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الدرس السادس: فهرسة امللفات

الهدف من هذا الدرس هو أن:
- ُتفّرَق بني فهرسة امللفات والفهرس.

- َتشرَح أهداف فهرسة امللفات وأنواعها.
َف حفظ امللفات واسترجاعها. - ُتعرِّ

َح أهداف احلفظ وأهداف استرجاعها. - ُتوضِّ

َح إجراءات حفظ امللفات واسترجاعها. - ُتوضِّ

موضوعات الدرس:
- الفهرسة )تعريفها ــ أهدافها ــ أنواعها(.

- احلفظ )تعريفه ــ أهدافه ــ إجراءاته(.
- االسترجاع )تعريفه ــ أهدافه ــ إجراءاته(.

ذهبت ندى إلى مكتبة إحدى اجلامعات الستعارة كتاب 
في الرياضيات، وبالتحديد عن حساب املثلثات.

وجدت ندى أن هناك آالف الكتب عن الرياضيات، 
ـ على الرغم من أنها مصنفة حسب تصنيف  وهذه الكتبـ 
للموضوع  الوصول  الصعب  من  أنه  إال  ــ  العشري  ديوي 
الذي تريده ندى، وسيضيع عليها وقٌت طويٌل حتى تعثر 

على الكتاب الذي تريده. 

فما هي في رأيك الوسيلة املناسبة التي ستمّكن ندى من الوصول للكتاب الذي تبحث عنه بأسرع وقت؟

ســنتعّرف في هذا الــدرس على طريقة ميكننا مــن خاللها الوصول 
للملفات التي نحتاج إليها بطريقة سهلة وسريعة، وهي طريقة مكملة 

لعملية التصنيف التي سبق أن درسناها في الدرس املاضي.

يو  شنيت  تعر هل 
 شنيت ر املعلـومـات املختلفة عشـــام  ـا
  ليه على زمـالا شـلس ما توواعـــر يو

القا الدرس 
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فهرسة الملفات

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-المهارات اإلدارية-السكرتارية ومكننة العمل المكتبي

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

HP
Textbox
الوسيلة المناسبة هي اللجوء لفهرس الترتيب المحفوظ وذلك لتسهيل عملية البحث وتوفير الوقت والجهد في عملية البحث
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تعريف فهرسة امللفات 

فهرسة امللفات هي:

 عملية إعداد قوائم بأسماء وعناوين الوثائق واملستندات املطلوب حفظها مبا يكفل استرجاع أي ملف بأقل جهد 
وفي أسرع وقت ممكن.

أما الفهرس فهو: 

النظام الذي يحدد طريقة تصنيف وترتيب امللفات وحفظها وطريقة الوصول إليها.

أهداف فهرسة امللفات 
حتقق فهرسة امللفات عدة أهداف، من أهمها:  

1- سهولة توجيه املراسالت واملكاتبات إلى اجلهات املعنية.
2- سرعة الرجوع إلى الوثائق واملستندات التي تشترك في صفة معينة.

3 - سهولة متابعة تداول امللفات والسجالت بني اإلدارات املختلفة.
4 - سهولة حتديد أماكن حفظ امللفات والسجالت.

أنواع فهرسة امللفات 

1 ـ فهرس الصفحات أو فهرس السجل:

وهو عبارة عن دفتر ُيخّصص عدد من صفحاته لكل حرف من احلروف األبجدية.

2 ـ فهرس البطاقات:

وهي بطاقة متخصصة تعد لكل ملف يكتب بها رقم امللف وعنوانه.

3ـ الفهرس املنظور:
 ويتم فيه وضع بطاقات الفهرس في إطار من املعدن أو البالستيك يتحرك في درج مخصص.

العـرض
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4 ـ الفهرس املطبوع:

وهو سجل ثابت يحتوي على أرقام امللفات وموضوعها طبًقا لطريقة التصنيف 
املتبعة.

5 ـ فهرس األوراق السائبة:

ويختلف عن الفهرس املطبوع في أنه يتكون من أوراق سائبة ميكن نزعها وإضافة 
أوراق جديدة بداًل عنها.

6 ـ برامج الفهرسة يف احلاسب اآللي:

حيث ميكن عرض البيانات املطلوبة على شاشة اجلهاز وذلك بعد إدخال البيانات 
وتخزينها في البرنامج اخلاص بالفهرسة.

حفظ امللفات

يقصد باحلفظ: 

عملية ترتيب األوراق والوثائق واملستندات في األوعية اخلاصة بها، وذلك بطريقة سليمة تكفل سرعة استرجاعها 
عند احلاجة.

أهداف احلفظ 
إن عملية احلفظ ليست هدًفا في حد ذاتها، ولكننا نقوم بها خلدمة أغراض املنظمة وألداء العمل بكفاءة. 

لذلك تسعى عملية احلفظ لتحقيق األهداف اآلتية:
1. الترتيب الصحيح للوثائق واملستندات والسجالت.

2.  حماية الوثائق واملستندات والسجالت من التلف والضياع واحلريق ملواجهة احتياجات املستقبل، أو تطبيًقا 
للتنظيمات املعمول بها، وذلك باتباع الطرق السليمة في تخزين الوثائق واملستندات والسجالت. 

3. سرعة الرجوع للوثائق واملستندات والسجالت وقت احلاجة إليها بأقل جهد وتكلفة ممكنة.
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إجراءات احلفظ 
لتنظيم عملية احلفظ يتطلب األمر بعض اإلجراءات وهي:

1. التحقق من انهاءات املعاملة أو املستندات أو الوثائق:
حيث يلزم املوظف املسؤول التأكد من أن املعاملة قد مت الرد عليها، وأن صاحب الصالحية املختص قد وجه بحفظ 

الوثائق واملستندات.
2. حتديد امللفات التي يتم فيها احلفظ:

ويكون ذلك طبًقا لنظام الفهرسة املعمول به ومبعرفة املفهرس بعد الترخيص باحلفظ.
3. إعداد بطاقات اإلحالة: 

وهي بطاقات تعد بالوثائق التي تتعلق بأكثر من موضوع أو ملف والتي يلزم حفظها في أكثر من مكان.
4. وضع الوثائق يف امللفات اخلاصة بها: 

حيث يتم ترقيم الوثائق داخل امللف الواحد وتسجيلها في قائمة احملتويات التي تلصق على الغالف الداخلي للملف.

اسرتجاع امللفات
يقصد بعملية استرجاع الوثائق وامللفات: 

احلصول عليها من أماكن حفظها إلجناز عمل إداري معني، ومن َثمَّ إعادتها إلى مكان حفظها.

اهلدف من االسرتجاع 
تهدف عملية استرجاع األوراق أو الوثائق احملفوظة إلى:

إجناز عمل إداري معني يتوقف إجنازه على املعلومات والبيانات املتوفرة في احملفوظات املطلوب استرجاعها.  
حتديث البيانات املوجودة في األوراق والوثائق وامللفات احملفوظة.  

إجراءات االسرتجاع 
عند احلاجة السترجاع األوراق أو الوثائق احملفوظة فإنه ُيتبع اإلجراءات اآلتية:

1. حتديد نوعية احملفوظات املطلوب استرجاعها، وحتديد البيانات واملعلومات املطلوبة منها.
2. استخراج الوثيقة )احملفوظة( املطلوبة من مكان حفظها.

3. ضبط عملية االسترجاع من قبل املسؤول عن احملفوظات في بيان أو سجل يثبت فيه الوثيقة املسترجعة ومكان 
حفظها واسم املسترجع وتاريخ االسترجاع ومدته.

4. إعادة الوثيقة املسترجعة إلى مكان حفظها بعد أخذ البيانات املطلوبة منها.

إجناز عمل إداري معني يتوقف إجنازه على املعلومات والبيانات املتوفرة في احملفوظات املطلوب استرجاعها.  
حتديث البيانات املوجودة في األوراق والوثائق وامللفات احملفوظة.  
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أجب عن األسئلة اآلتية:

1 ــ ضع عالمة ) ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

)  ( من أهم أهداف احلفظ حماية الوثائق والسجالت من التلف والضياع.   
)  ( في الفهرس املطبوع ميكن إضافة أوراق جديدة للفهرس بسهولة.    
)  ( يتم ترقيم الوثائق والسجالت عند القيام بإعداد بطاقة اإلحالة حلفظ امللفات.  
)  ( فهرس األوراق السائبة عبارة عن دفتر تخصص الصفحات فيه لكل حرف من احلروف األبجدية. 
)  ( قد يكون أحد أسباب استرجاع امللفات، حتديث بعض املعلومات املوجودة بهذه امللفات. 

2 ــ وضح الفرق ما بني مفهومي: حفظ امللفات، واسترجاع امللفات:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

3 ــ اربط كل عبارة يف القائمة األولى مبا يناسبها من القائمة الثانية ) بوضع الرقم املناسب أمام القائمة الثانية (:

حفظ امللفات1
استرجاع امللفات2
الفهرس املنظور3
من أهداف استرجاع امللفات4
فهرسة امللفات5

التقومي

وضع بطاقات الفهرس في إطار من املعدن
حتديث البيانات احملفوظة

استخراج امللفات من مكان حفظها إلجناز عمل إداري
ترتيب امللفات بطريقة سليمة

إعداد قوائم بأسماء وعناوين الوثائق واملستندات

1
2
3
4
5

HP
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حفظ الملفات: ترتيب الأوراق والمستندات في الأوعية الخاصة بها
استرجاع الملفات: الحصول عليها من أماكن حفظها لإنجاز عمل ما
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