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��� ا�
	�� ا�و��� 

، تبقى 1974في المؤتمر الدولي لليونسكو المنعقد عام  ،كما ورد ببرنامج الضبط الببليوجرافي الدولي

عن وضع قالب االستناد ألسماء المؤلفين في الدولة؛ سواء كان مؤلف  مسئولة ،الوكالة الببليوجرافية الوطنية

 .أو مؤلفين مشاركين ،واحد

 ،والمكتبات داخل الدولة ،بين الوكالة الببليوجرافية الوطنية ،كان هناك زيادة تعاون ،خالل هذه الفترة 

. التعاونية األنشطةويشارك اليوم عدد كبير من المكتبات في . من أجل خفض التكاليف ،وجميع أنحاء العالم

. لكي تعمل في بيئة واسعة ،لمعالجة كافة أشكال األوعية ،باتلجأت معظم المكت ،ونتيجة للتطور التكنولوجي

هو  ،أن هدف هذا المؤتمر ،الذي ُعقد في كوبنهاجن،  ذكر قسم الفهرسة باإلفال  1997وخالل مؤتمر اإلفال 

تطوير المناهج والمعايير والقواعد، باإلضافة إلى معلومات عن البيانات الببليوجرافية في جميع اللغات "

هدفها استكمال األدلة الخاصة  أصبح 1999- 1998وفي إطار خطة عمل االفال للفترة من  ."وصوالنص

  .ونشرها ،ومراجعتها ،واإلحاالت المرجعية ،بمداخل التسجيلة االستنادية

تم اختيارهم من سبع دول،  ،تشكيل مجموعة عمل من أحد عشر عضواً  ،لقد جرى خالل هذا المؤتمر

  .اإلرشاديةبمراجعة الطبعة األولى من األدلة  ،ولنجر كاترين ،وقد بدأ كل من تومس ديسلي

وجميع أشكال  ،على ضرورة وجود كافة أنواع التأليف ،وركزت الطبعة الجديدة من األدلة اإلرشادية

وتعديلها في هذه  ،التي تمت إضافتها ،األوعية، بما في ذلك السالسل، باإلضافة إلى النماذج التوضيحية

  .الطبعة

في كتابة المسودة األولى التي شملت جميع التغيرات المقترحة في  ،بدأ كال من سبان وديلسي 

مراجعة مقدمة الطبعة الثانية وتحديثها، مع  ،والمجموعة بأكملها ،تيليت. وقامت باربرا ب ،"اإلستراتيجية أ"
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مع ISADN و  MLARتوصيات كال من فريق عمل ،ولقد أتبع فريق العمل. يقىاألحكام وأمثلة للموس إضافة

وقد تم العمل . االستناد/ على التوازي في ينيمارك  ،األخذ في االعتبار لجنة ينيمارك الدائمة لتحديث البيانات

  .بمراجعة العمل GARE  وقام ،تبادلية ،بصورة جماعية

مت مقارنة المصطلحات مع المفاهيم والمصطلحات ت ،ولمشاركة مصادر التسجيالت االستنادية

بما يتفق مع الحد األدنى من التسجيالت  ،الواردة في كل من عناصر البيانات اإلجبارية للتسجيالت االستنادية

، كما تنص المتطلبات UBCIMوالرقم  الدولي المعياري للبيانات االستنادية لمجموعة العمل االفال  ،االستنادية

كما تم استخدام المفاهيم والمصطلحات المستمدة من االدلة اإلرشادية . لتسجيلة الببليوجرافية لالفالالوظيفية ل

  .يشير إلى كيان ببليوجرافي ،، وفقًا لمجال معين من التطبيق"كيان. "لفربر

أما بالنسبة لإلحاالت التي تم ذكرها سابقًا، وفي بعض الحاالت المتقدمة من الشكل األصلي عن 

ولم يتم . ألنه أكثر تعقيدا وتكامًال، وذلك لتلبية االحتياجات الضرورية والمحددة ضمن االستناد ،ناعياالصط

لرؤوس الموضوعات  اإلرشاديةألنه تم تغطيتها من قبل االدلة  ،إدراج رؤوس موضوعات ضمن هذه الطبعة

سواء في كل من المجموعة  ،ةتستمد الكيانات من فاربر، للنظر في االدلة اإلرشادي) 4.(ومداخل اإلحاالت

  .العمل، التعبير، الشخص، الهيئة: وعلى وجه التحديد  ،األولى والثانية

 ،بإحالة إلى دليل) جـ(، )ب(وتم استبدال ملحق . مجموعة واسعة من األمثلة) أ(ويتضمن ملحق 

قائمة أكثر شموًال، مع تحديث شامل للوكالة الوطنية  األداةتقدم هذه . يشرح فيه المستوى الببليوجرافيات الوطني

  .للببليوجرافية وقواعد الفهرسة

جميع أعضاء فريق العمل بالكامل الذي ساهم كثيرًا بوقته،  إلىفي الختام، أتوجهه بالشكر 

ظمة من مسئولة(باربرا تيليت  إلىوتوجيه شكر خاص  ،في تطوير الدليل اإلرشادي ومراجعته ،وجهده،ومهاراته
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إلتمامه  ،بوقتها طوال فترة المشروع، وٕاسهامها برؤيتها في العمل  ،التي أسهمت هي األخرى) الصحة العالمية

  .بنجاح
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��� ا�
	�� ا�������  

طبعة عام هناك العديد من المهارات والقدرات التكنولوجية التي ظهرت في المكتبات بعد صدور 

ومعها . وقد أنشئت وفقًا لشكل يونيمارك لالستناد). غار( اإلحاالتللدليل اإلرشادي لالستناد ومداخل  1984

. المكرر، الذي أصبح يسمح بمشاركة مصادر ملفات االستناد Z39.50ظهرت شبكة اإلنترنت، وبروتوكول 

هذه الملفات  إلىللولوج  ،عن طريق الحاسوب االستناد الوطنية بعض ملفاتوقد أجريت اختبارات لالستفادة من 

 ،تم إلغاء تحميل كل ملف استناد وطني. محلي بسبب االضطرار إلى تحميل كل ملف على حده في موقع

كان للشبكات  ،ومن خالل رؤيتنا. من خالل الشبكات ،عن بعد إليهكسبيل للوصول   ،وحفظه على الموقع

 .أالستناديثر الفعال على الضبط األ ،العالمية

 ،الخاصة ببرنامج الضبط الببليوجرافي العالمي ،ومن بين التوصيات الرئيسية لسياسة طويلة المدى

التأكيد على مسؤولية الوكالة الببليوجرافية الوطنية  ،1974عام ' مؤتمر اليونسكو الحكومي الدولي'عن  الصادرة

 ،لعدة مؤلفين مشاركين، وقوائم موثوقة من المؤلفينالمؤلفين محليًا، لمؤلف أو  أسماءإلنشاء شكل موثوق من '

لم يكن هناك نشاط كبير، سواء على المستوى  ،ومنذ ذلك الوقت .أو عدة مؤلفين مشاركين ،سواء مؤلف واحد

 .الدولي، في تطوير األدلة اإلرشادية لفهرس العناوين، وفي إعداد قوائم االستناد أو ،الوطني

أن هدف االفال من الضبط  ،1998في تقريره لعام " يوسي ام االفال"وقد أعترف فريق عمل 

". الشكل نفسه لرؤوس الموضوعات  الستخدامليس عمليًا او ضروريًا احتياج الجميع " ،الببليوجرافي العالمي

 ،أمكن ربط التسجيالت االستنادية التي تم إنشاؤها في أحد الدول ،ومع تطور مهارات التعامل مع الحاسوب

تتوافق مع دولة أخرى لتيسير تبادل التسجيالت االستنادية، وبمساعدة  ،جموعة محددة من قواعد الفهرسةوفقًا لم
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وفي الوقت الحاضر أوصت االفال بدعم الشكل المقروء . الحاسوب أمكن تغيير طرق عرض األشكال المعتمدة

 .UNIMARC/Aآليا لتبادل البيانات االستنادية هو 

وفقًا للدراسة  ،المستخدمة في فهارس المكتبة المعتمدةالفهرسة،كبير في بنية استخدا أتفاقوهناك 

 ،بهدف توحيد الممارسات ،وتتعاون الدول في استكشاف قواعد الفهرسة .وقواعدها  األخيرة لمبادئ الفهرسة

الذي تم  ،ة من العملوتعظيم االستفاد ،واالهتمام بخفض تكاليفها  ،لزيادة تبادل أعمال الفهرسة في المستقبل

 .فهرسته مرة واحدة فقط للجميع

أن هدف االفال من الضبط الببليوجرافي " االفال يوسي ام"فريق عمل  إقراروكما سبقت اإلشارة إلى 

كان هذا بيان يستند إلى ".. الشكل نفسه للرؤوس الستخدامليس عمليًا او ضروريًا ان يحتاج الجميع "العالمي 

باب الستخدام أشكال أسماء مألوفة ليتعرف عليها المستفيد، وفي البرامج النصية يمكن هناك أس'حقيقة أن 

لذلك، يدرك . في فهرس المكتبة أو الببليوجرافيا الوطنية األشكالقراءتها، وعلى األرجح سوف يتم البحث بهذه 

الرؤوس المعتمدة التي تم فريق العمل أهمية السماح بحفظ اختالفات القواعد أو الممارسات الوطنية في أشكال 

التي يمكن أن تلبي االحتياجات اللغوية والثقافية  ،استخدامها من قبل الببليوجرافيات الوطنية وفهارس المكتبة

 .لمستفيدين متخصصين في مؤسسة معينة

الحفاظ على االختالفات في األشكال المعتمدة للرؤوس، كما ينبغي مراعاة  إلى ،ويهدف المبدأ الجديد

والتي ال تزال واحدة من المتطلبات األساسية للفهارس في البيئات المحلية أو  ،القة بين توحيد الوصولالع

اإلقليمية، سواء في الفهارس البطاقية التقليدية أو الببليوجرافيات الوطنية، أو داخل النظم اآللية وعلى شبكة 

لربط كافة  ،ير األجهزة اآللية المختلفةمن خالل تطو  ،وال يمكن تحقيق متطلبات وظائف محدده. اإلنترنت

التسجيالت االستنادية المرتبطة، والتي أنشئت من قبل العديد من الوكاالت الببليوجرافية الوطنية المتخصصة 



8 
 

المترابطة للكيان  األشكالمثل  ،للربط آليًا بين مختلف األشكال المعتمدة والنصوص المختلفة ،بمجال االستناد

التي من خاللها نضمن االستمرارية الالزمة للوصول واالسترجاع،   ،نفسه قصد ضمان استمرارية االسترجاع

 .من خالل التوحيد عالمياً  ،ولكنها ال تمارس ،ويمكن الحصول عليها ،التي كانت مطلوبة من قبل

م لديها تطبيق قواعد الفهرسة نفسها، وقد داخل البيئات التي يت ،وما زال مفهوم الرأس الموحد مستخدما

) الوصول( اإلتاحةكما أن توحيد نقاط  .ظهر تعريف جديد يتناسب مع الوظائف المختلفة لهذا الرأس الموحد

التي تتشابه بالطريقة اآللية في الفهارس والببليوجرافيات داخل  ،سواء بالطريقة التقليدية ،المستفيد/تساعد الباحث

  .وتحديده ،وٕايجادهللبحث عما كانت تحاول الوصول إليه  ،ضافة إلى ربط األجهزة عالمياً باإل ،كل دوله

من خالل الربط اآللي، الذي يسمح بالبحث عن كافة األشكال   ،فلن يتم تحقيق الوظائف نفسها

  .والعالمي ،لى الصعيدين  المحليع ،بدًال من استخدام الشكل نفسه ،المتاحة،  وعرضها

توفير مواصفات مداخل االستناد واإلحاالت لألسماء  إلى اإلرشادي،الثانية من الدليل تهدف الطبعة 

  .لمشاركتها في الطباعة، والتصوير المصغر، والشكل المقروء آليا ،والعناوين الموحدة

لكافة أشكال أوعية  ،واإلحاالت ،لتنظيم عرض البيانات االستنادية ،وقد تم تحديث هذه الطبعة

 ،والعروض ،تي ستدرج بالفهارس، بما في ذلك األعمال القانونية والدينية، والمؤلفات الموسيقيةالمعلومات ال

، باإلضافة إلى تحت عنوان واحد أو أكثر ،وأكثر من مؤلف ،أعمال لمؤلف واحد)/ البيانات الرسمية( والنماذج

على  ،وهي تتعامل فقط ،كما في الطبعة األولى من غار، وهذه االدلة اإلرشادية ،التي تنشر دورياً  األشكال

ذلك، وما هي إال  إلىوما  ،وال تفرض شكال فعليا للرؤوس، اإلحاالت، التبصرات ،نطاق واسع للمداخل

عندما  ،بععن قواعد الفهرسة، التي ينبغي أن تت والمسئولة ،معلومات إقليمية للوكاالت الببليوجرافية الوطنية
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وأثر  ،توصيات االفال التي نشرت في وثائق أخرى، مثل أسماء األشخاصباإلضافة إلى يكون ذلك ممكنًا، 

 .مجهول المؤلف

، التسجيلة االستناديةفي ) ISADN(تتضمن هذه الوثيقة الرقم الدولي المعياري للبيانات االستنادية 

وفي خطتها الشاملة األولى للتنفيذ التدريجي لنظام االستناد . أو بنيته ،ولكنه ال يعطي أيه تفاصيل عن شكله

الحاجة لمثل هذا العدد لتسهيل المعالجة الفنية المقروءة آليًا من  ،األساسيالدولي، يتوقع فريق العمل 

من قبل  وكيفية تخصيص أرقام ،ومع ذلك، لم توضع التفاصيل المتعلقة بكيفية بناء مثل هذا الرقم. التسجيالت

كجزء من  ،األرقاموفي الواقع، ينبغي وضع معيار دولي لبناء . والتي لم يتم االتفاق عليها بعد ،وكاالت االستناد

والتي  ،وتخصيصها ،استعراض للخطة الشاملة األصلية، كما يمكن أن تقرر العوائق العملية لتوزيع  هذه األرقام

يسمح لرقم في بنية التسجيلة االستنادية، وقد  ،تخصيص وضع  وفي الوقت نفسه، جرى. تفوق فائدتها المحتملة

 .أو الستبداله ،الذي خصصته الوكالة الببليوجرافية الوطنية ،أالستناديأدرج إلضافة رقم الضبط 

كعناصر مشتركة  ،ينبغي االعتراف بها  ،اإلرشاديهناك العديد من العناصر المشار إليها في الدليل 

أو كالعناصر التي تظهر في العديد من القوائم ) مثل الرؤوس المعتمدة(خل الببليوجرافية والمدا ،بين االستناد

، اإلحاالتمثل، رؤوس (وقوائم االستناد التي تصدرها حاليًا الوكاالت الببليوجرافية الوطنية  ،الببليوجرافية

 ..)وتبصرة المعلومات، وما إلى ذلك

بل ثالث بنيات ؛ وهي طريقة فريدة من  ،باعتماد بنية واحده يكتفي الدليل اإلرشادي لبنية المدخل، وال

المدخل، والمدخل التفسيري  إحالةالمدخل المعتمد، : لكل من األنواع الثالثة للمدخل، كما تتناول الوثيقة ،نوعها

فه للتعرف على األنواع  الثالثة من المداخل، حتى تكون  معرو  ،مرة أخرى، لقد تم تحديد المصطلحات .العام

 .من كافة  المستفيدين، وهي األنواع  األكثر احتماالً 
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إلى  أالستناديويمكن رجوع المدخل . فهو المدخل الرئيسي ألية قائمة استناد ،أالستناديأما المدخل 

وقد ال تشتمل . التي يتم عرضها للمستفيد ،وهي التسجيالت المعتمدة،أو عرض الرأس ،التسجيلة االستنادية

نادية على الرأس المعتمد الذي اعتمدته وكالة الفهرسة لالستخدام في المداخل الببليوجرافية التسجيلة االست

لشرح العالقة بين  ،المرتبطة بشخص معين أو هيئة، أو عمل، كما يمكن أن تشمل أيضا على تبصرة معلومات

ويتم توثيق  .ي تم عملهاوالرؤوس المترابطة باإلحاالت الت ،الرأس والرؤوس المترابطة؛ التابعة لرأس مغاير

يتوافق المثال التالي مع المصطلحات المستخدمة في الدليل . مصدر الرأس في تبصرة المفهرس وما إلى ذلك

المنصوص عليه في  ،اإلرشادي لتوضيح ما يشمل التسجيلة االستنادية، ومساعدة القارئ في ما يتعلق بالهيكل

  .راية أكثر، من القوائم االستناد المتوافرةألنه قد تكون له د ،الواحد اإلرشاديالدليل 

 ا����دي�������  ���ل

Authorised heading  British Columbia Youth Soccer Association  

Information note  Name changed in 1977 from British Columbia 

Juvenile  

Soccer Association.  

See reference tracing  <  B.C. Youth Soccer Association  

See also reference tracing  << British Columbia Juvenile Soccer Association  

Source area  National Library of Canada/Bibliothèque nationale 

du  

Canada; AACR2, 1981-08-01 

ISADN area  NCL/BNC 0011-A-0719  

ليس فقط في قوائم االستناد، بل أيضا في الفهارس،  ،، وٕاحالة المدخل، فهو أمر أساسيالمدخلأما النوع الثاني من 

كنقطة  ،والذي قد يتم استخدامه ،من العنوان المغاير الذي كان عليه ،إلخ، من أجل توجيه الباحث... والكشافات ،والببليوجرافيات

لها من رأس معتمد /الذي تم إنشاؤه لالستخدام في هذه القائمة أو الفهرس؛ أو توجيه له ،معتمدارتكاز المدخل إلى قائمة الرأس ال
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ومرة أخرى، أن لم تكن . غيرها من الرؤوس المرتبطة؛ على سبيل المثال، من شكل سابق من اسم هيئة خاصة لشكل الحق إلى

لتوضيح البنية  ،االحكام المرتبطة نوعا من المدخل، لذا ينبغي أن تكون مألوفة لمعظم القراء، وينبغي أن يكون هناك مثالين

  .والغرض

��  ���ل ����� ا���ا

إحالة الرأس                                    B.C. Youth Soccer Association 

  British Columbia Youth Soccer Association <              الرأس المعتمد                  

 British Columbia Juvenile Soccer Association               إحالة الرأس                   

 Name changed in 1977 to British Columbia                          تبصرة المعلومات 

Youth Soccer  

Association.      

اإلرشاداتجملة   الحقًا الرأس         أيضاانظر                       : 

 British Columbia Youth Soccer Association <<                         الرأس المعتمد 

 ،بين التسجيلة االستنادية ،تتضح العالقة  ،مع مثال التسجيلة االستنادية ،وبمقارنة األمثلة السابقة

وهو ما سمى مجازًا  ،كيفية استخدام الرؤوس إلحاالت المداخل إلىوتجدر اإلشارة بخاصة، . وٕاحالة المدخل

ليس فقط من إحالة المدخل إلى الرأس المعتمد  ،تحركبحيث يمكن للباحث أن ي ،في التسجيلة االستنادية' تتبع'

، بل أيضا من الرأس المعتمد إلى كل إحاالت المداخل )أو في الفهرس أو ببليوجرافية مدخل الببليوجرافية(

 .كنتيجة لتغيير الرأس المعتمد ،المترابطة بها، في حالة ضرورة تعديل هذه المداخل
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مثل إحاالت المداخل التي  المدخل، إحالةم، وهو نوع خاص من وأخيرًا، يكون المدخل التفسيري العا

كشكل غير مقبول ليكون رأسا في قائمة االستناد، أو في  ،يستخدم المدخل التفسيري العام ،تستخدم رأسا مغايرا

أو  ،يوجه الباحث إلى مجموعة كاملة ،وبرغم ذلك الفرق، فان المدخل التفسيري العام. أو الببليوجرافية ،الفهرس

باإلضافة إلى أعطاء أمثلة توضيحية لنوع الرأس الذي يبحث عنه . فئات من الرؤوس وليس إلى رأس واحد فقط

  .بل محاولة لتقديم قائمة شاملة من الرؤوس التي ينبغي الرجوع إليها ،وهي ليست اقتراحات فقط  ،الباحث

�� ا��"��!ي ا���م ���ل�� ا�

  

Explanatory 

heading  

Department of 

Information note  Departments are entered under the name of the body or 

government 

to 
which 

they 

are subordinate (e.g., 

University 

of 

Reading. 

Department of Geography; United States. Department of 

the 

Interior; etc.). 

 

التي يستعرضها الدليل اإلرشادي، والعالقات بينها، فينبغي  ،المداخلمع لمحة موجزه عن أنواع 

وبعض البنيات معقده التكوين، . للقارئ أن يكون لديه قاعدة ثابتة، تبدأ بقراءة أكثر تفصيال لتحديد العناصر

  .التي قد تبدو معقدة، ومع ذلك لم تتغير المفاهيم األساسية، أو المجال، واألهداف ،وبعض المصطلحات
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 ا����� ا�ر)�دي �'��$ت وا�����&ت ا$����د#�

  وا�,!ض وا$��*�ام  ا����ل  1.0

عرض المعلومات  في مجال،لإلحاالتاالحتياجات الالزمة التسجيلة االستنادية، و  إرشاداتتحدد 

 قوائم في ،والمقروءة آلياً  ،والطباعة المصغرة ،الطباعة في المعتمدة واإلحاالت ،بالرأس المعتمد المتعلقة

 وٕاحاالتالرؤوس المعتمدة   اإلرشاداتوتغطي هذه . والببليوجرافيات وما إلى ذلكوالفهارس  االستناد

المداخل، والمدخل التفسيري  إحاالتعرض  بحيث تنص على ،التعبيراتو ، واألعمال والهيئات لألشخاص

 ،معتمد رأس بإنشاء المتعلقة للمعلومات تسجيله كاملةفضال عن احتواء المداخل االستنادية على  العام،

واستخدام المعلومات  ،لتسهيل التبادل الدولي ،اإلرشاداتوقد تم تصميم . المرتبطة به اإلحاالت وصياغة

مجموعة من العناصر التي ينبغي  ،اإلرشاداتتحدد  ،وتحقيقًا لهذه الغاية .والرؤوس المعتمدة ،باإلحاالت

فيما  أما. ، كما ينبغي ترتيب العناصر، وتحديد عالمات الترقيم التي تظهر آليا للمدخلإدراجها بالمدخل

والمكونات الوظيفية الرئيسية للمدخل، فقد ال  ،يخص المواصفات، فهي تقتصر على البنية األساسية

ا أنها ال في حد ذاتها، كم اإلحاالتأية محاولة لتحديد شكل أو هيكل الرأس المعتمد او  اإلرشاداتتعطي 

إلى أن  ،وتجدر اإلشارة. ليتم استخدامها  في العنصر المحدد أو المعرف ،تفرض عالمات ترقيم

 .والشكل المقروء آليا ،والطباعة المصغرة ،تكون موجهة لعرض أشكال الطباعة اإلرشادات

من قبل  ،أن تستخدم  في المقام األول ،التسجيلة االستنادية إرشاداتوقد كان الهدف من 

 ،وربما تشمل المداخل المقدمة. لدعم برنامج الضبط الببليوجرافي العالمي ،الوكالة الببليوجرافية الوطنية

وعلى القوائم األبجدية للمعلومات االستنادية، أو ربما تسرد  ،على سجالت وطنية ودولية ،وفقًا لإلرشادات

وتكون هذه . مع مداخل الفهارس الببليوجرافية والببليوجرافيات الوطنية، وما إلى ذلك ،جنبًا إلى جنب

  .تبعًا للمصادر التي يتم وصفها ،المداخل مستقلة الشكل والنوع


�7 ا������D�A E&��
 ا�
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Access point ا��>�ل �! # 

Fر� ،H�!=� ،�(ا... IC	�7�5 ا�+ J� J��& B
ا�K، ا�

&�7 �9 !� و>�لا�		����DاBL أو CA �
.  .ا�
����� ا2)
��د&� و&

 ا�!أس ورأس ����� أ&�Mأ#�� 

Area  � !��)* � أو( 
BLا�D���		ا� E<ا�� BL ����Nم ا���������>� �OL  ،أ� ا *$�
�

 ����� أو وظ�-� �����

Authorised heading �
 رأس ��
+* ا��أس�� �
��ا�!أس " و&��ف )�� �ً . ا�4�* ا���/�. "ا�

 ً�M&ا#�� أ���� ا�

Authorised parallel 

heading 
 ا���ازي�
 ا#�� ا��أس ا���ازي ا��أس ا���

Authority entry 
/ )�* ا2)
��د 

 ا�
����� ا2)
��د&�

�-
� ا����� ا�Rي &��ض �

��ض ا�
����� . ا��أس ا����A و�

�-
���� ��M-ا�� �����د&� ا���
 ا�
����� ا2)
��د&�أ#�� أ&�M . ا2)

Authority file د��
�� �J ا�
���5ت ا2)
��د&� ا���E ا2)���� 

Authority record �&د��
 ا�
����� ا2)

��=� ا��أس ا���
 �����ن  ����
E�� BL �����A ا)
��دي �

)��	�
���� �J �	* ) ا�T14، ا��O�7، ا���*، ا� �-
� ا�4�* ا����

، �����A . و���9 ا�-�7)� ا���Uو���
��(�L�8 إ�� ا��أس ا���

 ���Cا� W�� ،ى�
Cا�� : J&ا����و *�� �����A ،ة ا�������ت�=	A

؛ )ا��
����ت(ا�
�A B ا�Z2رة إ��A� ( �7	!�ا��(ا���0&�ة وذات ا�=��

 ا����9[ ا��-�7)[ .. ا���Dع ��=ر ���A* ا�
	=�ات&CA ؛Kا�

�J ا��+*  �ا���Uو�)��	!
 ا���ا����  ا�و�B ا�����ري ) 

 ).ISADN(��	��#�ت ا2)
��د&� 

Bibliographic entity BLا�D���		ن ا����ا� 

 ���
إ��  ��(�L�8 ،ا���دي، T1Z ،�1�#، ھ��Oا���*، ا�
�	��، ا�

J9���اث، BL ا�		����Dا��L ا��!	��� ،ا��-�ھ�� وا��و&��J . أو ا

�M&أ  BL ��$�
� *��ا2)
��د او  ���A[ان T1Z *�4A، ھ��O، أو 

ھ� �J �	* ا���� ا�و�B ا�����ري ��	��#�ت&CA �A .#�ت���ا� "

 ا���دي، ا����ء ا��-�دة، ا�����
اثا���" -�ھ��، ا���J9، أو ا

 *�� .ا(ر�Zدي����D�� aدة ���

Cataloguer’s note ة ا��-�7س�=	A 
 ،�b#�4ء ا�
	=�ة  ،ا��-�7س& �م =�  J&�+�FAو& ا��-J�(�7 ا

 ���������ت 
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Corporate body �O�7ا� 

 J� ��
� ��A&-�7 /و ا��1Zصاي ����� او ����& B
أو �����ت ا�

��&J� �M ا)��ء ا�������ت  ������ dذ� J�M& ،J��� �(��

����ت، ا����AUات، اثا��
D25تا� ، �$* ا�C، رض، ا����

 .��D�7#�توا�

Descriptive cataloguing 

rules 
 ا�-�7)� ا��>-��� ��ا

 ��Lا�D���		ا�����9 ا� *	� J� ��1
 ا�-�7)� ا�������>E ��ا

Kا��� J�� ��Lا�D���		ا���دي وا����5ت ا� 

Designation ����
 ا�

	e ا����ان ا��B��N، و&��J أن A��ن A���9 أو ��وف أو 59ھ��، و

�7AاR� ��N��، ءFD *��A ا����ان ااو J�. 

Element �=ا��� 
� )	�* ا��$�ل ا)�، A	=�ة، ��>-� دا+* ا�
����� ا2)
��د&�، 

K&ر�A. ..Kا� 

Entry *+ ا��


�Z BL J��� W�A�A��،  *	�ا������� ��! �� �J ا����>� � ً� Lو

&��7 ،وا� �J ا�������ت 
�، ��Lا�D���	� ��N�� *��� أو،  ��N�� أو

��Dا��...Kأ� . *+� ،�
أ#�� أ&�Mً ا�
����� ا2)
��د&�،  رأس ��

 ،�
 ا��+* وإ����ا��4ر�� ���+*،  ا(������

Explanatory heading BC�8�A رأس 


 !e،  ،ا��4ر�� ���+* ا(�������ان � *�Z BL دة��وا�
A B��ن 

1م إ�� �OL  ،أو Z�B��$� * ،أو �g)��ب ����

� �D�A[ ا���& I��

J&ا����و J� دةC� �OL أو ����. 

Expression ��	�
 ا�

1م ��& ا�Rي ،ا�!�& � أو ا�4�*
�
�J ا��7 ا�-�� ��	� B�-ي أو ا�

و&J أر��م، ��)� � أو ر�T، >�ت، ا�=�رة، A *�Z BL ن��و&

 ا�K...ا�Z��ل�J� i&F ھRه  أيJN�9، ���9 او 

General explanatory 

entry 
 ا��+* ا�
-���ي ا���م

��Lا�D���		ا� ��N� ا� J� م1
 ا���Z�& *+و&
� . ا�K...ا�����Aج ،�

�7���دة �J ا����و&J،  ،)�اء �=�رة ���� ،اA2-�ق C� �O-� أو

 �-
 ا����Aد��وg� �&د�Zإر  *$� IC	ا��ؤوس��. 

General explanatory 

record 

 �&���-
ا�
����� ا�

 ا�����

 Eدة دا+* ا����Dا��� �����
�2��mت ا��4ر�� ا�����  أ2)
��ديا�

J&�-
���� *+��� 

Heading ا��أس 

� رأس ا�		����Dا��L أو ا�
�����  ،ا)�، ���9، أو �	�رة�� a�8و

 *+1م  ا(����او  ،ا(����ا2)
��د&�، �
�Aو ،*+ا��4ر�� ���

*+�7 �
���L # !� و>�ل ��
����� او ا��
(�7Lا+* و
���� ا��� .
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 أ&�Mا#�� �
 .# !� ا��>�ل، رأس ��

Information note ة ��������ت�=	A 

eDا�-�7رس وا���ا B�1
1م ��A B
... #�ع �J ا�
	=�ة ا����� ا�

Kا� . ،�
�Zر�� �
�H�8  إ����أو  ،��أس إ����aCA رأس ��

 J�� ��5�&� ������ت �Aر&��1 �،  J	��7M���n  ا��ؤوس A أو

 ھRا ا����ن

ISADN (International 

Standard Authority Data 

Number). 

 Bو�ا�����ري ا���� ا�

 ��	��#�ت ا2)
��د&�

&C
ة ا��ط��� ��ؤوس�ا����#�ت ا���
 ��  ر�� � 
�ح ��
 ،ا���

 �7	�A�Aو, 

Manifestation ه���A *ا��� J� ��	�
 ا���دي �����
 ا�

National authority file 
 Eديا�����
 أ2)

Bا��ط� 

ا�����9 ا�		����Dا��L  ا�
A B �م ،������ �J ا�
���5ت ا2)
��د&�

 .و�-��7N�4#b�، �7 ،ا��ط���

National bibliographic 

agency 

 ��Lا�D���		ا�����9 ا�

 ا��ط���
�J ا�M	p ا�		����DاBL دا+* ا�و�� ���Oا���7 ا���. 

National bibliography 

number 

ر�� ا�����9 

 ا�		����Dا��L ا��ط���

 �����A *9 &C
� &�L ا��ط��� ر�� ��Lا�D���		ا�����9 ا� T=1A

 �
 .إ#�4ؤھ�&

Originating source  ر=�B�<� .و�� �J أ#�4ء ا�
���5ت ا2)
��د&�Uا���7 ا��� ا

Parallel heading رأس ��ازي 

+* رأس ��0&�� ��

	�ر ،��أس ا����  ،�e ا�+BL R ا2�ا� �ا

 ��& و�D( ا��1
�-� أو ا���0ت ا�	���J ��0  أ9$�د �0
�J أو 

�J �	* ا�����9 ا�		����Dا��L  ،وa�8 ا��ؤوس ا�	&��). ر)���

م ا�J�� p�1 . وا���7ت ا�+�ى ا������ ������ل ،ا��ط���� B0	�&و

 �����
 .>�� اا#�� أ&�M رأس ذ. ا�		����Dا��Lا����و&J ا���از&� ���

Public note ���� ا#�� A	=�ة ا�������ت A	=�ة 

Qualifier اتF��� 
 ا�-E�M&،  ،�(�7 ا��-�7س ������ت �J ا��أس��e ��ا��ة ��ا

�+qن وا���ا� J�� ان��2)� او �)�اء  ،�����5 ا�-�ق����� ]�-#. 

Reference entry إ���� *+ ا��

 إ�� ا�-�7س، ا� ���N،  ا(������ض ���#�ت �-

-�M* ا����

 إ..ا�		����Dا��L، ا���*� � ��r ذج��# J� Kا��أس ا� � إ����(�

 إ��) أ&�Mا#��  إ����(>��  أو رأس ذا) ا#���
 .رأس ��
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Reference heading ا��أس  ا��أس إ��������) *+ .ا��

Related heading ��5� رأس ذات 
 J� J��sأو ا ���5  ا��ؤوسوا� �7� B
ة �����#�ت ا��
ا���

��Lا�D���		��� 

Territorial authority ������ ا2)
��د&� ا

 ����Cرس ��7م ا���A B
� إ���� ���J، ) 5��9 أو � �ة( ا��O�7 ا���

وھRا &
J�M ا�ول، ا�ول . أو �!��	�ت ����ر)� ھRه ا�C �ق

... وا���ات ا(������، أو ا�����Cا����#� ��7، وا���ات ا�CA2د&�، 

Kا� 

Tracing ����
� 

 ا��أس ا���0&� ���
����� ا2)
��د&�&CA �
أو ا��أس ذات ا�=��  ،&

 *+�� �7D�
، ا�-�7س،  ا(������-
ا�Rي �A و�Dده ��N�� BL ا���

��Lا�D���		ا�...Kا� .�
A �A=��� ا��
����ت . إ�� ا��أس ا���

� &CA BL  ة�ت ����*  ا(��L�8ا��ا+*  إ��2ت�����ا�
B أ

ث Cا� ��Dا�� BL *+ا أ��J9 ا��&CA �ا��-�7س، ��(�L�8 إ�

 ��Dا�� � وذ�d إذا ا)
�Fم ا���Dع إ��
 إ��2ت����أس ا���

 ا��ا+*

uniform heading    رأس ���

Uniform title ���ان ��� 

 E�
1�� p	A�A B
 �J �	* ا����و&J ا�	&�� ا��
�� *�Z�&���
 تا�

 IC	�� ً��� �7����A �A ،E�U� ونو>�ل / ا���د&� ����*، �e او �

 ��0ض 

Variant heading �&�0رأس ا�� 

�
�J ا�Rي ظBL �7 ا��أس ا��� E�
1� *�Z BL ا��أس . ً�����و

1م ا���#� �J ا�T14 أو  ،&
��ن ھRا ا��أس �J ا)� ��0&�
و&�

 ھ�&� ا�T14، ا��O�7 أ+�ى أ���#�ا��O�7 #-��7، أو &C
1م �
�&، 

1�� ����أس  ،�A ���ءه ا�Rي أو ا���* 
�J ا��� ]-�
1� � &�!�

�
 .ا���

Work *ا��� F��
� B�L ي أو��L 7D 

  

  

                                                  �M&ا�1!�ط   ا��� 
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�� &��ن A��ار ا�C * �8ور&�ً (*) &
� ا)
	�ق ا����>� ����5 ��  

0.3.1 �78��  : ا�
���5ت ا2)
��د&� وط�& � 

 

* Cا�  

�<����� ����
د &�	� ���5ت ا�C�  

��ض ا����>�  

 

 

1 
  

�
 � * ا��أس ا���

 1.1 �
  رأس ��

= *1.2

 أ+� ر�
�� pن�أس ��ازي أو رأس ر�����7  ،#-�[ ���و�

 ا�-�7)� وا���0��� &��ن  ،�1
�-� BL ��ا��أو ���0ت  

1ام �J� �$9 ��0 ر)��� �J �	* ا�����9 
ھ��ك ا)

 ا�		����Dا��L ا��ط���

  A	=�ة  ���� A * �   2.1	=�ة ا�������ت 2

3  ����
3.1* >  ا#��: � * إ���� � e	

  ا�

4  ����
4.1* >>  أ&�Mا#�� : � * إ���� � e	

 ا�

A * �   *5.1	=�ة ا��-�7س 5   A	=�ة ا��-�7س

6 
 

  � * ا��=ر

  ا)� ا�����9 ا��-�7)� 6.1 

6.2*  ؛  أو ���&�� ا�-�7)��  ��ا

،  6.3 K&ر�
  ا�

7 
� * ا����  ا�و�B ا�����ري ��	��#�ت 

  ا2)
��د&�
 ا����  ا�و�B ا�����ري ��	��#�ت ا2)
��د&� 7.1 
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0.3.2  ��  :ا�����&ت وط!#� 3!�12  إ��$ت��

في حالة . عن طريق تتبعها في التسجيلة االستنادية المقابلة لها ،اإلحالةيتم توثيق مدخل 

 إحالة إنشاءالتتبع في التسجيلة االستنادية، يمكن  إحالةمن  ،وانظر أيضا ،انظر إحالةصعوبة استخراج 

  .لمدخل التسجيلة

 

* Cا�  

  

د &�	� ���5ت C��<����� ����
  ا�

 

��ض ا����>�  

1  *+  ا��أس إ���� 1.1   ا��أس إ����� * �

  A	=�ة ���� A * �   2.1	=�ة ا�������ت 2

3 �
 إر�Zد&��	�رة  3.1    � * ا��أس ا���

 3.2* << او  <  �
  رأس ��

 

0.3.3 ����  :ا��5ر�� ا����� ������&ت وط!#� 3!�12  ا�

 

* Cا�  

د &�	� ���5ت C��<����� ����
ا�  

��ض ا����>�  
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1 BC�8�
  رأس BC�8�A 1.1   � * ا��أس ا�

  ا����� ا��4ر�� ا(����A	=�ة  2.1   ا����� ا��4ر�� ا(����� *  2

 

3 

 

  � * ا��=ر

  ا)� ا�����9 ا��-�7)� 3.1 

 أو ���&�� ا�-�7)� 3.2*  ؛�  ��ا

،  3.3 K&ر�
  ا�

4  Bو�ا�����ري ��	��#�ت � * ا����  ا�

  ا2)
��د&�

ا����  ا�و�B ا�����ري ��	��#�ت  4.1 

 ا2)
��د&�

  

 3&��ت ا��!6�7  0.4

ا ا�-�>�� ��� �L��� ����
���5ت ا� *9 ��)، ( �L��� �7 	��L، J�A �� إن dأولوذ� * C��� 0.4.1  ()  .��ف

 

 �7M�� ل� Cا� J�� *=-&  J�n��، اره �- �ات ،)�اء �9ن � * ��-�د��
� H��& * � ت  ،أو�L��� أو

���
 ا����
��F ا�C �ل ،ا�	ا&� � �� ا�!	��� J��� ب��(g� أو 

0.4.2

 


��ر ا���=�& ����، �=��دة ��* C� ����A ��5���L  0.4.3	� A *9��ار 

 

��B ا��+* ا��!��ب إي&
� �Rف  �	!�A 2 ����A ��5���=� أو � * أو .  0.4.4

 

	�&*+���5ت ا�
���� ا��1>� ��* � �
�7 و��9[ ا�-�7)� ووa�8 ا(5L ا���*  ،B0 إA	�ع ��اsأر B
وا�

�=�� *9 ��� �7 �	!A ��-��� دي�Zا(ر  

0.4.5

 

����A م ��5�9ت1
�A دC� ر��ز 

�
 <ا#��، ا�aCA IC            &�	� رأس ��

1م �ل        &�	� رأس ا���0&�
�& ،J� ��#أ < 

 <<)ا���A	p(&�	� رأس ذات ���5            أ&�Mا#�� 

         أ&�Mا#�� �
  >>�J                 &�	� رأس ��

0.4.6
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  :���9 ا��!ف ا1��$&���  0.5

مع قواعد الوكالة المفهرسة المسؤولة عن  ،ينبغي أن تتوافق طريقة كتابة األحرف االستهاللية

 .المدخل

 ا����ــ� 0.6

وفقًا لمعيار وطني أو  ،ولكنها دليل توضيحي ،ليست قواعد إلزامية ،األمثلة التي وضعت بالدليل

  .وبناءها ،إتباع قواعده التي تحكم شكل الرؤوس المعتمدة ،قواعد عالمية، لذا يجب على كل مفهرس

  �/ا="�ت :� �3>!

 ا������� ا$����د#� .1

المرتبطة  اإلحالةملة عن رأس المعتمد وصياغة تسجيل بيانات التسجيلة االستنادية كبيانات كا

 أكثرباإلضافة إلى رأس المعتمد نفسه، كما يمكن أن يسجل رأس مغاير وتبصرة معلومات أو . بها

، ويقوم )المرتبطة(الرأس المغاير وٕاحاالت الرأس ذات العالقة  إحاالت) التتبع(بالتسجيلة، وتضم التسجيلة 

 ،والتي لها عالقة بالرأس في مداخل الببليوجرافية ،أثناء عمليات اإلدخال المفهرس بإدخال باقي التبصرات

عرض مداخل اإلحاالت التي تتضمن الرؤوس  أيضاويمكن . أو الرؤوس التي سيتم مراجعتها بعد ذلك

الرؤوس ذات العالقة  إلى، هذا باإلضافة إلى التتبع من اإلحاالت )المرتبطة(ذات العالقة 

  ).2.4انظر ).(المرتبطة(

.. يتم عادة استخدام الرؤوس المعتمدة في المداخل الموجودة بالفهارس، القوائم، الببليوجرافيات

 .المدخل بنفس الرأس إحالة أيالخ، والتي تسبق 
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1.1. ������ ا�!أس ا��  

 ،على رأس معتمد من قبل وكالة الفهرسة المسؤولة عن المدخل ،يحتوي حقل الرأس المعتمد

وقد تشمل رأسا مغايرا  ،مسلسال أبجدياوالخدمات التي تقدم كعنصر أساسي إليداع  ترتيب المدخل ترتيبا 

  .او عدة رؤوس مغايرة

1.1.1. ����� ا�!أس ا�

  .و:��� ا�"1!�� أ��1AB5ا�!ؤوس ا��?/�� �������� ا$����د#� ا��<  .1.1.1.1


�ا�L  إ��و��  و9
��� ا��Cوف ا2)
���57 ،و���5ت ا�
���� ،وا�4�* ا��1ص ����أسA و)�ف ،dذ�

 � T1Z،  ا�� �رة�e ا� �ا�
�J ا�
�����، و&��J ان &��ن ا��أس ا��� ���Oو���9 ا�-�7)� ا��� *	� J�

 *��  .�A	��ه/ ھ��O أو 

  �$�ل

 ،BC	<   -1952)����ن، و��

B#�$ا�8وس ا��A ���	ا�  

  ���� ا2)��ر&� و�!�&�ك ا���ازة ا������� ��u	�ط ا�ر�sذك

B�& د9
�ر >�

 

2.1.1.1 C���C ا�6 ا�D*5 ا�E�#، ن  أي/?A ا����=! ا�"!��3، و�3دة C� 3�د

 C� ��3!"ا������ ا���7ما����=! ا� 

  :اسم العناصر الفرعية

  ، بما في ذلك المقاطع األولية واألسماء المركبة)أو اللقب(اسم العائلة 

  )أو اسم معين(االسم األول 

  او األسرة األباسم 

  لقب

  الساللةاسم 
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  أسماء أخرى

  التوصيفات

  ألقاب النبالء •

 ذلك إليوما ...، العنوان)لقب شرفي( ألقاب األشرافلقب من  •

 ذلك إلىوما ... تاريخ الميالد، الموت •

 .تصنيفات أخرى •

  أمثلة

  -1973عبد الفتاح، خالد، 

  .1946- 1869ارسالن، شكيب، األمير، 

Herschel, John F. W. (John Frederick William), 1792-1871 

  .1959- 1895، )ليو أري. (أ. ماير، ل

  - 1938، )محمد عبد اهللا. ( أ. منان، م

  -1943قاسم، حشمت، 

  1922-1917فؤاد األول، سلطان مصر، 

  >كيميائي<زويل، أحمد 

  >عزيز مصر<علي، محمد 

Cauchy, Augustin Louis (1789-1857 ; baron)  

  )؛ ا���رد 1917-1841( �9و�� 

Hervey-Saint-Denys (1823-1892 ; Léon d')  

Joly, Gabriel (18..-19.. ; polytechnicien)  
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7� 5#�� ا�6 ا�!أس ا��I�1 3�د �C ا����=! ا�"!��3، و�3دة A?/ن ا����=!  3.1.1.1

 C� ��3!"ا������ ا���7ما� 

 أ���ء ا����=! ا�"!��3

• �O�7ا)� ا�. 

 ا(����B أ2)
��ديا)�  •

• ����
 ا)� ا��O�7 ا�

  ا��/=�"�ت 

• BLا2)� ا���0ا. 

• K&ر�
 ا�

 ا��د •

 .ا(����B أ2)
��دي#�ع ا��O�7، #�ع ا)�  •

 A=��-�ت أ+�ى •

  أمثلة

  جامعة الملك فهد

  جامعة القاهرة .مركز التعليم المفتوح

  )لبنان(متحف المشاهير 

  )نماء(الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية 

  )شركة(المراعي 

  أوراسكوم، للتكنولوجيا

  فرع القاهرة). شركة( راية

  ) مصر(اإلسكندرية 

University of Chicago Brunel University. Education Liaison Centre Ohio   
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يمكن أن تتضمن الرأس الخاصة بالعمل على عنوان العمل فقط، أو اسم الشخص  4.1.1.1

أو الهيئة، أو اي عدد من العناصر الفرعية بما يتفق مع قواعد الفهرسة 

وٕاذا كان العمل قائم على العنوان فقط، فإن العناصر الفرعية تكون . المستخدمة

 :ضمن الفئات الفرعية التالية

  عنوان العناصر الفرعية

 .عنوان العمل •

 .عنوان الجزء •

 .تحديد جزء من العمل •

  التوصيفات

 .اللغة •

 .اإلصدار •

 .التاريخ •

 .توصيفات أخرى •

باإلضافة إلى عنوان العمل ستكون  ،الهيئةإذا كان الرأس يتضمن اسم الشخص أو  وفي حالة ما

أو ) 1.1.1.2أنظر (العناصر الفرعية ضمن العناصر الفرعية التي تم ذكرها سابقًا برأس اسم الشخص 

  )1.1.1.3أنظر (برأس اسم الهيئة 

  أمثلة

  القرآن الكريم

  )أشعار(رباعيات الخيام 
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  >2002<قانون حقوق الملكية الفكرية . مصر

  الباب األول، براءة االختراع ونماذج المنفعة.>2002<ق الملكية الفكرية قانون حقو . مصر

Falla, Manuel de (1876-1946). Siete canciones populares españolas 

  جمهورية فرحات). 1991- 1927(إدريس، يوسف 

يتم ترتيب العناصر الفرعية للرأس المعتمد، وتتبعها عالمات الترقيم، باإلضافة  5.1.1.1

الخ، وذلك بما يتفق مع القواعد ..العناصر الفرعية والحروف االستهالليةإلى 

 .المقرره من قبل وكالة الفهرسة للمدخل

  ا�!أس ا��/ازي 2.1.1

  3&��ت ا��!6�7 ا��< �A	L ا����=!

  "="يسبق كل عنوان مواز، عالمة يساوي 

في بعض الحاالت، وبخاصة في البلدان التي يكون بها أكثر من لغة رسمية، تقوم وكالة 

لكي تكون  ،والمعترف بها ،الفهرسة المسؤولة بإعداد شكل أو أكثر من الرؤوس البديلة المعتمدة 

مع الهيئات التي تشارك في  ،وتكثر شيوعاً  ،وتحدث هذه الحالة. مساوية أو موازية للرأس المعتمد

في . كثر من لغة السمها الرسمي، ومع المسميات التي يكون السمها أشكال تقليدية في عدة لغاتأ

تستخدم للرؤوس المعتمدة  ،استناديبإعداد أكثر من تسجيلة  ،تقوم وكالة الفهرسة ،مثل هذه الحاالت

وهي حاالت  ،لكل لغة مختلفة على حده، ويتم إعداد الرأس وفقًا لشكل اللغة المختارة كرأس معتمد

وبالمثل يتم . في صياغة الرأس المعتمد في كل تسجيالتهما على حده ،المناسبة اإلحاالتتتضمنها 

  . لكي تتوافق مع لغة الرأس المعتمد ،من تسجيلة إلى أخرى ،تعديل لغة جملة اإلرشادات والمالحظات
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تسبقه  ،والذي يتبع الرأس المعتمد ،يتم تسجيل الرأس الموازي بالتسجيلة ،في مثل هذه التسجيالت

مما  ،التتبع أنظر أيضًا نفسها إحالةوظائف  ،وبهذه الطريقة تؤدي الرؤوس الموازية ،عالمة الترقيم يساوى

  .حسب  أشكال أخرى للغات الموجودة ،تكون تحت التسجيالت االستنادية ،يدل على أن العناوين البديلة

  أمثلة 

  االتحاد العربي للمكتبات

 =Arab Federation For Libraries and Information  

Arab Federation For Libraries and Information  


	�ت= ���� Bد ا�����CA2ا 

  ا��0د��

= Hurghada 

=Хургада  

Hurghada 

  ا��0د��= 

=Хургада  

Хургада   

= Hurghada  

  ا��0د��= 

�Lا��� EC
�  

= Musée du Louvre  

= museo del louvre 

Bible 

  ا��#2* =

يتم التعامل  ،لكل شكل من أشكال اللغات ،رؤوس موازية ،في حالة عدم إنشاء الوكالة المفهرسة 1.1.2.2

  ). 1.3انظر (ويتم تسجيله بإحالة التتبع أنظر  ،معها كما هو متبع مع طريقة الرؤوس المغايرة
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سواء كانت رؤوس  ،يمكن تتبع الرؤوس المعتمدة ذات العالقة وفقًا لقواعد الفهرسة المختلفة 1.1.2.3

لذلك يمكن استيعاب كافة أشكال االتصال  .ؤوس المعتمدةأو رؤوس مغايرة، أو شكل بديل للر  ،موازية

  .التي يمكن ان تستخدم كرؤوس ذات العالقة ،المختلفة

� A	>!ة ا����/��ت .1.2�  

وتتبع الرأس المعتمد عندما يتطلب شرح العالقة بين  ،تسجل تبصرة المعلومات في التسجيلة االستنادية

  .ة لتحديد الكيانوذلك حسب الحاج ،الرأس المعتمد وٕاحالة التتبع

  :من المعلومات التوضيحي التالية إيتبصرة المعلومات تشتمل على  1.2.1

  شرح العالقة بين رأسين أو أكثر من رؤوس الشخصية المعتمدة؛. أ

نتيجة اندماجها مع هيئات  ،والتركيز على التغيرات التي حدثت في اسمها ،لمحة تاريخية عن الهيئة. ب

  . أو انفصالها بين الهيئات غيرها وما إلى ذلك،أخرى

  :أو بين رؤوس أجزاء العمل ورؤوس أجزاء العمل ككل؛ أو ،أكثرشرح العالقة بين الرؤوس لعملين أو . ج

  .معلومات لتحديد الكيان. د

  أمثلة

  أبو حفيظة، سيد) 1(حقل 

  .أسم مستعار يقوم بتشخيصها أكرم حسني) 2(حقل 

  وقيسعابر سبيل ) 1(حقل 

  )م 1998- 1921(هما اسمان مستعاران لألديب والمؤرخ السوري عارف تامر العلي، ) 2(حقل 

1.2.1.2  
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أو  ،على المعلومات التي يتم عرضها بعامة في النشرات المصورة ،يقتصر حقل تبصرة المعلومات

المتشابهة في حقل تهدف إلى مساعدة المفهرس في تفرقة الرؤوس  التييتم وضع التبصرات . الببليوجرافيات

  .تبصرة المفهرس

وما إلى  ،مع عالمات الترقيم، والحروف االستهاللية ،يجب أن يتفق شكل تبصرة المعلومات 1.2.1.3

 ،تصمم فهارس تستخدم دولياً . من قبل وكالة الفهرسة المسئولة عن التسجيلة المقررةكذا مع القواعد  ،ذلك

من ) وتستبدل بمجموعة(لغة معينه، واستخدام مجموعة ويفضل تجنب التبصرات النصية التي تهتم ب

  .الرموز

  تتبع أنظر إحالةحقل   .1.3

 ،تنقل تسجيلة الرأس المغاير إلى اإلحالة الشارحة للمداخل ،تتبع أنظر في التسجيلة االستنادية  إحالةحقل 

  .إلى أنظر الرأس المعتمد ،مع إشارة توجه المستخدم من الفهرس، الببليوجرافيات وما إلى ذلك

  تتبع انظر إحالة .1.3.1

  عالمات الترقيم السابقة

) <(األولى، تسبقها عالمة أقل من أو قوس الزاوية اليسرى اإلحالةتتبع انظر، بما في ذلك  إحالةكل 

ذلك، او تعرض في بطاقات  إلىتعرض في تسجيالت الفهارس الموجودة على الخط المباشر وما 

  .التسجيالت، أو التسجيالت االستنادية المطبوعة

1.3.1.1  

تتبع  إحالة. الذي تم إحالته إليه بالرأس المعتمد ،على الرأس المغاير ،تتبع أنظر إحالةتحتوي كل 

ل المباشرة الكاملة، األشكال المقلوبة، واألشكا األشكالانظر تشتمل على مقاطع للكلمة، اختصار الكلمات، 

  .ذلك إليوغير المباشرة، أشكال اللغات األخرى، وهجائيات مغايرة، ترجمات مغايرة وما 
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  أمثلة

  جامعة سوهاج) 1(حقل 

  جامعة جنوب الوادي <) 3(حقل 

  مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح) 1(حقل 

  التعليم المفتوح .جامعة القاهرة <) 3(حقل 

  )2000- 1938(يوسف، األب ) 1(حقل 

  حبي، يوسف <) 3(حقل 

  يوسف، فاروق داود <) 3(حقل 

  الجمال، رفعت علي سليمان) 1(حقل 

  الهجان، رأفت <) 3(حقل 

  دينو، تشارلز   <         

  جاك  ،بيتون  <         

  الشريف، عمر) 1(حقل 

  شلهوب، ميشيل ديمتري   <) 3(حقل 

            > ɑɾˤ  ,eʃʃɪˈɾiːfomʕˈ   

         > Sharif، Omar   

1674-1745<�
-��[، إ��اھ�� ) 1(� * < 

  ا������d إ�� إ&�ان

 * �)3 (> Mutafarriqa ,Ibrāhīm ,  >1674-1745<  

i Irān-Mamālik  

          > Müteferrika ,İbrahim ,   

mamalik i iran  
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  جهينة) 1(حقل 

  ]االسم الحقيقي[عالم، إبراهيم  <) 3(حقل 

  Egyptian Universities Libraries Consortium)  1(حقل 

  EULC [acronym] <) 3(حقل 

  الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية) 1(حقل 

  ]االسم مختصر[نماء   <) 3(حقل 

  مكتبة مبارك العامة) 1(حقل 

  مكتبة مصر العامة< ) 3(حقل 

  .جيهان السادات،) 1(حقل 

  .رؤوف، جيهان) 3(حقل 

 1.3.1.2  

ذلك مع  إلىيجب أن يتفق شكل إحالة تتبع انظر، عالمات الترقيم، الحروف االستهاللية وما  

  .القواعد المقرره من قبل وكالة الفهرسة المسؤولة عن التسجيالت

1.3.1.3  

يمكن أن تتبعه تسمية  التتبع انظر، إحالةمن أجل توضيح العالقة بين الرأس المعتمد والتتبع، 

في التسجيالت غير المقروءة آليًا؛ لذا ينبغي أن تكون التسمية مفصلة عن الرأس المغاير . لطبيعة المغاير

  .سواء كان بعالمات الترقيم أو الطباعة ،نفسه

1.3.1.4 

  .التتبع انظر في الترتيب األبجدي حينما يكون ذلك متاحًا وممكناً  إحالةينبغي وضع 

1.4  
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  التتبع انظر ايضا إحالةحقل 

كتسجيلة الرؤوس ذات العالقة  ،في التسجيلة االستنادية ،أيضاتتبع انظر  إحالةيخدم حقل 

قصد توجيه المستفيد من القائمة، الفهرس، الببليوجرافية وما   ،التي تم إنشاؤها إلحاالت المداخل) المترابطة(

  .الرأس المعتمد أيضاإلى ذلك، انظر 

  أيضابع انظر تت إحالة 1.4.1

  عالمات الترقيم

يعرض في التسجيالت ) >>(األولى، يسبقه شولتان  اإلحالة، بما في ذلك أيضاتتبع انظر  إحالةكل 

ذلك، او تعرض في بطاقات التسجيالت، أو التسجيالت  إلىالفهارس الموجودة على الخط المباشر وما 

  .االستنادية المطبوعة

1.4.1.1 

بالرأس ذات العالقة : تمت إحالته إلي  ،على رأس مغاير ،أيضاتتبع أنظر  إحالةتحتوي كل 

 ،مثل األشكال السابقة والالحقة ،تشتمل على الرأس ذات العالقة ،أيضاتتبع انظر  إحالة). المترابط(

ألسماء الهيئات، العناوين الشخصية، ومسؤولي الشركات، األسماء المستعارة التي تستخدم كرؤوس معتمدة 

  ).العنوان/المؤلف(للعناوين او مجموعات  ،التتبع انظر أيضا إحالةويمكن أيضا أن تتضمن . ذلك إلىما و 

  أمثلة

  ابن الشعب) 1(حقل 

  م 1930أول كابت لفريق الهالل عام 

  بابكر، أمين <<) 4(حقل 

  م 1930أول كابت لفريق الهالل عام 

  األمين، أمين بابكر محمد بابكر             <<
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  م 1930كابت لفريق الهالل عام أول 

  جمعية حقوق اإلنسان  .مصر)  1(حقل 

  جمعية حقوق اإلنسان المصرية <<) 4(حقل 

  القاهرة .متحف الفن اإلسالمي)  1(حقل 

  متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة <<) 4(حقل 

 [ara]االتحاد العربي للمكتبات ) 1(حقل 

 * �)4 (>> and Information [eng]Arab Federation For Libraries   

>>            Fédération arabe pour les bibliothèques et de l'information [fre]  

Area 1 Philosophy research archives 

Area 4 << Journal of philosophical research  

1.4.1.2  


	e أ#��، ���5ت ا�
����، ا��Cوف A إ���� *�Z �-
  إ��و��  ،ا2)
W�&���57 أن &�ذ�e� d ا� �ا

�J ا�
���5ت ،ا�� �ره ���Oو���9 ا�-�7)� ا��� *	� J�،  

*$� :  

  )ا���0ب(وزارة اA2=�ل ) 1(� * 

  )�=�(وزارة اA2=�2ت وA�������D ا�������ت ) 1(� * 

  )ا����د&�(وزارة اA2=�2ت و�A �� ا�������ت ) 1(� * 

Area 1 Ministère de la Communication (Algeria) 

1.4.1.3  

يمكن أن تتبعه تسمية  ،أيضاالتتبع انظر  إحالةمن أجل توضيح العالقة بين الرأس المعتمد والتتبع، 

في التسجيالت غير المقروءة آليًا؛ لذا ينبغي أن تكون التسمية مفصلة عن الرأس المغاير . لطبيعة المغاير

  .نفسه سواء كان بعالمات الترقيم أو الطباعة
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  امثلة

  وزارة االقتصاد والتخطيط .السعودية) 1(حقل 

 وزارة االقتصاد . السعودية <<) 4(حقل 

  ]رادفعنوان م[

         Kingdom of Saudi Arabia. Ministry of Economy and Planning >>   

]heading back[  

  عالم، إبراهيم) 1(حقل 

  جهينة مستعار <<) 4(حقل 

  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة) 1(حقل 

  منظمة األغذية والزراعة <<) 4(حقل 

  ]اسم مختصر[

 Nasser, Gamal Abdel, 1918-1970 [eng] [The second) 1(حقل 

President of Egypt]  

 ʿAbd al-Nāṣir, Ǧamāl, 1918-1970[romn][thānī ra'īsan li-Miṣr]   <<) 4(حقل 

 ]ثاني رئيسًا لمصر[  [ara]م١٩٧٠-١٩١٨ عبد الناصر، جمال،            <<

1.4.1.4  

  .التتبع انظر في الترتيب االبجدي حينما يكون ذلك مناسبًا وممكناً  إحالةينبغي وضع 

  حقل تبصرة المفهرس 1.5

عادة المالحظات التي تسجل بحقل تبصرة المفهرس بغرض عرضها بالفهرس أو الببليوجرافية، وهي 

  ).مترابطة(لمساعدة المفهرس في استخدام ومراجعة  الرأس المعتمد أو إنشاء رؤوس ذات عالقة 



23 
 

  تبصرة المفهرس 1.5.1

1.5.1.1  

حقل تبصرة المفهرس يمكن أن تتضمن مصادر تم الرجوع إليها عند وضع الرؤوس، وٕاحاالت وفقًا 

أو للتميز بين األسماء المتشابهة لألشخاص أو /لقواعد محدده، والحد األدنى من التبصرات تستخدم الرأس و

  .الهيئات، تبصرة لتوضح أسباب اختيار شكل االسم

  ثلةأم

  -1973محمد، خالد عبد الفتاح، ) 1(حقل 

  رئيس قسم المكتبات بجامعة الفيوم) 5(حقل 

  محمد، خالد عبد الفتاح) 1(حقل 

  دكتور في القانون) 5(حقل 

  حقل المصدر 1.6

حقل المصدر يحدده الوكالة الببليوجرافية المسؤولة عن المدخل المعتمد، والقواعد المستخدمة في 

  .خل الذي تم إعداده، وتاريخ القيدإنشاء الرأس للمد

1.6.1  

  الوكالة الببليوجرافية الوطنيةأسم 

أو غيرها من وكالة الفهرسة (يعطى شكل موحد ومقنن السم الوكالة الببليوجرافية الوطنية   1.6.1.1

  .ليتم التعرف عليه بسهوله دولياً ) التي تتعاون في إعداد التسجيلة االستنادية

 أمثلة

EG-EULC 

  مركز الخطوط. مكتبة اإلسكندرية
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British Library 

تراجع التسجيلة االستنادية غير الوكالة المنشأة لها؛ فينبغي  ،في حالة وجود وكالة أخرى 1.6.1.2

  .ويمكن للوكالة األصلية تسجيلها بحقل تبصرة المفهرس. أن يسجل أسم الوكالة التي قامت بأحدث مراجعة

  سةقواعد ومعايير الفهر  1.6.2

  :عالمات الترقيم السابقة

  .قواعد فهرسة قياسية أو استخدام فاصلة منقوطة ،لكل مجموعة من المعروف هويتهم

  .يتم إعطاء كود للفهرسة أو المعايير المستخدمة عند إنشاء الرأس في متعارف عليه دولياً  1.6.2.1

  أمثلة

AACR2 

 ISBD 

Cutter 

  التاريخ  1.6.3 

  عالمات الترقيم السابقة

  .يسبق التاريخ بفاصله

الذي تم إدخاله  ،التاريخ نفسه ،تاريخ تسجيل المداخل االستنادية التي تم إنشاؤها حديثاً  1.6.3.1

بأخر  ،فيتم استبدال التاريخ األصلي لها ،أما المداخل التي تمت مراجعتها.للمدخل الذي تم انشاؤه قبل ذلك

  .لهاأو ما يعاد" روجع"تاريخ للمراجعة ويسبقه كلمة 

  يجب أن يتفق شكل كتابة التاريخ مع قواعد معيار االيزو 1.6.3.2

  مثال

, 1980-05-16  
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  حقل الرقم الدولي المعياري للبيانات االستنادية 1.7

، استناديحقل الرقم الدولي المعياري للبيانات االستنادية يعمل على تخصيص رقم محدد لكل تسجيلة 

  .للتسجيالت وذلك ألغراض الضبط والتبادل الدولي

إذا كانت التسجيلة االستنادية مندرجة تحت قائمة مرقمة، فيمكن وضع الرقم الدولي : مالحظة

المعياري للبيانات االستنادية كعنصر اإليداع أعلى رقم مدخل الرأس، ويمكن حذف الرقم الدولي المعياري 

  .للبيانات االستنادية نفسه

  الستناديةالرقم الدولي المعياري للبيانات ا 1.7.1

  .يسبق الرقم الدولي المعياري للبيانات االستنادية حروف ومسافة 1.7.1.1

  .إذا خصص رقم دولي معياري للبيانات االستنادية بالحقل األول، فينبغي أن تعطى 1.7.1.2

في حالة عدم وجود او إضافة الرقم الدولي المعياري للبيانات االستنادية فينبغي أن تعطى  1.7.1.3

كما ينبغي أن . وقد تقوم الوكالة بإنشاء النظام المحلي لها. ًا بديلة من قبل الوكالة الوطنية أو اإلقليميةأرقام

  .يسبق األرقام البديلة رمز تخصصه الوكالة

  أمثلة

EULC10924278 

SA-RiAUC90998 

  المدخل إحالة. 2

ذلك، من  إلىتعمل إحالة المدخل على توجيه المستفيد من القائمة، الفهرس، الببليوجرافيات، وما 

باإلضافة إلى إحالة للرأس . إلى الرأس أو الرؤوس المناسبة) المترابط(الرأس المغاير أو الرأس ذات العالقة 

التي توجه المستفيد، ويمكن أن  نفسه، وتتضمن إحالة المدخل دائمًا  واحدا أو أكثر من الرؤوس المعتمدة

  .تشرح العالقة بين الرؤوس ،أو تعليمية ،تشمل أيضا معلومات إضافية توضيحية
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والملفات الببليوجرافية أو  ،لتسهيل استخدام الملفات االستنادية ،أساسية ،حاالت المداخل تعد  

( من الرأس ذات العالقةالفهارس، ضمن ملف االستناد، ومع ذلك يجوز أن تقوم بدمج إحالة المدخل 

  ).2.4أنظر (نفسه  أالستناديفي المدخل ) مثل إحالة أنظر أيضا(إلى الرؤوس المعتمدة ) المترابط

  الرأس إحالةحقل  2.1

من القائمة التي يعتمد عليها ) مترابط(الرأس يحتوي على رأس مغاير أو رأس ذات عالقة  إحالةحقل 

وُيعد بمثابة عنصر اإليداع . إلى الرأس أو الرؤؤس المناسبة ،المستفيد، الفهرس، الببليوجرافية، وما إلى ذلك

  .لترتيب قائمة بإحالة المدخل أبجدياً  ،الرئيسي

  الرأس إحالة 2.1.1

  :رأس يمكن أن تتكون من حالتين هماال 2.1.1.1

وتم إعداده  ،وهو التي يوجه الباحث للشكل الذي يمكن أن يتعرف عليه ،الرأس المغاير .1

 كرأس معتمد

للتعرف إلى واحد أو أكثر من  ،وهو الذي يوجه الباحث) المترابط(العنوان ذو العالقة .         2

 .الرؤوس المعتمدة التي لها عالقة

  .الرأس للشخص، الهيئة، أو العمل لةإحاوقد تكون 

  أمثلة

Besredka, Alexandre, 1870-1940 [variant heading] 

Besredka, A. (Alexandre), 1870-1940 [variant heading] 

Amin, Galal A., 1935- [variant heading] 

Gliḳ, Yiśra̓ el A., [variant heading] 

  ]رأس مغاير[ -1935أمين، جالل احمد، 

  ]رأس مغاير[هــ  10- 53السراج المنير، 
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  ]رأس مغاير[اتحاد المكتبات الجامعية المصرية 

تندرج  ،وعادة.عدد من العناصر الفرعية أيالرأس السم الشخص، يجوز وجود  إحالةفي  2.1.1.2

أنظر  (العناصر الفرعية ضمن التصنيفات التي تم تحديدها لنفس الرؤوس المعتمدة السم الشخص 

2.1.1.1(  

  أمثلة

  -1943قاسم، حشمت، 

  م 1981- 1918السادات، أنور، 

  - 1938، )محمد عبد اهللا. ( أ. منان، م

تندرج  ،وعادة . عدد من العناصر الفرعية أيالرأس السم الهيئة، يجوز وجود  إحالةفي  2.1.1.3

أنظر (السم الهيئة  ،العناصر الفرعية ضمن التصنيفات التي تم تحديدها للرؤوس المعتمدة نفسها

1.1.1.3(  

  أمثلة

  جامعة الملك فهد

  جامعة القاهرة .مركز التعليم المفتوح

  )لبنان(متحف المشاهير 

United States. Bureau of Mines. Pittsburgh Research Center  

  )نماء(الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية 

  )شركة(المراعي 

  أوراسكوم، للتكنولوجيا
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وعادة تندرج العناصر .عدد من العناصر الفرعية أيالرأس للعمل، يجوز وجود  إحالةفي  2.1.1.4

  )1.1.1.4أنظر (الفرعية ضمن التصنيفات التي تم تحديدها لنفس الرؤوس المعتمدة للعمل

  أمثلة

  1966- 1892القصبجي، محمد، 

 ]رأس مغاير[رق الحبيب 

  هـ 10- 53ابن هاشم، محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب، 

  ]رأس مغاير[هــ  10- 53السراج المنير، 

  المجلس األعلى للجامعات .وحدة المكتبة الرقمية

  ]رأس مغاير[اتحاد المكتبات الجامعية المصرية 

  - 1935أمين، جالل، 

  ]رأس مغاير[ -1935أمين، جالل احمد، 

لعناصر الفرعية يتم ترتيب العناصر الفرعية ضمن إحالة الرأس، وعالمات الترقيم، ويضم ا 2.1.1.5

من قبل وكالة الفهرسة المسؤولة ، المقررةذلك والذي يتفق مع القواعد  ،إليهاأيضا كالحروف االستهاللية وما 

  .المداخل إعدادعن 

  حقل تبصرة المعلومات 2.2

لشرح العالقة  ،التي تتبع إحالة الرأس عند الضرورة ،نظرًا آلن تبصرة المعلومات في إحالة المدخل

  .وغيرها ،فهي توجه المستفيد من القائمة، الفهرس، الببليوجرافية  ،والرؤوس المعتمدة  ،بين إحالة الرأس

  تبصرة المعلومات 1.2.1

تشتمل تبصرة المعلومات عادة على واحد من األنواع التالية من المعلومات  1.2.1.1

  :التوضيحية
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 .الشخصيةشرح العالقة بين أثنين أو أكثر من اسم الرؤوس   . أ

 ذلك؛ أو إلىلمحة تاريخية بالتركيز على التغييرات التي حدثت في اسم الهيئة وما   . ب

شرح العالقة بين أثنين أو أكثر من األعمال أو بين رؤوس أجزاء من العمل ورأس العمل   . ت

 ككل، أو

 ).وخاصة بالنسبة للعناوين الموحدة( لتحديد معلومات عن الكيان   . ث

  أمثلة

  نظمة الصحة العالميةم .القاهرة) 1(حقل 

  )المكتب اإلقليمي للشرق األوسط( EMRO) 2(حقل 

يجب أن يتفق أسلوب تبصرة المعلومات، وعالمات الترقيم، والحروف االستهاللية،  1.2.1.2

  .من قبل وكالة الفهرسة المسؤولة عن المدخل المقررةذلك مع القواعد  إليوما 

  حقل الرأس المعتمد 1.3

يساعد المستفيد على استخدام القائمة، الفهرس،  ،الرأس إحالةداخل  ،حقل الرأس المعتمد

  .أو الرؤوس المعتمدة المناسبة ،إلى الرأس ،ذلك إلىالببليوجرافية، وما 

  إرشادات في حاالت 1.3.1

 إذا استلزم األمر أن يبدأ حقل الرأس المعتمد بعبارة تفسيرية أو إرشادية 1.3.1.1

  أمثلة

  جورج أورويل) 1(حقل 

  "مزرعة الحيوانات"في العالم صاحب أشهر رواية ) 3(حقل 

  الترانيم) 1(حقل 

  الشعر الديني) 3(حقل 



30 
 

1.3.1.2   

 .يمكن تكرار الحقل إذا تطلب اآلمر ألكثر من عبارة إرشادية واحده

  مثال

  عالم، إبراهيم) 1(حقل 

  انظر، أعمال الكاتب تحت اسمه الحقيقي) 3(حقل 

  مستعارة أخرى أسماءانظر، أعمال الكاتب تحت ) 3(حقل 

 أو ما" (انظر أيضا"عبارة " أو : انظر" كانت التعليمة الوحيدة المطلوبة هي كلمة  إذا 2.3.1.3 

يسبقه عالمة الترقيم  ،، فيمكن حذف هذه العبارة اإلرشادية، بحيث  يبدأ الحقل بالرأس المعتمد األول)يعادلها

  ).2.3.2أنظر ( المناسبة المحددة 

  أمثلة

     1165-1240  ،الدين محيي علي بن محمد العربي، ابن) 1(حقل 

     1165-1240  ،الدين محيي علي بن محمد العربي، بن) 3(حقل 

يجب أن تتوافق صياغة العبارات اإلرشادية، وعالمات الترقيم، والحروف  1.3.1.3

  .من قبل وكالة الفهرسة المسئولة عن المدخل المقررةذلك مع القواعد  إلىاالستهاللية، وما 

  الرأس المعتمد 1.3.2

  عالمات الترقيم

  .بحقل إحالة الرأس ،حسب نوع الرأس ،رأس معتمد أيقبل  ،يتم وضع عالمة الترقيم

، ويسبق كل رأس معتمد )1(رقم  2.1.1.1أنظر (يتكون من الرأس المغاير  ،رأس إحالةإذا كانت 

التسجيالت عند عرضه في مداخل الفهرس، الببليوجرافيات، و ) >(بعالمة أكبر من شولة مفردة  3في حقل 

  .المطبوعة وما إلى ذلك
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، ويسبق ))2(رقم  2.1.1.1أنظر ) (المترابط(إذا كانت إحالة الرأس تتكون من رأس ذات العالقة 

عند عرضه في مداخل الفهارس، ) >>(بعالمة أكبر من ضعف أو شولتين  3كل رأس معتمد في حقل 

  .وما إلى ذلك.. الببليوجرافيات، والتسجيالت المطبوعة

W�& ����
���5ت ا� �
1ا �Dىإذا  ��� ،�n0 ا���� ،أن &�	� 9* رأس ��
�	�رة إر�Zدات  ما)

  .أم 2


��ن إ���� ا��أس aإذا #�9 2.3.2.1A  �&�0� رأس J�) ��#ن ، )1(��� � 2.1.1.1ا��دة � * &��3 

* Cإ���� ا� * C� �&�0� د رأس�Dو ���� BLو ،�
د ا��أس  ،&
��ن J� p L رأس ��C
�J� �$9 ا�& �&�0�

 * � *�
4& ،�
دة  3رأس ���
ة ��
� رؤوس ���� )�
اده �9أس ���  )�$* Z *9��A * إ


��ن �J رأس ذإذا  2.3.2.2A ��5  ي�9ن إ���� ا��أس�)pا��
W��L   ،)2ر��  2.1.1.1أ#�� ) (�

 * � *�
ة ذات ا����5  3أن &4�
� e��D ا��ؤوس ا�����  .��7) ا��
�ا�!�(

 أ�$��

Area 1 Morris, John 

Area 2 Joint pseudonym of Morris Cargill and John Hearne. 

Area 3 For works by these authors written under their real names see: 

>> Cargill, Morris 

 >> Hearne, John, 1925- 

  إحاالت" انظر أيضا " البديل ) الهيكل(البناء  1.4

والفهرس على تسجيالت االستنادية، تسجيالت إحالة من الرأس ذات  أالستنادييتضمن الملف 

يمكن الجمع بين التسجيلة االستنادية للرأس المعتمد داخل البناء ) إحاالت" أنظر أيضا "مثل، (الصلة 

  :ويمكن استخدام واحدة من الطرق التالية. بدال من إضافة مدخل منفصل تحت الرأس نفسه ،الواحد

إلحالة المدخل الذي يتضمن كل العبارات ) 3حقل (ضافة حقل الرأس المعتمد يمكن إ 1.4.1

و الرأس أو الرؤوس المعتمدة التي يتم اإلحالة لها، ويتبع التسجيلة االستنادية مباشرًا ) إن وجد(اإلرشادية 

رأس ، أو في حالة عدم وجود تبصرة معلومات يمكن تقديمها مباشرة بعد ال)2حقل ( تبصرة المعلومات 

  .المعتمد
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 امثلة

Combined entry  

Authority area 1 Great Britain. Department of Trade  

Authority area 2 The Board of Trade was amalgamated with part of the 

Ministry of Technology in 1970 to form the Department of Trade and Industry. 

The Department of Trade was established in 1974 when the Department of 

Trade and Industry was divided into four departments.  

Reference area 3 See also the earlier heading >> Great Britain. Department of 

Trade and Industry >> Great Britain. Board of Trade  

Authority area 3 < Department of Trade 

 Authority area 4 << Great Britain. Department of Trade and Industry  

<< Great Britain. Board of Trade Authority area 5 Letter from Department of 

Industry Library 6/10/81 Authority area 6 British Library ; AACR2, 1981-10-09 

Authority 

 area 7 ISADN 

من خالل  ،وٕاحالة بالتسجيلة االستنادية بكل تتبع) 4حقل ( يمكن استخدام إحالة التتبع انظر أيضا  2.4.2

  ).>>(، وعالمات الترقيم المحددة للتتبع )<<(الجمع بين عالمات الترقيم المحددة لإلحالة 

  .ينبغي الحرص عند استخدام عالمات الترقيم مجمعه إال في وجود عالقة متبادلة بين الرؤوس

 أمثلة

Combined entry  

Authority area 1 France. Ministère des affaires sociales  

Authority area 2 Résulte de la fusion en janvier 1966 du Ministère de la santé 

publique et de la population et du Ministère du travail; se scinde en juillet 1969 

pour donner le Ministère du travail, de l'emploi et de la population et le 

Ministère de la santé publique et de la sécurité sociale.  
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Authority area 4/ >><< France. Ministère de la santé publique et de la 

Reference area 3 population >><< France. Ministère de la santé publique et de 

la  

sécurité sociale >><< France. Ministère du travail >><< France. Ministère du 

travail, de l’emploi et de la  

populationAuthority area 6 Bibliothèque nationale ; AFNOR, 1981-11-12Authority 

area 7 ISADN 

2. �� ا����� ا��5ر�� ا����� ������&ت وا���ا

1.2  >M�2/ا�!أس ا�� ��  

التوضيحي التي تتجه من حقل الرأس التوضيحي يمكن إن يكون مجزءًا، أو بأسلوب معين، أو الرأس 

إلى فئة محددة أو فئة من الرؤوس، وُتعد . المستفيد من القائمة، الفهرس، الببليوجرافيات وما إلى ذلك

  .المدخل ترتيبا أبجدياً  –العنصر الرئيس إليداع ترتيب اإلحالة الشارحة 

  الرأس التوضيحي  1.2.1

أو  ،أو على العكس منمق ،من شكل متقطع ،الرأس الشارحة العامة للمدخل ،يتكون عادة 3.1.1.1

 ،ذلك، إلى المجموعة بأكملها إلىأو شرح لشكل المستفيد من القائمة، الفهرس، الببليوجرافية وما  ،تحذيري

  .أو فئة من الرؤوس المعتمدة

وقد ترتبط الرأس التوضيحي بالقواعد المحددة من قبل األشخاص، الهيئات أو األعمال، أو يمكن أن ترتبط 

  .بجميع أنواع الرؤوس بشكل عام

  أمثلة

Aktiebolaget... 

Diocese of... 
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يجب أن يتفق ترتيب العناصر الفرعية ضمن الرأس الشارح، وعالمات الترقيم السابقة  3.1.1.2

والالحقة والمتضمنة للعناصر الفرعية، والحروف االستهاللية، وما إلى ذلك مع القواعد المقررة من قبل 

  هرسة المسؤولة عن المدخلالوكالة المف

  حقل تبصرة المعلومات 1.5

والتي تتبع الرأس الشارح؛ إرشادات للمستفيد من القائمة، الفهرس وما إلى  - تعطى تبصرة المعلومات 

من النوع  ،ذلك، كما هو الحال في القواعد المستخدمة في صياغة أو اعداد رؤوس موضوعات معتمدة

  .ت الشكل المعطى للرأس الشارحتح ،إيجادهالذي قد يتوقع المستفيد 

  تبصرة المعلومات 3.2.1

يجب أن تتطابق صياغة تبصرة المعلومات، وعالمات الترقيم، والحروف  3.2.1.1

  .إلخ، مع القواعد المقررة من قبل الوكالة المفهرسة المسؤولة عن المدخل...االستهاللية

 أمثلة 

 

Area 1  De la  

Area 2  
Names beginning with this prefix are also entered 

under La  

(e.g., La Bretèque, Pierre de) or under the name 

following  

the prefix (e.g., Torre, Marie de la)  

  

 حقل المصدر  1.6

المدخل، والقواعد التي تنطبق على  –الشارحة  اإلحالةيحدد حقل المصدر الوكالة المسؤولة عن 

  .المدخل، باإلضافة إلى تاريخ اإلدخال
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  اسم الوكالة الببليوجرافية الوطنية 1.6.1

) أو أي وكالة فهرسة أخرى تتعاون في إنشاء التسحيلة االستنادية(اسم الوكالة الببليوجرافية الوطنية 

  في شكل يمكن قراءته والتعارف عليه دوليا

  مثال


	�ت/���� Bد ا�����CA2اArab Federation For Libraries and Information / Federación 

Árabe para las Bibliotecas y la Información 

 

والتي تمت مراجعها من قبل وكالة أخرى غير المصدر األصلي  ،في حالة إدخال اإلحالة الشارحة للمدخل

  .عن أخر تنقيح ومراجعة المسؤولةلإلنشاء، فيجب أن يتم وضع اسم الوكالة 

  .معايير وقواعد الفهرسة 1.6.2

  .عالمات الترقيم السابقة

  .كل معرف لكل مجموعة من قواعد أو معيار الفهرسة ،تسبق عالمة شبه الشارحة 

  .المدخل في شكل يمكن قراءته والتعارف عليه دولياً  -يعطى كود للفهرسة القياسية لإلحالة الشارحة , 

  مثال

 AACR2 ؛ 

3.3.3  

  عالمات الترقيم السابقة

  يسبق التاريخ بفاصلة 

3.3.3.1 
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وفي . التسجيلة إنشاءالمداخل التي تم إنشاؤها حديثًا، التاريخ المدون هو تاريخ /  عند إنشاء إحالة الشارحة 

حالة المداخل التي تمت مراجعتها، يتم استبدال التاريخ األصلي بتاريخ أخر مراجعة ويسبق باالختصار 

  .)أو ما يعادله) روجع(

   3.3.3.2 
 

  19يعطى التاريخ وفقا لمعيار االيزو 

  04-12-1981 ,مثال 

1.7  

  حقل الرقم الدولي المعياري للبيانات االستنادية

/ على تحديد عدد معين من اإلحالة الشارحة  ،الرقم الدولي المعياري للبيانات االستناديةيساعد حقل 

  .المدخل بهدف الضبط والتبادل الدولي

المدخل في قائمة مرقمة، فينبغي وضع الرقم الدولي المعياري / إذا تم ادراج من اإلحالة الشارحة : ملحوظة

حقل الرقم الدولي  إلغاءالمدخل الرأس المعياري، ويمكن حينها كعنصر مقدم على حقل  ،للبيانات االستنادية

  .المعياري للبيانات االستنادية نفسه

 الرقم الدولي المعياري للبيانات االستنادية

1.7.1.1   

  .ومسافة ISADNيسبق الرقم الدولي المعياري للبيانات االستنادية بأحرف االختصار 

3.4.1.2  

  * Cا� BL د&� ���أس��
�Lن ا���� ا�و�B ا�����ري  ،1إذا T�=1A �A ر�� دو�B ����ري ��	��#�ت ا2)

دC& ان W�& �&د��
  ��	��#�ت ا2)

3.4.1.3  *&م و�Dد أو إ�L�8 ا���� ا�و�B ا�����ري ��	��#�ت ا2)
��د&�، &��J وe8 ر�� �� ���� BL

  .و&�W أن &�	� ا���� ا�	&* ر�F &��ف ا�����9 ا�
B وa�8 ا���� .A �م �J �	* و���9 إ������ أو وط���
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 �C��)أ(  

  )1(�$�ل 

 

  ا�
����� ا2)
��د&�

      


