسمى العريب اخلاصيةاسم العنصر/ 
Archives Portal Europe 

 Root Element األساسيعنصر ال

1- <eag> 
وصف الجهات 

 األرشيفية المكود

EAG 0.2 على جميع العناصر  ي( الذي يحتوجذريهذا العنصر األساسي )ال

ال يمكن إلزامي ومن ثم يمكن تعريفه بأنه عنصر  األخرى،

األرشيفية  مع مقتنياتها وصف الجهات يشير إلى بداية، وتكراره

EAG وفقا لمعيار وصف الجهات األرشيفية المكود )وذلك 

يتكون هذا العنصر من مجموعة من و (.XMLبصيغة )( 2012

 العناصر الفرعية، وهي:

<control>  عنصر إلزامي  

<archguide> عنصر إلزامي 

<relations> عنصر اختياري   

 وعة من الخصائص وهي:كما يتكون هذا العنصر من مجم

@audience - (الجمهور )إلزامي 

 @xmlns – (إلزامي)   معيار الميتاداتا 

 

  

 مثال

 

 Control Areaالضبط  عنصر

1-1 <control> 
-(EAC-CPF) الضبط

(ISDIAH) 
 .<eag>يتبع عنصر  هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر

من خالل ذكر كل ما  في ضبط تسجيلة الوصف تهوتتمثل مهم

إنشاءها،  خيتعلق بإنشاء تسجيلة الوصف والمسئول عنها وتاري

يحتوي على و، (ISDIAHيقابل حقل الضبط في معيار )و

 ة، وهي:مجموعة من العناصر الفرعي

<recordId> إلزامي 

 

http://www.apex-project.eu/images/docs/EAG_2012_tag_library.html#tl2
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<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) 

، <control>غير مكرر يتبع عنصر  هذا عنصر فرعي إلزامي

يحدد معرف فريد للوصف، ويتضمن هذا العنصر خاصية و

 اختيارية، وهي:

(@sourceتستخد ) م في تحديد المصدر الذي اعتمد عليه في

 إعداد المعرف.

لمعرف القياسي للوصف بشكل يتم إنشاء ا

المحدد القياسي  معيارويعتمد على تلقائي، 

 الدولي للمكتبات والهيئات ذات الصلة

(ISO 15511 ) لكي يتم تحديد معرف ،

 .فريد

 مثال:

 
 مثال:

 

1-1-2 <otherRecordId>   معرف قياسي

 آخر للوصف

 

(EAC-CPF) 
يتبع عنصر يمكن تكراره، وهو  اختياري هذا عنصر فرعي

<control> للوصف ويستخدم آخر ، ويهدف إلى تحديد معرف

 على النطاق المحلي.

  ويتضمن هذا العنصر الخصائص التالية: 

@ - localType )اختياري ( 

صف بالتمييز بين المعرف القياسي للوهذه خاصية اختيارية تسمح 

ق الذي يستخدم على النطاق الدولي والمعرف القياسي على النطا

رف المحلي، وإذا استخدمت هذه الخاصية قيمة نعم سيتم نسخ المع

 ووضعه هنا. <recordId>القياسي للوصف

 أما في حالة أن تكون القيمة ال فيتم وضع معرف آخر.

 - @source )اختياري ( 

 

 مثال:

 

1-1-3 <maintenanceAgency>  لجهة التي أعدت ا

 الوصف

(EAC-CPF) 

(ISDIAH) 

، <control>يتبع عنصر  غير مكرر إلزامي هذا عنصر فرعي

 ،الجهة المسئولة عن إنشاء الوصف ونشرهويهدف إلى تحديد 

  ويتضمن هذا العنصر العناصر الفرعية التالية: 

<agencyCode> إلزامي 

 <agencyName> إلزامي   

 <otherAgencyCode>  اختياري  

<descriptiveNote> اختياري   

يستخدم اسم الجهة التي يتم وصفها يتم 

 باعتبارها الجهة التي أعدت الوصف.
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1-1-3-1 <agencyCode>   المعرف القياسي

لجهة التي أعدت ل

 الوصف

(EAC-CPF) 

 (ISDIAH) 

يتبع عنصر مكرر  غيرهذا عنصر فرعي إلزامي 

<maintenanceAgency> تحديد المعرف  يتتمثل ف مهمته، و

ويتضمن هذا  ،المسئولة عن إنشاء الوصف ونشره القياسي للجهة

 source@ العنصر خاصية اختيارية، وهي: 

يتم تحديد المعرف القياسي للجهة بشكل 

تلقائي استنادا على المعلومات الواردة في 

 الوصف.

 

1-1-3-2 <agencyName> لجهة التي اسم ا

 أعدت الوصف

(EAC-CPF) 

 (ISDIAH) 

يتبع عنصر غير مكرر هذا عنصر فرعي إلزامي 

<maintenanceAgency>  المسئولة  ةالجهد تحدي، ويهدف إلى

ويتضمن هذا العنصر الخصائص  ،عن إنشاء الوصف ونشره

 التالية:

@source  )اختياري ( 

@xml:lang  )اختياري ( 

 

1-1-3-3 <otherAgencyCode>   معرف قياسي

لجهة التي آخر ل

 أعدت الوصف

(EAC-CPF) 
يتبع نصر فرعي اختياري يمكن تكراره، وهذا ع

تحديد في ه مهمتوتتمثل   <maintenanceAgency>عنصر

المسئولة عن إنشاء الوصف ونشره،  معرف قياسي بديل للجهة

  ويتضمن هذا العنصر الخصائص التالية: 

@localType )اختياري ( 

@source )اختياري ( 

 

1-1-3-4 <descriptiveNote> الوصف ةمالحظ (EAC-CPF) 

 (ISDIAH) 

يقدم معلومات ومواصفات إضافية، في شكل  مغلفعنصر هو 

عنصر فرعي ، وهو <p> إلزامي نصي داخل عنصر فرعي

  عدة عناصر:يرد في غير مكرر، و اختياري
<maintenanceAgency> 
<languageDeclaration> 
<conventionDeclaration> 
<localTypeDeclaration> 
<source> 
<repository> 
<repositorhist> 
<building> 
<holdings> 
<computerPlaces> 
<researchServices> 
<internetAccess> 
<restorationlab> 
<reproductionser> 
<refreshment> 
<exhibition> 
<toursSessions> 
<otherServices> 
<resourceRelation> 
<eagRelation> 

 

http://www.apex-project.eu/images/docs/EAG_2012_tag_library.html#e118
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 ويتضمن هذا العنصر الخاصية التالية: 

 @xml:lang 

ومن الجدير بالذكر أن هذا العنصر اختياري بشكل عام، لكنه 

 إجباري مع العناصر التالية: 

<repositorhist>  

<building> 

<researchServices> 

<refreshment> 

1-1-3-4-1 <p> الفقرة (EAC-CPF) 

 (EAG 0.2) 

يمكن تكراره، وهو يتبع عنصر  إلزاميهذا عنصر فرعي 

<descriptiveNote> ، النصوص وتتمثل مهمته في التمييز بين

عام داخل  من أي وصف كفقرةالهامة التي يجب أن تستخدم 

ويتضمن هذا العنصر  <.descriptiveNoteعنصر >

  التالية:  الخصائص

@xml:lang )اختياري ( 

@source )اختياري ( 

 

 مثال:

 

1-1-4 <maintenanceStatus> حالة الوصف (EAC-CPF) 
، <control>يتبع عنصر غير مكرر، إلزامي هذا عنصر فرعي 

 معدلة –)مسودة  يشير إلى معلومات حول حالة تحرير التسجيلةو

 ....إلخ(

يتم إنشاء حالة  الوصف بشكل تلقائي حيث 

 يوجد مجموعة من الخيارات:

New  – cancelled  – deleted  – 

deletedReplaced  –  

deletedMerged  – deletedSplit  – 

derived  –  revised 

 مثال:
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1-1-5 <maintenanceHistory>  صيانة ريخ ات 

تسجيلة وصف 

 الجهة

(EAC-CPF) 

 (EAG 0.2) 

 ،<control>يتبع عنصر هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر، 

عن تاريخ إنشاء تسجيلة ات يقدم معلوم مغلفعنصر وهو 

 ويتضمن عنصر فرعي اختياري: الوصف وتعديلها.

<maintenanceEvent>  

 

1-1-5-1 <maintenanceEvent> الصيانة (EAC-CPF) 

(EAG 0.2) 

هذا عنصر فرعي إلزامي يمكن تكراره، وهو يتبع عنصر 

<maintenanceHistory> على اعتمادا تلقائيا ، يتم إنشاءه

يتضمن ، وعلى تسجيلة الوصف لتي يتم تنفيذهااإلجراءات ا

و أصيانة تسجيلة الجهة ووصف لما تم تعديله معلومات عن تاريخ 

إضافته في التسجيلة باإلضافة إلى المسئول عن تنفيذ عملية 

  ويتضمن هذا العنصر العناصر الفرعية التالية:  الصيانة.

<agent>  إلزامي 

 <agentType>  إلزامي 

<eventDateTime>  إلزامي 

<eventType>  إلزامي 

 ويتضمن هذا العنصر الخاصية التالية: 

 @xml:lang 

لها عديويمكن تكرار هذا العنصر وفقا لعمليات إنشاء التسجيلة أو ت

 أو حذفها حيث تمر تسجيلة الوصف بالعديد من عمليات الصيانة

 عبر الزمان.

 

1-1-5-1-1 <agent>   المسئول عن

تسجيلة  صيانة 

 وصف الجهة

(EAC-CPF) 
هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر، يتبع عنصر 

<maintenanceEvent> ، ويتم فيه تحديد المسئول عن تنفيذ

  عملية الصيانة، ويتضمن الخصائص التالية: 

@xml:lang )اختياري ( 

@source )اختياري ( 

 

1-1-5-1-2 <agentType>   نوع المسئول عن

تسجيلة  صيانة 

 ةوصف الجه

(EAC-CPF) 
هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر، ويتبع عنصر 

<maintenanceEvent> ، ويتم فيه تحديد نوع المسئول عن

 تنفيذ عملية الصيانة، حيث يمكن أن يكون إنسان أو آلة.

- human  

- machine 

 

1-1-5-1-3 <eventDateTime>  تواريخ إنشاء

تسجيلة وصف 

الجهة أو تعديلها 

 أو حذفها

(EAC-CPF) 

(EAG 0.2) 

(ISDIAH) 

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر، ويتبع عنصر 

<maintenanceEvent> تواريخ إنشاء معلومات عن ، ويتيح

ويتضمن الخصائص ، تسجيلة وصف الجهة أو تعديلها أو حذفها

  التالية: 

@standardDateTime )اختياري ( 

@source )اختياري ( 

 صرعنا وفقا لمعياريتم إنشاء التاريخ تلقائيا 

يخ تمثيل التار -البيانات وأشكال التبادل

 (.ISO 8601) والوقت

 

1-1-5-1-4 <eventType>  نوع الصيانة (EAC-CPF) 
، ويتبع عنصر رير مكرغهذا عنصر فرعي إلزامي 

<maintenanceEvent> ية التي يحدد ما هي العمل، وهو

تلقائي استنادا لية بشكل يتم إنشاء نوع العم

حيث  على المعلومات الواردة في الوصف
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 أجريت على تسجيلة الوصف.

 

 يوجد مجموعة من الخيارات:

( cancelled – created – deleted – 

derived – published – revised –

updated) 

 مثال:

 

1-1-6 <languageDeclarations>  اللغات والخطوط

 المستخدمة

(ISDIAH) 
فرعي اختياري غير مكرر، يتبع عنصر  هذا عنصر

<control>عن اللغات  يقدم معلومات مغلفعنصر هو ، و

 األرشيفية. الجهةلمستخدمة في وصف والخطوط ا

 ويتضمن العنصر الفرعي التالي:

<languageDeclaration> إلزامي  

 

1-1-6-1 <languageDeclaration>  اللغة المستخدمة (EAC-CPF) 

 (EAG 0.2) 

(ISDIAH) 

، يتبع عنصر هذا عنصر فرعي إلزامي

<languageDeclarations>يقدم  مغلفعنصر هو ، و

 األرشيفية. الجهةفي وصف  لمستخدمعن اللغة والخط ا معلومات

 ا لعدد اللغات والخطوط المستخدمة، ويتضمنويمكن تكراره وفق

  العناصر الفرعية التالية: 

<language>  إلزامي  

<script> إلزامي <descriptiveNote>  يارياخت  

 

1-1-6-1-1 <language>   اللغة (EAC-CPF) 

 (EAG 0.2) 

هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر، ويتبع عنصر 

<languageDeclaration>، المستخدمة في  اللغات إلى يشيرو

ز تمثيل مور ويفضل استخدام معيار ،األرشيفية الجهةوصف 

هذا العنصر الخصائص  ويتضمن(، ISO 639)أسماء اللغات 

  التالية: 

 



10 

 

@languageCode  )إلزامي( 

@xml:lang  )اختياري ( 

@source  )اختياري ( 

1-1-6-1-2 <script>    الخط (EAC-CPF) 
 هذا عنصر فرعي إلزامي غير مكرر، يتبع عنصر

<languageDeclaration>المستخدمة في  يشير إلى الخطوط، و

ل استخدام معيار رموز تمثيل . و يفضاألرشيفية الجهةوصف 

ويتضمن هذا العنصر الخصائص  (،ISO 15924)أسماء الكتابة 

  التالية: 

@scriptCode )اختياري ( 

@xml:lang )اختياري ( 

@source )اختياري ( 

 

 مثال:

 
1-1-7 <conventionDeclaration> 

 
القواعد و/أو 

االتفاقيات 

 المستخدمة

(EAC-CPF) 

(ISDIAH) 

يتبع عنصر ويمكن تكراره،  هذا عنصر فرعي اختياري

<control>عداد المستخدمة في إيشير إلى القواعد واالتفاقيات ، و

  : ويتضمن هذا العنصر العناصر الفرعية التاليةتسجيلة الوصف، 

<abbreviation>  إلزامي  

<citation> إلزامي <descriptiveNote>  اختياري 

قيمة افتراضية لهذا العنصر،  حددت البوابة

 :عبارة عن مجموعة من المعايير وهي

 (ISO 8601) يل التاريخ والوقتتمث

 ( ISO 3166-1الدول )

  (ISO 639-2bاللغات )

  (ISO 15924الكتابات )

تحديد المعرف القياسي للمكتبات 

 (.ISO 15511والمؤسسات ذات الصلة )

1-1-7-1 <abbreviation>    د لقواعلموجز

و/أو االتفاقيات 

 المستخدمة

(EAC-CPF) 
لقواعد يقدم موجز ل غير مكرر، إلزاميهذا عنصر فرعي 

عدة عناصر، يرد في  الجهةوصف  فيوالمعايير المستخدمة 

  وهي:

<conventionDeclaration> 

<localTypeDeclaration> 

  يتضمن الخاصية التالية: كما 

@source  )اختياري ( 
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1-1-7-2 <citation>   ربط الوصف

 بالمصادر األخرى

(EAC-CPF) 

(ISDIAH) 

في ربط الوصف  تهتتمثل مهميمكن تكراره، هذا عنصر فرعي 

  .بالمصادر األخرى مثل القواعد والمعايير واإلرشادات

 ومن الجدير بالذكر أنه إلزامي مع العنصرين:

<conventionDeclaration> 

<localTypeDeclaration> 

 لعنصر:واختياري مع ا

<directions> 

  : لخصائص التاليةويتضمن هذا العنصر ا
@lastDateTimeVerified   
 ) اختياري( 

@href  )اختياري ( 

@xml:lang  )اختياري ( 

@source  )اختياري ( 

 

 مثال:

 

1-1-8 <localControl>  معلومات إضافية

 لضبط الوصف

(EAC-CPF) 

(ISDIAH) 

يمكن تكراره، ، يتبع عنصر  اختياري فرعيهذا عنصر 

<control> ،ضبط لإضافية  يقدم معلومات مغلفنصر وهو ع

  ويتضمن هذا العنصر العناصر الفرعية التالية: الوصف، 

<term> - اختياري 

<date> - اختياري 

<dateRange> - اختياري 

 :التالية الخاصيةيتضمن هذا العنصر كما  

@localType  )اختياري ( 

 

 مثال:
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1-1-8-1 <term> مستوى الوصف (EAC-CPF) 

(ISDIAH) 

 يتبع عنصرويمكن تكراره،  اختياري هذا عنصر فرعي
<localControl>،  في تحديد مستوى الوصف، وهو يساعد

  ويتضمن الخصائص التالية: 
@lastDateTimeVerified 

 ) اختياري(

@scriptCode )اختياري ( 

@transliteration )اختياري ( 

@xml:lang )اختياري ( 

@source )اختياري ( 

@vocabularySource )اختياري ( 

 تستخدم البوابة لتحديد مستوى الوصف:

-  simple وهو الوصف البسيط الذي لم :

يستخدم جميع العناصر اإللزامية 

 والخصائص.

- extended وهو الوصف الكامل أو :

ميع العناصر الموسع الذي استخدم ج

 والخصائص االختيارية.

 

 مثال:

 

1-1-8-2 <date> 

 

 (EAC-CPF) تاريخ الوصف

 ( EAG 0.2) 

 يسعى إلى تحديد تاريخيمكن تكراره،  اختياريهذا عنصر فرعي 

واحد لعمليات ضبط الوصف بحيث يمكن تكراره وفقا لإلجراءات 

  عدة عناصر، وهي: يرد فيوتسجيلة الوصف،  التي تمر بها

<localControl> 

<dateSet> 

<useDates> 

<resourceRelation> 

  ويتضمن هذا العنصر الخصائص التالية: 

@standardDate  )اختياري ( 

@notBefore  )اختياري ( 
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@notAfter  )اختياري ( 

@localType  )اختياري ( 

@xml:lang  )اختياري ( 

@source  )اختياري ( 

 مثال:

 

1-1-8-3 <dateRange> الفترة الزمنية (EAC-CPF) 
ة وهو يحدد بداية ونهاييمكن تكراره،  اختياريهذا عنصر فرعي 

  عدة عناصر، وهي:يرد في وفترة زمنية، 

<localControl> 

<dateSet> 

<useDates> 

<resourceRelation> 

  ويتضمن هذا العنصر العناصر الفرعية التالية: 

<fromDate> - إلزامي 

<toDate> - إلزامي 

  ويتضمن هذا العنصر الخاصية التالية: 

@localType )اختياري ( 

 

1-1-8-3-1 <fromDate> تاريخ البدء (EAC-CPF) 
يتبع عنصر إلزامي ال يمكن تكراره، و هذا عنصر فرعي

<dateRange>د بداية الفترة الزمنية، وتتمثل مهمته في تحدي، 
  لخصائص التالية: ويتضمن ا

@standardDate - )اختياري ( 
@notBefore - )اختياري ( 
@notAfter - )اختياري ( 
@source - )اختياري ( 
@xml:lang - )اختياري ( 

 

1-1-8-3-2 <toDate> تاريخ االنتهاء (EAC-CPF) 
يتبع عنصر  إلزامي غير مكرر، وهو هذا عنصر فرعي

<dateRange>،  نهاية الفترة الزمنيةتحديد وتتمثل مهمته في .
  ويتضمن الخصائص التالية: 

@standardDate - )اختياري ( 
@notBefore - )اختياري ( 
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@notAfter - )اختياري ( 
@source - )اختياري ( 
@xml:lang - )اختياري ( 

 مثال:

 

1-1-9 <localTypeDeclaration> االتفاقيات المحلية (EAC-CPF) 
يوضح االتفاقيات  يمكن تكراره،اختياري هذا عنصر فرعي 

 وهو يتبع عنصرقواعد المستخدمة عند وصف الجهة، المحلية وال

<control> :ويتضمن العناصر الفرعية التالية .  

<citation> - إلزامي 

<abbreviation> - اختياري 

<descriptiveNote> - اختياري 

 

 مثال:

 

1-1-10 <publicationStatus> حالة النشر (EAC-CPF) 
يتبع عنصر  اختياري غير مكرر، هذا عنصر فرعي

<control>عن حالة نشر وصف الجهة هل  يقدم معلومات ، وهو

 تمت الموافقة عليها أم الزالت في مرحلة المعالجة. 

 تتيح البوابة خيارين: 

) Process or approved( 

 مثال:
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1-1-11 <sources> المصادر (EAC-CPF) 

(ISDIAH) 

يتبع عنصر اختياري غير مكرر، و هذا عنصر فرعي

<control> التي مصادر المعلومات عن اليحتوي على ، وهو

  : وهوويتضمن عنصر فرعي  الوصف.اعتمد عليها في إنشاء 

<source> - إلزامي 

 كما يتضمن الخاصية التالية:

@lastDateTimeVerified  )اختياري(   

 

 مثال:

 

1-1-11-1 <source> المصدر (EAC-CPF) 

 ( EAG 0.2) 

إلزامي يمكن تكراره، وهو يتبع عنصر  هذا عنصر فرعي

<sources>المصادر المستخدمة في  دم معلومات عن أحد، ويق

  العناصر الفرعية التالية: وصف الجهة، ويتضمن 

<sourceEntry> -   اختياري  

<descriptiveNote> - اختياري 

 كما يتضمن الخصائص التالية:

@lastDateTimeVerified  )اختياري ( 

@href - )اختياري ( 

 

1-1-11-1-1 <sourceEntry> إدخال المصدر (EAC-CPF) 
اختياري غير مكرر، وهو يتبع عنصر  هذا عنصر فرعي

<source> ،مستخدمة في المصادر ال ويقوم بالتعريف بأحد
 ويتضمن الخصائص التالية:وصف الجهة، 

@scriptCode -  )اختياري ( 
@transliteration -  )اختياري ( 
@xml:lang -  )اختياري ( 

 

 مثال:
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 Archival Guideصر الدليل األرشيفي عن

1-2 <archguide> 

 

م المعلومات ير مكرر، يهدف إلى تقدعنصر مغلف إلزامي وغي (EAG 0.2 ) الدليل األرشيفي

 قعهاومو رشيفية،الجهة المعنية بحفظ المقتنيات األلوصف الالزمة 

  : العناصر الفرعية التاليةويتضمن  ...إلخ،ومقتنياتها

<identity> - إلزامي 

<desc> - إلزامي 

 

 مثال:

 

1-2-1 <identity> التعريف (EAC-CPF ) 

(EAG 0.2) 

(ISDIAH) 

 يتبع عنصر غير مكرر، وهو إلزامي هذا عنصر فرعي

<archguide> ،تعريف دقيق للجهة، وهو يقابل حقل  ويتيح

العناصر الفرعية يتضمن (، وISDIAHالتعريف في معيار )

  : التالية

<repositorid> - اختياري 

<otherRepositorId> - اختياري 
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<autform> - إلزامي 

<parform> - اختياري 

<nonpreform> - اختياري 

<repositoryType> - اختياري 

 مثال:

 

1-2-1-1 <repositorid>  المعرف القياسي

 للجهة

(ISDIAH) 

(EAG 0.2) 

 

اختياري غير مكرر، يتبع عنصر  هذا عنصر فرعي

<identity>األرشيفية، جهة لتحديد رمز فريد ل لىإهدف ي، و

  : الخصائص التالية ويتضمن هذا العنصر

@countrycode -  (إلزامي)  

@repositorycode –  )اختياري ( 

@source -  )اختياري ( 

 

بين جمع ال من خالليتم تحديد رمز الجهة 

، وفي األرشيفية الجهةرمز البلد ورمز 

سبيل تحقيق ذلك يتم االعتماد على معيار 

(ISO 3166)  لتحديد رمز الدولة، كما

( لتحديد ISO 15511يار )يعتمد على مع

يعتمد  الرمز الجهة إذا كان رمز الجهة،  و

 ISO) معيار أو غير متوافق مع على 

المعرف بشكل ، سيتم إنشاء (15511

يتم رقم  11وتكون من رمز البلد وي تلقائي

وفي حالة وجود  إضافته بشكل تصاعدي.

 مراعاته. يجبمعرف خاص بالجهة 

 مثال:

 

1-2-1-2 <otherRepositorId>  معرف قياسي

آخر لجهة ذات 

صلة بالجهة 

 جديد
اختياري غير مكرر، يتبع عنصر  هذا عنصر فرعي

<identity>ة بالجهة لمعرف قياسي للجهات ذات الص ، ويتيح

 ISOالموصوفة، وال يشترط أن يتوافق المعرف مع معيار )

  : التالية الخاصيةويتضمن هذا العنصر (، 15511
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 ) اختياري(  - source@ الموصوفة

 مثال:

 

1-2-1-3 <autform>  االسم الرسمي

 للجهة

(ISDIAH) 

 (EAG 0.2) 

 عنصريمكن تكراره، ويتبع  إلزامي هذا عنصر فرعي

<identity>يستخدم في تحديد االسم الرسمي للجهة، ومن ، و

ة لغ رسمي في أكثر منال الجدير بالذكر أنه في حالة تكرار االسم

 استخداميجب ، فإنه الجهة الموصوفةالبالد، حيث تقع برسمية 

، تحديد اللغات المختلفة المستخدمةل( xml:lang@الخاصية )

  : الخصائص التاليةويتضمن هذا العنصر 

@xml:lang -  )اختياري ( 

@source -  )اختياري ( 

بلد ت الإذا كاننصت البوابة على ضرورة 

 لديها أكثرالتي تقع فيها الجهة نطقة مالأو 

 فيمن لغة رسمية واحدة كما هو الحال 

 يرلندا أو المناطق مثل كتالونيا،أبلجيكا و

الرسمي  الجهةسم ففي هذه الحالة يتم ذكر ا

 .في جميع اللغات الرسمية للبلد / المنطقة

 مثال:

 

1-2-1-4 <parform> الموازي  االسم

 للجهة

(ISDIAH) 

 (EAG 0.2) 

 عنصريتبع مكن تكراره، ياختياري  هذا عنصر فرعي

<identity> ،هةالموازي للج في تحديد االسم هويتمثل الهدف من 

الخصائص ويتضمن هذا العنصر ، قد يكون هذا االسم مختصر

  : التالية

@xml:lang - )اختياري ( 

@source - )اختياري ( 

 

 مثال:

 

1-2-1-5 <nonpreform> االسم اآلخر للجهة (ISDIAH) 

(EAG 0.2) 

اختياري يمكن تكراره، يتبع عنصر  هذا عنصر فرعي

<identity>، ون الذي قد يك ،تحديد االسم اآلخر للجهة ويسهم في

  : العنصر الفرعي التاليويتضمن مستخدما في الماضي، 
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<useDates> - اختياري 

  : الخصائص التاليةيتضمن هذا العنصر كما 

@xml:lang -  (اختياري)  

@source -  (اختياري)  

 مثال:

 

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

 

 (EAC-CPF) تواريخ االستخدام
يتبع عنصر غير مكرر،  اختياري هذا عنصر فرعي

<nonpreform>الذي استخدم  الوقت ، ويتمثل الهدف منه تحديد

حد تاريخ وا أو يمكن أن يكون فترة زمنيةو للجهة،اسم معين فيه 

 ،مجموعة من التواريخأو 

  : العناصر الفرعية التاليةويتضمن 

<dateSet> - اختياري 

<date> - اختياري 

<dateRange> - اختياري 

  : الخصائص التاليةيتضمن كما 

@xml:lang – (اختياري)  

@source -  (اختياري)  

 

 مثال:

 

1-2-1-5-1-1 <dateSet>  مجموعة من

 التواريخ

(EAC-CPF) 
ويهدف إلى إدارج يمكن تكراره،  اختياريهذا عنصر فرعي 

استخدامها مع فترات زمنية متكررة، مجموعة من التواريخ يتم 
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  عدة عناصر، وهي:يرد في وهو 

<useDates> 

<holdings> 

<resourceRelation> 

  : رعية التاليةالعنصر العناصر الف يتضمن هذاو

<date> - اختياري 

<dateRange> - اختياري 

 مثال:

 

1-2-1-6 <repositoryType>  نوع الجهة المعنية

بحفظ المقتنيات 

 األرشيفية

(ISDIAH) 
 يتبع عنصريمكن تكراره،  اختياري هذا عنصر فرعي

<identity>تحديد نوع الجهة الموصوفة ، والهدف منه هو. 

يتم  األنواعقد وضعت البوابة مجموعة من 

 االختيار من بينها، وهي:
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 - non-

governmental organisations - 

associations - agencies and 

foundations Specialised non-

governmental archives - archives of 
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cultural institutions. 

 مثال:

 

1-2-2 <desc> وصف الجهة ( EAG 0.2) 
غير مكرر، وهو يتبع عنصر  إلزامي هذا عنصر فرعي

<archguide>، ومواقعها المختلفة للجهةيحتوي على وصف و، 

   : العنصر الفرعي التاليويتضمن 

<repositories> - إلزامي 

 

1-2-2-1 <repositories>  المستودعات

 فيةاألرشي

 جديد
، <desc>يتبع عنصر غير مكرر، إلزامي  هذا عنصر فرعي

ن مستودعات الحفظ المختلفة عنصر مغلف يقدم معلومات عوهو 

  : العنصر الفرعي التاليويتضمن للجهة، 

<repository> - إلزامي 

 

 مثال:

 

1-2-2-1-1 <repository>  المستودع

 األرشيفي

 جديد
 يتبع عنصريمكن تكراره، إلزامي  رعيهذا عنصر ف

<repositories> معلومات عن أحد مستودعات ، وهو يتيح

 الحفظ داخل الجهة الموصوفة.

  : العنصر العناصر الفرعية التالية يتضمن هذا

<repositoryName> - اختياري 

<repositoryRole> - اختياري 

<geogarea> - إلزامي 

<location> - إلزامي 

<telephone> - اختياري 

<fax> - اختياري 

<email> - اختياري 

<webpage> - اختياري 

<directions> - اختياري 

<repositorhist> - اختياري 

<repositorfound> - اختياري 

<repositorsup> - اختياري 
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<buildinginfo> - اختياري 

<adminhierarchy> - اختياري 

<holdings> - اختياري 

<timetable> - إلزامي 

<access> - إلزامي 

<accessibility> - إلزامي 

<services> - اختياري 

<descriptiveNote> - اختياري 

 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-1 <repositoryName>  المستودع اسم

 األرشيفي

 جديد
يتبع عنصر  يمكن تكراره، وهو اختياري هذا عنصر فرعي

<repository> ،خصائص التاليةاليتضمن و :  

@xml:lang – (اختياري)  

@source – (اختياري)  

قط يتم استخدام هذا العنصر ف البوابةفي 

يتم  عندما تكون هناك عدة مستودعات

ت إذا كانو وصفها في تسجيلة واحدة.

صف مستودع واحد، تسجيلة الوصف ت

المتاح في الرسمي  سيتم إعطاء اسمه

 <.autformعنصر >
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 مثال:

 

1-2-2-1-1-2 <repositoryRole>  مستوى المستودع

 األرشيفي

 جديد
يتبع عنصر ال يمكن تكراره،  اختياري هذا عنصر فرعي

<repository> ،،مثل:  ويحدد في مستوى المستودع األرشيفي

  أرشيف مؤقت. -رعف -مقر رئيسي

وفي البوابة وضعت مجموعة من الخيارات 

 وهي:

)Branch – Headquarter - Interim 

archive( 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-3 <geogarea> المنطقة الجغرافية (ISDIAH) 

(EAG 0.2) 

ر يتبع عنصال يمكن تكراره،  إلزامي هذا عنصر فرعي

<repository> ذكر المنطقة الجغرافية التي يقع ، ويهدف إلى

، ليابي، آسيا، أستراأفريقيا، القطب الجنو ، مثل:فيها المستودع

 أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية

البوابة مجموعة من الخيارات وضعت 

 وهي:

(Africa – Antarctica – Asia – 

Australia – Europe – North 

America – South America) 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-4 <location> جديد المكان والعنوان 
يتبع عنصر يمكن تكراره  إلزامي نصر فرعيهذا ع

<repository>  تحديد الموقع الجغرافي باستخدام ويهدف إلى
 ( وهو المعيار المسئول عن تحديد المكان عنISO 6709معيار )

يات المكان )خط الطول وخط العرض(، طريق تحديد إحداث
  : العناصر الفرعية التاليةيتضمن و

<country> - إلزامي 
<firstdem> - اختياري 
<secondem> - اختياري 
<municipalityPostalcode> - إلزامي 
<localentity> - اختياري 
<street> - إلزامي 

أن البوابة حددت قيمة افتراضية 

"visitors address " في الخاصية

(@localType.) 
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  : العنصر الخصائص التالية يتضمن هذاو
@localType – (إلزامي)  
@longitude – (اختياري)  

 وهذه الخاصية تحدد خط العرض.
@latitude – (اختياري)  

 تحدد خط الطول. وهذه الخاصية

1-2-2-1-1-4-1 <country> الدولة (ISDIAH) 

(EAG 0.2) 

إلزامي ال يمكن تكراره، يتبع عنصر  هذا عنصر فرعي
<location>دع، د الدولة التي يقع فيها المستويهدف إلى تحدي، و

  : العنصر الخصائص التالية ذايتضمن هو
@xml:lang - (اختياري)  
@source – (اختياري)  

( ISO 3166-1أن البوابة دعمت معيار )

 في تحديد رمز الدولة.

 

1-2-2-1-1-4-2 <firstdem> المحافظة 
(EAG 0.2) يتبع عنصر غير مكرر، و اختياري هذا عنصر فرعي

<location> حدود للسيم أول تر، وتتمثل مهمته في تحديد
 م،أو اإلقلي محافظةمثل ال اإلدارية للدولة التي يقع المستودع

   : ويتضمن الخصائص التالية
@xml:lang - (اختياري)  
@source - (اختياري)  

 

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

 

 المدينة
(EAG 0.2) تبع عنصر غير مكرر، وي اختياري هذا عنصر فرعي

<location> حدود اإلدارية للترسيم  ثاني، ويهدف إلى تحديد
، حيالمنطقة أو ال على سبيل المثال للدولة التي يقع المستودع
  : ويتضمن الخصائص التالية

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

 

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

<municipalityPostalcode> 

 

المدينة مع الرمز 

 البريدي

(ISDIAH) 

(EAG 0.2) 

 جديد

 يتبع عنصرغير مكرر،  إلزامي يهذا عنصر فرع
<location>فيها التي يقع المدينة ، يتيح الرمز البريدي و

  : العنصر الخصائص التالية يتضمن هذاو، المستودع
@xml:lang - (اختياري)  
@source – (اختياري)  

 )من الجدير بالذكر أن هذا العنصر دمج بين عنصرين في نسخة  
EAG 0.2):وهذه العناصر هي ، 

- <municipality> المدينة 
- <postalcode> الرمز البريدي   

  

1-2-2-1-1-4-5 <localentity> الحي (EAG 0.2) 
اختياري غير مكرر، ويتبع عنصر  هذا عنصر فرعي

<location> ا الحي أو المنطقة التي يقع فيه، ويتم فيه تحديد
  : العنصر الخصائص التالية يتضمن هذاو، المستودع

@xml:lang - (اختياري)  
@source - (اختياري)  
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1-2-2-1-1-4-6 <street> الشارع (ISDIAH) 

(EAG 0.2) 

 عنصرغير مكرر، ويتبع إلزامي  هذا عنصر فرعي
<location> ،مستودع: بالفاصيل االتصال ويستخدم في ذكر ت
  : الخصائص التالية يتضمنو، المبنى الشارع ورقم

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

 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-5 <telephone> الهاتف (ISDIAH) 

(EAG 0.2) 

فاصيل ويختص بذكر تاختياري يمكن تكراره، هذا عنصر فرعي 

عدة عناصر، يرد في وهو  رقم الهاتف.مستودع: بالاالتصال 

  وهي:

<repository> 

<contact> 

  : الخاصية التاليةيتضمن كما 

@source - (اختياري)  

 كودتوفير أن البوابة أكدت على ضرورة 

 ، كماأمام أرقام الهاتف والفاكس ةالدول

الصادرة عن  123دعمت التوصية رقم 

القطاع الدولي لالتصاالت والتي تقدم 

لعرض أرقام الهاتف  الخطوط اإلرشادية

وعناوين البريد اإللكتروني وعناوين الويب 

واقع الويب وعلى م الطباعةحاالت في 

 أغراض مماثلة.وأي 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-6 <fax> الفاكس (ISDIAH) 

  (EAG 0.2) 

يتبع عنصر  يمكن تكراره، وهو اختياري هذا عنصر فرعي

<repository>رقم مستودع: بالفاصيل االتصال ت ، ويقدم

  : العنصر الخاصية التالية يتضمن هذاو، الفاكس

 كودتوفير أن البوابة أكدت على ضرورة 

 ، كماأمام أرقام الهاتف والفاكس ةالدول

الصادرة عن  123التوصية رقم دعمت 
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@source - (اختياري) القطاع الدولي لالتصاالت والتي تقدم  

لعرض أرقام الهاتف  الخطوط اإلرشادية

وعناوين البريد اإللكتروني وعناوين الويب 

ويب وعلى مواقع ال الطباعةحاالت في 

 أغراض مماثلة.وأي 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-7 <email> البريد اإللكتروني (ISDIAH)  

(EAG 0.2) 

 تحديدفي يستخدم واختياري يمكن تكراره، هذا عنصر فرعي 
 يرد، وعن طريق البريد اإللكتروني مستودعبالفاصيل االتصال ت

  عدة عناصر، وهي:في 
<repository> 
<contact> 

  : العنصر الخصائص التالية يتضمن هذاكما 
@href – (إلزامي)  
@xml:lang -  (اختياري)  
@source -  (اختياري)  

 123أن البوابة دعمت التوصية رقم 
الصادرة عن القطاع الدولي لالتصاالت 

لعرض  والتي تقدم الخطوط اإلرشادية
أرقام الهاتف وعناوين البريد اإللكتروني 

وعلى  الطباعةحاالت في  وعناوين الويب
 أغراض مماثلة.مواقع الويب وأي 

ومن الجدير بالذكر ان البوابة تسمح 
بإضافة رابط يتضمن قيمة افتراضية، 

وتختلف ، "Send an e-mail " وهي:
 لغة واجهة االستخدام.هذه العبارة حسب 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-8 <webpage> الموقع اإللكتروني (ISDIAH) 

(EAG 0.2) 

 تحديدفي يستخدم واختياري يمكن تكراره، هذا عنصر فرعي 
  عدة عناصر، وهي:في عنصر الهذا يرد و الموقع اإللكتروني.

<repository> 
<searchroom> 
<library> 
<restorationlab> 

ن البوابة تسمح بإضافة رابط يتضمن قيمة إ
 افتراضية، وهي:

"Go to the website" 
واجهة  لغة وتختلف هذه العبارة حسب

 .االستخدام



27 

 

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

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

 مثال:

 

1-2-2-1-1-9 <directions> المواقع العامة (ISDIAH) 
يتبع عنصر يمكن تكراره، اختياري  هذا عنصر فرعي

<repository> االتجاهات إلى ، تتمثل مهمته في توضيح
لى المستودع، كما يسمح هذا العنصر بإضافة رابط يتضمن إشارة إ

 مزيد من المعلومات عن االتجاهات مثل وسائل النقل العام.
  : ويتضمن العنصر الفرعي التالي

<citation> - اختياري 
  : ويتضمن الخصائص التالية

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

 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-10 <repositorhist>  تاريخ الجهة(ISDIAH) 
اللوائح والتشريعات( ) نظرا إللغاء عنصريتبع عنصر غير مكرر،  اختياري هذا عنصر فرعي
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المعنية بحفظ 
المقتنيات 
 األرشيفية

(EAG 0.2) 
<repository>،  رشيفيةاأل الجهةاريخ تحديد تفي يستخدم ،

  : ويتضمن العنصر الفرعي التالي
<descriptiveNote> - إلزامي 

فضلت البوابة على  (ISDIAH)الوارد في 
إضافة معلومات عن اللوائح والتشريعات 

تسجيل أية في هذا العنصر فضال عن 
 .ريخ الجهةمعلومات خاصة بتا

 مثال:

 

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

 (EAG 0.2) الجهةتأسيس 
يتبع عنصر غير مكرر،  اختياري هذا عنصر فرعي

<repository> ، الجهة، تأسيس تاريخ معلومات عن ويتيح
  : العناصر الفرعية التاليةيتضمن و

<date> - إلزامي 
<rule> - إلزامي 

 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-11-1 <rule> القواعد (EAG 0.2) 
 يشير إلى القواعد إلزامي يمكن تكراره، هذا عنصر فرعي 
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  عدة عناصر، وهي:يرد في والقانونية المطبقة داخل المستودع، 
<repositorfound> 
<repositorsup> 

  : التالية الخصائص هذا العنصر يتضمنو
@xml:lang - (رياختيا)  
@source - (اختياري)  

 مثال:

 

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

 

 (EAG 0.2) االستبعاد
يتبع عنصر ير مكرر، غ اختياري هذا عنصر فرعي

<repository> االستبعاد داخل  عن إجراءاتمعلومات ، ويقدم
ويتضمن العناصر الفرعية ، )تاريخ وقواعد تطبيقها( الجهة
  ة: التالي

<date> - إلزامي 
<rule> - إلزامي 

 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-13 <buildinginfo>  معلومات عن

 المباني

(EAG 0.2) 
يتبع عنصر غير مكرر،  اختياري هذا عنصر فرعي

<repository> ، الجهة،  مبانيمعلومات مفصلة عن ويشير إلى
  ويتضمن العناصر الفرعية التالية: 

 



30 

 

<building> - اختياري 
<repositorarea> - اختياري 
<lengthshelf> - اختياري 

1-2-2-1-1-13-1 <building> المباني (EAG 0.2) 
يتبع عنصر ال يمكن تكراره،  اختياري هذا عنصر فرعي

<buildinginfo> ، الخصائص العامة  عن معلوماتويشير إلى
 .لمباني الجهة

  : التالي ويتضمن العنصر الفرعي
<descriptiveNote> - إلزامي 

 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-13-2 <repositorarea> مساحة المستودع 
(EAG 0.2) يتبع عنصرغير مكرر، اختياري  هذا عنصر فرعي 

<buildinginfo>مساحة  عنمعلومات يحتوي على ، و

  : التالي ويتضمن العنصر الفرعي، مستودع داخل المبنىال

<num> - إلزامي 

 

1-2-2-1-1-13-2-1 <num> العدد أو الكمية 
(EAG 0.2)  عدد أو التوفير بيسمح إلزامي غير مكرر، هذا عنصر فرعي

س لقياوذلك وفقا للعنصر الذي يتبعه، فهو يذكر فيه وحدة اكمية ال

  عدة عناصر، وهي:عنصر يرد في الهذا للعدد أو الكمية. و

<repositorarea> 

<lengthshelf> 

<extent> 
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<workplaces> 

<computerPlaces> 

<microfilmPlaces> 

<monographicpub> 

<serialpub> 

  : الخصائص التاليةيتضمن و

@unit – (إلزامي) 

@source - (اختياري) 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-13-3 <lengthshelf> حجم الرفوف (EAG 0.2) 
يتبع عنصر كرر، غير م اختياري هذا عنصر فرعي

<buildinginfo> ، يتضمن حجم الرفوف، و معلومات حوليقدم

  : العنصر الفرعي التالي

<num> - إلزامي 

 

 مثال: 

 

1-2-2-1-1-14 <adminhierarchy> الهيكل اإلداري (ISDIAH) 

(EAG 0.2) 

تبع عنصر اختياري غير مكرر، ي هذا عنصر فرعي

<repository>اإلداري للجهةالهيكل تقديم تمثل مهمته في ، ت ،

  : العنصر الفرعي التالييتضمن و

<adminunit> - إلزامي 

 بوابة لتوفير الحداليستخدم هذا العنصر في 

معلومات عن الهيكل اإلداري من الاألدنى 

كل وحدة حيث يتم ذكر  للجهة األرشيفية.

 .ومعلومات عنها  من الوحدات اإلدارية
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ولكل ستودعات، عدة م للجهةوإذا كانت 

إنشاء وصف مستودع معرف مستقل يجب 

لكل مستودع والربط بينها من  منفصل

وصف  (<eagRelation>)خالل عنصر 

 ."الجهة ذات الصلة

1-2-2-1-1-14-1 <adminunit>  وحدة إدارية داخل

 الجهة

(EAG 0.2) 
يتبذذذذذذذذع إلزامذذذذذذذذي يمكذذذذذذذذن تكذذذذذذذذراره،  هذذذذذذذذذا عنصذذذذذذذذر فرعذذذذذذذذي

وحذذذدة مذذذن الهيكذذذذل يشذذذير إلذذذى ، و<adminhierarchy>عنصذذذر

  : التالية الخصائصيتضمن ، واإلداري

@xml:lang - اختياري 

@source - اختياري 

 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-15 <holdings>  المقتنيات

 األرشيفية وغيرها

(ISDIAH) 
 يتبع عنصرإلزامي غير مكرر،  هذا عنصر فرعي

<repository>، يات معلومات عن المقتنديم يهدف إلى تق

في  تردكاملة اللكن التفاصيل األرشيفية وغيرها داخل الجهة، 

يتضمن (، وEADتسجيلة وصف المقتنيات األرشيفية بصيغة )

  : العناصر الفرعية التالية

<descriptiveNote> - اختياري 

<dateSet> - اختياري 

<date> - اختياري 

<dateRange> - اختياري 

<extent> - اختياري 

<actingMaintenanceForGroup> - اختياري 

 

 مثال:
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1-2-2-1-1-15-1 <extent>  المقتنياتحجم (ISDIAH) 

(EAG 0.2) 

 يتبع عنصرغير مكرر،  اختياري هذا عنصر فرعي

<holdings>. 

ة. لمقتنيات األرشيفيحجم ا معلومات حولويشير هذا العنصر إلى 

  : صر الفرعي التاليالعنيتضمن و

<num> - إلزامي 

 

 مثال:
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1-2-2-1-1-15-2 

<actingMaintenanceForGroup> 
المسئول عن 

لعدة  الحفظ المادي

 مستودعات

 جديد
 يتبع عنصريمكن تكراره،  اختياري هذا عنصر فرعي

<holdings>. أسماء هو عنصر مغلف يجمع معلومات عن و

مهمة  -هاالتي يتم وصف-تتولى الجهة ت أخرى، ومواقع مستودعا

 وثائقال حفظعن  تقوم بدور المسئول، أي حفظ وثائقها وضبطها

  : العنصر الفرعي التالييتضمن و ،وضبطها

<actingMaintenanceFor> - إلزامي 

 

1-2-2-1-1-15-2-1 

<actingMaintenanceFor> 

المسئول عن 

 الحفظ المادي

 لمستودع ما

 جديد
ر إلزامي يمكن تكراره، يتبع عنص نصر فرعيهذا ع

<actingMaintenanceForGroup> ، سم وموقع ايقدم معلومات عن

ائقه مهمة حفظ وث -هاالتي يتم وصف-تتولى الجهة ، ما مستودع

 ،وضبطها وثائقال حفظعن  تقوم بدور المسئول، أي وضبطها

  : العناصر الفرعية التاليةيتضمن و

<nameEntry> - ياختيار  

<placeEntry> - اختياري 

 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-15-2-1-1 

<nameEntry> 

 (EAC-CPF) اسم الكيان
يشير إلى اسم شخص يمكن تكراره،  اختياريهذا عنصر فرعي 

 أو أو جهة، ويتم ذكر االسم الرسمي، أو اسم مختصر أو اسم بديل

  عدة عناصر، وهي:يرد في وبأي شكل آخر، 

<actingMaintenanceFor> 

<contact> 

، لهذا العنصر حددت البوابة قيمة افتراضية

 وهي:

Authorized  رسمي 

Alternative بديل       

Abbreviation مختصر     
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  : العناصر الفرعية التاليةيتضمن كما 

<part> - إلزامي 

<useDates> اختياري   

<authorizedForm> - اختياري 

<alternativeForm> - اختياري 

  : الخاصية  التالية فضال عن

@localType – اختياري 

  

 مثال:

 

1-2-2-1-1-15-2-1-1-1 <part> سمجزء من األ (EAC-CPF) 
ر إلزامي يمكن تكراره، يتبع عنص هذا عنصر فرعي

<nameEntry>يستخدم للتمييز بين أنواع مختلفة من ، و

ص...إلخ. ويتضمن الخصائص شخ جهة  أو اسم الكيانات اسم 

  التالية: 

@xml:lang - اختياري 

@source - اختياري 

@localType - اختياري 

 

حددت البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر، 

 وهي:

Corpname اسم هيئة اعتبارية     

Famname اسم عائلة      

Persname اسم شخص      

 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-15-2-1-1-2 

<authorizedForm> 

قواعد كتابة 

 األسماء الرسمية

(EAC-CPF) 
ر اختياري يمكن تكراره، يتبع عنص هذا عنصر فرعي

<nameEntry>القواعد المستخدمة في كتابة األسماء  ، يتيح

 الرسمية.

 

 مثال:
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1-2-2-1-1-15-2-1-1-3 

<alternativeForm> 

قواعد كتابة 

 يلةاألسماء البد

(EAC-CPF) 
ر يمكن تكراره، وهو يتبع عنص اختياري هذا عنصر فرعي

<nameEntry>بذكر القواعد المستخدمة في كتابة يختص ، و

 األسماء الرسمية.

 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-15-2-1-2 

<placeEntry> 

 (EAC-CPF) اسم المكان
مجموعة من يشير إلى يمكن تكراره،  اختياريهذا عنصر فرعي 

ي رافالمعلومات المتعلقة باسم المكان ورمز الدولة وموقعها الجغ

عدة يرد في ومن خالل تحديد خطوط الطول والعرض..إلخ، 

  عناصر، وهي:

<actingMaintenanceFor> 

<resourceRelation> 

  : الخصائص التاليةيتضمن و

@countryCode - اختياري 

@latitude> - اختياري 

@localType - اختياري 

@longitude - اختياري 

@scriptCode - اختياري 

@source - اختياري 

@transliteration - اختياري 

@vocabularySource - اختياري 

@xml:lang - اختياري 

 

 مثال:
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1-2-2-1-1-16 <timetable> 

 

مواعيد العمل 

واألجازات داخل 

 الجهة

(ISDIAH) 

(EAG 0.2) 

 يتبع عنصر إلزامي غير مكرر، وهو عنصر فرعي هذا

<repository> ، ويختص بذكر مواعيد العمل ومواعيد

  : العناصر الفرعية التاليةيتضمن و، األجازات داخل الجهة

<opening> - إلزامي 

<closing> - اختياري 

 

1-2-2-1-1-16-1 <opening> مواعيد العمل (ISDIAH)  

(EAG 0.2) 

 يتبع عنصرإلزامي يمكن تكراره، و هذا عنصر فرعي

<timetable> ، مواعيد العمل داخل معلومات عن ويشير إلى

الخصائص يتضمن و ،ة للجمهورمفتوحالجهة، ومتى تكون 

  : التالية

@xml:lang - اختياري 

@source - اختياري 

 

1-2-2-1-1-16-2 <closing> مواعيد األجازات (ISDIAH) 

(EAG 0.2) 

 يتبع عنصريمكن تكراره، وهو اختياري  هذا عنصر فرعي

<timetable> ، أجازاتمواعيد حول معلومات ويشير إلى 

  : الخصائص التاليةيتضمن و، لجمهورالجهة وإغالقها أمام ا

@xml:lang - اختياري 

@source - اختياري 

 

 مثال:
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1-2-2-1-1-17 <access>  الشروط

والمتطلبات 

تاحة الخاصة باإل

 واالستخدام

(ISDIAH) 

(EAG 0.2) 

 يتبع عنصر إلزامي غير مكرر، وهو هذا عنصر فرعي

<repository> ، عملية معلومات حول الشروط التي تنظم ويتيح

  : العناصر الفرعية التاليةيتضمن ، وبالجهةاإلتاحة 

<restaccess> - اختياري 

<termsOfUse> - اختياري 

  : الخاصية التاليةيتضمن كما 

@question - إلزامي 

 

1-2-2-1-1-17-1 <restaccess> شروط اإلتاحة (ISDIAH) 

 (EAG 0.2) 

 يتبع عنصر يمكن تكراره، وهو اختياري هذا عنصر فرعي

<access>،  ويغطي هذا العنصر المعلومات المتعلقة بشروط

فية، مثل "حجز موعد مع اإلتاحة الخاصة بالمقتنيات األرشي

  : الخصائص التاليةمن يتضواألرشيفي"، 

@xml:lang - اختياري 

@source - اختياري 

 

1-2-2-1-1-17-2 <termsOfUse> جديد شروط االستخدام 
 يتبع عنصر يمكن تكراره، وهو اختياري هذا عنصر فرعي

<access>،  شروط االستخدامعن معلومات بتقديم ويختص 

 منيتضلخ، ووالقوانين األرشيفية المطبقة أو الرسوم المفروضة إ

  : الخصائص التالية

@xml:lang - اختياري 

@href - اختياري 

@source - اختياري 

 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-18 <accessibility> تسهيالت الوصول (ISDIAH) 

(EAG 0.2) 

إلزامي يمكن تكراره، وهو يتبع عنصر  هذا عنصر فرعي

<repository> ، مستودع الما إذا كان  معلومات حولويتناول

ويتضمن  ،ال مأ ذوي االحتياجات الخاصةألشخاص لخدمات لديه 

  الخصائص التالية: 
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@xml:lang - اختياري 

@question - إلزامي 

@source - اختياري 

يقابل عنصر من الجدير بالذكر أن هذا العنصر 

<handicapped>   في نسخة( EAG 0.2). 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-19 <services> جديد الخدمات 
 يتبع عنصر اختياري غير مكرر، وهو هذا عنصر فرعي

<repository> ،دمها ويتيح المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تق

  : العناصر الفرعية التاليةيتضمن الجهة للمستفيدين، و

<searchroom> - اختياري 

<library> - اختياري 

<internetAccess> - اختياري 

<techservices> - اختياري 

<recreationalServices> - اختياري 

 

 مثال:
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1-2-2-1-1-19-1 <searchroom> بحثال قاعة (EAG 0.2) 
 يتبع عنصر غير مكرر، وهو اختياري هذا عنصر فرعي

<services>بحث ال قاعةيحتوي على معلومات عن ، و

  : العناصر الفرعية التاليةيتضمن وها، والتسهيالت المتاحة ب

<contact> - اختياري 

<workplaces> - اختياري 

<computerPlaces> - اختياري 

<microfilmPlaces> - اختياري 

<webpage> - اختياري 

<photographAllowance> - اختياري 

<readersTicket> - اختياري 

<advancedOrders> - اختياري 

<researchServices> - اختياري 

 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-19-1-1 <contact> االتصال (ISDIAH)  ل تفاصيل االتصايقدم  غير مكرر، اختياريهذا عنصر فرعي 
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وهو يقابل حقل االتصال في معيار  الخدمات داخل الجهة،سم بق

(ISDIAH ،)عدة عناصر، وهي:يرد في  وهو  

<searchroom> 

<library> 

<restorationlab> 

<reproductionser> 

  : العناصر الفرعية التاليةيتضمن و

<telephone> - اختياري 

<email> - اختياري 

<nameEntry> - اختياري 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-19-1-2 <workPlaces>  جديد البحثأماكن 
 يتبع عنصر اختياري غير مكرر، وهو هذا عنصر فرعي

<searchroom>( في المقاعد)البحث عدد أماكن ير إلى ، ويش

  : العنصر الفرعي التالييتضمن ، وقاعة البحث

<num> - إلزامي 

 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-19-1-3 

<computerPlaces> 

أماكن الحاسبات 

 اآللية

 جديد
 يتبع عنصرواختياري غير مكرر،  هذا عنصر فرعي

<searchroom> الحاسبات اآلليةعدد يتيح معلومات عن ، وهو 

  : العناصر الفرعية التاليةيتضمن ، والبحث قاعةالمتوفرة في 

<num> - إلزامي 

<descriptiveNote> - اختياري 

 



42 

 

 مثال:

 

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

<microfilmPlaces> 

 جديد الميكروفيلمأماكن 
 يتبع عنصر هواختياري غير مكرر، و هذا عنصر فرعي

<searchroom>يكروفيلم يشير إلى عدد أجهزة قراءة الم، و

  : العنصر الفرعي التالييتضمن ، والبحث قاعةالمتاحة في 

<num> - إلزامي 

 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-19-1-5 

<photographAllowance> 

شروط التصوير 

 الفوتوغرافي

 جديد
 يتبع عنصر مكرر، وهو اختياري غير هذا عنصر فرعي

<searchroom>يشير إلى مدى السماح بالتصوير ، و

 .الفوتوغرافي داخل قاعة البحث

عم و نتتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر، وهي نعم أو ال أ

 بدون فالش.

تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر، 

  :وهي

No 

Yes  

Yes (without flash) 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-19-1-6 

<readersTicket> 

 يتبذذع عنصذذر اختيذذاري يمكذذن تكذذراره، وهذذو هذذذا عنصذذر فرعذذي (ISDIAH) القراء اتبطاق

<searchroom> اتالشذذروط المتعلقذذة بإصذذدار بطاقذذ، ويوضذذح 

  : الخصائص التاليةيتضمن والقراء داخل الجهة، 

@xml:lang - اختياري 

@href - اختياري 

@source - اختياري 

 

 مثال:
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1-2-2-1-1-19-1-7 

<advancedOrders> 
 جديد طلبات المستفيدين

 يتبع عنصر اختياري يمكن تكراره، وهو هذا عنصر فرعي

<searchroom>،  ن لحجز الوثائق طلبات المستفيديإلى ويشير

  : الخصائص التاليةيتضمن ومن خالل اإلنترنت، 

@xml:lang - ارياختي  

@href - اختياري 

@source - اختياري 

 

 مثال:

 

1-2-2-1-1-19-1-8 

<researchServices> 
 يتبع عنصر يمكن تكراره، وهو اختياري هذا عنصر فرعي (ISDIAH) الخدمات البحثية

<searchroom> ،من معلومات عن أي خدمات إضافية تضوي

العنصر الفرعي يتضمن قاعة البحث، ومنصوص عليها من قبل 

  : التالي

<descriptiveNote> - إلزامي 

 

 مثال:
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1-2-2-1-1-19-2 <library> المكتبة ( EAG 0.2) يتبع عنصراختياري ال يمكن تكراره، وهو  هذا عنصر فرعي 

<services>ك معلومات حول ما إذا كان هنا يقدم هذا العنصر، و

ا بعض المعلومات اختياري ويمكن إضافةال. أم  في الجهةمكتبة 

  : العناصر الفرعية التاليةيتضمن مقتنيات المكتبة، وحول 

<contact> - اختياري 

<webpage> - اختياري 

<monographicpub> - اختياري 

<serialpub> - اختياري 

  : الخاصية التاليةيتضمن كما 

@question - إلزامي 

ة لهذا العنصر، تتيح البوابة قيمة افتراضي

 وهي: 

No 

Yes  

 

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

<monographicpub> 

المنشورات 

 المتخصصة

 

( EAG 0.2) يتبع عنصر اختياري غير مكرر، وهو هذا عنصر فرعي 

<library> ،يساعد في تحديد عدد المنشورات المتخصصة في و

  : العنصر الفرعي التالييتضمن المكتبة، و

<num> - إلزامي 

 

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

<serialpub> 

المنشورات 

 الدورية

( EAG 0.2) يتبع عنصرغير مكرر، وهو  اختياري هذا عنصر فرعي 

<library>مكتبةالإلى عدد المنشورات الدورية في  يشير، و، 

  : العنصر الفرعي التالييتضمن و

<num> - إلزامي 

 

 مثال:
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1-2-2-1-1-19-3 

<internetAccess> 

 

 جديد إتاحة اإلنترنت
 يتبع عنصرغير مكرر، وهو  اختياري هذا عنصر فرعي

<services>اإلنترنت في  إتاحةمعلومات حول توفر يقدم ، و

نترنت إتاحة اإلتفاصيل حول شروط باإلضافة إلى ال، الجهة

  : العنصر الفرعي التالييتضمن و ورسوم استخدامه،

<descriptiveNote> - اختياري 

  : الخاصية التاليةيتضمن  كما

@question - إلزامي 

تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر، 

 وهي: 

No 

Yes  

 

 مثال:

 

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

 والنسخ والتصوير

(EAG 0.2) 
 يتبع عنصرغير مكرر، و اختياري هذا عنصر فرعي

<services>، المتاحة بالجهة علومات حول الخدماتميقدم و 

العناصر الفرعية يتضمن و، (ووجود معمل للترميم التصوير)

  : التالية

<restorationlab> - اختياري 

<reproductionser> - اختياري 
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 مثال:

 

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

 (EAG 0.2) الترميم معمل
 يتبع عنصرغير مكرر، وهو  يارياخت هذا عنصر فرعي
<techservices>معمل الديه الجهةإلى ما إذا كانت  يشير، و 

  : العناصر الفرعية التاليةيتضمن وداخل الجهة،  للترميم
<descriptiveNote> - اختياري 
<contact> - اختياري 
<webpage> - اختياري 

  : الخاصية التاليةيتضمن كما 
@question - إلزامي 

يح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر، تت
 وهي: 

No 
Yes  
 

 مثال:

 

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

 (EAG 0.2) النسخخدمات 
 يتبع عنصراختياري غير مكرر، وهو  هذا عنصر فرعي
<techservices> قدمت الجهة تمعلومات حول ما إذا كان، ويتيح 

 عام أم ال بشكل النسخخدمات 
  : العناصر الفرعية التاليةيتضمن و

<descriptiveNote> - اختياري 
<contact> - اختياري 
<webpage> - اختياري 
<microformser> - اختياري 
<photographser> - اختياري 
<digitalser> - اختياري 
<photocopyser> - اختياري 

  : الخاصية التاليةيتضمن كما 
@question - اميإلز  

تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر، 
 وهي: 

No 
Yes  
 

تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر،  يتبع عنصرغير مكرر، وهو  اختياري هذا عنصر فرعي (EAG 0.2)خدمات  1-2-2-1-1-19-4-2-1
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<microformser> الميكروفيلم <reproductionser>خدمات فر امعلومات حول تويتيح ، و
ا العنصر قيمة: ال في الجهة، وعادة ما يتضمن هذفي  الميكروفيلم

خدمات الميكروفيلم أو نعم في حالة توافر خدمات حالة عدم توافر 
  : الخاصية التاليةيتضمن الميكروفيلم، و

@question - إلزامي 

 وهي: 
No 
Yes  
 

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

خدمات التصوير 
 الفوتوغرافي

(EAG 0.2) يتبع عنصراختياري غير مكرر، وهو  هذا عنصر فرعي 
<reproductionser>خدمات فر امعلومات حول تويقدم ، و
 الجهة، وعادة ما يتضمن هذا العنصرفي  التصوير الفوتوغرافي

عم نأو  قيمة: ال في حالة عدم توافر خدمات التصوير الفوتوغرافي
الخاصية يتضمن رافي، وفي حالة توافر خدمات التصوير الفوتوغ

  : التالية
@question - إلزامي 

تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر، 
 وهي: 

No 
Yes  
 

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

النسخ  اتخدم
 الرقمي

(EAG 0.2) يتبع عنصراختياري غير مكرر، و هذا عنصر فرعي 
<reproductionser> ، اتخدم فرامعلومات حول تووهو يتيح 

 الالجهة، وعادة ما يتضمن هذا العنصر قيمة: في  النسخ الرقمي
فر أو نعم في حالة توا النسخ الرقمي اتخدمفي حالة عدم توافر 

  : الخاصية التالية يتضمن، والنسخ الرقمي اتخدم
@question - إلزامي 

تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر، 
 وهي: 

No 
Yes  
 

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

 (EAG 0.2) خدمات التصوير
 يتبع عنصرغير مكرر، وهو  اختياري هذا عنصر فرعي

<reproductionser>خدمات فر امعلومات حول تويتيح ، و
 الجهة، وعادة ما يتضمن هذا العنصر قيمة: ال فيفي  التصوير

 حالة عدم توافر خدمات التصوير أو نعم في حالة توافر خدمات
  : الخاصية التالية يتضمنصوير، والت

@question - إلزامي 

تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذا العنصر، 
 وهي: 

No 
Yes  
 

 مثال:

 

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

 جديد خدمات الترفيهيةال
 يتبع عنصراختياري غير مكرر، وهو  هذا عنصر فرعي

<services>لخدمات اعلومات حول م هذا العنصر ميقد، و
عم، امطوال االستراحاتاإلضافية المتاحة للجمهور مثل 

  : العناصر الفرعية التاليةيتضمن و، لخإوالمعارض، والجوالت، 
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<refreshment> - اختياري 
<exhibition> - اختياري 
<toursSessions> - اختياري 
<otherServices> - اختياري 

1-2-2-1-1-19-5-1 
<refreshment> 

 (ISDIAH) االستراحات
 يتبع عنصروغير مكرر،  اختياري هذا عنصر فرعي

<recreationalServices> فر امعلومات حول تويتيح ، وهو
 الخدمات المتاحة بها، مثل: توافر آلة كافتيريا أوأو مطعم 

  : العنصر الفرعي التالييتضمن و .القهوة...إلخ
<descriptiveNote> - اميإلز  

 

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

 (ISDIAH) المعارض
 يتبع عنصر اختياري يمكن تكراره، وهو هذا عنصر فرعي

<recreationalServices>التي  حول المعارض يقدم معلومات، و
م مع إمكانية تقدي أقيمت من قبل أو المقرر إقامتها فيما بعد

 محددة إلقامة مثل ذكر إذا كان بالجهة قاعة معلومات إضافية
  : هذا العنصر العناصر الفرعية التاليةيتضمن و، المعارض

<descriptiveNote> - اختياري 
<webpage>- اختياري 

 

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

 ISDIAH الجوالت
 يتبع عنصر اختياري يمكن تكراره، وهو هذا عنصر فرعي

<recreationalServices>لمعلومات يتيح هذا العنصر ا، و
امة إرشادية للمستفيدين، وإقجوالت  حول مدى قيام الجهة بإعداد

 دورات تشرح كيفية البحث في وسائل اإليجاد داخل األرشيف مع
العناصر الفرعية يتضمن و، تقديم معلومات إضافيةإمكانية 

  : التالية
<descriptiveNote> - اختياري 
<webpage>- اختياري 

 

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

 جديد خدمات أخرى
 يتبع عنصريمكن تكراره، وهو  اختياري هذا عنصر فرعي

<recreationalServices>بإتاحة أي يختص هذا العنصر ، و
يوم والخدمات التعليمية  داخل الجهة:مقدمة خدمات إضافية 

  : يةالعناصر الفرعية التاليتضمن و، لخإيوم التراث، و، الوثيقة
<descriptiveNote> - اختياري 
<webpage>- اختياري 

 

 مثال:



49 

 

 

 Relations Areaحقل العالقات 

1-3 <relations> العالقات (EAC-CPF) 

(ISDIAH) 

، <eag>يتبع عنصر وهذا عنصر فرعي اختياري غير مكرر، 

عن عالقة أو أكثر بين الجهة  يقدم معلومات مغلفعنصر هو و

يتضمن والجهات والمقتنيات األرشيفية، من  هاالموصوفة وغير

  : العناصر الفرعية التالية

<resourceRelation> - اختياري 

<eagRelation> - اختياري 
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1-3-1 <resourceRelation>  العالقة بين

 المصادر

(EAC-CPF) 

(ISDIAH) 

 يتبع عنصريمكن تكراره، وهو  اختياريهذا عنصر فرعي 

<relations>عالقة بين المصادر والجهة التي يتم يحدد ال، و

وصفها. والمصادر قد تكون مادة أرشيفية، أو شخص أو جهة أو 

  : يةالعناصر الفرعية التاليتضمن و، وما إلى ذلكبوابة موضوعية 

<relationEntry> - اختياري 

<descriptiveNote> - اختياري 

<dateSet> - اختياري 

<date> - اختياري 

<dateRange> - ختياريا  

<placeEntry> - اختياري 

  : الخصائص التاليةيتضمن و

@resourceRelationType - إلزامي 

@lastDateTimeVerified - اختياري 

@href - اختياري 

 

1-3-1-1 <relationEntry>  واالسم العنوان

 الرسمي للمصدر

(EAC-CPF) 

(ISDIAH) 

العنوان  ويختص بتحديديمكن تكراره،  اختياريهذا عنصر فرعي 

  عدة عناصر، وهي:يرد في  وهوأو االسم الرسمي للمصدر، 

<resourceRelation> 

<eagRelation> 

  : الخصائص التاليةيتضمن و

@localType - اختياري 

@scriptCode - اختياري 

@xml:lang - اختياري 

@source - اختياري 

 

1-3-2 <eagRelation>  وصف الجهة ذات

 الصلة

 جديد
 يتبع عنصر اختياري يمكن تكراره، وهوفرعي  هذا عنصر

<relations>لجهة ذاتت اإذا كان ، وتتمثل مهمته في توضيح ما 

(، وهذا العنصر يستخدم لربط EAGتسجيلة وصف )لها  الصلة 

  : العناصر الفرعية التاليةيتضمن والتسجيالت، هذه 

<relationEntry> - اختياري 

<descriptiveNote> - اختياري 

<dateSet> - اختياري 

<date> - اختياري 

<dateRange> - اختياري 

 

تم إدخال هذا العنصر في هذا المعيار لكي 

الموصوفة يكون  الجهةيستخدم في حالة إن 

ولكل مستودع معرف ستودعات، لها عدة م

إنشاء وصف يجب وفي هذه الحالة مستقل 

لكل مستودع والربط بينها من  منفصل

 .خالل هذا العنصر

 مثال:
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 Attributesالخصائص 

@audience الجمهور 

 

ن إلى ما إذا كاتشير ، و>eag<تبع عنصر تهذه الخاصية إلزامية  

 الموظفين داخلالستخدام أو  المستفيدينلجميع  االوصف متاح

 .الجهة

 :القيمة االفتراضيةتلقائيا البوابة ستخدم ت

External internal 

@xmlns يار الميتاداتامع 
موقع معيار الميتاداتا على  هذه خاصية إلزامية تشير إلى 

اإلنترنت، ويساعد هذا بشكل كبير على الثبات في المصطلحات 

 .المستخدمة للداللة على عناصر الميتاداتا

http://www.archivesportaleurope.net/Portal/profil
es/eag_2012/ 

 

@xml:lang اللغة 
توضح هذه الخاصية اللغة المستخدمة في   

العنصر الموصوف وعادة ما يستخدم في 

حالة اختالف اللغة عن لغة تسجيلة 

(، ISO 639الوصف، وتعتمد على معيار )

هذه الخاصية اختيارية وترد في عدة و

 عناصر، وهي:
<agencyName>  - <p>  - <agent>  - 

<language>- <script>-<citation> -  

http://www.archivesportaleurope.net/Portal/profiles/eag_2012/
http://www.archivesportaleurope.net/Portal/profiles/eag_2012/
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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> 

@source المصدر 
لومات عن المصدر المرتبط بالعنصر هذه الخاصية توفر مع 

 هي:هذه الخاصية اختيارية وترد في عدة عناصر، والواردة فيه، و
<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> 

جميع لخاصية توفر معلومات هذه اومن الجدير بالذكر أن 

( EAG) الذي اعتمد عليها في إعداد محتوى التسجيلةالمصادر 

 .<control>التابع لعنصر < source>مع العنصر وذلك 

 

@localType النوع 
عض بهذه خاصية اختيارية تسمح بالتمييز أو التضييق بين دالالت  

 العناصر،  وترد في عدة عناصر، وهي:

حددت البوابة لمجموعة من العناصر قيم 

افتراضية لهذه الخاصية ويتضح ذلك فيما 
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- <otherRecordId>  

- <otherAgencyCode>  

- <localControl> 

- <date> 

- <dateRange> 

- <location>  

- <nameEntry>  

- <part>  

- <placeEntry> 

- <relationEntry> 

 يلي:

- <location>  

 ، هي:القيمة افتراضية لهذا العنصر

 visitors address. 

- <nameEntry>  

 هي:القيمة افتراضية لهذا العنصر، 

Authorized  رسمي 

Alternative بديل       

Abbreviation مختصر     

- <part>  

 القيمة افتراضية لهذا العنصر، هي:

Corpname اسم هيئة اعتبارية     

Famname اسم عائلة      

Persname اسم شخص      

@standardDateTime الوقت والتاريخ 
ي ترد ف، تختص بكتابة التاريخ والوقت، وهذه الخاصية اختيارية 

 العنصر التالي:

<eventDateTime> 

تتيح نموذج موحد لكتابة التاريخ والوقت، 

 وهو:

2009-12-31,  

2009,  

2009-12,  

2009-12-31 T23:59:59. 

@languageCode كود اللغة 
رد اللغة المستخدمة، وتكود ختص بكتابة تهذه الخاصية إلزامية  

 في العنصر التالي:

<language> 

 

تختص هذه الخاصية بكتابة اللغة وفقا 

 .(ISO 639لمعيار )

@scriptCode  الخطكود 
في الخط المستخدم، وترد  كودتختص  هذه الخاصية اختيارية 

 العنصر التالي:

<script> 

 ISOيذكر رمز الخط وفقا لمعيار )

( على سبيل المثال الخط العربية 15924

 (Arabرمزها )

@lastDateTimeVerified  
ت يخص البياناآخر موعد أو تاريخ  اختيارية، تتيح هذه الخاصية 

 ترد في العناصر التالية:، والواردة في العنصر

<citation> 

<term> 

<source> 

<resourceRelation> 

<eagRelation> 

تاريخ والوقت، تتيح نموذج موحد لكتابة ال

 وهو:

2009-12-31,  

2009,  

2009-12,  

2009-12-31 T23:59:59. 

@href البريد اإللكتروني 
 هذه الخاصية اختيارية، تتمثل مهمتها في تحديد الموقع اإللكتروني  
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 ترد في العناصر التالية:للعنصر، و

<citation> 

<source> 

<email>هذه الخاصية إلزامية مع هذا العنصر 

<webpage> هذه الخاصية إلزامية مع هذا العنصر   

<termsOfUse> 

<readersTicket> 

<advancedOrders> 

<resourceRelation> 

<eagRelation> 

@transliteration القواعد 
يات أو القواعد التي تفرض طريقة االتفاقتحدد هذه الخاصية  

هذه الخاصية اختيارية ترد في من خط إلى آخر، وتحويل ال

 لعناصر التالية:ا

<term> 

<sourceEntry> 

<placeEntry> 

 

@standardDate التاريخ المعياري 
ث، لبحتتيح هذه الخاصية نموذج موحد لكتابة التاريخ، مثل تاريخ ا 

 وهو:

2009-12-31 

2009 

2009-12 

 ترد في العناصر التالية:، وهذه الخاصية اختياريةو

<date> 

<fromDate> 

<toDate> 

 

@notBefore التاريخ السابق 
 وهو: تتيح نموذج موحد لكتابة التاريخ ،هذه الخاصية اختيارية، و 

2009-12-31 

2009 

2009-12 

وتختص هذه الخاصية بذكر التواريخ غير المؤكدة، وترد في 

 العناصر التالية:

<date> 

<fromDate> 

<toDate> 

 الخاصية التالية:وتستخدم مع 
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@standardDate 

@notAfter التاريخ الالحق 
 وهو: هذه الخاصية اختيارية، وتتيح نموذج موحد لكتابة التاريخ ، 

2009-12-31 

2009 

2009-12 

ر وتختص هذه الخاصية بذكر التواريخ المؤكدة، وترد في العناص

 التالية:

<date> 

<fromDate> 

<toDate> 

 وتستخدم مع الخاصية التالية:

@standardDate 

 

@countrycode الدولة كود 
-ISO 3166الدولة وفقا لمعيار )كود هذه الخاصية إلزامية، تحدد  

 ، وترد في العنصر التالي:( لتمثيل أسماء البلدان1

<repositorid> 

 

 

@repositorycode كود المستودع 
 ISOعيار المستودع وفقا لمكود هذه الخاصية اختيارية، تحدد  

والهيئات ذات الصلة، المحدد القياسي الدولي للمكتبات  15511

 <repositorid>وترد في العنصر التالي:     

ا ومن الجدير بالذكر أن البوابة تنشئ تلقائي

رمز المستودع استنادا على المعرف الوارد 

، وإذا <otherRecordId>في العنصر 

كان المعرف الوارد به غير متوافق مع 

(  سيتم إنشاء معرف ISO 15511معيار )

في هذه الخاصية، ويتكون هذا  فريد وتلقائي

 المذكور في الخاصية  كودالمعرف من ال

@countrycode  رقما  11باإلضافة إلى

 يا.تصاعد

@latitude خط العرض 
تفاصيل تستخدم هذه الخاصية في تحديد خط العرض بناء على  

المبنى، وهذه الخاصية عنوان مثل المدينة، والشارع ورقم ال

 اصر التالية:اختيارية ترد في العن

<location> 

<placeEntry> 

 وتستخدم دائما مع الخاصية 

@longitude 

 

@longitude خط الطول 
تفاصيل تستخدم هذه الخاصية في تحديد خط الطول بناء على  

ة ياريالمبنى،وهذه الخاصية اختعنوان مثل المدينة، والشارع ورقم 

 ترد في العناصر التالية:
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<location> 

<placeEntry> 

 وتستخدم دائما مع الخاصية 

@latitude 

@question سؤال 
ات خدمهذه الخاصية تستخدم في اإلشارة إلى توافر أو عدم توافر ال 

 والمرافق، هذه الخاصية إلزامية، وترد في العناصر التالية:

<access> 

<accessibility> 

<library> 

<internetAccess> 

<restorationlab> 

<reproductionser> 

<microformser> 

<photographser> 

<digitalser> 

<photocopyser> 

 تتيح البوابة قيمة افتراضية لهذه الخاصية،
 وهي: 

No 
Yes  

 

@unit وحدة القياس 
 هذه الخاصية اختيارية، وتستخدم كوحدة قياس مثل: متر مربع، 

   ، عدد الكتب...إلخ، وترد في العنصر التالي:  طوليالمتر ال

<num> 

 

@vocabularySource  قوائم ضبط

 المفردات

هذه الخاصية اختيارية تستخدم لضبط المفردات المستخدمة في  

 العناصر، وترد في العناصر التالية:

<term> 

<placeEntry> 

 

@resourceRelationType نوع العالقة 
هذه الخاصية إلزامية، وتهدف إلى تحديد العالقة بين الجهة  

يرها من المصادر، وترد في العنصر التالي:     الموصوفة وغ

<resourceRelation> 

 

 

@eagRelationType طبيعة العالقة 
ة رميهذه الخاصية إلزامية، وتهدف إلى تحديد طبيعة العالقة هل ه 

رابطية ..إلخ.، وترد في العنصر التالي:    ت -تكاملية –

<eagRelation> 

 

 

@countryCode كود الدولة 
 ISOرمز الدولة وفقا لمعيار )الخاصية اختيارية وتحدد  هذه 

، وترد في العنصر التالي:   ( لتمثيل أسماء البلدان3166-1

<placeEntry> 

 

 


