


International

ISBN

Standard Book Number
دولي معیاري كتاب رقم

ISBNردمكابتكعیاري للمولي دقم ر

ISBN 978-9933-400-01-9 ردمك



.ISBNعن الـ موجزه لمحة تاریخیھ -
.لماذا نحتاج لرقم معیاري دولي وما أھمیتھ-

و كیف یعمل؟ISBNمم یتألف الـ -
- ω ҷ ״ ϑֿ ώת  ҷֽҸ‑ISBNχ‣ӁҸ‑ҷָֻ Ӂבҷ  ․  Ҹ‑‧

- ω ҷISBN  ω ҷ ‧Barcode.
- ω ҷ ―‑ ֻ ‧   ֿ Ҹһ ҷ ֻ ϑ ‧Ӂ ״   ISBN ‣םתӁ ― ҭ ‧.

- ω ҷISBN  ֿ ָ ώҭ ҿҸ ֿת‑ ‧.

- ω ҷ ‧   ‗‧ ֿ Ӂ   ‷ҷ ҹ ҸӁ   ҷISBN.

- ‧  ҿ‗ֿ Ӂ‗‵ ҷ   Ҿ ש Ҹ  ‧  ҷ ר ‧ ‑ ω ҷ ҹ  ן  Ҿ    ISBN.

- ω ҷ ―‑ISBN   ұPIID)ҿҸ‗Ҹ һ ҷ ҽֻשҸ .(
 ҹ Ӂ   ҷ ҿҸ‗Ҹ һ ‧Metadata



.ISBNحملة تارخييه عن الـ •

نظام ودخول النشر والتوزیع وبیع الكتب عالم الكمبیوتر •
)!ربیاً ع(أّما محلیاً . في منتصف الستینیات دولیااألتمتھ 

.1967في بریطانیا في عام SBNاُعتمد رقم •
.ISBNتطور فیما بعد دولیا الى •
1970في عام  ISO 2108في معاییر الـ ISBNاُدرج الـ •
دولة كرقم تعریف معیاري 175أكثر منُیستخدم  اآلن في•

.للكتاب
.أحدثھم العراق, الدول العربیةیوجد وكالء اآلن في معظم •



.البعضالمعامالت المؤتمتة تعني تواصل أجھزة الكمبیوتر مع بعضھا•
.أجھزة الكمبیوتر بحاجة إلى بیانات واضحة ومفھومة•
).تشابھقد تتكرر أو ت(عناوین الكتب وأسماء المؤلفین لیست فریدة •
.قتة ویوفر الویالرقم المعیاري ال یقبل األخطاء األبجدیة الطباع•
)أرشفة ،محاسبة، طلبات(تسھیل إدارة المبیعات الكترونیا •
جد یسّھل عملیة البحث عن كتاب وخاصة على اإلنترنت حیث تو•

.مالیین الكتب

.ملاذا حنتاج لرقم معياري دويل•



؟ ISBNيتألف الـ ممَّ •

ISBN 978-9927-02-335-4 
ISBN 978 9927 02 335 4 ردمك

تدمك

.ُیعّرف منتج وال ُیعّرف مضمون أو محتوىISBNالـ 

 رقم(خانة 13یتألف من.(
 أقسام(یتألف من خمسة أجزاء.(
القسم األول والقسم األخیر ثابت الطول ال یتغیر.



؟ ISBNالـمم يتألف •

ISBN 978-9927-100-01-7 
ISBN 978 9927 100 01 7 ردمك

تدمك

.ُیعّرف منتج وال ُیعّرف مضمون أو محتوىISBNالـ 

رقم البدایة
یرمز للكتاب

رقم مجموعة التسجیل
)رقم الدولة(

لرقم المسجّ 
)الناشر(

رقم النشر
)الكتاب(

رقم الفحص



ة للوكالة الوكالة الدولیة تعین رقم التعریف الخاص بالدول•
.المحلیة التي تمثل الدولة أو مجموعة من الدول

ر الوكالة المحلیة تعین رقم التسجیل الخاص بالناش•
.باالعتماد على حجم انتاجھ

.  الناشر یعین ویستخدم ارقام االصدارات الخاصة بھ•

؟ISBNكيف يعمل نظام الـ•

.دولة175حواليوكالة اقلیمیة تغطي 151أكثر منیوجد



.الكتب المطبوعة•
.اصدارات بریل للمكفوفین•
.األجزاء المنفصلة•
.الخرائط•
.األفالم والفیدیو التوجیھیة والتعلیمیة•
.الكتاب المسموع•
).سواء كانت محمولة أو على االنترنت(االصدارات االلكترونیة •
.البرمجیات التعلیمیة والتوجیھیة•
.االصدارات المتعددة الوسائط حیث النص فیھا ھو األساس•

وما هو جماله؟ISBNماذا يُعّرف الـ•
.فحاتاالصدارات أي الكتاب بأشكالھ المختلفة ولیس ھنالك حد أدنى أو أعلى لعدد الكلمات أو الص

ISBNأمثلة عن االصدارات التي تحصل على 



.أعمال الدعایة واالعالن•
).النوطة(الموسیقى المطبوعة •
.المطبوعات الفنیة التي ال تحمل عنواناً أو نصاً •
.المجالت•
.بطاقات المناسبات•
.التسجیالت الموسیقیة•
.البرمجیات غیر التوجیھیة أو التعلیمیة•

وما هو جماله؟ISBNماذا يُعّرف الـ•
.فحاتاالصدارات أي الكتاب بأشكالھ المختلفة ولیس ھنالك حد أدنى أو أعلى لعدد الكلمات أو الص

ISBNتحصل على أمثلة عن االصدارات التي  ال



نطاق الرقم الدولي للكتاب
ھل نمنح ھذه رقما معیاریا دولیا للكتاب؟

http://www.amazon.co.uk/gp/reader/0230307922/ref=sib_dp_pt
http://www.amazon.co.uk/gp/reader/0230307922/ref=sib_dp_pt
http://www.amazon.co.uk/gp/product/images/0712616098/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=266239&s=books
http://www.amazon.co.uk/gp/product/images/0712616098/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=266239&s=books


وماذا عن ھذه؟
نطاق الرقم الدولي للكتاب

http://www.amazon.co.uk/Lamaze-Counting-Zoo-Board-Book/dp/B0043D28DM/ref=sr_1_15?s=baby&ie=UTF8&qid=1347982453&sr=1-15
http://www.amazon.co.uk/Lamaze-Counting-Zoo-Board-Book/dp/B0043D28DM/ref=sr_1_15?s=baby&ie=UTF8&qid=1347982453&sr=1-15


وماذا عن ھذه؟
نطاق الرقم الدولي للكتاب

http://www.amazon.co.uk/Science-G1361-Swivel-Globe-13cm/dp/B001E6Y4TC/ref=sr_1_4?s=kids&ie=UTF8&qid=1347984759&sr=1-4
http://www.amazon.co.uk/Science-G1361-Swivel-Globe-13cm/dp/B001E6Y4TC/ref=sr_1_4?s=kids&ie=UTF8&qid=1347984759&sr=1-4
http://www.amazon.co.uk/Furry-Monster-Friends-Classroom-Reward/dp/B003KJRT4I/ref=sr_1_60?s=kids&ie=UTF8&qid=1347984907&sr=1-60
http://www.amazon.co.uk/Furry-Monster-Friends-Classroom-Reward/dp/B003KJRT4I/ref=sr_1_60?s=kids&ie=UTF8&qid=1347984907&sr=1-60
http://www.amazon.co.uk/Solar-System-Wall-Chart-Charts/dp/1859972578/ref=sr_1_23?s=books&ie=UTF8&qid=1347984967&sr=1-23
http://www.amazon.co.uk/Solar-System-Wall-Chart-Charts/dp/1859972578/ref=sr_1_23?s=books&ie=UTF8&qid=1347984967&sr=1-23


وماذا عن ھذه؟

نطاق الرقم الدولي للكتاب



وماذا عن ھذه؟
نطاق الرقم الدولي للكتاب



وماذا عن ھذه؟

Britannica Illustrated Science
Library (16 Vol Set)

.و ترقیم لكل مجلد بشكل مستقل, ترقیم للمجموعة كاملة

نطاق الرقم الدولي للكتاب



.من اجل تنفیذ و متابعة الطلبیات•
.لألرشفة وبناء قاعدة بیانات الكتب المطبوعة•
شر أو البائع ھو المفتاح الرئیس لعنوان الكتاب بالنسبة للنا•

...أو الموزع 
.برامج المحاسبة•
.لتسھیل البحث عن الكتب و تداولھا•
.للحصول على احصائیات دقیقة في عالم النشر•

؟ISBNما هي استخدامات الـ•



.Barcodeو الـ  ISBNالـ •

قضبان 
أو

أعمدة

Bar code

ترمیز

الترمیز باألعمدة



.Barcodeو الـ  ISBNالـ •

ISBNكیف نولد الباركود من الـ 

.مقابل رسم إضافيISBNبعض الوكاالت تمنح الباركود إضافة للـ 
بعض الناشرین یولدون الباركود من برامج متوفرة في األسواق

أو برامج التصمیم
أو برامج المحاسبة

.أو على اإلنترنت
:إنتبھ عند تولید الباركود إلى

EANمع رقم الـ ISBNمطابقة رقم الـ 

.التقطیعات الصحیحة بین األرقام



.Barcodeو الـ  ISBNالـ •

و الباركود؟ISBNأین أضع الـ 

.ضعھ في مكان ظاھر واضح

في  ISBNتضع ال, المتعارف علیھ
ى صفحة الحقوق أما الباركود فعل
ا الغالف الخلفي في احدى الزوای

.الواضحة



.ُأخرىو معّرفاتISBNالـ •

.و ھو مختص بالكتابISOھو أحد تعریفات الـ ISBNالـ 

ISSN  (للمجالت) S: serial
ISTC  (المضمون) T: Txt
ISAN (للمرئیات والمسموعات) A: audio
ISMN (للموسیقا) M: music

:تعریفات أخرى مثل



الترقیم الدولي والكتاب االلكتروني
ISBN & E-book



العالم الرقمي أوالً 
The Digital World First.

ن تنسى مفاتيحك 
ٔ
ن تنسى هاتفك ا, االحتمال ا

ٔ
كبر من االحتمال ا

ٔ
.لمحمولا

“It’s more likely that you’ll forget your keys than your mobile 
phone when you leave home in the morning”



تأثیر العالم الورقي على العالم الرقمي
The Paper World Influence on the Digital 

World.

شاهد الفيديو التالي



في السوق الغربیةالكتاب الرقمي
مي تطور لعالم سلیم معافى باتجاه سوق مبشر للكتاب الرق

The E-book in the western market

A Normal Evolution of a Healthy World into a 
Prosperous Digital Book Market.



الكتاب الرقمي العربي في السوق الرقمي
تطور لعالم سقیم باتجاه سوق مجھول للكتاب الرقمي 

العربي 

The Arabic E-book in the Digital Market

An Evolution of a Sick World into a Mysterious 
Digital Book Market.



International

ISBN

Standard Book Number
دولي معیاري كتاب رقم

ISBNردمكتاب مطبوعكلعیاري مولي دقم ر
ISBN     978-9933-401-98-6 ردمك

ISBNردمكونيتاب الكتركلعیاري مولي دقم ر
ISBN     978-9933-401-99-3 ردمك



A rose by any name still smell sweet.
.تعطي رائحة, الزھرة تحت أي اسم

A Book by any format, still read.
. یقرأ, الكتاب بأي صیغة

ملاذا ال یو�د تغیري؟ 

Why no changes?   



الكتاب �لكرتوين هو شلك �دید للكتاب

ليس منتج �دید

The E-book is a new book format
But not a new Product



.لنفس �حتیا�ات من ا�ل الكتاب املطبوع

.Same needs for printed Books

ملاذا حنتاج ٕاىل �رقمي دويل للكتاب الرمقي؟

Why should we use an ISBN for the E-books?



 شكل جديد لنفس الكتاب املطبوع يقتضي رقمISBNجديد.
....قياس خمتلف لنفس الكتاب –غالف عادي , غالف فين

كذلك بالنسبة للكتاب اإللكرتوين:
    عوخمتلف عن الكتاب املطبو (كل صيغة تأخذ رقم جديد.(

Epub 978-9933-401-65-8
PDF 978-9933-401-66-5

HTML 978-9933-401-67-2

.قماً جدیداً شكالً جدیداً یعني ر, یعرف الترقیم الدولي الكتاب بأشكالھ المختلفة
The ISBN identifies books in different formats. 

A new format means a new ISBN.



ھو مجرد رقم لذلكISBNالرقم المعیاري الدولي للكتاب 
لكتابببیانات ایجب أن یحرص الناشر على تزوید الوكالة 
.الذي یحمل الرقم لیتم أرشفة البیانات كاملة

.اتو قاعدة البیانإلى بیانات الناشر و الكتاب أو الُمنَتجISBNمن الـ 

تعمل الوكاالت على تجمیع البیانات و اصدارھا مطبوعة أو
.على مواقعھا على اإلنترنت

دلیل PIIDأوالً یتم أرشفة و تسجیل بیانات دور النشر ضمن 
).مرجع عالمي(الناشر الدولي 



.  ISBNالـ منح الناشرین أو المؤلفین كیفیة •

؟ISBNھل ھنالك رسوم على الـ 

.یجب أن تمنح األرقام مجانا, حسب النظام المتبع في الوكالة
یجب أن تكون رمزیة لتغطیة , إن أرادت الوكالة المحلیة فرض رسوم

.مصاریف العمل فقط
:أمثلة عن بعض الوكاالت

)تفرض رسوم مقابل خدمات(بریطانیا و أمریكا 
.معظم الدولي العربیة مجانا مقابل نسخة من كل كتاب لألرشیف

رسوم لغیر األعضاء ) لألعضاء$ 1مبلغ رمزي یعادل (سوریة 
).تقریبا$ 10(



التسجیل العاملي للنارش�ن

Global Register for Publishers

https://grp.isbn-international.org/



ابالواك� ا�ولیة للرتقمي املعیاري ا�ويل للكت

International ISBN Agency

https://www.isbn-international.org/



شكرا جزیال
Thank you!

قاسم التراس
Kassem Al Tarras

Syrian ISBN Agency
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