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ABSTRACT   

 المعاصرةالتعريف بمشروع ذاكرة مصر تهدف الدراسة الي 
درية، ي كأحد مشروعات مكتبة االسكنرشيفاأل لرقمنة التراث الوثائقي
مكتبة االسكندرية، ونشأة مشروع ذاكرة مصر ومن خالل التعريف ب

المواد الوثائقية ه المعاصرة واقسامه ومصادر الحصول علي هذ
 والخدمات التي يقدمها موقع ذاكرة مصر المعاصرة .

 -ي رشيفالرتاث األ 
خدمات املعلومات 

مشروع ذاكرة  –الواثئقية
 –مصر املعاصرة 
 -مشروعات الرقمنة 

 مكتبة االسكندرية
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 مقدمة:
يشهههههد العهههههالك ترهههههوراا كاألهههههراا اهههههي م هههههال األرشهههههيف، قهههههد ارتهههههب  ههههههذا الترهههههور بهههههالترور 

رنه  اقهد رههرت ترايقهات متعهددة امكهن االسهتفادة التكنولهويي اهي م هال الحاسهل االلهي واالنت
االسهتفادة مهن ههذا الترهور التحويه  الرقمهي  منهها اهي م هال األرشهيف، ولعه  احهد اههك م هاهر

 للتراث الوثائقي األرشيفي.

ومصهر كواحههدة مههن الهدول التههي واكاهه  ههذا الترههور مههن خهالل ايهيتههها المختلفههة علههي 
اهي ههذا البحهل الرقمنهة علهي المسهتوي الثقهااي اقهد  خهذت المستويألن االداري والثقهااي، ويهمنها 

مكتبة االسكندرية علهي عاتقهها التحويه  الرقمهي لمصهادر المعلومهات المختلفهة بمها ذله  التهراث 
 الوثائقي األرشيفي.

ومهن خههالل المشهروعات التههي نفهذتها مكتبههة االسههكندرية رههرت عههدد مهن مواقههع الههذاكرة 
ر المعلومههات وتنوعههها مهها مههألن مصههادر ثقاييههة و رشههي ية ومههن الرقميههة التههي تمتههاء مثههرا  مصههاد

 هذه المشروعات:

  http://modernegypt.bibalex.org/collections/home/default.aspxذاكرة مصر المعاصرة 

 http://suezcanal.bibalex.org/Presentation/home/home.aspxذاكرة قناة السويس 

 /http://naguib.bibalex.orgاألرشيف الرقمي للرئيس محمد ن ألل 

 http://nasser.bibalex.org/Home/Home.aspx?lang=arر األرشيف الرقمي للرئيس يمال عاد الناص

 /http://sadat.bibalex.orgانور السادات  األرشيف الرقمي للرئيس محمد

تبههههة االسههههكندرية وهههههو مشههههروع ذاكههههرة مصههههر تركههههي الدراسههههة علههههي احههههد مشههههروعات مك
المعاصرة لما لهذا المشروع من اهمية، كما ستتك الدراسة علي الموقهع المتهاع علهي الويهل مهن 
خههههالل التعريههههف بههههالموقع ومصههههادر الحصههههول علههههي المصههههادر الوثائقيههههة ومحتههههواه وخههههدمات 

 المعلومات التي يقدمها.

http://modernegypt.bibalex.org/collections/home/default.aspx
http://suezcanal.bibalex.org/Presentation/home/home.aspx
http://naguib.bibalex.org/
http://nasser.bibalex.org/Home/Home.aspx?lang=ar
http://sadat.bibalex.org/
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 مشكلة الدراسة:

كهههههرة مصهههههر المعاصهههههرة كأحهههههد مشهههههروعات مكتبهههههة الحايهههههة الهههههي التعريهههههف بمشهههههروع ذا
االسههكندرية لرقمنههة التههراث الوثههائقي، ومصههادر الحصههول علههي الوثههائي المرقمنههة، واهميههة هههذه 

 المشروعات اي اتاحة المصادر الوثائقية ومصادر الحصول علي الوثائي.

 همية الدراسة:أ
 الدراسة اي: اهميةتتمث  

يهود دراسهة تتنهاول مشهروع ذاكهرة مصهر المعاصهرة هذه الدراسة يديدة الهك يبسهي مهن قاه  و  -1
 النشأة والمحتوي.

تتناول الدراسة واحد مهن اههك مشهروعات توثألهي التهراث الوثهائقي المصهري علهي الويهل وههو  -2
 مشروع ذاكرة مصر المعاصرة.

 تنبع اهمية الدراسة من اهمية مشروع ذاكرة مصر المعاصرة المتمثلة اي:  -3

ههههذا المشهههروع متهههاريض مصهههر ولعهههس دول العهههالك السياسهههي تتعلهههي الوثهههائي المرقمنهههة اههه   - 
واالقتصادي وااليتماعي والثقااي اهي العصهر الحهديل والمعاصهر اهي اتهرة ءمنيهة مويلهة تمتهد 

 م.  1981الي العام  1805من العام 

يتفرد الموقع مويهود عهدد كاألهر مهن الوثهائي الخاصهة والصهادرة عهن راسها  وءرا  مصهر  -ب
مهن عههد اول ن هارة تهول  رئاسهتها نولهار باشها  1981حن  عهام 1878اي الفترة ما مألن عام 

إله  5/10/1975( حته  وءارة مصهرف  خلأله  ) 1879/  2/  23إله   1878/  8/  28)
( ووثهههههههائي محمهههههههد محمهههههههود 1910 -1908( مثههههههه  وثهههههههائي برهههههههر   هههههههال  )14/5/1980
 (.1929-1928باشا)

تنوعة من الوثائي األرشي ية العامة والخاصهة )ورييهة، سهم،ية، بصهرية( اهي اتاحة انماط م -ج
 موقع واحد.

javascript:void(0);
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يضههك موقههع مشههروع ذاكههرة مصههر المعاصههرة علهه  وثههائي ملكههات  ألههر العرليههة كا ن لألييههة  -د
 والفرنسية.

ايضهها يضههك المشههروع الاومههات مههن الصههور النههادرة التههي تتعلههي باألحههداث السياسههية والفنيههة  -ه
مههرت بمصههر مثهه  م موعههة المصههور محمههد محمههود الكيولهه  والتههي اهههداها امنههه واألدميههة التههي 

 .   )1(لمكتبة االسكندرية

 هذا المشروع ساهك اي تواألر وق  ويهد الباحثألن اي الوصول الي الوثائي. -و

 اهداف الدراسة:
 تسعي الدراسة الي تحقألي االهداف التالية:

الوثهههائقي المصهههري واتاحتهههه علهههي  التعريهههف مهههدور مكتبهههة االسهههكندرية اهههي رقمنهههة التهههراث -1
 الويل.

التعريههف بمشههروع ذاكههرة مصههر المعاصههرة لرقمنههة التههراث الوثههائقي المصههري التههابع لمكتبههة  -2
 االسكندرية.

التعريههف بهههالمحتوي الرقمههي للمصهههادر الوثائقيههة بمشهههروع ذاكههرة مصهههر المعاصههرة لرقمنهههة  -3
 التراث الوثائقي. 

انمامهها ) الورييهة، السهم،ية، البصهرية( اهي  تسلي  الضو  علي مايعة الوثائي بهاختالف -4
 مشروع ذاكرة مصر المعاصرة. 

 تساؤالت الدراسة:
 تسعي الدراسة للرد علي التسااالت االتية:

 ما مشروعات مكتبة االسكندرية لرقمنة التراث الوثائقي المصري؟  -1

كيهههف حصهههل  المكتبهههة علهههي الوثهههائي األرشهههي ية علهههي اخهههتالف انمامهههها بمشهههروع ذاكهههرة  -2
 مصر المعاصرة؟
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 ما المحتوي الرقمي للوثائي األرشي ية المتاحة علي موقع ذاكرة مصر المعاصرة؟ -3

 ما خدمات المعلومات التي يقدمها موقع ذاكرة مصر المعاصرة؟ -4

 ما سا  مكتبة االسكندرية لتأمألن التراث الوثائقي المرقمن؟ -5

 حدود الدراسة:
ر المعاصههههرة ورقمنههههة التههههراث حههههدود موةههههواية: تتنههههاول الدراسههههة مشههههروع ذاكههههرة مصهههه

 الوثائقي المصري: النشأة والمحتوي.

 منهج الدراسة:
اعتمهههههدت الدراسهههههة علهههههي المهههههنهص الوصهههههفي التحلأللهههههي لوصههههه  مشهههههروع ذاكهههههرة مصهههههر 

 المعاصرة، وتحلأل  ما به من ميانات للخروج بالنتائص والتوصيات.

 ادوات جمع البيانات:
 مصر المعاصرة . تصفح مشروع ذاكرة خالليمع الايانات من تك 

 الدراسات المثيلة:
(. األرشههههيف ودوره اههههي حفهههه  الههههذاكرة 2013سههههماتي نسههههيمة) دراسههههةالدراسههههة االولههههي: 

الومنيههههة، دراسههههة مصههههلحة  رشههههيف ملديههههة عههههألن الكاألههههرة لواليههههة سههههريف، اشههههراف: مههههن شههههعألرة 
 مروحة مايسههههتألر( ، يامعههههة قسههههنرألنة معهههههد علههههك المكتبههههات والتوثألههههي قسههههك تقنيههههات سههههعاد،)

 رشي ية. 

تناولهه  الدراسههة اهميههة الرقمنههة ومشههروعات ذاكههرة الههومن العرلههي ومشههروع ذاكههرة االمههة 
 بال يائر.
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( .مشههروعات رقمنههة المخرومههات 2014الدراسههة الثانيههة: دراسههة عمههرو يحألههي  محمههد)
، مهو الحسهن راةهي.)  مروحهة مايسهتألر(اي مصر، اشراف محمد اتحي عاد الهادي، تكريد ا

 ية اآلداب، قسك المكتبات والمعلومات.يامعة حلوان، كل

تتناول الدراسة مشروعات رقمنة المخرومات علي  مستويألن العرلهي والعهالمي وتحلأله  
 واقع رقمنة المخرومات اي مصر .

( التحويههه  الرقمهههي واالتاحهههة عهههن بعهههد 2017الدراسهههة الثالثهههة: دراسهههة منهههال سهههألد احمهههد)
ة ترايقيههة علههي مشههروع ذاكههرة االءهههر . الم لههة للوثههائي األرشههي ية المترلبههات والمراحهه  دراسهه

 .2، ع4يامعة مني سويف. مص  -المصرية لعلوم المعلومات، كلية اآلداب

تناولههه  ههههذه الدراسهههة مفههههوم التحويههه  الرقمهههي للوثهههائي األرشهههي ية والمترلبهههات االداريهههة 
ي األرشههي ية اههي والفنيههة والتنفألذيههة ، والتعريههف بمشههروع االءهههر ومراحهه  التحويهه  الرقمههي للوثههائ

 هذا مشروع وانته  الي وةع مقترع لمراح  التحوي  الرقمي للوثائي األرشي ية.

 محاور الدراسة:
 اوالا: مصرلحات ومفاهيك. 

 ثانياا: نشأة مكتبة االسكندرية.
 ثالثاا: مشروع ذاكرة مصر المعاصرة.

 االهداف. (1
 مصادر المعلومات بموقع مشروع ذاكرة مصر المعاصرة. (2
 لوثائي بموقع مشروع ذاكرة مصر المعاصرة.انماط ا (3
 مصادر الحصول علي الوثائي.  (4
 محتوي موقع مشروع ذاكرة مصر المعاصرة. (5
 خدمات المعلومات الوثائقية بموقع مشروع ذاكرة مصر المعاصرة. (6
 تأمألن الوثائي بمشروع ذاكرة مصر المعاصرة (7

 رابعا: النتائص.
 خامسا: التوصيات.
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 :اواًل: مصطلحات ومفاهيم
 الرقمنة: 

" تقنيههة حديثههة لمعال ههة المعلومههات، حألههل يههتك تحويهه  الايانههات الههي اشههارات رقميههة عههن 
مريههي اسههتقرامها مههن مههرف يهههاء محههول الههذي يصهه  الههي تريمتههها الههي ميانههات رقميههة، عههن 

 (2( ولصورة دييقة")1،0مريي الن ام الثنائي )

 رقمنة الوثائق:
 سلسهلة إله  ووعااهها نوعهها كهان وثيقهة مهمهاال تحويه  عمليهة "يقصهد مرقمنهة الوثهائي 

 تن هيك  يه  مهن ومكتاهي اكهري  العملية عمه  بحألل يساي هذه المسح،  يهية باستخدام رقمية
 إله  الهن  لهيس تحويه  الوثهائي رقمنهة عمليهة مهن الهن  المهرقمن االههدف محتهو   ووصه 
 استرياعه. وتسهأل  حف ه وإنما اق   رقام

  و شهكلها كهان مهمها التماثليهة المعريهات) الايانهات( يه تحو  الوثهائي، كمها تعنهي رقمنهة
 (3المعلومات) نفس تحم  رقمية ييك  و ميانات إل  لها الوعا  االصلي

ركيت التعريفات السهابقة علهي التحويه  الرقمهي وتكألهر صهورة الوثهائي مهن شهك  الهورقي 
ههذه  \هراو سمعي ولصري الي شك  رقمي يتك عرةه علي شاشات الحاسل االلي، لكن يهو 

العملية ليس اهي التكألهر الشهكلي ولكهن مها يسهبقه مهن انشهرة اخهري وههو مها يها  مقتضهل اه  
التعريهههف األول،والتههه  قصهههرت األهههها العمههه  المكتاههه  علههه  التن سهههك والوصههه ، اههه  حهههألن ههههذ 
االنشههرة ال تقتصههر علهه  ذلهه  مهه  تتمثهه  اههي انتقهها  واختيههار يألههد للوثههائي المرقمنههة وترتألاههها 

 لمي.ووصفها بأسلوب ع

"م موعه من االنشرة الذهنية والماديهة الهاداهة الهي حمايهة واتاحهة التهراث الوثهائقي اهي 
 شك  رقمي يمكن عرةة باستخدام الحاسل االلي"

ويقصهد بم موعههة العمليهات الذهنيههة التخرهي  ودراسههة ال هدو ، وانتقهها  وترتألهل الوثههائي 
 ، وتصميك قاعدة الايانات.واي المصدر االصلي ووص  محتوي الوثائي
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امهها م موعههة العمليههات الماديههة ييقصههد مههها تهألتههة الوثههائي وترميمههها، والمسههح الضههوئي 
 (.4للوثائي النصية والصور والخرائ  الوريية، والتحوي  الرقمي للمواد السم،ية والبصرية)

 الوثائق األرشيفية: 
خصائصههههها وشههههكلها  تركههههة ماي،يههههة متماسههههكة مههههن الوثههههائي المن مههههة )مهمهههها اختلفهههه 

المهههادي( تقلألديهههة و ألهههر تقلألديهههة ،والتهههي قهههد انت تهههها  و تلقتهههها  و اسهههتكملتها كيانهههات عامهههة  و 
خاصههة  ثنهها  مياولتههها ألويههه نشههاماتها المتعههددة، وحف هه  تحهه  وصههايتها واثاهه  ارءههها  نههها 

حريكهها تضك معلومات ال يمكن االستكنا  عنها للبحهل و المرايعهة المسهتقالية ممها اسهتويل ت
 (.5للحف  تح  وصاية األرشيفات القومية بعد استنفاذها مدد الحف  المقررة )

 التراث األرشيفي :
يميع ، و ك  الوثائي األرشي ية المحفورة اي ملد ما وتشهك  يهي اا  ساسهيا مهن تراثهها  

 (6التاريخي ويقوم علي حف ها رسميا وحمايتها  رشيف الدولة.)

 المجموعة المصطنعة: 
 موعة تك ت ميعها مواسرة شخ  او مسهتودع  رشهيفي لقيمتهها، وههي م موعهة هي م

 ال تخ  مصدرْا منشئ واحد ولكن تخ  اكثر من مصدر منشئ.

والم موعهههة المصهههرنعة م موعهههة تختلههه  عهههن الم موعهههة العضهههوية التهههي لهههها منشهههئ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     (                                7واحد، حكومي او اوراق خاصة بأحد االاراد)

 -ثانيًا: نشأة مكتبة االسكندرية:
مكتبة االسكندرية واحدة من اهك مكتبات العالك قديماا وحديثاا، يريع تهاريض انشها  مكتبهة 

قا  المألالد وقد انشت  لتكون منارة للرهالب والبهاحثألن ومسهاعدة  2000االسكندرية الي العام 
 .8)ايرا  ابحاثهك العلمية)االكاديمألألن اي 
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سههكندرية ال ديههدة بههالقرب مههن موقههع مكتبههة االسههكندرية القديمههة احيهها ا اييمهه  مكتبههة اال
، 2002،وتهههك ااتتاحهههها اهههي اكتهههولر عهههام  1995لهههذكراها، مهههد  بالعمههه  اهههي تشهههألدها منهههذ عهههام 

( عههن 9)كرسه  مكتبهة االسهكندرية كه  يهودهها  عهادة احيها  روع  مكتبهة ا سهكندرية القديمهة
وثقااهة الحهوار والتسهامح، وقهد حققه  المكتبهة  ههداها مهن  مريي نشر المعراة العلمية والثقاييهة،

خههههالل المشههههروعات واالنشههههرة التههههي تقههههوم مههههها مههههن مشههههروعات رقمنههههة مصههههادر المعلومههههات 
 ومؤتمرات ومعارض سنوية.

إن مكتبههة االسههكندرية ال ديههدة ليسهه  م ههرد مكتبههة وانمهها م مههع ثقههااي تضههك عههدد مههن 
 .10)نفتهاع والبحهل التههي مألهيت المكتبهة القديمههة )القراعهات التهي تسهعي الههي اسهتعادة روع اال

 وتحقألي عدد من االهداف التالية:

ان تكههون نااههذة العههالك علهه  مصههر: عههن مريههي إنشهها  عههدد مههن دوائههر المعههارف مثهه   -
الههدائرة العرليههة االسههالمية واالاريقيههة واالقليميههة اههي الشههرق االوسهه ، ولاعتبارههها يههي  مهههك مههن 

 العالك وملتقي الحضارات. 
ان تصههبح نااههذة مصههر علهه  العههالك: ان مكتبههة االسههكندرية هههي مههر ة مصههر وشههعاها  -

وحضههارتها امههن خاللههها تقههدم العديههد مههن الثقااههات المصههرية اههي يميههع اههروع المعراههة ونههواحي 
 الحياة للعلك كله.

: االمكتبهة مؤسسهة تحتهوي علهي  كميهة كاألهرة مهن المعراهة الريادة اي  العصر الرقمهي -
صكألر، كما تمتل  احدث قاعدة الايانهات علهي مسهتوي العهالك ون هام متكامه   والثقااة اي حألي
 لميكنة اعمالها.

: تعهد المكتبهة مركهي للحهوار والنقها  ان تكون مركياا للتعلك والتسامح والحهوار والتفهاهك -
اههي يميههع نههواحي المعراههة، وكهه  مهها يتعلههي بههالعلوم والثقااههة الفنههون لههذل  تعتاههر ملتقههي للشههرق 

 (.11لشمال وال نوب، حألل تعتار ملتقي للشعوب والثقااات المختلفة)والكرب وا
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 (:12ثالثًا: مشروعات مكتبة االسكندرية لرقمنة التراث الوثائقي )
ان مكتبههة االسهههكندرية اههي سهههعألها لتحقألههي اههههدااها خاصههة الريهههادة اههي العصهههر الرقمهههي 

ي ورقمنتهههه، ههههذه المشهههروعات التهههي تحهههاا  علهههي التهههراث الوثهههائق اسهههتراع  ان هههاء عهههدد مهههن
المشههروعات قههام متنفألههذها المعهههد الههدولي للدراسههات المعلوماتيههة التههابع لمكتبههة االسههكندرية وكمهها 
سههاي االشههارة اههرن الدراسههة سههتركي علههي موقههع مشههروع ذاكههرة مصههر المعاصههرة التههي سههتتناوله 

 الدراسة بالتفصأل  اي الصفحات التالية:

 :موقع مشروع ذاكرة مصر المعاصرة 
والمعهههد مشههروع ذاكههرة مصههر المعاصههرة يهههداا مشههتركاا مههألن مكتبههة االسههكندرية ويعتاههر 

(، ولعههد عمهه  13الههدولي للدراسههات المعلوماتيههة وهههو احههد المراكههي التابعههة لمكتبههة االسههكندرية )
ولكن لك يكتم  اقد تهك انشها  المكتبهة  2008دام ثالث سنوات من ال هد انرلي المشروع عام 

(، وقد صهمك وايههة الموقهع برريقهة يسهه  14 ةااة المستمرة للمواد)الرقمية برريقة تسمح با
تصفحها واستخدامها، وايضاا صمك برريقة تتهيح اةهااة مهواد يديهدة للموقهع، وقهد حهاء الموقهع 
علههههي يههههائية الكنههههدي اههههي علههههوم الحاسههههل ويههههائية ااضهههه  موقههههع انترنهههه  ثقههههااي عرلههههي عههههام 

2009(15.) 

 
 ع مشروع ذاكرة مصر المعاصرة( الصفحة الرئيسية لموق1شاشة رقك)

 



Hager A. Sayed. (IJIMCT) 2020, 2 (1): 63 -90 

74  

 

 :المشروع اهداف (1
 الماةهية، عامها السهتألن  والسهبع المائهة خهالل مصهر تاريض توثألي الي المشروع يهدف

المتعلقهة  واألرشهي ية التاريخيهة للمهواد رقميهة مكتبهة اكاهر المشهروع يكهون  ان  الهي يههدف كمها
 السهادات عههد الهي نهايهة علهي محمهد مدايهة مهع 1805 عهام  مهألن مها متاريض مصر اهي الفتهرة

 ههذا اهي للتهاريض االساسهي المصهدر المسهتقا  اهي تكهون  ان تههدف انهها كمها ،1981 عهام
 .التاريض مواد من يديدة عناصر  ةااة قام  الموقع وان العصر

 مصادر المعلومات بموقع مشروع ذاكرة مصر المعاصرة: (2
لمعلومات التهي تختله  يمتاء موقع مشروع ذاكرة مصر المعاصرة بالتنوع اي مصادر ا

مايعتها وتتنوع ما مألن مصادر معلومات وثائقية ارشهي ية و خهر  كتابهات لمهؤرخألن وصهحفألألن 
وثالثة مصادر اثرية من نقود ونياشألن، وقد تك تقسيك هذه الفتات الثالثة ألرلعة عشهر نهوع مهن 

 ( :16مصادر المعلومات وهذه األنواع هي)

 وثائي -                   صور                              -
 صوتيات -ااالم                                                  -
 صحااة -خرل                                                 -
 كتل -مقدمات                                               -
 اوسمة -    خرائ                                              -
 موابع -نقود                                                  -
 اعالنات -ا لفة                                                 -

ملههههم ايمههههالي عههههدد مصههههادر المعلومههههات  ألههههر وثائقيههههة ) الكتههههل ، الم ههههالت، النقههههود، 
،  مهها إيمههال  عههدد مصههدر 39819اال لفههة، اوسههمة، موابههع، اعالنههات مقههدمات، صههحااة ( 

التسه ألالت الصهوتية  –الصور الفوتو راييهة  -الخرائ  –المعلومات الوثائقية )الوثائي النصية 
 وثيقة.113268 الخرل(–التس ألالت المرئية  –
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لمههههة وثههههائي اهههه  هههههذا المشههههروع يقصههههد مههههها الوثههههائي الورييههههة المرقمنههههة، سههههوا  مرقمنههههة ك
رعهههادة كتابهههة الوثهههائي اهههي ي  حهههد المصهههادر التاريخيهههة باألصههه ،  و نشهههر الوثيقهههة المتضهههمنة اههه

". ومن امثلة هذه المصادر التاريخيهة كتهاب "عاهد الهرحمن ال ارته " "ع ائهل "word صيكة اله
اآلثهار اهه  التههرايك واألخبههار، وكتههاب " مههألن سهام  " "تقههويك النألهه " ، وكتههاب "الوثههائي ا يراليههة 

 للبحرية المصرية" 

سهههوا  كهههان تقلألهههدي كهههالورق  –ذه الدراسهههة يقصهههد مهههها الوسهههي  ومفههههوم الوثيقهههة اههه  هههه
والاهههردي والهههرق  و  ألهههر تقلألههههدي مثههه  الميكهههرواأللك والتسهههه ألالت الصهههوتية والمرئيهههة، والوثههههائي 

الههذ  يحمهه  معلومههات نات ههة  -المنت ههة رقميهها علهه  وسههي  رقمهه  مثهه   سههروانة شههري  ممكههن 
شههرتها المختلفههة سههوا  كههان هههذا المحتههو  عههن  دا   حههد الكيانههات العامههة  و الخاصههة ألويههه  ن

المعلومههاتي بشههك  نصههي  و صههور  و صههوت  و  سههمعي بصههري، وهههذه تعههد الوثيقههة األصههلية 
 التي تك إخراج محتواها المعلوماتي وخصائصها الشكلية كما  رادها المنشئ.

 مهههها الوثيقههههة المتضههههمنة اهههههي وثيقههههة تاليههههة لمصهههه  وقههههد تههههك نشههههرها اههههي  حههههد مصههههادر 
ت كههأن تنشههر اهي مصههدر تههاريخي،  و اهي إحههد  الدراسههات  و األبحهاث وهههذه الوثيقههة المعلومها

تختل  اهي مريقهة ا خهراج المهادي لهها عهن الوثيقهة األصه ، وقهد تكهون مهنفس الهن  األصهلي 
  و ن  مختصر والشاشة التالية لايانات وص  وثيقة متضمنة تؤكد ذل .

 
كتاب "الوثائي االيرالية للبحرية ( ميانات الوص  لوثيقة متضمنة اي 2شاشة رقك)

 المصرية" 
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وعل  هذا يتسع مفههوم الوثهائي اه  ههذه الدراسهة عهن المفههوم الضهألي للموقهع واقتصهاره  
علههه  الوثهههائي الورييهههة وليشهههم  الصهههوتيات واألاهههالم والصهههور والخهههرائ  والخرهههل وههههؤال  يالهههم 

 .(17)قة المتضمنةوثيقة، كما يتسع ليشم  الوثيقة االصلية والوثي 113268عددهك 

 انماط الوثائق: (3
تتنوع مصادر المعلومات الوثائقية بمشروع ذاكرة مصر المعاصرة ما مألن وثهائي نصهية 
تضههك حقههائي ومعلومههات يعاههر عنههها باللكههة اللف يههة كالوثههائي الورييههة، والخرههل، والتسهه ألالت 

تختله  مهرق الصوتية، و ألر نصية يعاهر عنهها ملكهة  ألهر لف يهة مثه  الخهرائ  والصهور، كمها 
التس أل  ا  هذه الوثائي وتتنوع ما مألن مرق التس أل  الألدوية واآلليهة، اقهد ةهك الموقهع وثهائي 

 كتا  بخ  الألد والكثألر من الوثائي مراوع  و تس ألالت صوتية  و مرئية. 

 (:18وييما يلي ميان احصائي بأنماط الوثائي وعددها)
شروع ذاكرة مصر المعاصرة ونساتها لم احصائيه بانماط الوثائي وعددها (1يدول رقك )

 للوثائي النصية الوريية

النسههههههههبة المتويههههههههة مههههههههألن الوثههههههههائي  العدد انماط الوثائي
 النصية الوريية ولاقي االنماط

النسههبة المتويههة مههن 
 االيمالي 

 %22.7  25739 الوثائي الوريية 
 %72.6 %319.7 82304 الصور الفوتو رايية
 %0.9 %4.3 1127 التس ألالت الصوتية 
 %1.7 %7.7 2004 التس ألالت المرئية

 %1.6 %7.2 1863 الخرل
 %0.2 %0.8 231 خرائ 

   113268 االيمالي 
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مشروع احصا  بايمال  عدد مصادر المعلومات الوثائقية و ألر الوثائقية ب (2يدول رقك )
 ذاكرة مصر المعاصرة ونساتهما

 النسبة العدد النوع
 %65 113268 يةمصادر المعلومات الوثائق

 %35 39819 مصادر المعلومات  ألر الوثائقية
 %100 153087 ا يمالي

 من خالل تحلأل  ال دولألن السابقألن توص  البحل لعدد من الحقائي ه :

  اه  - وسهمة ...الهض –نقهود  –كتهل  –إن نسبة مصادر المعلومات الكألهر وثائقيهة
 . در المعلومات بالموقعمن إيمال  مصا %35موقع مشروع ذاكرة مصر المعاصرة

  تقريبا وه   ق  من ةع   %65يالم نسبة المصادر الوثائقية اي المشروع
                                                                                                                                                                               المصادر  ألر الوثائقية بقلأل  مقارنة مها.                                                                                      

  ثهههرا  موقهههع ذاكهههرة مصهههر المعاصهههرة بالصهههور الفوتو راييهههة بالنسهههبة لبهههاقي انمهههاط
 صية.الوثائي التي يالم عددها  كثر من ثالثة اةعاف الوثائي الن

  .تمث  الخرائ   ق  عددا بالنسبة لباقي المصادر الوثائقية المرقمنة 

مصادر الحصوو  علوي مصوادر المعلوموات الوثائبيوة بموقوع مشوروع  (4
 ذاكرة مصر المعاصرة:

يضههك موقههع ذاكههرة مصههر المعاصههرة وثههائي صههادرة مههن اكثههر مههن منشههئ، وتههك الحصههول 
يهة  قام  متواألر المهواد الوثائقيهة المتاحهة لهديها  130علي المعلومات الوثائقية من اكثر من

مثهه  دار المحفورههات ودار الهههالل و دار  خبههار الألههوم، با ةههااة الهه  الم موعههات الخاصههة 
 (. 19)ين وإسهامات  سر المتواألن منهكبكبار السياسألألن والمفكر 

 (:20) المحتوي الموضوعي بموقع مشروع ذاكرة مصر المعاصرة (5
يضهههك موقهههع ذاكهههرة مصهههر المعاصهههرة كهههك كاألهههر مهههن الوثهههائي األرشهههي ية المتعلقهههة متهههاريض 

 مصر الحديل والمعاصر. وينقسك الموقع الي خمس اقسام  ساسية ه : 
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 مثههه  محمهههد علهههي  1981الهههي  1805رة الحكههام يضهههك الموقهههع حكهههام مصهههر مههن الفتههه
(، والملههه  1854 -1849(، ابههها  حلمهههي االول)1848(،  وامهههراهيك باشههها)1805-1848)

 ( .1981-1970(، والرئيس محمد  نور السادات )1952 -1936ااروق )
  ويضههههك الموقههههع وثههههائي تتعلههههي  1979الههههي  1878راسهههها  وءرا  مصههههر مههههن الفتههههرة

-1878ن كهه  رئهههيس وءارة،  مثههه  نولههار باشههها نولريهههان)بههأرلعألن رئهههيس وءارة، ويضههك ناهههذة عههه
(، 1879(، محمهههههد باشههههها شهههههريف )1879( وههههههو اول رئهههههيس وءارة ، قمحمهههههد تواألهههههي)1879

 ( . 1881-1879مصرفي باشا رياض باشا )

  حههادث 1919، ثههورة  1906حادثههة دنشههواي، حههدث مثهه  66و حههداث ويضههك الموقههع،
إعهههههههههادة ااتتهههههههههاع قنهههههههههاة ، 1976يونيهههههههههه 5، نكسهههههههههة 1954 ءمهههههههههة مهههههههههار   ،1942اارايهههههههههر 4

 .1975السويس

 وعات يضم الموقع خمس فئات موضوعية رئيسية:موض

الموةهههوع األول الحيهههاة السياسهههية: وينهههدرج تحتهههه عهههدد مهههن الموةهههوعات الفرايهههة مثههه  
 الم الس النيامية، القضا ، الشتون الداخلية والخاريية.

الثههههاني الحيههههاة اقتصههههادية: يضههههك وثههههائي تتعلههههي بموةههههوعات مثهههه  اليراعههههة  والموةههههوع
 لنق  والمواصالت.والت ارة والصناعة وا

 الموةوع الثالل: حياة علمية وه  وثائي عن التعليك والرحالت االستكشايية.

الموةههههوع الرابههههع حيههههاة ايتماايههههة: ينههههدرج تحتههههه عههههدد الموةههههوعات مثهههه ، الم تمههههع 
 المصري وال م،يات االهلية والصحااة.

واالمنيههة  الموةهوع الخههامس ثقااهة وانههون: والوثهائي اههي ههذا الموةههوع تتعلهي بالمتههاح 
 والمنشآت.

 

 

http://modernegypt.bibalex.org/Types/Events/Details.aspx?ID=6qVAq4%2fEovsxxh0wWVkxow%3d%3d
http://modernegypt.bibalex.org/Types/Events/Details.aspx?ID=LorJVYE5Dcfu5b%2f1HkmsHg%3d%3d
http://modernegypt.bibalex.org/Types/Events/Details.aspx?ID=LorJVYE5Dcfu5b%2f1HkmsHg%3d%3d
http://modernegypt.bibalex.org/Types/Events/Details.aspx?ID=LorJVYE5Dcfu5b%2f1HkmsHg%3d%3d
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من الشخصيات العامة كمها يمكهن تصهفحها  377عامة يضك الموقع وثائي  شخصيات
، بههالحروف االب ديههة واههي هههذا القسههك يمكههن البحههل عههن اسههك الشخصههية المههراد الوصههول الألههها

عرامي ويضهك كه  موةهوع ارعهي ، امراهيك ابارة، احسان عاد القدو ، احمد امألن، احمد مث 
 د األرشي ية المختلفة .واعدد من الم

علهههي اخهههتالف اشهههكالها بالشخصهههيات واالحهههداث والموةهههوعات دون  الوثهههائيتهههك رلههه  
االلتفات الي المصدر المنشئ لذا لك يهتك تقسهيك الوثهائي واهي لمصهدرها االصهلي وقهد تهك تقسهيك 

 المحتوي واي هذا التقسيك الي:

 الشخصيات الي:وثائي متعلقة بالشخصيات وقد قسم  الوثائي المتعلقة ب
 وثائي خاصة بالحكام.                         وثائي خاصة مراسا  الوءرات

 وثائي خاصة بالشخصيات العامة.             
 وثائي خاصة بالموةوعات. 
 وثائي خاصة باألحداث.  

 ومن تصفح الموقع نالح  تنوع وخل  مألن الوثائي الخاصة والعامة وعدم التمألي مألنها.

 موقع مشروع ذاكرة مصر المعاصرة:المعلومات الوثائبية ب تخدما (6
تحقيقا ألهداف مكتبة االسكندرية من انشا  مشروع ذاكرة مصهر المعاصهرة، اهرن موقهع 

 :وهذه الخدمات الموقع استخدام اي المستفألد تساعد التي الخدمات من ددالمشروع يقدم ع

 البحث: خدمة -أ
 صهرة خدمهة البحهل، ويويهد مهريقتألن مهنمن خهدمات موقهع مشهروع ذاكهرة مصهر المعا

 :اي الموقع هما البحل مرق 

 ييهه بالكلمهات البحهل ويمكهن اقسهامه، كه  اهي البحهل يتهيح الموقهع :البسوي  البحوث
الكلمهة، كالبحهل مهثال بقنهاة السهويس ات ههر النتهائص  ههذه األهها تهرد التهي النتهائص وت ههر الدالهة

وارة مهن المصههدر المعلومهات  كمها اهي الشاشههة محهددة مهنم  مصهدر المعلومههات، واالعهداد المته
  التالية: 
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 ( نتائص البحل البسي  عن قناة السويس3شاشة رقك )

هذه الرريقة من مرق البحل اكثر تحديداا، ويترلل معراة  :المتقدم البحل -
ل اي الصور ي ل  حد المستفألدين يبح المستفألد بالحقول التي يبحل من خاللها، امثال لو

 ووص  والمنشئ والمصدر المصور واسك ان يكون عاراا بعنوان االلاوم الذ  يبحل ييه
الصورة، والشخ  والحد والموةوع الذ  تتعلي بالصورة وذل  حت  يتمكن المستفألد من 

 .     دييقة الحصول عل  نتائص دييقة، وعدم معراته بأحد الحقول الن يص  ال  نتائص

 
 ( توةح خدمة البحل المتقدم4شاشة رقك ) 

 خدمة التصفح: -ب
 إن خدمة التصفح ه  المقام  لخدمة االمالع عل  الوثهائي اهي الاألتهة الرقميهة، ويتهيح

مهدون    قألهود  و شهروط للتصهفح واه      علألهها المقتنيهات واالمهالع تصهفح خدمهة الموقهع
كمها انهه يمكهن أل  مسهتفألد  يها كانه  ينسهألته وق ، اليس هناك مواعألد محهددة لههذا التصهفح، 

مصريا  و  ينايا و يها كهان عمهره ودريتهه العلميهة وموةهوع بحثهه الهدخول اله  الموقهع وتصهفح 
 ولكن يشترط اق  توار متصفح الخاص يسمح بفتح النوااذ القهااية مادي، مقام  الوثائي مدون 

(popup :و حد مرامص التصفح التالية 
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 Internet explorer 9  

 Internet Explorer 10 

 Firefox  

  Google Chrome   

يويههد للموقههع خريرههة تسههاهك اههي اهههك الموقههع وسهههولة اسههتخدم المسههتفألدين لههه برريقههة 
 و قسهامه بهالموقع متصهنيف المهواد المويهودة سهليمة، وسههولة التصهفح بمها تضهمه مهن تعريهف

ة الموقهع، والشاشهة التاليهة لخريرهة موقهع ومدخالته ومرق البحل ييه وكي ية التواصه  مهع ادار 
 مشروع ذاكرة مصر المعاصرة.

  
 ( توةح خريرة موقع ذاكرة مصر المعاصرة5شاشة رقك )

 خدمة الطباعة والحصو  على نسخ من الوثائق:  -ج
يتيح موقع مشروع ذاكرة مصر المعاصرة الحصول عل  نسض مراوعة من الوثهائي   ال

الربهههههع محفورهههههة لل ههههههات المسهههههاهمة اهههههي ههههههذا المشهههههروع والتهههههي  عرههههه  مكتبهههههة  ألن حقهههههوق 
ا سههكندرية الحههي اههي عههرض هههذه المههواد اقهه  مههن خههالل الموقههع ا لكترونههي للمنفعههة العامههة، 
ولكههن لههيس مههن حههي المكتبههة إتاحههة هههذه المههواد للربههع ، لههذا ال يمكههن تحمألهه   و مبههع    مههن 

 المواد المتاحة بالموقع. 

ممكههن الحصههول علهه  نسههض للوثيقههة مههن خههالل الحصههول علهه  لقرههة مههن ولكههن مههن ال
 شاشة الارنامص ولصقها اي مستند من خالل المفاتيح التالية:
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لصهي ههذه ثهك  ”Prt Sc Sys Rq“مفتهاع  الوثيقهة باسهتخدامللحصهول عله  لقرهة مهن 
   ”ctrl+ v“ باستخدام مفتاحي  word الشاشة ا  مستند

اههذه يمكهن الحصهول عله  نسهض  wordها مواسهرة مرنهامص كما ان الوثائي التي تك نشر 
، كمهها تتههوار اداة لتكاألههر وتصههكألر ح ههك لخهه  الخاصههة مارنههامص الههه word منههها بصههيكة الههه 

word : والشاشة التالية توةح ذل 

 
 word( نشر الوثائي بصيكة اله 6شاشة رقك )

 شة التالية:كما يمكن الحصول عل  نسخة مراوعة من هذه الوثيقة كما ا  الشا

 ( توةح خدمة مباعة الوثائي المنشورة بموقع مشروع ذاكرة مصر المعاصرة7شاشة رقك ) 

 الخدمة المرجعية: -د
هههه  خدمهههة تتعلهههي بمسهههاعدة البهههاحثألن علههه  اسهههتخدام مصهههادر المعلومهههات بالمؤسسهههة 

ههها األرشههي ية، واالسههتفادة منههها، كمهها تعمهه  علهه  الههرد علهه   يههة تسههااالت واستفسههارات يتويههه م
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البههههاحثألن للحصههههول علهههه  المعلومههههات، ويتههههول  مسههههتول الخدمههههة المري،يههههة تقههههديك المعلومههههات 
  (21)المرلولة وإرشاد الباحثألن إل  المصادر المناسبة

 م هال اهي التكنولوييهة الترهورات مواكبهة م هاهر  حهد الرقميهة المري،يهة الخدمهة تمثه 
ة الرقميههة، مههن هههذه التعريفههات المعلومههات، هنههاك تعريفههات عديههدة للخدمههة المري،يهه اسههترياع

 تعريف يم،ية المكتبات األمريكية بأنها: 

ن يهههههههل مهههههههصوالتهههههههي اتحقيهههههههن مالخدمههههة المري،يههههة اهههه  شههههكلها االلكترونهههه  التهههه  تمكههههن 
التصال اا ههههههههييولوتكن، وةههههههههآلليت اماههههههههلحاسههههههههي ايههههههههن مهههههرع عههههههههيرالماائي ههههههههخصد و تفيههههههههلمسا

دام تخههههساالل ههههخههههن مهههه  لههههر، وذلمماشاي ههههلشخص  ااههههللقا  ههههلإلحاية ن ات دو نرالنتدام اماستخ
 ئية.رلمرات اتمالم و ا chatشة دردلامص رام، ونيرواللكتد ايرلمت ااهتقني

يعية رلمامة دلخااللة عل  دمة  للدلمستخاية ء نيليت الحاطلمصن امد يدلعرت اهظ
 قمية منها :رلا

  ستلة متكررة                             Ask Us سألنا:ا

خدمههههة المري،يههههة مههههن خههههالل  الاريههههد ويقههههدم موقههههع مشههههروع ذاكههههرة مصههههر المعاصههههرة ال
االلكترونهههي البسهههي :  وههههي خدمهههة يقهههدمها الموقهههع للتواصههه  مهههع  المسهههتفألد ل يابهههة علهههي اي 

 الاريهد مريهي عهن التواصه  خهالل من وذل  ييمة معلومة اي اةااة يمكن استفسار  كما انه
 .modernEgypt@bibalex.org االلكتروني

 ان يمكهن وايامتهها االسهتلة مهن م موعهة عهن ابهارة وههي :المتكهررة االسهتلة خدمة 
 عمليهة وتسههأل   الموقهع عن الايانات بعس ومعراة الموقع استخدام اي المستفألد مها يستعألن
 ).22الموقع) اي البحل

ها المسهههههتودع يترلهههههل  دا  ههههههذه الخدمهههههة بفاعليهههههة تهههههوار وسهههههائ  االي هههههاد التههههه  يعهههههد
( و ن تكهههون متاحهههة علههه  الموقهههع الخهههاص 23األرشهههيفي مهههن  دلهههة وقهههوائك واههههار  وكشهههااات)

 بالمؤسسة  و المستودع األرشيفي. 

 يوجد بموقع مشروع ذاكرة مصر المعاصرة أثنين من وسائل االيجاد هم:
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 براقات وص  لمصادر المعلومات الوثائقية -قوائك                              -
 وائك: يوحد بموقع مشروع ذاكرة مصر المعاصرة القوائك التالية:ق 

  قههههوائك بأسههههما  الشخصههههيات سههههوا  حكههههام  و راسهههها  وءارات او شخصههههيات
 عامة. 

 .قوائك باألحداث 
  .قوائك بالموةوعات 
 .قوائك بالوثائي 

وتختلههه  مريقهههة ترتألهههل المهههداخ  اهههي ههههذه القهههوائك اقهههد تهههك ترتألهههل قهههوائك اسهههما  الحكهههام 
 الوءارات، وقوائك االحداث ترتألل تاريخي من األقدم ال  االحدث. وراسا  

 
 ( قائمة باسما  راسا  الوءارات8شاشة رقك )

اقههد تههك ترتألاههها ترتألههل ه ههائ  حتهه  يسههه    مهها قههوائك الشخصههيات العامههة والموةههوعات
 البحل األها.  ما وعناوين الوثائي الك يتك ترتألاها ه ائ  او ءمن  والشاشة توةح ذل 

 
 ( قائمة بعناوين الوثائي9شاشة رقك)
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  براقههة وصهه  لكهه  وثيقههة مهههدف التعريههف مههها والفتههرة اليمنيههة التههي تكرألههها والمصههدر
المنشههئ و ألرههها مههن ميانههات الوصهه  التهه  ت هههر عنههد الضههك  علهه  عنههوان الوثيقههة وههه  مهههذا 

 الشك :

 
 ( ميانات وص  مختصرة للوثيقة10شاشة رقك)

 عهرض المويههودة نهايهة البراقهة ت هههر الوثيقهة وعنهد الضههك   عنهد الضهك  علهه  ايقونهة
عل  ايقونة المستند عل  يسار الوثيقة ت هر التفاصأل ، وه  ابارة عن براقة وصه  للوثيقهة 

 تضك ميانات وص   كثر، وه  مهذا الشك :

 
 ( الوثيقة ولراقة وص  اكثر تفصألال11اشة رقك )ش

 النشر االلكترونى للوثائق: -ه
روع ذاكرة مصر المعاصرة ن  مقرا ومنشهور إلكترونه  لهبعس لوثهائي يتيح موقع مش

النصية المويودة بالموقع مثه  الوثهائي المتضهمنة اه  المصهادر التاريخيهة مثه  ع ائهل اآلثهار 
كههذل  يتههيح الموقههع نشههر للخرههل  -كمهها سههاي االشههارة لههذل  -و ألرههها مههن المصههادر التاريخيههة

ر لههذه الوثهائي ههو تيسهألر امهالع المسهتفألدين عله  ، والههدف مهن تقهديك النشهwordالهه بصيكة 
تلهه  المصههادر واالسههتفادة منههها، والشاشههة التاليههة ألحههد نصههوص خرههل الههرئيس الراحهه  انههور 

 السادات.
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  word( توةح نموذج وثيقة نصية منشورة بصيكة اله 12شاشة رقك)

 
  word( نشر ن  مقرا للخرل بصيكة اله 13شاشة رقك)

 خصيات والتعريف واالحداث والموضوعات:خدمة تراجم للش  -و
 الشخصيات ل   ذاتية يقدم سألرة انه المعاصرة مصر ذاكرة مشروع موقع يمألي ما اهك

كمها منهه،  واالسهتفادة اليهه الريهوع يمكهن تهاريخي مصهدر ي علهه مها وههذا الموقهع يحتويهها التهي
ايهع العلميهة التهي تهك يقدم تعريف بك  حدث من االحداث برريقة علمية موثقهة المصهادر والمر 

  ث.االستعانة مها اي كتابة هذا التعريف ل   الشخصيات او االحدا

 حماية وتأمين الوثائق: (7
خارييهههة ذات مسهههاحات يويهههد نسهههض مهههن الوثهههائي المرقمنهههة وتحفههه  اهههي  قهههراص صهههلبة 

وءارة االتصهاالت –عالية ، وتحفه  ههذه النسهض اهي مركهي الهدولي للدراسهات المعلوماتيهة  تخيين
 (.24نولوييا المعلومات)وتك
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كما ان سياسة الموقع ال تتيح تحمأل  نسهض الوثهائي،  و الحصهول عله  نسهخة مراوعهة  
كأحد سها  حمايهة للموقهع لحقهوق الملكيهة حألهل حقهوق الربهع محفورهة لل ههات المسهاهمة اه  
هههذا المشههروع والتههي  عرهه  مكتبههة ا سههكندرية الحههي اهه  عههرض هههذه المههواد اقهه  مههن خههالل 

 لكتروني للمنفعة العامة، و لكن ليس من حي المكتبهة إتاحهة ههذه المهواد للربهع ، لهذا الموقع ا
(، كمها ال يسهمح موقهع المشهروع 25ال يمكن تحمأله   و مبهع  ي مهن المهواد المتاحهة بهالموقع )

برةااة  و حذف إي معلومات حت  تصحيح المعلومات إال مهن خهالل الموقهع والتواصه  عهن 
 modernegypt@bibalex.org (26.) الي: مريي ايمأل  الموقع الت

 رابعًا: النتائج:
اسفر البحل اي موةوع موقع مشهروع ذاكهرة مصهر المعاصهرة ورقمنهة التهراث الوثهائقي 

 من النتائص:  المصري عن عدد

رقميهة للمصهادر الرقميهة علهي اخهتالف إن مكتبة االسكندرية تسعي الي تكوين اكار مكتبة  -
انواعههها واتاحتههها للمسههتفألدين اههي يميههع انحهها  العههالك باللكههة العرليههة تحقيقههاا لههدورها الريههادي اههي 

 العصر الرقمي، ولتكون نااذة مصر التاريخية علي العالك.
عدم الوعي برايعة دور دار الوثهائي القوميهة كمؤسسهة مسهتولة عهن يمهع الوثهائي والحفهاظ  -
 ألها واتاحتها  عل
ارتفاع نسبة المصادر الوثائقية اي مشهروع ذاكهرة مصهر المعاصهرة بمقارتنهها مهع  مصهادر  -

 المعلومات  ألر وثائقية.
تحت  الصور النصألل االكار مهن ايمهالي مصهادر المعلومهات الوثائقيهة اهي مشهروع ذاكهرة  -

 ائقية.من ايمالي مصادر المعلومات الوث %319مصر المعاصرة اقد ملك  نساتها 
تفتأل  م موعات الوثهائي ورلرهها بالشخصهيات واألحهداث والموةهوعات، مهع عهدم ترتألاهها  -

 ا  سياقها األصلي. 
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 خامسا: التوصيات:
 توصي الدراسة بالتوصيات التالية:

التحهديل المسههتمر لموقههع مشههروع ذاكهرة مصههر المعاصههرة والعمهه  عله  ءيههادة عههدد مصههادر  -
 المعلومات الوثائقية كالخرائ .

تعههاون مههألن دار الوثههائي القوميههة وال هههات واالاههراد الههذين لههديهك وثههائي، وةههرورة حصههول ال -
دار الوثههائي علههي هههذه الوثههائي التههي اههي حههوءتهك او نسههض منههها ألن دار الوثههائي القوميههة ههه  

 ال هة المنومة ب مع وحف  واتاحة وثائي مصر .
 عليه واتاحته للمستفألدين.العم  عل  ءيادة مشروعات رقمنة التراث الوثائقي للحفاظ  -
اتاحههة موقههع مشههروع ذاكههرة مصههر المعاصههرة ملكههات اخههر   ألههر اللكههة العرليههة لييههادة عههدد  -

 المستفألدين منه. 
التعههاون مههألن دار الوثههائي القوميههة ومكتبههة االسههكندرية اههي إنشهها  مشههروعات رقمنههة التههراث  -

 الوثائقي ل اادة من خارات وت ارب كال منهما اي هذا الم ال.
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