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 المقدمة1.
كینغز جامعة مختبرات بین ما تشاركي مشروع هو األردن، في الرقمي الثقافي اإلرث بیانات لقواعد مسح مدیح:                   مشروع

والجمعیة األردن، في العامة اآلثار ودائرة الشام، بالد في البریطانیة األبحاث ومجلس الهاشمیة، والجامعة لندن، في                  الرقمیة

مجلس من المشروع تمویل یتم ممّول إفریقیا، وشمال األوسط الشرق في المهددة اآلثار ومشروع المفتوح، للمصدر                  األردنیة

شباط من عامین، لمدة المشروع یستمر أن المقرر ومن الخالدي، نیوتن صندوق اإلنسانیة/ والعلوم لآلداب البریطاني                  األبحاث

 2019 وحتى شباط 2021.

 

كانت سواء األردني الحضاري باإلرث المتعلقة البیانات قواعد مجموعات یضم وطني فهرس هو مدیح مشروع مخرجات                  أحد

یضم والطالب والمهتمین للباحثین اإلنترنت عبر متاحًة المصادر هذه معلومات لتكون األردن، خارج أو داخل المصادر                  هذه

البیانات منصة "مدیح" مشروع اعتمد الفهرس، هذا إلنشاء األردني. الحضاري باإلرث المتعلقة البیانات قواعد                مجموعات

.(CKAN) اإللكترونیة مفتوحة المصدر  

قبل من المدخلة الموّثقة البیانات قواعد مجموعات ضمن البحث في مدیح فهرس مستخدمي مساعدة إلى المستخدم دلیل                   یهدف

 فریق المشروع، كما یطلعهم على محتوى الفهرس وأجزاءه المختلفة.

 

  یمكن للمستخدم الوصول للفهرس عبر طریقتین:

 الذهاب إلى رابط المنصة مفتوحة المصدر مباشرة على موقع مدیح CKAN – MaDiH (مدیح)1.

.2Welcome :(مدیح) MaDiH :الذهاب إلى الرابط التالي 

 
 
 
 

1 

http://madih-jordan.org/ckan/
http://madih-jordan.org/ckan/
https://madih-data.kdl.kcl.ac.uk/
https://madih-data.kdl.kcl.ac.uk/
https://madih-data.kdl.kcl.ac.uk/
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  الصفحة الرئیسیة لمشروع مدیح على المنّصة اإللكترونیة مفتوحة المصدر2.

  تتكّون الصفحة الرئیسیة لمدیح على المنّصة اإللكترونیة مفتوحة المصدر من األقسام التالیة:

  الجزء  العلوي  من الصفحة، ویتضمن:-

البیانات،1. بقاعدة المرتبطة المعلومات المصدر مفتوحة اإللكترونیة المنصة على البیانات قواعد تضم البیانات:               قواعد

محدد. رابط بیانات قاعدة ولكل مسبقًا، لذلك المعّد النموذج حسب أخرى ومعلومات لها ووصف البیانات                 كمصادر

 عند إجراء البحث تظهر النتائج للمستخدم على شكل قائمة فیها قواعد بیانات عامة ومتاحة في الفهرس.

المنصة2. على المدرجة البیانات قواعد مجموعات لها تتبع التي المؤسسات أو المنظمات بها ُیقصد                المنظمات:

البیانات. قواعد مجموعات ونشر وإدارة إنشاء عن المسؤولة هي المنظمات هذه المصدر، مفتوحة               اإللكترونیة

كل قائمة للمستخدم تظهر المنظمات، أیقونة على بالضغط بیانات. قواعد عّدة تحتوي أن یمكن الواحدة                 المنظمة

 المنظمات المتاحة حتى اآلن على المنصة

البیانات.3. قواعد وإدارة إلنشاء المصدر مفتوحة اإللكترونیة المنصة على المجموعات استخدام یمكن               المجموعات:

طریقة "المجموعات" تعتبر إذ محدد، موضوع أو فریق أو بمشروع البیانات قاعدة تربط أن یمكن الواحدة                  المجموعة

 بسیطة لمساعدة المستخدم  في البحث والوصول لقواعد البیانات المطلوبة

  النبذة:  تحتوي على معلومات عامة عن مشروع مدیح، وفهرس قواعد البیانات، وفریق العمل .4.

  شریط البحث:  شریط بحث ُیتیح للمستخدم إمكانیة البحث عن أي معلومة في فهرس مدیح.5.

  منتصف الصفحة الرئیسیة، وتتضمن:-

  شریط البحث الرئیسي:  وهو شریط البحث الرئیسي داخل الفهرس

وهي6. شیوًعا: األكثر المفتاحیة الكلمات للمستخدم یظهر البحث، شریط أسفل للبحث: المفتاحیة الكلمات أو                العالمات

 عبارة عن كلمات أو تراكیب

  الجزء السفلي من الصفحة، ویتضمن:-

 المقدمة:  وهي مقدمة تعریفیة باللغة العربیة واالنجلیزیة عن مشروع مدیح7.

 إحصائیات مدیح:  ُیظهر هذا القسم أعداد قواعد البیانات والمنظمات والمجموعات الُمدخلة والُمتاحة في فهرس مدیح8.

  كیفیة البحث عن البیانات في فهرس مدیح3.
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أكثر أو مفتاحیة كلمة أو المطلوبة البیانات قاعدة اسم كتابة عبر البیانات قواعد عن البحث للمستخدم یتیح الرئیسي البحث                     شریط

الجغرافیة، المنطقة أو عنها، المسؤولة المنظمة أو المانحة، الجهات أو العمل، فریق أو وصفها، أو البیانات، قاعدة باسم                    متصلة

  أو أي عالمة أو عّدة معلومات عنها.

  العالمات أو  الكلمات  المفتاحیة المستخدمة في فهرس مدیح تتضمن المعلومات التالیة:-

 رقمي أو ورقي، 2. عام أو خاص، 3. المواقع الجغرافیة التي تغطیها قاعدة البیانات: المنطقة والمحافظة واسم1.

 الموقع باللغتین العربیة أو االنجلیزیة، 4: قبل 1750 أو/و بعد-1750، 5. الموضوع، 6. داخل األردن أو خارج

 األردن، 7. موقع قاعدة البیانات (الدولة)، 8. لغة قاعدة البیانات، 9. نوع اإلرث الثقافي (موقع أثري، ٌلقى أثریة،
 إلخ). [1]

 
 الشكل 1: الصفحة الرئیسیة لمدیح على المنّصة اإللكترونیة المفتوحة المصدر

كما "ادخل" على والضغط البیانات عن البحث شریط في مفتاحیة كلمات عّدة أو كلمة إدخال إلى المستخدم یحتاج البحث،                     لبدء

باللغة اآلن حتى مدیح فهرس على مدخلة البیانات ألن االنجلیزیة باللغة البحث یفّضل عام، بشكل .(1 (الشكل في موّضح                     هو
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ُمدخلة الموقع) (المنطقة/المحافظة/اسم البیانات قواعد على الموّثقة البیانات أن حیث الجغرافیة المناطق باستثناء               االنجلیزیة،

  باللغتین العربیة واإلنجلیزیة.

الكلمات بین "أو" كتابة المستخدم یحتاج هذا، لفعل الرئیسي. البحث شریط من "أو" خیار باستخدام البحث یمكن إنه                    كما

  المفتاحیة، وهذا سُیظهر كافة نتائج قواعد البیانات التي تحتوي على أیة كلمة من الكلمات المفتاحیة الُمختارة. على سبیل المثال:

If the dataset name comprises more than one word, these should be linked via an hyphen, 
:as per the example below  

organization:bayda-islamic-village-biv OR organization:apaame 

 

البحث تم التي المفتاحیة الكلمات تتضمن التي البیانات قواعد قائمة على تحتوي لصفحة المستخدم توجیه سیتم البحث، إتمام                    بعد

عنها المعلومات من المزید لتظهر النتائج قائمة من بیانات قاعدة أي على الضغط للمستخدم یمكن الصفحة هذه في                    باستخدامها.

  كما هو موّضح في الشكل (2) و الشكل (3)

 
 الشكل 2: مثال: قائمة نتائج مجموعات البیانات التي ظهرت عند البحث عن كلمة "البترا"
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 الشكل 3: مثال: أحد قواعد البیانات المتاحة (البحث على "عام")، یمكن للمستخدم االطالع على أي مصادر رقمیة

 
 

  4. نوع اإلرث الثقافي
  إذا كان المستخدم یبحث عن قاعدة بیانات توّثق أو توّضح نوع محدد من أنواع اإلرث الثقافي، یساعد البحث باستخدام الكلمات

  المفتاحیة كما هي مصّنفة في الجدول باألسفل على ظهور أفضل النتائج:
 

 
 جدول 1: تصنیفات اإلرث الثقافي المتاحة للبحث
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