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 [5102/أكتوبر / 05: ]تاريخ الزيارة    

ا العججرل بالججاعر تججراريم، وتججاري يم،        َسججج 

وآدابيجججم، وهيميجججم وأ فهيجججمن اقجججد دو  جججوا ايججج  

أ بارهم، وحيجاتيم اليوميجة ومعجامفتيم، وأاجير 

هبائليم وأ بارها، وما تفردت ب  هرائح حكمائيجم 

ا أب ججاليم،  ، و لججدوا بجج  أيجج   مججن حكججمم وأمرججاام

ووهجججججائع ب جججججورتيم، ومججججج،ررهم، وأمججججججادهم، 

ججا ...  وحججروبيم، ومفججا ر تججاري يم  اكججان ديوا  

 . يورق جميع م احي حياتيم ويؤرخ ليا

كا جججت  جججرورة الكجججا  عجججن  يمسسسن ثسسساك     

بوصجججفيا ىحجججدى  "ميوسسسي   السسسادم الدملسسس "

مججصادر معلومججات المرجعيججة انلكترو يججة التججي 

ت دم كا باحث ودارس وميتم بالتراث الجاعر  

العربججججججي، وتقججججججدم يججججججد العججججججون والمججججججساعدة 

ر تصاصججيي المراجججع بمججا تقججدم مججن معلومججات 

عججن الججاعر العربججي، واججعراة العربيججة ا اجج ا ، 

توار  دمجة مرجعيجة ااعلجة متمجيزة تجيجل علج  

تساؤرت، واستفسارات المستفيدين اجي مججارت 

الفكجججججر ارجتمجججججاعي، والسياسجججججي، والل جججججو ، 

و اصججة البججاحرين م يججم اججي مجججارت الل ججات، 

 .وعلوميا الم تلفة بسرعة ودهة

ميوي   الادم "توار عل  ىعداد       

مركز بحوث الل ة العربية وآدابيا "  الدمل 

بمعيد البحوث العلمية وىحياة التراث انسفمي 

 –اي مكة المكرمة بوصفيا "  أم القرى"بجامعة 

مؤسسة   -كما يو ح موهع الجامعة انلكترو ي

علمية ورقااية تيتم بالعقيدة الصحيحة وترسيخ 

المفاهيم انسفمية، اي م تل  مجارت العلوم 

والف ون، كما تسيم اي ت مية القوى البارية 

وتواير ال دمات الم لوبة عل  مستوى 

الق اعين العام وال اص، واق احتياجات الت مية 

السريعة للبفد، والتي تيد ، واق ا ل ظام 

الجامعة الصادر بقرار مجلس الوزراة رهم     

م، 0990  -هـ 0010/  9/  09بتاريخ (  091)

 :ىل 

تواير أسبال التعليم الجامعي والدراسات   -0

العليا نعداد موا  ين أكفاة مؤهلين  داة 

واجبيم لل يوض بأمتيم اي  وة مبادئ 

علوم الفق  :  انسفم، وعل  وج  ال صوص

والعقيدة انسفمية وما يتصا ب ، والعلوم 

ال بيعية، والت بيقية، والعلوم ان سا ية 

 .وارجتماعية، والل ات

القيام بدور ىيجابي اي ميدان البحث العلمي   -5

عن  ريق ىجراة البحوث، وتاجيعيا، 

وى ااة مراكز للبحث، وىيجاد الحلوا 

السليمة المفئمة لمت لبات الحياة المت ورة، 

 .واتجاهاتيا التق ية

 .ىعداد علماة ومدرسين مت صصين -3

المساهمة اي تلبية احتياجات البفد   -0

انسفمية التي ت صص  ائفة من أب ائيا 

 .اي العلوم بم تل  اروعيا
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ي  سسسل ال وسسسسي الميمسسسه   سسسسل ميقدهسسسسا       

 "ميوسسي   السسادم الدملسس "ُتعججد  :االلحامي سس 

أحجد المجااريع الميمجة الجتي تج  لع بيجا جامعججة 

اجججي محاولجججة م يجججا لجمجججع الجججتراث "  أم القجججرى"

جا دهيق جا يحقجق اوائجد  الاعر ، وتوريق  توريق ا علمي 

 : علمية وبحرية جادة، م يا

المحااظة عل  الجتراث الجاعر  العربجي اجي   -0

 .صورت  ال اصعة

ا،   -5 جا صجحيح  توريق الاعر العربجي توريق جا علمي 

ا مجججن أصجججح رواياتججج  الجججتي ا ججج لع  َتَمد   ُمجججسم

 .بتحقيقيا علماة ا مة و قادها

سججججرعة الوصججججوا ىلجججج  الججججتراث الججججاعر    -3

والتحقق م  ، ر سيما ع دما يقدم ه ا الجتراث 

أو ،  مجججن  جججفا اجججبكة المعلومجججات العالميجججة

كمججا هججو ]يججص   علجج  ا هججراص المم   ججة 

 .لسيولة التداوا[ الحاا اآلن

ىمكا ية اناادة من هج   الموسجوعة اجي ى جااة  -0

المعججاجم والقججواميس الل ويججة، والكججا  عججن 

 اهجات الل جة، ومتابعجة ت ورهجا علج  امتججداد 

 .تاري يا ال ويا

ىمكا يججة  جججرع هواعججد المعلومجججات الل ويجججة،   -2

وى ججااة دوائججر للمعججاجم العلميججة المت صججصة 

اججي العلججوم الم تلفججة عججبر أجيججزة الحاسججل 

اآللي، أو اجبكات ارتجصاا والمعلومجات اجي 

 .برامج مت صصة

 دمجججججة البجججججاحرين اجججججي مججججججارت الفكجججججر   -2

ارجتمججاعي، والسياسججي، والل ججو ، و اصججة 

البجاحرين م يجم اجي مججارت الل جات المتعججددة 

وعلوميجججا الم تلفجججة، مجججن دراسجججة الت جججور 

الل جججججو ، وا صجججججوات، وعلجججججم الدرلججججججة، 

وغيرهججججا مججججن ال ججججاا ات ...  وا سججججلوبيات

 .العلمية المت ورة اي عصر ا الحا ر

انلمججام بقواعججد الل ججة العربيججة وحججادها عبججر   -7

هج   التق يجة لتجسييا دراسجتيا، عجبر الججاواهد 

الجججاعرية الجججتي ُتعججج   الموسجججوعة بججج ب يا 

ججا دهيق ججا اججي رواياتيججا الم تلفججة،  ا ل وي   ججب  

 . اصة ى ا تعددت تلك الروايات

 ججب  انيقججاش الججاعر ، مججن  ججفا عججرض   -9

كججا مججا تتجج م   هجج   الموسججوعة مججن أاججعار 

علجج  مججوازين الججاعر ا صججلية اججي ترار جججا 

العربي، نرراة الملكات الجاعرية اآل ج ة اجي 

، ومجن ...التفتح عل  حدائق انبداش الجاعر 

رم تأ   الموسوعة علج  عاتقيجا  جسبة أبياتيجا 

 . ىل  بحورها الاعرية العربية

ميوسي   ""  أم القجرى"وهد أتاحت جامعجة       

ججا مججن  ججفا "السسادم الدملسس  موهعيججا   ىلكترو ي 

الججج   ُيعجججد ه جججاة ميمجججة للتواصجججا انلكترو جججي 

وارتججصاا والتفاعججا مججع مجتمججع الجامعججة مججن 

ال جججفل وأعججج اة هيئجججة التجججدريس والموظفيجججن 

علج  الع جوان انلكترو جي وكااة الم تجسبين ىلييجا 

page/sa.edu.uqu://https/:  اآلتججججججججي
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تمرججا الموسججوعة اججي يمسسن جهسس  الا   سس         

ا للتراث الجاعر   ا مستفي   مرحلتيا ا ول  جمع 

العربجججي، بدايجججة مجججن ميجججد  ا وا اجججي العجججصر 

الجججاهلي وحججت   يايججة القججرن الرابججع اليجججر  

اتحتججو  علجج  مججا يقججرل مججن ارجج ي عججار ألجج        

بيت ان حيجث ى ج  علج  ال حجو المو جح ( 05111)

بموهع الموسوعة أ يا اجي اجكليا الحجالي مرحلجة 

أولجج  سججتتلوها مراحججا أ ججرى متعججددة لت  يججة 

 .اترات زم ية أ رى متقدمة لاعراة العربية

تتعدد المدا ا القابلة للبحجث  يلصف   ام ك      

وارسججترجاش الججتي تججساعد المججست دم اججي البحججث 

دا جججججا الموسجججججوعة واسجججججترجاش المعلومجججججات 

والبيا جججات الجججتي تقجججدميا عجججن الجججتراث الجججاعر  

العربجي بدايججة مججن العجصر الجججاهلي حججت  القججرن 

الرابججع اليجججر ، كمججا أ يججا ت تلجج  وتتبججاين واق ججا 

ل ججججوش البحججججث المججججست دم اججججي البحججججث دا ججججا 

الموسجوعةن حيججث تواججر الموسججوعة لمججست دمييا 

 :  وعين من البحث وهما

 :لو  ف  ةياي ن الميوي  :  يال

يتججم البحججث اججي دواويججن الموسججوعة عججن        

بحجججث اجججي ) ريجججق ال قجججر علججج  رابججج  بع جججوان 

باليجام  ا يمجن للموسجوعة (  دواوين الموسجوعة

يعاون ال قر علي  اي  قا المست دم ىلج  الواجيجة 

التي تساعد  اي البحجث اجي دواويجن الموسجوعة، 

وتجججسمح الموسجججوعة لمجججست دمييا بالبحجججث اجججي 

دواوي يججا عقججل تحديججد المججست دم رسجججتراتيجية 

البحجث باسجت دام أ  مججن المججدا ا ارسججترجاعية 

المتاحججججة للبحججججث وارسججججترجاش اججججي دواويججججن 

الموسوعة، أو عن  ريق الرب  بيجن مجد لين أو 

ججا، رججم ال قججر علجج  زر  ، وتتمرججا (بحججث)أكججرر مع 

المدا ا القابلة للبحجث وارسجترجاش الجتي تجساعد 

مججست دم الموسججوعة اججي البحججث اججي دواوي يجججا 

واسججترجاش معلومججات ع يججا اججي أربعججة مججدا ا، 

  :وهي

 مقا الة يان. 

 اوا الة يان. 

 الموىق . 

 و ـــ  ال ام. 

 :لو  ف  قصائة ي ل ات الميوي  : ثا  ا      

يتججم البحججث اججي هججصائد وأبيججات الموسججوعة       

بحججث اججي هججصائد )بججال قر علجج  رابجج  بع ججوان 

باليججام  ا يمججن للموسججوعة (  وأبيجات الموسججوعة

ال   يساعد ال قر عليج  اجي ىحالجة المجست دم ىلج  

الواجيججة الججتي تعاو جج  علجج  البحججث اججي هججصائد 

وأبيججججججات الموسججججججوعة، وتججججججسمح الموسججججججوعة 

لمجججست دمييا بالبحججججث اججججي هججججصائدها وأبياتيججججا 

الجججاعرية عقجججل تحديجججد المجججست دم رسجججتراتيجية 

البحججججث بوسججججا ة أ  مججججد ا مججججن المدا ججججا 

ارسجترجاعية المتواججرة للبحججث وارسججترجاش اججي 

هصائد وأبيات الموسوعة، أو عجن  ريجق الربج  

ججا، رججم ال قججر علجج  زر  بيججن مججد لين أو أكججرر مع 



 

 

 6102 —العذد السادس والخمسىن 

027 

، وت حججججصر المججججدا ا القابلججججة للبحججججث (بحججججث)

وارسججترجاش الججتي تعججاون المججست دم اججي البحججث 

اججججي هججججصائد وأبيججججات الموسججججوعة واسججججترجاش 

ا وهي  :معلومات ع يا اي أربعة مدا ا أي  

 اوا الاا ـــــم. 

 ح م  من الادم . 

 اللوم . 

 الميي. 

وتججسترجع الموسججوعة ال تججائج الججتي وااقججت       

معيجججججار البحجججججث بجججججأ  مجججججن  جججججرق البحجججججث، 

وارسترجاش المو حة سابق ا بسرعة اائقجة ودهجة 

كما تواجر مت اهية ر تتجاوز ب ع روان معدودة، 

أكججرر مججن مد ججا الموسججوعة ىمكا يججة الججرب  بيججن 

اسجترجاعي الججتي تججساعد المججست دم علجج  البحججث 

اي الموسوعة عل  ال حجو المبي جن سجابق ا، وتظيجر 

المعلومات التي تقدميا الموسوعة عن كا ديجوان 

أو بيت أو هصيدة وااقت معيار البحث اجي اجكا 

كاما، واي حالجة وججود أكجرر مجن  تيججة وااقجت 

معيار البحث تظير جميع ال تائج اي اجكا كامجا 

 .اي صفحة واحدة( اي اكا هائمة)اي تتابع 

يسيا الوصوا ىل   يمن جهٍ   خمرك      

من  فا آليات  "ميوي   الادم الدمل "

يتاع الوصوا ىلييا من  فا البحث الم تلفةن ا

، (Yahoo)  ياهوو البحث مرا محركات وأدلة

، ولك يا (Bing)، وبي ج (Google)وجوجا 

ر تظير للمست دم اي همة  تائج البحث، 

ويت لل الوصوا ىلييا من  فا البحث ع يا 

باست دام آليات البحث الم تلفة تصفح 

واستعراض الكرير من  تائج البحث التي 

البحث  تائج للبحث  محركات وأدلةت رجيا 

تتاع الموسوعة بل ة واحدة اق  وبوسا تيا، 

الل ة العربية من  فا الواجية العربية :  هي

، اعل  الرغم من أن "أم القرى"لموهع جامعة 

احداهما بالل ة العربية، :  للموهع واجيتين

ميوي   الادم "وا  رى بان جليزية اإن، 

تتاع اق  من  فا الواجية العربية  "الدمل 

للموهع، ور تتاع من  فا الواجية ان جليزية 

التي يتبين لمتصفحيا أ يا مازالت تحت ان ااة، 

ولم تكتما عل  ال حو ال   تظير علي  واجية 

بالل ة العربية، وعل  "  أم القرى"موهع جامعة 

 لك اإ   يمكن للمست دم ال   ي لع عل  

" أم القرى"الواجية العربية لموهع جامعة 

استعراض الموسوعة، والبحث اييا، واناادة 

م يا بالل ة العربية بي ما يعجز المست دم ال   

يتصفح الواجية ان جليزية للموهع عن ار فش 

 .عل  الموسوعة، والبحث اييا، واناادة م يا

يايفسسسم الميوسسسي   مجمي سسس  حلسسس مة مسسسن      

االواالتك جم دها إواالت ةاخ     يالا  ا ىسوا 

 : إلل  ي  ن

إوسسساالت ادسسساين فسسس  السسسمل  ل سسسن محي سسسات   - 

الميوي   يالا ىل ل  ها ف  وهيل  ي سوم 
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، والججتي تتمرججا اججي أربعججة   سسل المسسواخةا

 : رواب 

  الديةة إلل صفو  اللوس "راب  بع وان" :

اي  ياية صفحة  تيجة البحث ويساعد ال قر 

عليج  اجي عجودة المجست دم الج   يججستعرض 

المعلومججات الكاملججة عججن دواويججن وهججصائد 

وأبيات الموسوعة ىل  الواجية الجتي تعاو ج  

اي البحث دا ا الموسوعة من أججا تحديجد 

 . استراتيجية بحث جديدة

  ادم سسسسل لالميوسسسسي  "رابجججج  بع ججججوان" :

مجججدرق بقائمجججة الجججرواب  باليجججام  ا يمجججن 

للموسججوعة، الجج   يعججاون ال قججر عليجج  اججي 

ىحالة المست دم ىلج  واجيجة تعجرض ُمقدمجة 

 . موجزة ُتعر  بالموسوعة

  لوسسسسس  فسسسسس  ةياي سسسسسن "رابججججج  بع جججججوان

مجججججدرق بقائمجججججة الروابججججج    :"الميوسسسسسي  

باليججام  ا يمججن للموسججوعة، الجج   يعمججا 

علجج  ىحالججة المججست دم ىلجج  الواجيججة التججي 

 .تعاو   عل  البحث اي دواوين الموسوعة

  لوسس  فسس  قسسصائة ي ل سسات "رابجج  بع ججوان

مجججججدرق بقائمجججججة الروابججججج  :  "الميوسسسسسي  

باليججام  ا يمججن للموسججوعة، الجج   يججساعد 

ال قر علي  اي ىحالة المست دم ىلج  الواجيجة 

التي تساعد  عل  البحث اي هصائد وأبيجات 

 .الموسوعة

إوسساالت اسسوا ة فسس  اال اىسسال إلسسل ياجهسسات   -ب 

": جامدسس   ا الىسسمر" خسسمر ةاخسسل ميقسسع 

بع يا يظيجر باليجام  العلجو  للموسجوعة، 

ويظيججر اآل ججر باليججام  الججسفلي ليججا، بي مججا 

تظيججر انحججارت ا  ججرى بججاري  للروابجج  

المبوبججججة عقججججل رأس الموهججججع وصجججج دوق 

 :لأل بار

   إوسسساالت الهسسسامو الد سسسيي ل ميوسسسي: 

تججساعد ىجمججار  اججي دعججم المججست دمين مججن 

ال ججفل أو الم ججسوبين ىلجج  الجامعججة اججي 

ارتصاا والتواصا والتفاعا مع اآل ريجن 

من  فا بريجدهم انلكترو جي علج  موهجع 

: الجامعجججة، و لجججك بواسججج ة ىحجججالتين همجججا

الججتي يعججاون ال قججر  (لم سسة ال سس ب)ىحالججة 

علييا اي  قا  جفل الجامعجة ىلج  واجيجة 

تعجججججاو يم اجججججي الولجججججوق ىلججججج  بريدهجججججم 

انلكترو ججي علجج  موهججع الجامعججة، وىحالججة 

ال   يساعد ال قر عليج   (لم ة الم ويل ن)

اججي  قججا م ججسوب  الجامعججة ىلجج  واجيجججة 

تججججساعدهم اججججي الولججججوق ىلجججج  بريدهججججم 

 .انلكترو ي عل  موهع الجامعة

   التي  :إواالت الهامو الوف   ل ميوي

تقدم معلومات للمست دم عن الموهجع الج   

موهججع جامعججة أم -ُتتججاع عليجج  الموسججوعة 

وحقجوق ملكيتج  الفكريجة، وسياسججة   -القجرى

 صوصجيت ، وكيفيجة ارتجصاا والتواصججا 
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والتفاعججا مججع القججائمين عليجج ، و لججك مججن 

 فا ىحجارت علج  هيئجة روابج  بع اويجن 

 -سياسججججة ال صوصججججية  -حججججوا الموهججججع)

بان ججااة ىلجج  (  اتججصا ب ججا  -للمفحظججات

( عمججادة تق يججة المعلومججات)رابجج  بع ججوان 

الججج   يعجججاون اجججي ىحالجججة المجججست دم ىلججج  

الدا ليجة "  عمادة تق يجة المعلومجات"صفحة 

 . عل  موهع الجامعة

  يحتجو   :إوساالت اسم   السميال  المليلس

هججج ا الجججاري  علججج  كرجججير مجججن الروابججج  

 -ىدارات الجامعجة  -عن الجامعجة)الرئيسية 

 -المجججصادر العلميجججة  -الكليجججات  -العمجججادات

بوابجججججة ال جججججدمات   -المجتمجججججع الججججججامعي

الجتي ي جدرق تحجت كجا رابج  (  انلكترو ية

م يجا مجموعجة مجن الجرواب  الفرعيجة  ات 

الصلةن ى  يجساعد المجرور علج  أ  رابج  

من هج   الجرواب  الرئيجسية بمؤاجر الفجأرة 

اي عجرض الجرواب  الفرعيجة الجتي ت جدرق 

تحت ه ا الراب  للمستفيد، ومن رم ا تيجار 

م يججا مججا يلججبي حاجاتجج  مججن المعلومججات، 

الجج   (  عججن الجامعججة)ومرججاا  لججك رابجج  

يعججاون المججرور عليجج  اججي ظيججور اججري  

جا مجن الجرواب  يجسمح للمجست دم  مبول أاقي 

 - بجج ة)بار تيججار بيججن عججدد مججن الججرواب  

 -اسجججتراتيجية الجامعجججة  -أهجججدا  الجامعجججة

 -مججالس الجامعجة  -أ ظمة ولوائح الجامعجة

 -ال ججدوات والمؤتمججرات  -كراسججي الجامعججة

الجتي يعجاون ال قجر علجج  (  الملج  الجصحفي

أ  م يا اي تقجديم معلومجات عجن الجامعجة 

يعججرض (   بجج ة)علجج  سججبيا المرججاا رابجج  

صججفحة دا ليججة تقججدم  بجج ة م تججصرة عججن 

أهجججدا  )الجامعجججة، بي مجججا يعجججرض رابججج  

صفحة دا ليجة ُتعجر  با هجدا  ( الجامعة

التي تسع  الجامعة ىل  تحقيقيا، اي حيجن 

( اسججججتراتيجية الجامعججججة)يعججججرض رابجججج  

صجججججججفحة دا ليجججججججة تو جججججججح ال  جججججججة 

هـ 0030ارستراتيجية للجامعجة مجن العجام 

هـججج ، وال  جججة ارسجججتراتيجية 0033ىلججج  

هـججججج ىلججججج  0059للجامعجججججة مجججججن العجججججام 

 .  وهك ا.. هـ0035

   إوسساالت صسس ةيق  خلسسام مدهسسة اللوسسي

تحتجو   :الد م   يإو ا  الاما  االو م 

الصفحة الرئيسية للموسوعة عقجل اجري  

الجججرواب  المبوبجججة علججج  صججج دوق أ بجججار 

يعرض رواب  ى بارية عن معيد البحجوث 

العلميجة وىحيجاة الججتراث انسجفمي، والتججي 

يعاون ال قر عل  أ  راب  م يا اجي ىحالجة 

مججست دم الموسججوعة ىلجج  صججفحة دا ليججة 

تعرض التفاصيا الكاملة عن ال جبر محجا 

 .ا تيار 

اقد ات ح أن الموسجوعة ر تواجر  يمن ثا       

عل  صجفحتيا الرئيجسية ىحجارت مبااجرة لمواهجع 

: الويجل) ارجية أ رى عل  الع كبوتية العالميجة 
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Web  ) ،ات صججلة أو تقججدم معلومجججات مكملجججة 

بي مججا تحتججو  بعججض الججصفحات الدا ليججة للموهججع 

ججا عججن ىتاحججة الموسججوعة  موهججع –المججسئوا مادي 

علجج  روابجج  بع ججاوين مرجججا   -جامعججة أم القججرى

 -مواهججع كيميائيججة هامججة  -مواهججع حكوميججة ميمججة)

التي يعاون ال قر علييا اي عجرض واجيجات ...( 

تعرض رواب  ليج   المواهجع الميمجة  ات الجصلة 

بي   الصفحة الدا لية والتي يعما ال قر علج  أ  

م يجا اججي ىحالججة المججست دم للموهججع محججا ا تيججار  

 . مباارة

 "ميوي   الادم الدمل "وربما ر تقدم       

ا ىراادي ا   ارة ى بارية، أو ىعفمية، أو موجز 

ا لتو يح أهم الت ورات التي ت رأ  م بوع 

وعل  َمنم تقع مسئولية علييا، وآ ر التحديرات، 

ىعدادها، وعدد وحدات المعلومات التي تقدم 

معلومات ع يا، و  اق الت  ية الكمية والمكا ية 

والمو وعية، وا اكاا التي تظير اييا، 

 الخ...  تاريخ ى اائيا وتاريخ ىتاحتيا ىلكترو ي او

عل  ال حو ال   تظير علي  ال البية العظم  من 

المصادر المرجعية انلكترو ية، ولك يا اي 

ُتعر  بالموسوعةن "  ُمقدمة"  وة ىيجابية توار 

اكري ا  عل  َمنم تقع مسئولية ىعدادهااتو ح 

ومادي ا، ومجاا ت  يتيا المو وعية والزم ية 

والكمية والمكا ية، وا هدا  والفوائد العلمية 

والبحرية الجادة التي تسع  ىل  تحقيقيا، 

بان ااة ىل    ة العما المتبعة اي الموسوعة 

وغيرها من معلومات ميم تقديميا لمست دمي 

 . الموسوعة

ا  ن سيولة وبسا ة ارست دام أحد        و ظر 

العواما الميمة ل جاع مصادر المعلومات 

المرجعية انلكترو ية بما يساعد اي ا تاارها 

وانهباا عل  است داميان اقد أدت بسا ة 

 "ميوي   الادم الدمل "وسيولة است دام 

ىل  عدم الحاجة ىل  وجود دليا رست داميان 

نرااد المستفيد ل لك اف توار الموسوعة دليف  

لكيفية است داميا عل  الاااات المتتابعة 

 .والبحث اييا

تقدم الموسوعة الدعم والمساعدة للمجست دم و     

عجججبر صجججفحتيا الرئيجججسية أو أ  صجججفحة مجججن 

 (ااسصل ل سا)صفحاتيا الفرعية بال قر عل  رابج  

الموجججود باليججام  الججسفلي للموهججع، والجج   ي قججا 

المججست دم ىلجج  واجيججة تعججرض وسججائا م تلفججة 

لجججدعم مجججست دم الموسجججوعة، والجججتي يمكجججن مجججن 

 فليجا ارتججصاا والتواصججا مججع المججسئولين عججن 

، ومججججن رججججم "جامعججججة أم القججججرى"ىدارة موهججججع 

 : الموسوعة، وتتمرا ه   الوسائا اي

الججج   يجججساعد  (:Telephone)الا  فسسسين   -1

مجججست دم الموسجججوعة علججج  ىبجججداة آرائججج  أو 

مقترحات ، أو تلقي ىجابة عن استفسارات  عجن 

 ريججججق ارتججججصاا اليججججاتفي بوحججججدة موهججججع 

 . الجامعة

الج   يعجاون   (:mail-E)اللم ة االلحامي    -2

مست دم الموسوعة اي ىرسجاا أ  اهتراحجات 
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أو مفحظججات أو استفججسارات ىلجج  القائميججن 

عمججادة تق يججة   –وحججدة موهججع الجامعججة  علجج 

 .وتلقي ما يجيل ع يا المعلومات،

 -واجية اتجصا ب جا–كما توار ه   الواجية       

وسججائا أ ججرى لججدعم ومججساعدة المججست دم تتبايججن 

وت تلجج  واق ججا ل بيعججة ارستفججسار واندارة التججي 

يرغججل المججست دم اججي ارتججصاا بيججا والتواصججا 

معيججا علجج  سججبيا المرججاا تواججر بريججد ىلكترو ججي، 

وتحويل  للتواصجا مجع الجدعم الفج ي بعمجادة تق يجة 

المعلومججات، وبريججد ىلكترو ججي نرسججاا الججسيرة 

ال اتية أو تقديم  لجل توظيج ، وبريجد ىلكترو جي 

لفستفججسار عجججن القبجججوا والتجججسجيا اجججي عمجججادة 

القبججوا والتججسجيا، وبريججد ىلكترو ججي اججي حالججة 

وججججود استفجججسار أو اهتراحجججات لقجججسم ال البجججات 

بعمادة الدراسات الجامعية لل البجات، وكج ا بريجد 

ىلكترو جي لكججا عمجادة أو معيجد أو ىدارة أو هججسم 

الجخ بمججا يدعججم ...أو وحجدة مججن وحجدات الجامعججة 

المججست دم ويججساعد  علجج  ىبججداة كااججة آرائجج  أو 

مقترحاتججج  أو استفجججسارات  وتلقجججي ىجابجججة ع يجججا 

والتواصجججا وارتجججصاا والتفاعجججا مجججع اندارات 

وا هسام والعمادات والمعاهد والمراكجز الم تلفجة 

 .اي الجامعة

ا الججدعم والمججساعدة و       تقججدم الموسججوعة أيجج  

للمست دم عبر صجفحتيا الرئيجسية أو أ  صجفحة 

مجججن صجججفحاتيا الفرعيجججة بجججال قر علججج  وصجججلة 

الموجودة باليام  السفلي للموهجع،  (ل م وظات)

والتي ت قا المست دم ىل  واجية تعجرض  مجو ق 

-Feedback E)ىلكترو ي جاهز للمفحظات 

Form  )ججوش :  يحتججو  علجج  أربعججة حقججوا هججم 

، وارسجججم، والرهجججم (اكجججرة/  مجججاكلة)المفحظجججة 

الم جججسول، والتفاصجججيا الجججتي يقجججوم /  الججججامعي

المجججست دم باسجججتيفائيا نبجججداة كااجججة ملحوظاتججج  

( Submit)ومقترحاتججج ، رجججم ال قجججر علججج  زر 

نرسججاليا للقججائمين علجج  ىدارة موهججع الجامعججة، 

 .وتلقي ىجابات ع يا

اقججد   يوسسيل خ سس  الدمسسل فسس  الميوسسي        

أبرزت الموسوعة بُمقجدمتيا أن العمجا اييجا يقجوم 

 :عل    وتين رئيسيتين

وسسصم مسسصاةم السسادم الدملسس ك ياما لهسسا  : يالا 

يفق ةيائم   م س  ممالس  اسوامة ماةاهسا م هساك 

 :ياامل هذه الةيائم

  ،دائجججججججرة دواويجججججججن الجججججججاعراة الججججججججاهليين

 . والم  رمين، وا مويين، والعباسيين

  دائججججرة المجموعججججات، وكتججججل ار تيججججارات

 . الاعرية

  دائجرة كتجل تجاريخ ا دل، والجتراجم، والججسير

 .ا دبية

 دائرة كتل الل ة. 

 دائرة المعاجم الل وية . 

  ،دائججرة كتججل ال حججو والججصر ، واقجج  الل ججة

 .وكتل الدراسات البفغية وال قدية



      

 

 الفهرست 

022 

 دائرة كتل السيرة ال بوية، والتاريخ . 

  دائرة كتل تفسير القرآن الكريم وعلوم. 

   الخ ... دائرة كتل علوم الحديث ال بو 

سسا الدوائججر )جمسسع هسسذه المسساةة مسسن مظا هسسا  :ثا  ا

، رججم القيججام بجج ب يا الجج ب  الل ججو  (الم تلفججة

السليم، وتصحيح ما وهع اييا مجن أ  جاة، سجواة 

ا وصججرا ا، أو انيقججاش الموسججيقي،  اججي الل ججة  حججو 

و ججسبة ا بيججات ىلجج  بحرهججا العرو ججي، وبيججان 

، و ججسبتيا ىلجج  هائليججا، وبيججان عججصر  ...رويِّيججا 

ال   وجد اي ، و كر الروايجات الم تلفجة ليجا، ر 

سيما ى ا كا ت  ات أرر اجي الترتيجل اليججائي أو 

ججا  ترتيججل الججرو  الجج   ات  تجج  الموسججوعة  ظام 

، رم ترتيل القجصائد وا بيجات، ...لتاكيا مادتيا 

سججواة ا صججلي م يججا أو الم ججسول ىلجج  الججااعر 

جججا  حجججسل ورودهجججا اجججي الجججديوان المحقجججق ترتيب 

" الحاسجول"رم ىد جاا  لجك كلج  اجي ،  ...مسلسف  

ب ريقججة ا يججة تججسيا علجج  الباحججث اسججتدعاة كججا 

 . ه   البيا ات مت  ااة

وكما تو ح الموسوعة بُمقدمتيان اقد ا تيج       

العما ىل  ىعداد مجا يقجرل مجن ارج ي عجار ألج  

جججا   بعجججت اجججي رما يجججة مجلجججدات، (  050111)بيت 

لترتيججل الفيججرس  :األيل:  موزعجة علجج  ايرسججين

لترتيجل  :يالثا  هجائي ا، ويقع اي أربعة أجزاة، 

القوااي بحسل حرو  الرو ، ويقجع اجي أربعجة 

ا، ويقججججدم البيججججت الججججاعر  اججججي  أجججججزاة أيجججج  

الموسججوعة للباحججث مججن  ججفا الفيرسججين عججدة 

 : معلومات، هي

ا ةق ىاا -1 ا لالاحل مل ا  .الل ت مملي ا

 .مقا الل ت ف  الىص ةة -2

 .مقا الىص ةة ف  الة يان -3

 . ةة  ل ات الىص ةة -4

 .الىائل ي صمه -5

 –الجسسس     –السسسة يان )مسسسصةم الل سسست   -6

 (.الصفو 

 .ميا ات الل ت -3

سسا       ُتقججدم الموسججوعة معلومججات عججن  :إلحامي  ا

ججا (  050111)مجا يقجرل مججن ارج ي عججار ألج   بيت 

للججتراث الججاعر  العربججي بدايججة مججن ميججد  ا وا 

اي العجصر الججاهلي وحجت   يايجة القجرن الرابجع 

اليجر  عل  ال حو الماار ىليج  سجابق ا، وت تلج  

المعلومات الجتي تقجدميا الموسجوعة وتتبجاين واق جا 

ل ججججوش البحججججث المججججست دم اججججي البحججججث دا ججججا 

بحث اجي دواويجن الموسجوعة، بحجث )الموسوعة 

ويمكججن تو ججيح (  اجي هججصائد وأبيجات الموسجوعة

المعلومججات الججتي تقججدميا الموسججوعة واق ججا ل ججوش 

البحث المست دم باكا أكرر تفصيف  علج  ال حجو 

 :اآلتي

 :لو  ف  ةياي ن الميوي  :  يال

عججبر الججصفحة الرئيججسية للموسججوعة بال قججر      

بحججججث اججججي دواويججججن )علجججج  رابجججج  بع ججججوان 
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باليججام  ا يمججن للموسججوعة الجج    (الموسججوعة

ُيحيا المست دم ىلج  الواجيجة الجتي تجساعد  علج  

البحجججث اجججي دواويجججن الموسجججوعة، واسجججترجاش 

معلومججججات ع يججججا، وعقججججل تحديججججد المججججست دم 

رسججتراتيجية البحججث باسججت دام أ  مججن المدا ججا 

رهججججم الججججديوان، اسججججم : )ارسججججترجاعية ا ربججججع

المتاحججة للبحججث (  الججديوان، المحقججق، سجج ة ال ججار

وارسجججترجاش اجججي دواويجججن الموسجججوعة أو عجججن 

جا رجم ال قجر   ريق الرب  بين مجد لين أو أكجرر مع 

تظير  تائج البحث اجي دواويجن ( بحث)عل  زر 

اجي صجفحة )الموسوعة اي اكا كاما اي تتجابع 

 (.واحدة

وتتفاوت المعلومات الجتي تقجدميا الموسجوعة      

  جججرى (  ديجججوان) جججور  مجججن وحجججدة معلومجججات 

ولك يججا تقججدم بججصفة أساسججية عججن كججا ديججوان مججن 

 : دواوي يا البيا ات والمعلومات اآلتية

 مقا الة يان. 

 اوا الة يان . 

   مقا الج . 

 و   ال ام. 

 محان ال لع . 

 الموىق. 

 مصةم الة يان. 

 مد يمات ال ام. 

  ل ات السة يان مسملي   لالساحلك ي مساا حسل 

ل سست م هسسا مقسسا الجسس  ك يمقسسا الىسسص ةة فسس  

السسة يانك يمقسسا الل سست فسس  الىسسص ةةك ي سسي  

 . الل تك يالمييك يالىاف  

ا  :لو  ف  قصائة ي ل ات الميوي  : ثا  ا

عجبر الججصفحة الرئيججسية للموسججوعة بال قججر        

بحججث اججي هججصائد وأبيججات )علجج  رابجج  بع ججوان 

باليججام  ا يمججن للموسججوعة الجج   (  الموسججوعة

ي قججا المججست دم ىلجج  الواجيججة الججتي تعاو جج  علجج  

البحث اي هصائد الموسوعة وأبياتيجا واسجترجاش 

معلومججججات ع يججججا، وعقججججل تحديججججد المججججست دم 

رسجججتراتيجية البحجججث باسجججت دام أ  مجججد ا مجججن 

اسجججم الجججااعر، )المججدا ا ارسجججترجاعية ا ربجججع 

المتواجججرة (  كلمجججة مجججن الجججاعر، البحجججر، الجججرو 

للبحجججججث وارسجججججترجاش اجججججي هجججججصائد وأبيجججججات 

الموسوعة أو عن  ريجق الجرب  بيجن مجد لين أو 

ا رم ال قر علج  زر  تظيجر  تائجج (  بحجث)أكرر مع 

البحجث اجي هجصائد وأبيجات الموسجوعة اجي اجكا 

ا واي تتابع   (.اي صفحة واحدة)كاما أي  

وتقدم الموسوعة عن كجا هجصيدة وبيجت مجن      

 : هصائدها وأبياتيا البيا ات والمعلومات اآلتية

 اوا الاا م . 

 مقا الىص ةة . 

   مقا الج . 

 ي  الىص ةة  . 
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 اللوم . 

 ةة األل ات . 

  ل ات الىص ةة مملي   لالساحلك ي مساا حسل 

ل سسست م هسسسا مقسسسا الل سسستك يمقسسسا السسسصفو ك 

 . يالمييك ي ي  الل ت

وتوار الموسوعة أيقو ة علج  اجكا  باعجة       

مربتة باليام  العلو  للجصفحة الرئيجسية ( )

للموسوعة وجميع صفحاتيا الفرعية الدا لية بمجا 

المجججست دم اجججي  باعجججة  تجججائج البحجججث يجججساعد 

المججسترجعة مججن الموسججوعة أو أ  صججفحة مججن 

صجججفحاتيا الدا ليجججة، بي مجججا ر تواجججر الموسجججوعة 

أيقو ات تسمح بالقدرة عل  مجااركة محتواهجا أو 

صججججفحاتيا الفرعيججججة مججججع اججججبكات التواصججججا 

 -face book- Twitter)ارجتمجججاعي مرجججا 

Google+ )أو البريد انلكترو ي مباارة. 

ميوي   "لم تصمم  يمن جهٍ   خمرك      

للعما باست دام سرعة اتصاا  "الادم الدمل 

أو واجية تعاما محددةن ى  ى   يمكن تا يليا 

باست دام أ واش متعددة من الحاسبات وباست دام 

أكرر من  وش من برامج التا يا ودون ارض 

 وش محدد من ارتصارت عل  المست دمين، 

وبصفة عامة وكما هو الحاا اي ال البية 

العظم  من المصادر المرجعية انلكترو ية 

جاةت المت لبات المادية والبرمجية والتجييزات 

معتدلةن الموسوعة الفزمة لتا يا وتصفح 

اي العما عل  أجيزة حاسول  والمتمرلة

ا صية أو محمولة تعما باست دام ىصدارات 

 Windows) ظام تا يا ال واا  الم تلفة مرا 

90 70 XP, Vista, …  ) وغير  من

ىصدارات  ظام تا يا ال واا  عل  أن تكون 

ه   ا جيزة متصلة بابكة ار تر ت عن  ريق 

سواة من  فا   -أ   وش من ارتصارت 

ارتصاا بأ  رهم أر ي أم من  فا  دمة     

(ADSL)-   ومحما علييا برامج البحث اي

برامج متصفح ان تر ت مرا ان تر ت، و

، (Internet Explorer(ى تر ت ىكسبلورر 

، أو جوجا كروم     (Firefox)اايراوكس أو 

(Chrome)  ...متاحة  وغيرها من متصفحات

تصفح مجا  ا عبر الابكة تساعد عل  

كما يمكن  باعة المعلومات الموسوعة، 

المسترجعة من  فا الموسوعة عل  ال   

المباار أو أجزاة م يا واق ا لما ُيلبي احتياجات 

 . المست دم

ا بجإ راق        وهد جاة تصميم الموسوعة بجسي  

اج ي غجير متكلج  يحقجق ال جرض الم لجول م جج  

باسججت دام هججدر م اسججل مججن ع اصججر التجججصميم 

بجججججألوان ...(    -القجججججوائم  -ا يقو جججججات  -الرمجججججوز)

  جو  مت اسقة متباي ة علج  الاااجة وباسجت دام 

بمجا يدعجم  باعة م تلفة بأحجام م اسجبة مقجروةة 

سججيولة تججصفح الموسججوعة، وارتيججاع المججست دم 

ع ججد هججراةة المعلومججات الججتي ت ججرق عججن البحججث 

ا ال باعجججة بالو جججوع  اييجججا، كمجججا تمجججيزت أيججج  

 .وال قاة والجودة
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وُتعججججد التكججججالي  أحججججد الع اصججججر الُميمججججة       

والمؤرججرة اججي انهبججاا علجج  اسججت دام مججصادر 

المعلومات المرجعية انلكترو ية وات جا  القجرار 

باهت ائيججا بمؤسججسات المعلومججات الم تلفججة، واججي 

هجج ا ارتجججا  أتججاع مركججز بحججوث الل ججة العربيججة 

وآدابيجا بمعيجد البحجوث العلميجة وىحيجاة الججتراث 

ميوسسسسي   ""  أم القججججرى"انسججججفمي بجامعججججة 

ججا مججن  جججفا   "السسادم الدملسس  ججا مجا   ىلكترو ي 

، ولكن ي ب جي مراعجاة " ا الىمر"  موهع جامعة

التكجالي  ا  ججرى ال اصججة بججا جيزة، وبرامججج 

التجججججا يا، وال باعجججججة، والجججججصيا ة، ورسجججججوم 

ارتصاا بان تر جت، وبجرامج التجصفح والبحجث 

وغيرهججا مججن تكججالي  معتججادة ...  اججي ان تر ججت

  .م لوبة لفتصاا بان تر ت

ميوي   "من حل ما اىةا  امه  هم         

بوصفيا أحد مصادر المعلومات "  الادم الدمل 

المرجعية انلكترو ية التي تمكن ا تصاصيي 

 دمة مرجعية معلوماتية المراجع من تقديم 

وعموم  متميزة لكااة الباحرين والدارسين

بداية   المرقفين الميتمين بالتراث الاعر  العربي

من ميد  اي العصر الجاهلي حت  القرن الرابع 

أ يا ى ااة هيمة ىلي رصيد المكتبة ، واليجر 

اي ظا ما و لك   المرجعية انلكترو ية العربية

تتميز ب  الموسوعة من جوا ل  ور يمكن 

 : ىيجازها عل  ال حو اآلتي

 

أحد أبرز "  ميوي   الادم الدمل "  ُتعد.  1

المصادر المرجعية انلكترو ية التي يمكن من 

 فليا ىاادة الباحرين والدارسين والمستارهين 

وغيرهم من الميتمين بالتراث الاعر  العربي 

 اي مجارت الل ات المتعددة وعلوميا الم تلفةو

و اصة الل ة العربية وآدابيا بالكرير من 

المعلومات عن التراث الاعر  العربي بداية 

من ميد  اي العصر الجاهلي حت  القرن الرابع 

اليجر ، ه ا ا ف  عن كو يا محاولة  يبة 

وبادرة أما اي الدراسات العربية للاعر 

واعراة العربيةن ى  ى يا بداية لماروش أوسع 

يعك  نعداد موسوعة ااملة للاعر العربي 

مركز بحوث الل ة العربية وآدابيا بمعيد 

البحوث العلمية وىحياة التراث انسفمي 

ستتلو  مراحا عل  ت في    "أم القرى"بجامعة 

أ رى متعددة لت  ية اترات زم ية أ رى 

متقدمة لاعراة العربية، يحاوا من  فليا جمع 

التراث الاعر  العربي وتوريق  توريق ا علمي ا 

دهيق ا، ويحقق الكرير من الفوائد العلمية والبحرية 

، وبان ااة ىل  أن العما  السابق ت اوليا تفصيف 

عل  ىتاحتيا ىلكترو ي ا يعمم  فعيا ويسيا تداوليا 

بين الباحرين، ويفيد الجميع م يا، بأها تكلفة، 

مركز وأحصر وهت، وأيسر  ريقة كما يو ح 

بصفحت  عل  موهع  بحوث الل ة العربية وآدابيا

 .جامعة أم القرى

الثى  يالمصةاق   ف ما اىةا الميوي   مسن .  2

ل ا سسات يمد يمسسات  سسن السساما  السسادمي 
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وىتاحتيججا و لججك اججي ظججا ىعججدادها  الدملسس ك

ججا  مركججز بحججوث الل ججة مججن جا ججل ىلكترو ي 

العربيجججة وآدابيجججا بمعيجججد البحجججوث العلميجججة 

أم "وىحيججججاة الججججتراث انسججججفمي بجامعججججة 

، "أم القجججرى"علجج  موهججع جامعججة   "القججرى

مركجججز بحجججوث الل جججة العربيجججة   -بوصجججف  

وآدابيجججا بمعيجججد البحجججوث العلميجججة وىحيجججاة 

 -"أم القجججرى"الجججتراث انسجججفمي بجامعجججة 

مؤسججسة علميججة أكاديميججة أ ججائت اججي عججام 

بعججججدما تقججججرر اججججصا هـجججج 0017/  م0992

بعجججض الت صجججصات عجججن مركجججز بحجججوث 

ىحياة التراث انسفمي، واستحداث مراكجز 

بحريججة جديججدة اججاملة لجميججع الت صججصات 

الموجودة اي الجامعةن حيث وااق المجلجس 

اجججي جلجججست  ا ولجججي   –ا علججج  للجامعجججة 

م 0992/  هـجج09/0/0017الم عقججدة بتججاريخ 

علجج  ى ججااة مركججز مججستقا لبحججوث الل ججة 

العربية وآدابيا، يقوم علج  ال حجو المو جح 

بصفحت  عل  موهع الجامعة بميمجة ال جاا  

البحري اجي اجروش الل جة العربيجة كااجة، مجن 

 حججو وصججر ، وعججروض، وأدل، و قججد، 

ججا  وبفغججة، وعلججم ل ججة، سججوا ة أكا ججت بحور 

ججا علميججة، أم رسججائا جامعيججة موصجج   وكتب 

ب بعيججججا بان ججججااة ىلجججج  عقججججد ال ججججدوات 

والمحا رات العلمية اجي مججاا ت صجص  

 ججمن  ججاا   الم ججبر  الجج   ي ظمجج  كججا 

 .عام

حيججججث ىن اناججججادة مججججن   الم سسسس  االفسسسساةة   -3

الموسوعة لم تعد هاصرة عل  مكتبة بعي يجا 

أو عل  زمان دون آ ر كما هجو الحجاا اجي 

المججصادر المرجعيججة الم بوعججةن اقججد سججاعد 

جا اجي  ىتاحة ه ا المصدر المرجعجي ىلكترو ي 

: تحقيق أكبر هجدر مجن اناجادة م ج  لكجا مجن

مجججست دمي ان تر جججت ومرتاديججج ، و دمجججة 

اججي مجججارت الفكججر البججاحرين، والدارسججين 

ارجتماعي، والسياسي، والل جو ، و اصجة 

الباحرين م يم اي مججارت الل جات المتعجددة 

وعلوميجججا الم تلفجججة، مجججن دراسجججة الت جججور 

الل جججججو ، وا صجججججوات، وعلجججججم الدرلجججججة، 

وكجج ا البججاحرين اججي مجججاا ...  وا سججلوبيات

 الل ججججة العربيججججة وآدابيججججا، وغججججيرهم مججججن

الميتميجن بالل ججة العربيججة والججتراث الججاعر  

وا تصاصججيي المراجججع، وجميججع ، العربججي

المكتبججججججات ا كاديميججججججة لكليججججججات اآلدال 

والتربيجججة، ومكتبجججات أهجججسام الل جججة العربيجججة 

وآدابيجججا، ومكتبجججات مراكجججز بحجججوث الل جججة 

ا  العربيججة وآدابيججا، والمكتبججات العامججة أيجج  

متجججاوزين هيججود الزمججان ومحججددات المكججان 

المفرو جة علجج  المججستفيدين مججن المججصادر 

 .  المرجعية التقليدية الم بوعة

وسسسهيل  يلسسسسوا   يوسسسم   اللوسسسس  فسسسس    -4

الميوي   يةق  ال اسائ  السا  اخسمن  سن 

اللوس  فس  ةياي  هسا يقسصائةها ي ل ااهسساك 

ييمسسسين ي ىسسسا  المد يمسسسات المدميمسسس  
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بان ااة ىلج  تعجدد المدا جا     ل الااا ك

القابلجة للبحجث وارسجترجاش، ومجن رجم تعججدد 

بدائا البحث وت وعيا أمجام المجستفيد لي تجار 

م يججا مججا يلججبي حاجاتجج  اجج ف عججن ىمكا يججة 

الججرب  بيججن أكججرر مججن مججد ا اسججترجاعي، 

وتواير اجبكة جيجدة مجن انحجارت الدا ليجة 

الججججتي تججججرب  بيججججن مكو ججججات الموسججججوعة 

الرئيسية والفرعية بمجا يجدعم سجيولة الت قجا 

بيججن مكو اتيججا واسجججت داميا واناججادة م يجججا 

 .عل  ال حو المرجو

يمن ثسا يوسائل  ادةة األوال ب ياالمحا اتك -5

اسسسس  ها مسسسسوا ةة االخا سسسسام السسسسا  مسسسسن 

 المسسواخةا فسس  اللوسس  ةاخسسل الميوسسي  

ياوسسامجا  المد يمسسات السسا  اىسسةمها  سسن 

مجا بيجن بحجث اجي  الاما  السادمي الدملس 

دواويججن الموسججوعة وبحججث اججي هججصائدها 

 .وأبياتيا الاعرية

ُادسسمل لالميوسسي   يمسسا "  ُمىةمسس "ايفسس م   -6

عل  َمنم تقع مجسئولية ، واىةا من مد يمات

جججا، ومججججاا ت  يتيجججا  ىعجججدادها جججا ومادي  اكري 

المو ججوعية والزم يججة والكميججة والمكا يججة، 

وا هججدا  والفوائججد العلميججة والبحريججة التججي 

تجسع  ىلج  تحقيقيجا، و  جة العمجا المتبعججة 

اييججا وغيرهججا مججن معلومججات ميججم تقديميججا 

 . لمست دمي الموسوعة

 

يلد سسم مسسن  اف سس  الىسسيل الاسسذح م لمسسا ُ  خسسذ      

  ل الميوسي   مسن جيا سب خ سل حسال   هسا 

 :اى  مها ا ك المامث   ف 

اعلج    ةا يجية مىةم  ياف س  ل ميوسي   . 1

الرغم من ىتاحجة مقدمجة ُتعجر  بالموسجوعة 

علجج  َمججنم تقججع و  ومججا تقججدم مججن معلومججات،

جججا، ومججججاا  مججسئولية ىعجججدادها ججا ومادي  اكري 

ت  يتيجججا المو جججوعية والزم يجججة والكميجججة 

والمكا يججججة، وا هججججدا  والفوائججججد العلميججججة 

والبحريجة الجتي تجسع  ىلج  تحقيقيجا، و  ججة 

العمجا المتبعججة اييجا وغيرهجا مججن معلومججات 

ميججم تقججديميا لمججست دمي الموسججوعة اإ يججا، 

غير كااية واجي حاججة ن جااة المزيجد مجن 

المعلومججات حججوا الموسججوعة تلججك المتججصلة 

ن حيجث با اكاا التي تظير اييا الموسوعة

ى جججج  يججججست لص مججججن هججججراةة الُمقدمججججة أن 

الموسجججوعة  رججججت اجججي أاجججكاا متعجججددة 

ىصجدارة م بوعججة وأ ججرى ىلكترو يججة علجج  

هرص مدمج، ورالرة ىلكترو يجة متاحجة علج  

ال جج  المبااججر، وىن كا ججت لججم تجج كر هجج   

المعلومججة بججاكا مبااججر، وكجج ا معلومجججات 

أ ججرى تو ججح ار تفاججات بيججن انصججدارة 

الم بوعجججججة وانلكترو يججججججة، ايججججججا همججججججا 

متججججججساويان اججججججي المحتججججججوى والت  يججججججة 

والمعلومجججاتا بان جججااة لمعلومجججات عجججن 

تججاريخ ى ججااة الموسججوعة، وتججاريخ ىتاحتيججا 

ىلكترو ي ا وتاريخ آ ر تحديث ليا، و ريقجة 
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...(   -سججج وية  -اجججصلية  -اجججيرية)تحجججديريا 

وأهم الت ورات التي ت رأ علييجا، وغيرهجا 

مججججن معلومججججات ميمججججة تججججساعد الباحججججث 

والججدارس وا تصاصججيي المراجججع والميتججم 

وجميع المستفيدين م يجا اجي التعجر  علييجا 

وتقييميجججا وتقييجججم مجججدى اجججموليا واكتمجججاا 

 .بيا اتيا، وحدارتيا

ظهسسيم لدسسض المسساح ت الاى  سس  ياأل  سسال .  2

الف  سسسسسس  السسسسسسا  اوسسسسسسيل ةين اوسسسسسساخةاا 

الميوسسي   ياللوسس  ف هسسا ياالفسساةة م هسسا 

ججا مججا يرسججا موهججع  يإن حا سست ق   سس   اأحيا  

الموسججوعة أر ججاة البحججث اييججا والت قججا بيججن 

صججفحاتيا الفرعيججة والرئيججسية رسججالة   ججأ 

 HTTP  -الصفحة غير موججودة )بع وان 

010 Error  ) بمجججا يفيجججد بوججججود أ  جججاة

 .وماكفت تق ية

 اائ  اللو  فس  اسحل حامسل /   مض  ا ج . 3

فسس  صسسفو  (  فسس  اسسحل قائمسس )فسس  ااسسالع 

يجججؤد  ىلججج   جججوا صجججفحة  تيججججة  ياوسسسةة

ججا الحججد الم اسججل  البحججث بمججا يتجججاوز أحيا  

 -رجفث صجفحات م بوعجة-ل وا الجصفحة 

ويججدعم اسججت دام مؤاججر التمريججر الرأسججي 

)Scroll Bar( لف ججججفش علجججج   تيجججججة /

 تائج البحث المتصفحة وك ا للوصجوا ىلج  

بداية و يايجة الجصفحة، اجي حيجن أ ج  يمكجن 

عرض  تائج البحجث اجي اجكا م تجصر أو 

عججرض ال تججائج والمعلومججات الججتي تقدميججا 

الموسوعة اجي اجكا صجفحات تحتجو  كجا 

صفحة عل   تيججة بحجث ويت قجا المجست دم 

مجججن صجججفحة   جججرى رسجججتعراض  تيججججة 

ا اسججت دام عججدد كججا   البحججث، ويمكججن أيجج  

مججججن ا يقو ججججات والججججرواب  الججججتي تج ججججل 

 )Scroll Bar(اسججت دام مؤاججر التمريججر 

( Down)أو أسجفا (  Up)أمجر أعلج   مرا

للوصججوا ىلججي بدايججة أو  يايججة صججفحة اججي 

 .الصفحات ومن رم سيولة ارست دام

ال ايفم الميوي   لدض األ ىي ات المهمس  . 4

السسسسا  ادسسسساين المسسسسواخةا فسسسس  وسسسسهيل  

ومرججاا  لججك ر تواججر أيقو ججة  اوسساخةامها 

بجا جججل كجججا (  Select)تجججسمح بار تيجججار 

 تيججججة مجججن  تجججائج البحجججث الجججتي ت رجيجججا 

اجججي حالجججة  جججروق أكجججرر مجججن   -الموسجججوعة

بمججا يججساعد المججست دم الراغججل اججي   - تيجججة

 باعججة جججزة مججن  تيجججة البحججث با تيججار 

 تائج البحث التي يرغل اجي  باعتيجا دون 

ىلزام  ب باعة كجا  تيججة البحجث، ورتجورد 

ا أيقو ججججات تججججساعد اججججي  الموسججججوعة أيجججج  

مججااركة محتججوى الموسججوعة أو صججفحاتيا 

الفرعيججة أو  تججائج البحججث اييججا مججع مواهججع 

التججججدوين المججججص ر واججججبكات التواصجججججا 

 -Face book)ارجتمججججججججاعي مرججججججججا 

Twitter- Google+  ) أو البريجججججججججججججد

 .انلكترو ي مباارة
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اك فإ م ف  مي   هم   الميوي          ي خ ما

الفيائة يم ا اها الوالق ا ايلها افص  ا ي

الجاةة الا  اوىىهاك الد م   ياللوث   ياألهةال 

يادةة الفئات الا   محن  ن اواماة 

لالمد يمات الا  اىةمهاك فإ م  يصل لإماف  

إماف  ج ةة إل  "  ميوي   الادم الدمل "

قائم  المصاةم الممجد   الدمل   االلحامي    

المحالات :  الا   محن  ن اا وها محالات مثل

األحاة م   لح  ات اآلةاب يالامل  ك يمحالات 

 قواا ال    الدمل   يآةالهاك يمحالات مماح  

لوي  ال    الدمل   يآةالهاك يالمحالات الدام  

ا ل جة ف ها حل لاو  يةامس  ف  مجاالت   ما

-الفحم االجاما  ك يالو او ك يال  يي 

يلخاص  اللاوث ن ف  مجاالت ال  ات المادةةة 

ي  يمها المخا ف ك ياللاوث ن ف  مجال ال    

ياخاصاص   مماجعك يمثىل   -الدمل   يآةالها

 اا مهاا لالاما  الادمي الدمل  غا ام من 

مد يمات   م ي ن ادما  الدمل     ل  ن 

ممح  لوي  ال    الدمل   يآةالها لمدهة  ىيا 

اللوي  الد م   يإو ا  الاما  االو م  

لا ف  جيا ب الظل  " ا الىمر"لجامد  

الوالق ايم وها لاخمن الميوي     ل 

ال وي الممجي الذي  دحس لج   الجهة ال  ب 

الملذيل ف  إ ةاةها ي وىق  حلم قةم من 

 .   االفاةة لمواخةم ها

 

 


