
 مـؤسســة أخبـار اليــوم

 مركز المعلومات و الميكروفيلم

 ـــــــــــــــــــــــ

ان العالم يسود اليوم تطورا مذهال و زريعا فى ازاليب االتشال و نقل 

 .المعلومات و ذاشة الخازبات االلكترونية 

و خرشًا من دار اذبار اليوم على مواكبة التطور العالمى فى ستى مجاالت 

تكنولوجيا تداول المعلومات و انطالقًا من الوعى الكامل بأهمية المعلومات و اعترافًا 

بدورها فى المجتمعات الخديثة و مدى خاجة المجتمع لتنظيموا و تزجيلوا لالزتفادة 

 .منوا خيث ان قيمة التنظيم مزاوية تماما لقيمة المعلومة ذاتوا 

و لما كانت دار اذبار اليوم تملك اكبر ارسيف شخفى فى مشر و السرق 

االوزط ، يذتص باعداد و توفير المعلومات الموثقة التى يتم االختياج اليوا فى 

العملية التخريرية و كذلك المتعاملون مع المؤززة من الذارج ، فقد بادرت مؤززة 

 خيث يعتمد على 1987اذبار اليوم بانساء مركز المعلومات و الميكروفيلم عام 

الخازبات االلكترونية و اجوزة التزجيل الميكروفيلمى و نذبة مذتارة من ذبراء 

التنظيم والتوثيق الميكروفيلمى لخماية وخفظ التراث الذى يضم تاريذا لمشر والعالم 

منذ انساء الدار ويتولى مركز المعلومات والميكروفيلم توفير نظام يتعامل للتوثيق 

المعلومات ليس لمخررى األذبار فقط بل الى كل مزتفيد فى مشر والدول العربية 

و نظرًا للتطور الزريع  (االنترنت  )بل والعالم كلى من ذالل السبكة العنكبوتية 

ألجوـزة المزد الضوئـى قامت مؤززة اذبار اليوم بتطوير مركز المعلومات         

و الميكروفيلم بأخدث أجوـزة المزد الضوئى التى تزاعد فى عملية التخول الى 

 .االنظمة الرقمية لزوولة تداول المزتندات و الوثائق الورقية 

  



 أهم الخدمات التى يقدمها مركز المعلومات والميكروفيلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :- فى مجال توثيق وتنظيم المعلومات – 1

 تشميم وتطوير نظم ومراكز المعلومات لدى مذتلف الويئات والمؤززات الذدمية او االنتاجية -

تخويل مجتمعات الوثائق المذتلفة والمزتندات والذرائط لدى الويئات والمؤززات الى قواعد  -

 .بيانات تدار بوازطة الخازب االلى 

اجراء الدرازات التمويدية ألى مجتمع من الوثائق او المزتندات لمعرفة طبيعتوا وأزلوب  -

 .التعامل معوا وايضا للتعرف على مجتمع المزتفيدين منوا 

 

فى مجال تصميم نظم ميكروفيلمية قوامها أحدث مما وصلت اليه تكنولوجيا - 2

 :-حيث  الميكروفيلم من

 أزلوب التجويز و أزلوب التشنيف -

 ازوب الفورزة -

 أزلوب الترميم -

 أزلوب التفليم -

 .ازلوب االزترجاع و التداول عن طريق الميكروفيلم أو الخازب اآللـى  -

 أزلوب تخديث المعلومات  -

 .درازة االنظمة وتخديثوا وتدريب القائمين على إدارتوا لرفع كفاءة االزتفادة منوا  -

 

 :فى مجال التسجيل الميكروفيلمى للوثائق - 3

 انتاج كافة االسكال الميكروفيلمية 

  مم 35، مم 16االفالم الملفوفة  -

 Microficheاالفالم المزطخة  -

 jacketاالفالم المعبأة داذل خوافظ   -

 card Apertureالبطاقات ذات الفتخة  -

 المعالجة الكيميائية -

 ( زيلفر –ديازو  )القيام بعمل نزر من الميكروفيلم  -
 



 :فى مجال تحويل الؤثائق والمستندات الورقية الى ديجيتال - 4

 عمل مزد ضوئى على اخدث أجوزة االزكانر لجميع مقازات المزتندات والوثائق والذرائط -

 

-  

  

  

 A1جوـاز مازد ضـوئـى ختى مقاس 

 

 A3جوـاز مازد ضـوئـى ختى مقاس 



ألى إصدار قامت  ( رقمية – A2ورقية حتى مقاس  ) يقدم المركز طبع نسخة – 5

 :-مؤسسة اخبار اليوم باصداره منذ انشائها وهى كاالتى 

 11/11/1944جريدة اذبار اليوم    -

 15/6/1952جريدة االذبار         -

 15/7/1934مجلة اذر زاعة       -

 14/10/1964مجلة هى وهو         -

 1951كتاب اليوم            مارس   -

 15/2/1982كتاب اليوم الطبى     -

 9/4/1992اذبار الخوادث       -

 26/12/1989أذبار الرياضـة      -

 10/10/1992أذبار النجـوم        -

 18/7/1993أذبار األدب           -

 1/4/1998أذبار الزيـارات      -

 11/4/2015األذبار المزـائـى     -

 1/9/2003مجلـة سوبنح          -

 5/9/1998مجلـة فـارس          -

 

 

  


