
  –  UNESDOC وثائق ومطبوعات اليونسكو

 

 والسجالت  النص الكامل "UNESDOC"اليونسكو تتضمن قاعدة بيانات وثائق 
 باإلضافة إلى 1945المرجعية للوثائق والمطبوعات التي نشرتها اليونسكو منذ سنة 

 . بشرائه المكتبةلكل ما قامتالسجالت المرجعية 
هذه الوثائق والمطبوعات من إنتاج مكاتب ومعاهد اليونسكو وهي تغطي جميع 

التربية والعلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية والثقافة (االت أنشطتها مج
 ).واالتصال والمعلومات

  

 

 المساعدة في البحث
 

 :البحث األساسي هو
الوصف الببليوغرافي (بحث يقتصر على حقول السجالت الببليوغرافية  )1(

 )العنوان، المؤلف، اللغة، البيانات الوصفية، الخ: المطبوع/للوثيقة
 :ويمكن

وهي  (PDFائق المحفوظة في صيغة توسيع نطاقه ليشمل النص الكامل للوث )2(
 )مطابقة للوثيقة المطبوعة

 

 
 كيفية إجراء البحث

 
 .انظر قائمة الكلمات التي ال يشملها البحث. لن يتم البحث عنها" a, the, for"إن كلمات مثل 

 (*)ويمكن اختصار كلمة أو جملة من اليمين أو اليسار باستخدام عالمة النجمة 
: مثل :  يتيح العثور على النتائج التاليةComputer* قبل أو بعد كلمة *النجمةإذا وضعنا عالمة 

 
Computer 

Microcomputer 
Computers 

 الخ
 
 .ANDتربط الحقول بصفة ضمنية عن طريق كلمة : كلمات تربط بين الحقول بصفة ضمنية -
 
 )في البحث المتقدم والمتخصص (النص الكامل - 

 
 :مطبوعات اليونسكو بنصها الكامل على ما يلي/يمكنك قصر بحثك في وثائق - 
 
الصادرة عن المقر، والمكاتب اإلقليمية، (مطبوعات اليونسكو النافدة  -

 )والمعاهد المنتسبة
): الصادرة عن المقر، والمكاتب اإلقليمية، والمعاهد المنتسبة(الوثائق التقنية -

 - UNESCO  لقسم نظم المعلومات واالتصاالت مرآز تبادل المعلومات التابع. 



 مقاالت في نخبة من دوريات اليونسكو
 وثائق الهيئتين الرئاسيتين

  حتى اآلن1946من عام  --: قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي
 . حتى اآلن1970من عام : خطابات المديرين العامين-
 

 وتضاف بصفة مستمرة وصالت جديدة بالنصوص الكاملة

 
 أنواع الوثائق

 
 ونسكووثائق الي -

وثائق عمل، ): صادرة عن المقر، والمكاتب اإلقليمية، والمعاهد المنتسبة(وثائق تقنية 
 ...المؤتمرات، والتقارير/وثائق االجتماعات

 قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي: وثائق الهيئتين الرئاسيتين
 خطابات المدير العام

 
 

 مطبوعات اليونسكو -
مطبوعات اليونسكو التي نفدت هي . يونسكو وتسوقهاالمصنفات التي تصدرها ال

 .UNESDOCوحدها التي تتوافر بالنص الكامل من خالل 
 

 الدوريات -
 .المجالت، المنتظمة الصدور وغير المنتظمة الصدور، التي تضمها مقتنيات المكتبة

 
 المطبوعات الصادرة عن جهات أخرى غير اليونسكو -
والدوريات المنشورة خارج المنظمة؛ ويمكن االطالع عليها الدراسات والمواد المرجعية  -

 في قاعة القراءة بمكتبة اليونسكو
 

 المطبوعات الصادرة برعاية اليونسكو -
 مصنفات صادرة بمساعدة مالية من اليونسكو

 
 موارد متاحة باالتصال اإللكتروني المباشر صادرة عن جهات أخرى غير اليونسكو

 تنشرها جهات خارجية وتضم دوائر المعارف واألطالس ةنخبة من موارد إلكتروني
 .والمعاجم وقواعد البيانات وبوابات االنترنيت، الخ

 

 معاني الحقول
   

 كلمات من النص -
 البحث عن كلمات أو عبارات في متن الوثيقة ذاتها

 )PDFملفات محفوظة بصيغة (
 
 كلمات من العنوان -

الوثائق، والمطبوعات، وكذلك في عناوين فصول  (البحث عن كلمات أو عبارات في عناوين
 )مصنف ما أو عناوين المقاالت المنشورة في الدوريات

 
 

 كلمات من السجل -
 البحث عن كلمات أو عبارات في معظم الحقول التي يتضمنها سجل ببليوغرافي

 - UNESCO  لقسم نظم المعلومات واالتصاالت مرآز تبادل المعلومات التابع. 



 المؤلف -
- ً  :البحث عن مؤلف واحد كل مرة مثال

 Hallak أو hallak     
 hallak*J  أو Hallak*Jacques 

إذا لم تكن متأكدًا من صحة كتابة االسم يمكنك اختصاره وإضافة عالمة النجمة إليه من 
 اليمين أو اليسار

 *Hal: مثل
 Allak*: أو  

 

 مؤلف مؤسسي -
  البحث عن مؤلف مؤسسي واحد في كل مرة

 )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (OECD: مثل
 

  اللغة -
 .تسمح لك بقصر البحث على إحدى اللغات الرسمية لمنظومة األمم المتحدة 

 المستخدمة في كتابة أسماء اللغات ISOانظر رموز المنظمة الدولية للتوحيد القياس 
  
 

 سنة اإلصدار -
 تسمح لك بقصر البحث على سنة واحدة

ً  1996: مثال
 أو على فترة زمنية محددة

ً  2000 إلى 1996: مثال
 

 .ات رئيسية أو مجموعة كلمات مختارة لإلشارة إلى مصنف ما، انظر مكنز اليونسكوكلم -
 

 كيفية البحث
 

 )تحليل منطقي(عناوين السالسل 
أو العنوان الرئيسي ) باالنجليزية فقط(البحث عن كلمات أو مجموعة كلمات في عنوان دورية 

 لمصنف يتألف من عدة فصول مفهرسة
ً  International social science journal: مثال
ً  World science report (monograph): مثال

 
 اجتماع -

 مؤتمر /البحث عن كلمات أو مجموعة كلمات في اسم اجتماع
ً  World Conference on Higher Education in the Twenty-first century : مثال

(mainly in English) 
 

 رمز الوثيقة -
 د لوثيقة من وثائق اليونسكو البحث عن الرمز المحدد المسن

ً   ED.2002/CONF.802/1:مثال
 ED 2002 CONF 802 1 :أو
 )بمسافات فارغةات الوقف يستعاض عن عالم (

 - UNESCO  لقسم نظم المعلومات واالتصاالت مرآز تبادل المعلومات التابع. 



 

 رقم البطاقة المجهرية -
لالستخدام الداخلي (البحث عن الرقم المحدد المسند لوثيقة سجلت على بطاقة مجهرية 

 )أساسًا
 

 

 بلد اإلصدار -
 .ت فيه الدراسة أو الدوريةالبلد الذي صدر

 
 

 الرقم الدولي المسلسل الموحد/الرقم الدولي الموحد للكتاب -
 

-  ISBN/ISSN 
 أو عن الرقم الدولي المسلسل الموحد (ISBN)البحث عن الرقم الدولي الموحد للكتاب 

(ISSN) 
 

 
- Call No [Lib.] 

  في المكتبة رقم مكان الكتاب
 UDC)رقم الرف الذي يوجد يه المصنف في مكتبة اليونسكو ): يالتصنيف العشري العالم

 ) داخلي استخدام(
 
 رقم الرف في المحفوظات -

 )استخدام داخلي( رقم الرف الذي يوجد به المصنف في المحفوظات
 

 ]مراكز التوثيق [رقم مكان المصنف
 )م داخلياستخدا(رقم الرف الذي توجد به مقتنيات شتى مراكز التوثيق التابعة لليونسكو 

 
 رقم السجل  -

 الرقم المسلسل المستند آليًا للسجالت الببليوغرافية
 

 السجل الببليوغرافي -
 )العنوان، المؤلف، اللغة، البيانات الوصفية، الخ(مطبوع /الوصف الببليوغرافي لوثيقة

 
 

 معاني الخيارات

 
 كل الكلمات في نفس الجملة -

 جملةالبحث عن كلمة أو عدة كلمات في نفس ال
 

 كل الكلمات في نفس الحقل -
 عدة كلمات في الحقل المحدد البحث عن كلمة أو

 - UNESCO  لقسم نظم المعلومات واالتصاالت مرآز تبادل المعلومات التابع. 



 
 جملة مطابقة -

 البحث عن عبارة مطابقة
 
 جملة دقيقة -

 البحث عن جملة دقيقة
 
 كل الكلمات في نفس الوثيقة -

 
 البحث عن كلمة أو عدة كلمات في نفس الوثيقة

 
 أي كلمة في الوثيقة -

  في الوثيقةالبحث عن أي كلمة
 

 نتائج البحث
 

- PDF 
لفتح . هي صيغة إلكترونية تحفظ الوثيقة في صورة مطابقة للوثيقة المطبوعة PDF صيغة

 الوثيقة المحفوظة بهذه الصيغة انقر على لغة نتيجة البحث
 

 :PDFكيف تعمل على الملف المحفوظ بصيغة 
 اختيار النص -
 إنشاء اختصار -
 السجل -

 )العنوان، المؤلف، اللغة، البيانات الوصفية، الخ(مطبوع /الوصف الببليوغرافي لوثيقة
 

 

 معنى أشكال الحروف
 

 )وقيةالموث% ( البحث في النص الكامل -أشكال الحروف  -
 

ENG - . تُظلّل  الكلمات موضع البحث
النتائج أو (إلظهار مصطلحات الوثيقة التي تتضمن الكلمات  موضع البحث 

 .، انقر في قائمة البحث على اللغة الملونة)اإلصابات
على (menu bar) ، انقر في شريط القائمة PDFوفي الملف المحفوظ بصيغة 

 عالمة 
 

- ENG) 100 (%جانب مؤلفيقدم في صورة إلكترونية من النص األصلي م 
 الوثيقة

 
- ENG) 99.8 (%نص مكتوب بواسطة تقنية التعرف البصري على الحروف 
 
 

(OCR))1( 
- ENG) 70 (% أو أقل صورة مكونة بواسطة تقنية التعرف البصري على الحروف

 )2(نص محجوب+ 
                                                 

 طبقت على الوثيقة الورقية األصلية وتم التحقق من النتيجة (OCR)تقنية التعرف البصري على الحروف  )1(
وربما ظل هناك خطأ إمالئي، ولذا يمكن االطالع على الوثيقة الورقية األصلية بالنقر على . بالتفصيل

 1حة   في الصفOriginalالزر 

 - UNESCO  لقسم نظم المعلومات واالتصاالت مرآز تبادل المعلومات التابع. 

http://ulis.unesco.org/pdf.html#shortcuts


 - UNESCO  لقسم نظم المعلومات واالتصاالت مرآز تبادل المعلومات التابع. 

                                                                                                                                                               

 
- ENG صورة للوثيقة الورقية األصلية- ال ينطبق  
 
ENG = نجليزيةاال 

Fre =   الفرنسية 
Mul =  لغات متعددة 

 

 
وال تستخدم الصورة المكونة بتقنية التعرف البصري . ال تظهر سوى صورة الوثيقة الورقية األصلية )2(

 .على الحروف إال إلتاحة البحث العشوائي في النص الحر
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