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توطئة:

إنــه فــي إطــار إنجــاز مشــروع الفهــرس العربــي املوحــد الــذي أريــد لــه أن يكــون لــه دعائــم وأســس قويــة يرتكــز عليهــا؛ 
وذلــك مــن خــالل اعتمــاد  القواعــد والتقنينــات واملعاييــر الدوليــة والعلميــة فيمــا يخــص معالجــة البيانــات 
الببليوجرافيــة؛ بشــقيها:  الببليوجرافــي واالســتنادي، ونخــص بالذكــر قواعــد الفهرســة اآلليــة وفــق التركيبــة 
املعياريــة لصيغــة مــارك 21 واعتمــاد قواعــد الفهرســة »وصــف املصــادر وإتاحتهــا )وام : RDA(. فقــد كان مــن 
الضــروري التفكيــر فــي وضــع وإعــداد خطــط وأدلــة وكتــب يســتعان بهــا فــي إنجــاز هــذا املشــروع العمــالق، فيمــا 
يتعلق بكل الجوانب التي تتميز بها البيئة املعرفية العربية، وتكييف تلك القواعد بما يتوافق مع واقع اإلنتاج 
الفكري العربي واإلسالمي. وهذا ما قام مركز الفهرس العربي املوحد به، وكذا شركة النظم العربية املتطورة 
)نســيج( بإنجازه خالل الفترات التي تلت انطالقة املشــروع . ويدخل العمل الذي بين أيدينا )تفســير العالقات 
الببليوجرافيــة حســب نمــوذج فربــر  ومعيــار مــارك 21 ( ضمــن األعمــال املسلســلة التــي نســعى مــن خاللهــا إلــى 
توحيــد اإلجــراءات الببليوجرافيــة واالســتنادية فــي معالجــة مختلــف األوعيــة التــي يحصيهــا الفهــرس العربــي 
 توجيهًيــا آخــر مــن األدلة التي 

ً
املوحــد. وهــو بهــذا يدخــل ضمــن نطــاق مــا يســمى بصناعــة املحتــوى؛ فهــو يمثــل دليــال

نســعى لوضعهــا بيــن يــدي الفــرق العاملــة لتوجيههــا ومســاعدتها فــي أداء مهمتهــا علــى أكمــل وجــه. فهــذا الكتــاب 
يمثل محاولة متواضعة منا لوضع خطة شاملة وواضحة فيما يخص تفسير العالقات الببليوجرافية حسب 
نموذج فربر  ومعيار مارك21 في تسجيالت الفهرس العربي املوحد؛ بغية توحيد اإلجراءات التي يتعين اتباعها 
  ملمارســات 

ً
 عــن أنــه ســيكون دليــال

ً
مــن قبــل الفــرق التــي تعمــل علــى إنشــاء أو تصحيــح تلــك التســجيالت، فضــال

.
ً
عربيــة نســعى إلــى نشــرها بيــن املكتبــات التــي انضمــت إلــى عضويــة الفهــرس العربــي املوحــد أو ســتنضم مســتقبال

  ويقــدم الفهــرس العربــي املوحــد مــن خــالل هــذا الكتــاب شــرح وتوضيــح العالقــات كمــا هــو موضــح بتقريــر 
املتطلبــات الوظيفيــة للتســجيلة الببليوجرافيــة، وكذلــك يعــرض تصــور الباحثــة »باربــرا تيليــت«  لشــكل 
 على كتاب »عبقرية التأليف العربي« 

ً
العالقات الببليوجرافية، ويتطرق إلى عالقات التأليف العربي استنادا

للدكتــور كمــال عرفــات نبهــان وكيفيــة مــزج عالقــات التأليــف القديــم داخــل العالقــات الببليوجرافيــة املذكــورة 
علــى املســتوى الغربــي، كمــا يعــرض الكتــاب كيفيــة تســجيل تلــك العالقــات وفــق قواعــد وصــف وإتاحــة املصــادر 
»وام« مدعمــا بأمثلــة تطبيقيــة وفــق معيــار مــارك 21 باســتخدام تيجــان املداخــل اإلضافيــة اإلســتنادية وتيجــان 
الربــط، ووفــق طــرق تســجيل العالقــات املشــار إليهــا، ثــم يختتــم العمــل بخمســة مالحــق ثريــة تعمــل علــى صقــل 

الكتــاب بعناصــر مفيــدة فــي عمليــة التطبيــق العملــي.
وقــد أعــد هــذا العمــل لجنــة برئاســة الدكتــور صالــح بــن محمــد املســند مديــر مركــز الفهــرس العربــي املوحــد 
وعضويــة الدكتــور طــارق الشــليل، واألســتاذ عبدالعزيــز بــن محمــد الســلوم، واألســتاذ محمــود ســيد محمــود 

يوســف، والدكتــورة إيمــان محمــد، واألســتاذ محمــد عــادل القا�ضــي.
   وهللا ولي التوفيق والسداد،،،

مدير مركز الفهرس العربي املوحد
الدكتور / صالح بن محمد املسند
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مقدمة:

لقــد أولــت تقاريــر املتطلبــات الوظيفيــة للتســجيالت الببليوجرافيــة واالســتنادية أهميــة كبــرى فــي توضيــح أنــواع 
 للــدور املحــوري والحيــوي لهــذه العالقــات فــي تحقيــق مهــام املســتفيد 

ً
العالقــات بيــن مختلــف الكيانــات نظــرا

األربعة واملتعلقة باإلبحار والتحديد واالختيار والحصول على كيان ما، وهذا ما ركز عليه تقرير مبادئ الفهرسة 
العالمــي ؛ حيــث إن تحقيــق رضــا املســتفيد هــو الغايــة القصــوى مــن عمليــات املعالجــة الفنيــة والتقنيــة ملختلــف 

مــوارد املعلومــات.
ولقد بنيت هذه العالقات وفقا لتصور غربي بين مختلف الكيانات حســب ما هو متصور ومتاح من عالقات 
التأليــف، وهــذا مــا ســاعد علــى إغفــال  عــدد مــن عالقــات التأليــف فــي تراثنــا العربــي واإلســالمي ؛ حيــث إن 
َد الحضارة العربية  حفل بالعديد من أنواع التأليف  اإلنتاج الفكرى العربي وخاصة في عصور النهضة وتسيَّ
 ، فــي العالقــات تتميــز بهــا األعمــال العربيــة دون 

ً
والعالقــات بيــن كافــة املنتجــات الثقافيــة العربيــة بــل  ونجــد تفــردا

غيرهــا.
ومــن هــذا املنطلــق  يقــدم الفهــرس العربــي املوحــد مــن خــالل هــذا العمــل ومــن خــالل طبعتــه التمهيديــة شــرح 
وتوضيــح العالقــات كمــا هــو موضــح بتقريــر املتطلبــات الوظيفيــة للتســجيلة الببليوجرافيــة، وكذلــك يعــرض 
تصــور الباحثــة »باربــرا تيليــت« Tillett	Barbara  لشــكل العالقــات الببليوجرافيــة، كمــا يتطــرق إلــى عالقــات 
 علــى كتــاب »عبقريــة التأليــف العربــي« للدكتــور كمــال عرفــات نبهــان وكيفيــة مــزج 

ً
التأليــف العربــي اســتنادا

عالقــات التأليــف القديــم داخــل العالقــات الببليوجرافيــة املذكــورة علــى املســتوى الغربــي، كمــا يعــرض الكتــاب 
كيفيــة تســجيل تلــك العالقــات وفــق قواعــد وصــف وإتاحــة املصــادر »وام« مدعمــا بأمثلــة تطبيقيــة وفــق معيــار 
مــارك 21 ووفــق طــرق تســجيل العالقــات املشــار إليهــا، ثــم يختتــم العمــل بخمســة مالحــق ثريــة تعمــل علــى إثــراء 
الكتــاب بعناصــر مفيــدة فــي عمليــة التطبيــق العملــي وفهــم للعالقــات، فامللحــق )1( يخــدم املفهــرس العربــي فــي 
اختيار تسمية العالقة العربية املناسبة مع الكتب العربية التراثية  ؛حيث يتضمن تسمية العالقات املنقولة 
بتصــرف مــن امللحــق )J,M( مــن قواعــد وام ومــا يقابــل تلــك التســمية مــن تيجــان مــارك 21، وامللحــق )2(، عبــارة 
عــن مســرد مصطلحــات بتســمية العالقــات واملقابــل األجنبــي لهــا، وامللحــق )3( يعطــي تفاصيــل  حــول  تيجــان 
الربــط املتاحــة حســب معيــار مــارك 21 ومؤشــراتها وحقولهــا الفرعيــة والقيــام بعمليــة الربــط الصحيــح، وامللحــق 
)4( عبارة عن مختصر حول التحويل من تيجان مارك 21 إلى كيانات فربر  واملشار إلى كل كيان برمز مفتاحي،  
وامللحق )5( عبارة عن صور توضيحية من الجيل الجديد من واجهات فهارس املكتبات املتبعة نموذج فربر. 
 وخطــوة علــى الطريــق لكافــة املهتميــن والعامليــن  بقضيــة تفســير 

ً
ويأمــل الفهــرس أن يكــون هــذا العمــل نبراســا

العالقات الببليوجرافية واالستنادية بين الكيانات وإيضاحها على التأليف العربي سواء في ماضيه أو حاضره 
أو مســتقبله. 
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مقدمة :

ظهرت أغلب قواعد وتقانين الفهرسة منذ منتصف القرن املا�ضي بهدف وصف مصادر املعلومات املوجودة 

حســب أشــكالها فــي هــذا التوقيــت. ومنــذ ظهــور هــذه التقنينــات وهــي تحــاول مواكبــة التطــور الحاصــل فــي بيئــة 

عملهــا؛ ولكنهــا أصبحــت عاجــزة مــع القفــزات التكنولوجيــة الهائلــة التــي جعلــت مصــادر املعلومــات والتخزيــن 

خــارج التصــور؛ حيــث إن تصــور أشــكال مصــادر املعلومــات هــو األســاس الــذي بنيــت عليــه قواعــد الوصــف. 

فمثــال عنــد اســتعرضنا لظهــور قواعــد الفهرســة األنجلــو أمريكيــة وتحديثاتهــا ســنالحظ عــدم القــدرة علــى 

مالحقــة التطــورات ووقوفهــا عاجــزة ألكثــر مــن 14 عاًمــا أمــام هــذه التحديــات والتطــورات؛ وذلــك ألنهــا صــدرت 

 عــن البيئــة املتعلقــة بمصــادر املعلومــات ووســائل 
ً
 كبيــرا

ً
منــذ ســتينيات القــرن املا�ضــي فــي بيئــة تختلــف اختالفــا

االســترجاع والتخزيــن الحاليــة. فقــد صــدرت طبعتهــا األولــى عــام 1967، ثــم الطبعــة الثانيــة منهــا بعــد ذلــك بـــ 11 

عام في عام 1978. وهذه الطبعة هي آخر الطبعات التي ظهرت من قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية، وتوالت 

بعــد ذلــك التحديثــات واملراجعــات. فظهــرت أول مراجعــة  لهــا فــي عــام  1988، واملراجعــة الثانيــة عــام 1998، 

والثالثــة عــام 2002،  وآخــر تحديــث صــدر لهــا كان فــي عــام 2005. ومنــذ ذلــك الحيــن وهــذه القواعــد ال تحــدث أو 

. وقــد لوحــظ منــذ تســعينيات 
ً
 فــي املكتبــات عمومــا

ً
تراجــع برغــم مــن كونهــا مــن أكثــر تقنينــات الوصــف اســتخداما

القرن املا�ضي أنها وقفت عاجزة أمام هذه التطورات الكبيرة والقفزات الهائلة في تكنولوجيا االتصاالت التي 

بدأت تتوالى وتحدث بشــكل ســريع ومتالحق. فقد حدث انتشــار كبير لشــبكة اإلنترنت، واكبه انتشــار للشــركات 

 هامــة عــن 
ً
التــي تعمــل علــى التزويــد بهــذه الخدمــة، وأصبــح العالــم بحــق قريــة صغيــرة، وأصبحنــا نشــاهد أحداثــا

 مثيــرة فــي 
ً
 وثــورات وأحداثــا

ً
طريــق البــث املباشــر، وتصلنــا معلومــات كثيــرة لحظــة وقوعهــا. لقــد شــاهدنا حروبــا

بــث مباشــر. باإلضافــة إلــى ظهــور ســرعات غيــر عاديــة لإلنترنــت، ومــا صاحبــه مــن تطــور هائــل فــي محتــوى شــبكات 

التواصــل االجتماعــي مثــل : توتيــر والفيــس بــوك واليوتيــوب التــي أصبحــت مــن أهــم مصــادر املعلومــات، باإلضافة 

 ملــا يحــدث فــي الواقــع. وبالتــوازي مــع هــذا التطــور فــي  تكنولوجيــا االتصــاالت ونقــل 
ً
 حقيقيــا

ً
إلــى كونهــا تمثــل ظــال

املعلومــات واألحــداث بالصــوت والصــورة وقــع أيضــا تطــور كبيــر فــي مصــادر املعلومات ووســائط تخزينها والســعة 

، والتــي أصبحــت تقــاس بتيــرا بايــت.
ً
التخزينيــة التــي أصبحــت غيــر محــدودة تقريبــا

كل هــذه التطــورات جعلــت األرض ممهــدة الســتقبال مفاهيــم ونمــاذج قواعــد وأدوات جديــدة تتــالءم مــع 

واقــع البيئــة الرقميــة مثــل قواعــد وصــف املصــادر وإتاحتهــا RDA ، ونمــوذج فربــر FRBR ، واإلطــار الببليوجرافــي 

BIBRAME وغيرهــا. فالبيئــة الرقميــة تحتــاج إلــى مواكبــة بمــا تتيحــه مــن إمكانيــات هائلــة لــم تكــن متوافــرة مــن 

 ، اكتشــفت هيئــة التوجيــه املشــتركة لقواعــد الفهرســة اإلنجلوأمريكيــة أنهــا غيــر قــادرة علــى تطويــر 
ً
قبــل. فمثــال

وتحديــث القواعــد، باإلضافــة إلــى ضغــوط الوضــع االقتصــادي علــى أغلــب املكتبــات فــي العالــم، وأصبــح ترشــيد 

 لنظام العمل داخل مؤسســات املعلومات. وأصبح  تفعيل برامج الفهرســة التعاونية 
ً
 أساســيا

ً
النفقات مطلبا

 أمام مؤسســات املعلومات حتى تتمكن من االســتمرار، وتقديم باقي خدماتها املعلوماتية. 
ً
ضرورة وليس خيارا
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وقابل هذا كله تطور في احتياجات املستفيد، فأصبح يريد وبضغطة زر أن يختار ويحدد ويحصل على ما يريد. 

فقــد شــكلت هــذه العوامــل مســوغات منطقيــة لبــزوغ عصــر جديــد لتنظيــم املعلومــات بمــا يتناســب ومتطلبــات 

عصر املعرفة سنعرض له فيما يأتي من هذا الفصل مقدمة ملفهوم العالقات الببليوجرافية الذي تركز عليه 

املفاهيــم والنمــاذج الجديــدة، وســنتناوله بالتفصيــل فــي الفصــول التاليــة.

1 . قواعد وصف وإتاحة املصادر  )وام(   :

1/1 ماهية التقنين الجديد :

وفــي محاولــة إلعــداد طبعــة ثالثــة مــن AACR2  فــي أبريــل 2005 أدركــت لجنــة التوجيــه املشــترك ملراجعــة الطبعــة 

الثانية من قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية )AACR )JSC	of	Revision	the	Committee   for	Steering	Joint  أن 

األمــر بــات يســتدعي إنشــاء قواعــد جديــدة لتتوافــق مــع عصــر الرقمنــة وتقنيــة املعلومــات. وبعــد دراســات عديــدة 

  RDA »تناولــت متطلبــات البيئــة الرقميــة واحتياجــات مؤسســات املعلومــات أصبــح »وصــف املصــادر وإتاحتهــا

هــو معيــار الفهرســة الجديــد الــذي حــل محــل قواعــد الفهــرس اإلنجلــو أمريكيــة AACR2، حيــث تجاوزهــا وفــر 

املبادئ التوجيهية بشأن فهرسة جميع أنواع موارد املعلومات، وركز بشكل رئيس على مساعدة املستخدمين 

فــي العثــور علــى املعلومــات التــي يريدونهــا أو تحديدهــا أو اختيارهــا والحصــول عليهــا فــي البيئــة الرقميــة.

: 
)1 (

2/1 الجهات املسئولة عن تطوير وتحديث وام 

   RDA  Steering	Committee	for	Developing
)2 (

تعمل لجنة التوجيه إلعداد قواعد وصف املصادر وإتاحتها  

على تطوير قواعد وصف املصادر وإتاحتها )وام( و يتكون أعضاؤه من :

Deutsche	Nationalbibliothek املكتبة الوطنية األملانية  • 	

Guelph	Public	Library مكتبة جيلف العامة  • 	

National	Library	of	New	Zealand املكتبة الوطنية في نيوزيلندا  • 	

RSC	Chair وأعضاء آخرين ممثلين في كر�ضي اللجنة

•  متمثل في رئيس قسم فهرسة املجموعات األصلية والخاصة بجامعة ماري الند. 	

RSC	Secretary سكرتير اللجنة  • 	

RDA	Examples	Editor  محرر ألمثلة قواعد وام  • 	

o  متمثل في أخصائي سياسة الفهرسة من مكتبة الكونجرس  	

RDA	Examples	Editor	Elect محرر منتخب ألمثلة قواعد وام  • 	

o  متمثل في مكتبة هارفارد للمعلومات والخدمات الفنية 	

http://www.rda-rsc.org/rsc-members 1(   آخر تحديث 2019/4/26 من موقع(

Joint	Steering	Committee	for	Development	of	RDA )JSC( )2(     سابقا كانت لجنة التوجيه املشترك 
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RDA	Technical	Team	Liaison	Officer  مسؤول االتصال بالفريق الفني الخاص بقواعد وام  • 	

RDA	Translations	Team	Liaison	Officer مسؤول االتصال بفريق الترجمة الخاص بقواعد وام  • 	

Wider	Community	Engagement	Officer مسؤول املشاركة املجتمعية بشكل أوسع  • 	
•  مناصب أخرى 	

RDA	Board	Chair رئيس مجلس إدارة قواعد وام   • 	

Director, ALA	Digital	Reference  مدير املرجع الرقمي لجمعية املكتبات األمريكية  • 	

3/1 فلسفة بناء قواعد )وام( :

كانــت الفهــارس الببليوجرافيــة وعبــر تاريخهــا الحضــاري الطويــل داخــل مؤسســات املكتبــات واملعلومــات هــي 

الركائــز املهمــة التــي تقــوم عليهــا أنشــطة وخدمــات املكتبــة ملرتاديهــا. وتعرضــت الفهــارس لسلســلة طويلــة مــن 

التحديثــات والتعديــالت وإعــادة البنــاء واإلنشــاء لتكويــن أداة بحــث مفيــدة للمســتفيدين؛ لذلــك جــرى وضــع 

القواعــد والتعليمــات والتقنيــات لضمــان الثبــات واالتســاق داخــل الفهــارس. وفــي العصــر الحديــث كانت قواعد 

الفهرسة األنجلو أمريكية في طبعتها الثانية بتعديالتها وتحديثاتها هي التقنين شبه الدولي املستخدم في معظم 

مكتبــات العالــم، لكنــه كان قــد وضــع منــذ منتصــف الســتينيات مــن القــرن املا�ضــي إلعــداد الفهــارس البطاقيــة 

بمــا تفرضــه بطاقــة الفهرســة مــن قيــود علــى عمليــة الفهرســة فــي وصــف أوعيــة املعلومــات وإتاحتهــا، األمــر الــذي 

أدي إلــى قصــور فــي املعلومــات التــي تحويهــا البطاقــة ممــا حــرم املســتفيدون مــن معلومــات مفتاحيــة مهمــة ألعوام 

طويلــة. وفــي محاولــة إلعــداد طبعــة ثالثــة مــن قــاف 2 عــام 2004، أدرك املســؤولين عــن تطويــر هــذه القواعــد أن 

األمر بات يســتدعي إنشــاء قواعد جديدة لتتوافق مع عصر الرقمنة وتقنية املعلومات، وظهر التقنين الجديد 

وام RDA الــذي اســتغرق إعــداده وإصــداره وتهيئتــه للتطبيــق حوالــي ثمانــي ســنوات. 

وجــرى بنــاء وام علــى نمــاذج دوليــة مفاهيميــة أصدرتهــا منظمــة األفــال، وهــي : فربــر FRBR وفــراد FRAD وفرســاد 

FRASD ، والتــي تقــوم علــى تحقيــق املتطلبــات الوظيفيــة للتســجيالت الببليوجرافيــة واالســتنادية واملوضوعيــة 

الداعمــة للمهــام التــي يقــوم بهــا املســتفيد ألجــل اإليجــاد أو العثــور علــى املــوارد التــي تتوافــق مــع معاييــر البحــث 

التــي ذكرهــا املســتفيد، واختيــار كيــان مــا يتالئــم مــع احتياجــات املســتفيد )اختيــار نــص مكتــوب بلغــة يفهمهــا 

املستفيد مثال(، واستخدام البيانات لغرض االقتناء أو الحصول على أو إذن بالوصول إلى الكيان املوصوف 

)شــراء، اســتعارة، الوصــول عــن طريــق الخــط املباشــر(. وبذلــك فــإن تقنيــن وام RDA يتوافــق مــع بيــان مبــادئ 

الفهرســة الدوليــة الــذي أصدرتــه األفــال )2009(، الــذي نــص فــي متنــه علــى أن املبــدأ األعلــى للفهــرس هــو تحقيــق 
رضــا املســتفيد، وبالتالــي فــإن وام بفصولــه الـــ 37 ال يخلــو أي واحــد فيهــا مــن التركيــز علــى مســاعدة املســتفيد علــى 

القيــام باملهــام املشــار إليهــا. ثــم أطلــق التحديــث األخيــر ملبــادئ الفهرســة عــام 2016 مــع مراجعــات ثانويــة 2017 ، 

فهــرس وتنطبــق علــى البيانــات الببليوجرافيــة وغيرهــا 
ُ
بهــدف تطويــر أكــواد الفهرســة، والقــرارات التــي يتخذهــا امل
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من قواعد البيانات التي يؤسسها أخصائيو املعلومات، كما يهدف إلى تقديم منهج ُمتسق للفهرسة الوصفية 

واملوضوعيــة للمصــادر الببليوجرافيــة بجميــع أنواعهــا.

4/1 التنظيم والهيكلية:

 تتكــون قواعــد RDA مــن عشــرة أقســام رئيســية وينــدرج تحــت كل قســم مجموعــة مــن الفصــول ليصــل إجمالــي 
 هذه القواعد، وكل قسم من هذه األقسام مكون 

ً
 تتناول تفصيال

ً
عدد الفصول داخل األقسام إلى 37 فصال

من هيكلية موحدة  تشــتمل على  خمســة عناصر تمثل مكوناته الرئيســية وهى كما يأتي :

1-  املجال.  	

2-  املصطلحات املفتاحية. 	

3-  األهداف والوظائف. 	

4-  العناصر البؤرية 	

5-  اللغة وحروف الكتابة. 	

ويخصص من األقسام العشر املكونة لـوام   )RDA( أربعة أقسام لتسجيل »الخواص«، وهى :

 وستة أقسام.
ً
•  األقسام  )1-4( وتشتمل على 16 فصال 	

 .
ً
•  األقسام )من 5-10( لتحديد العالقات وتشتمل على 21 فصال 	

  .
ً
•  املالحق املتعددة والبالغ عددها 13 ملحقا 	

5/1 املبادئ العامة في تطبيق تعليمات وإرشادات وام :

هناك 4 مبادئ يتم مراعاتها عند تطبيق تعليمات وإرشادات وام وهي : 
أ – التركيز على احتياجات املستفيد : 

 التركيز على اختيار عناصر البيانات، وتسجيلها بما يخدم احتياجات املستفيدين في إيجاد املصدر وليس كما 

سبق التركيز على طريقة عرض البيانات.
ب - خذ ما تراه :

مبدأ مرتبط باملبدأ السابق أي نسخ البيانات كما جاءت على املصدر دون حذف أو اختصار أو تصحيح، فهنا 

الحرص على أنه عندما يبحث املستفيد يجد البيانات كما هي على الوعاء دون تغيير.
جـ - تسجل جميع العالقات :

أي تســجيل كل العالقــات املرتبطــة بمصــدر  مــا، وبعضهــا البعــض، وال يوجــد حــد أق�ضــى علــى عــدد نقــاط 

للمصــادر. االســتنادية  الوصــول 
د – أهمية وجود سياسة فهرسة لكل وكالة : 

لــكل هيئــة فهرســة أن تضــع لنفســها سياســة للفهرســة، فهــي التــي تعــرف خصائــص مســتفيديها وتفضيالتهــم.  
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لــذا فيجــب أن تتضمــن هــذه السياســة مــا يأتــي :

•  إقرار التفضيالت املتعلقة باللغة والهجائية في املصطلحات، والوصف ونقاط الوصول، نظم الترقيم،    

    التقويم، وحدات القياس .

•  إقرار عناصر البيانات اإلضافية للعناصر البؤرية.

		 •  تحديد البدائل واالختيارات التي تراها، ضمن ما أتيح من إرشادات وتعليمات تسمح بتطبيق إجراء 

   يختلــف أو يزيــد أو يقــل عمــا ســبق تحديــده، أو يســمح باالختيــار بيــن أكثــر مــن إجــراء فــي موقــف معيــن.

6/1 أساسيات الوصف :

يقدم  »وام  RDA« مجموعة شاملة من اإلرشادات والتعليمات تتعلق بتسجيل خصائص األعمال واملظاهر 

املادية والتعبيرات والنسخ. ولكن يقتصر املادة العلمية على ما تقدمه وام فيما يتعلق بخصائص التجسيدات 

والنسخ حتى تحديثات وام إبريل 2015 ومن أبرزها :

Core	Elements العناصر البؤرية  •

Transcription النسخ  •

Numbers	Expressed	as	Numerals	or	as	Words األعداد املعبر عنها كأعداد أو ككلمات  •

:  Core Elements ) 3( 1/6/1 العناصر البؤرية

تمثل العناصر البؤرية الحد األدنى من الوصف داخل تسجيالت وصف املصادر وإتاحتها، وتم استقاؤها من 

قواعد وام فيما يخص )املظهر املادي واملفردة(،  وفيما يلي سرد لهذه العناصر:-

)3(     تحديث قواعد وام فيما يتعلق بالعناصر البؤرية لـ )أبريل 2015( والذي قامت فيه باستبعاد بيان التوزيع والطبع وتاريخ حق النشر من العناصر البؤرية ويمكن اضافتهم وفق حك

املفهرس أو اختيار وكالة الفهرسة.
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مالحظاتالبيانات املطلوبةالحقل

العنوان نفسه العنوان
بيان املسئولية املرتبط بالعنوان نفسه 

وإذا وجد أكثر من  بيان 
مسئولية فسجل األول فقط.

تسمية الطبعة الطبعة
بيان الطبعة املسماة 

ترقيم املسلسالت

التسمية العددية و / أو الهجائية للعدد األول أو 
الجزء األول من التتابع .

التسمية الزمنية للعدد األول أو الجزء األول من 
التتابع  .

التسمية العددية و / أو الهجائية للعدد األخير أو 
الجزء األخير من التتابع .

التسمية الزمنية للعدد األخير أو الجزء األخير من 
التتابع  .

)للمواد غير املنشورة(تاريخ اإلنتاجتاريخ اإلنتاج

النشر
مكان النشر
اسم الناشر
تاريخ النشر

إذا وجد أكثر من مكان، فسجل 
املكان املذكور أوال

إذا وجد أكثر من ناشر، فسجل 
الناشر املذكور أوال

السلسلة

العنوان نفسه للسلسلة 
ترقيم السلسلة 

العنوان نفسه للسلسلة الفرعية 
ترقيم السلسلة الفرعية 

معرف املظهر 
معرف املظهر املادياملادي

إذا زاد عن أكثر من معرف 
فسجل املعرف املعترف دوليا 

إذا كان ينطبق

نوع الحاملنوع الحامل

املدىاملدى 
يسجل فقط إذا كان املورد 

كامال أو إذا كان املدى اإلجمالي 
معروفا

: Transcription   2/6/1 النسخ
اإلرشادات العامة حول النسخ :

اإلرشادات املحددة في الفصول من )2-4  : وام( تقوم بتحديد إمكانية النسخ كما يظهر على مصدر املعلومات.
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طبق اإلرشادات التوجيهية العامة التالية :-

- الحروف الكبيرة 

- عالمات الترقيم 
- الرموز 

- املباعدة بين الحروف االستهاللية واملختصرات

- الحروف أو الكلمات التي تظهر أكثر من مرة 

- االختصارات 

- األخطاء 

وعندما تشير املبادئ التوجيهية إلى كشاف ما، فطبق اإلرشادات املحال إليها بامللحق.

: Capitalization الحروف الكبيرة

طبق اإلرشادات املطبقة في كشاف A من قواعد وام

: Punctuation عالمات الترقيم

انسخ عالمات الترقيم كما تظهر على مصدر املعلومات.
مثال

a$ 01 245   نظريات وبرامج التربية الحركية لألطفال : $b ]مزود بالصور والرسوم التوضيحية[ 

قاعدة بديلة لعالمات الترقيم :

إذا كان نســخ عالمــات الترقيــم كمــا يظهــر علــى املصــدر يعيــق الوضــوح إلــى حــد كبيــر، فإمــا أن تحــذف أو تعــدل 

عالمــات الترقيــم، حســب الضــرورة، مــع األخــذ فــي االعتبــار إنشــاء لإلشــارة إلــى أن عالمــات الترقيــم قــد تــم حذفهــا 

أو تعديلهــا، إذا كانــت مهمــة لتحديــد الهويــة.
استثناءات :

عالمات الترقيم التي تفصل بين عناصر البيانات املختلفة : 
احــذف عالمــة الترقيــم التــي تفصــل البيانــات ؛ التــي ســيتم تســجيلها كعنصــر واحــد عــن البيانــات التــي ســيجرى 

تســجيلها كعنصــر مختلــف.

عالمات الترقيم التي تفصل بين حاالت نفس العنصر : 

احذف عالمة الترقيم التي تفصل البيانات التي سيجرى تسجيلها كعنصر واحد عن البيانات املسجلة كحالة 

ثانية أو تالية للعنصر نفسه.

Diacritical Marks  عالمات اإلعجام -

-انسخ عالمات اإلعجام كما تظهر على مصدر املعلومات

إضافة اختيارية 

اضف عالمات اإلعجام غير املوجودة على مصدر املعلومات وفقا لالستخدام القيا�ضي للغة البيانات.
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:  Symbols الرموز

ضــع بــدال مــن الرمــوز واملحــارف األخــرى، والتــي ال يمكــن استنســاخها باإلمكانيــات املتاحــة، وصفــا للرمــز  مــع بيان 

أن الوصــف أخــذ مــن خــارج نطــاق املــورد.

ان�ضئ تبصرة إيضاحية عند الحاجة.

قاعدة بديلة 

إذا كان نسخ الرموز كما يظهر على مصدر املعلومات يعيق إلى حد كبير الوضوح، فاحذف الرمز ، أو استبدله 

برمز آخر أو عالمة من عالمات الترقيم ؛ إذا كان ضروري، مع إنشاء تبصرة في حالة التعديل أو استبدال الرمز 

؛ إذا اعتبر هاما لتحديد الذاتية.

Spacing of initials and acronyms املباعدة بين الحروف االستهاللية واملختصرات -

إذا ظهــر علــى مصــدر املعلومــات حــروف منفصلــة أو اســتهاللية بــدون وجــود نقــط وقــف بينهمــا. فانســخ الحــروف 

بــدون مســافات بينهــا بصــرف النظــر عــن وجــود مســافات بينهمــا علــى املصــدر .

أمــا إذا كانــت هنــاك نقــط وقــف بيــن مثــل هــذه الحــروف أو االســتهالليات، فانســخ هــذه النقــط مــع حــذف أيــة 

مســافات بينهمــا.

Letters or words intended to be read more than once  الحروف أو الكلمات التي تقرأ أكثر من مرة

إذا ظهــر حــرف أو كلمــة مــرة واحــدة فقــط، ولكــن التصميــم الطباعــي ملصــدر املعلومــات يوضــح أن املقصــود منــه 

)الحــرف أو الكلمــة( يقــرأ أكثــر مــن مــرة، فكــرر كتابــة الحــرف أو الكلمــة. 

: Abbreviations االختصارات -

طبق التعليمات املتعلقة باستخدام االختصارات املوجودة في العناصر املنسوخة في امللحق  B.4( B : وام( 

: Inaccuracies األخطاء

عندمــا تنــص التعليمــات علــى نســخ عنصــر مــا كمــا يظهــر علــى مصــدر املعلومــات، فانســخ الخطــأ مــا لــم تنــص 

التعليمــات علــى عــدم نســخه.

ان�ضــئ تبصــرة بتصحيــح الخطــأ إذا اعتبــر ذات أهميــة لتحديــد إمكانيــة اإلتاحــة أو الوصــول، وإذا ظهــر الخطــأ فــي 

عنــوان مــا واعتبــر الشــكل املصحــح للعنــوان مهمــا بالنســبة لتحديــد ذاتيــة الكيــان أو اإلتاحــة، فســجل الشــكل 

 Variant	title املصحــح للعنــوان كعنــوان مغايــر

: Numbers Expressed as Numerals or as Words 3/6/1 األرقام املعبر عنها كأعداد أو ككلمات

عند تسجيل األرقام املعبر عنها كأعداد أو كلمات، طبق اإلرشادات التالية :-

-  شكل األعداد

-  األرقام املعبر عنها ككلمات 

-  األرقام الشاملة 
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-  األرقام الترتيبية 

سجل األرقام املعبر عنها كأعداد أو ككلمات في العناصر التالية وفق اإلرشادات املحددة في )1.8.2-1.8.5 : وام(  

-  التسمية العددية و / أو الهجائية للعدد أو الجزء األول من التتابع 

-  التسمية الزمنية للعدد أو الجزء األول من التتابع

-  التسمية العددية و / أو الهجائية للعدد أو الجزء األخير من التتابع 

-  التسمية الزمنية للعدد أو الجزء األول من التتابع

-  التسمية العددية و / أو الهجائية البديلة للعدد أو الجزء األول من التتابع

-  التسمية الزمنية البديلة للعدد أو الجزء األول من التتابع

-  التسمية العددية و / أو الهجائية البديلة للعدد أو الجزء األول من التتابع

-  التسمية الزمنية البديلة للعدد أو الجزء األول من التتابع

-  تاريخ اإلنتاج 

-  تاريخ النشر 

-  تاريخ التوزيع 

-  تاريخ الطبع

-  تاريخ حق النشر 

-  الترقيم داخل السلسلة 

-  الترقيم داخل السلسلة الفرعية 

-  سنة منح الدرجة العلمية
استثناء ألوائل املطبوعات : 

انسخ األرقام املعبر عنها كأعداد أو ككلمات في الشكل التي تظهر به على مصدر املعلومات في العناصر التالية :-

-  التسمية العددية و / أو الهجائية للعدد أو الجزء األول من التتابع 

-  التسمية الزمنية للعدد أو الجزء األول من التتابع

-  التسمية العددية و / أو الهجائية للعدد أو الجزء األخير من التتابع 

-  التسمية الزمنية للعدد أو الجزء األول من التتابع

-  التسمية العددية و / أو الهجائية البديلة للعدد أو الجزء األول من التتابع

-  التسمية الزمنية البديلة للعدد أو الجزء األول من التتابع

-  التسمية العددية و / أو الهجائية البديلة للعدد أو الجزء األول من التتابع

-  التسمية الزمنية البديلة للعدد أو الجزء األول من التتابع

-  تاريخ اإلنتاج 

-  تاريخ النشر 
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-  تاريخ التوزيع 

-  تاريخ الطبع

-  تاريخ حق النشر 

-  الترقيم داخل السلسلة 

-  الترقيم داخل السلسلة الفرعية 

قاعدة بديلة 

أضف األرقام املكافئة في النموذج الذي تفضله وكالة الفهرسة، إذا اعتبرت مهمة لتحديد الهوية. مع بيان أن 

املعلومات أخذت من مصدر خارج املورد الببليوجرافي نفسه.

وعنــد تســجيل األرقــام املعبــر عنهــا كأعــداد أو ككلمــات فــي عنصــر منســوخ، فانســخها بالشــكل الــذي تظهــر بــه علــى 

مصــدر املعلومــات طبقــا لإلرشــادات العامــة فــي النســخ.

شكل األعداد :

ســجل األعــداد بالشــكل املفضــل لــدى هيئــة الفهرســة املنشــئة للبيانــات، مــا لــم ينتــج عــن هــذا االســتبدال أن 

يكــون الترقيــم أقــل وضوحــا.

قاعدة بديلة 

سجل األعداد بالشكل التي تظهر به على مصدر املعلومات. وأضف األعداد املساوية لها بالشكل املفضل لدى 

هيئة الفهرسة املنشئة للبيانات، مع بيان أن املعلومات أخذت من مصدر خارج املورد الببليوجرافي نفسه.

-األعداد املعبر عنها ككلمات 

استبدل األعداد باألرقام املعبر عنها بالكلمات.

-األرقام الشاملة 

 من العدد األول واألخير بشكل كامل.
ً
عند تسجيل التواريخ الشاملة وأرقام شاملة أخرى، فسجل كال

-األرقام الترتيبية 

عنــد تســجيل األرقــام الترتيبيــة )ســواء املعبــر عنهــا كأعــداد أو ككلمــات(، فســجلها كأعــداد، ووضــح أنهــا أرقــام 

ترتيبيــة وفقــا لالســتخدام املعيــاري للغــة.

-مصادر اللغة اإلنجليزية 

… ,1st, 2nd, 3rd, 4th عند تسجيل األرقام الترتيبية من مصدر باللغة اإلنجليزية، فسجلها كأعداد كما بالشكل

- مصادر اللغة الصينية، اليابانية، أو الكورية 

عند تسجيل األعداد الترتيبية من مصدر باللغات الصينية أو اليابانية أو الكورية، فسجلها كأعداد مصحوبة 

بمحرف يشير إلى أن العدد ترتيبي.
- مصادر اللغات األخرى 

سجل األعداد الترتيبية كأعداد، مع اإلشارة أنها أرقام ترتيبة وفقا لالستخدام املعياري للغة، إذا ما أمكن التحقق منه.
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: )BIBFRAME(  Bibliographic Framework  2. اإلطار الببليوجرافي
مقدمة :

مــن الصعــب حالًيــا اكتشــاف تســجيالت فهــارس املكتبــات خــارج بيئتهــا. علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن املكتبــات 

قــد أتاحــت فهارســها علــى شــبكة الويــب العامليــة، إال أن املعلومــات املوجــودة فــي كل تســجيلة تقــدم فــي شــكلها 

 بــأي �ضــيء لزيــادة قيمتهــا إلــى املســتفيد. ويظهــر ذلــك بشــكل واضــح عنــد قيــام املســتفيد 
ً
الخــام، وليــس مقرونــا

بعمليــة البحــث فــي اإلنترنــت حيــث يصعــب عليــه اكتشــاف العالقــات ذات الصلــة بيــن مــوارد املعلومــات املرتبطــة 

بالتســجيلة الواحــدة. فعلــى ســبيل املثــال: قــد يجــد املســتخدم أنــه مــن املفيــد للغايــة معرفــة مجموعــة متنوعــة 

مــن األعمــال التــي أنشــأها املؤلــف نفســه، ولكــن بالبحــث داخــل الفهــارس املتاحــة علــى الويــب لــن يوفــر لــه هــذه 

املعلومات بسهولة. وال تزال التسجيلة الببليوجرافية تشبه تسجيالت فهارس البطاقات الورقية في عصر ما 

قبــل اإلنترنــت، ويطلــب املســتخدمون بشــكل متزايــد معلومــات أكثــر تعقيــًدا حــول املــوارد. ولهــذا الســبب طــورت 

مكتبــة الكونجــرس نموذًجــا رفيــع املســتوى مــن الوصــف الببليوجرافــي ُيطلــق عليــه مبــادرة اإلطــار الببليوجرافــي 

)BIBFRAME(

: )BIBFRAME( 1/2 تعريف اإلطار الببليوجرافي

هــو نمــوذج عالقــة كيــان يشــبه املتطلبــات الوظيفيــة للتســجيلة الببليوجرافيــة )FRBR( . وهــو يعتمــد علــى 

العالقــات بيــن املصــادر وليــس علــى الوصــف الببليوجرافــي بشــكل مفــرد. ونتيجــة لذلــك يركــز اإلطــار الببليوجرافــي 

 
ً
علــى التقــاط عناصــر البيانــات ذات الصلــة بالوصــف الببليوجرافــي، مثــل العنــوان، املؤلــف، الناشــر ، إلــخ، بــدال

من إنشاء تسجيالت ببليوجرافية كاملة مع كل مرة. وبهذه الطريقة  ين�ضيء اإلطار الببليوجرافي إطاًرا للوصف 

ــل بوضــوح املعلومــات املتعلقــة باملحتويــات الفكريــة للمــوارد عــن خصائصهــا املاديــة. كذلــك  الببليوجرافــي يفّصِ

ومع بيئة اإلطار الببليوجرافي فلن نشير إلى التسجيالت الببليوجرافية باملعنى التقليدي للكلمة ؛ حيث يعتمد 

اإلطــار الببليوجرافــي )BIBFRAME( علــى معرفــات مقيــدة identifiers  لتعريــف الكيانــات وليــس علــى شــريط 

بيانــات مقيــدة، واملعــرف املقيــد عبــارة عــن رقــم أو رمــز والــذي يحــدد كيــان مــا بشــكل فريــد، علــى ســبيل املثــال

	  يعرف أو يحدد اسم الشخص  مثل  : »Coyle, Karen« ومعرفه »n89613425«

http://id.loc.gov/authorities/names/n89613425	

2/2 أهمية اإلطار الببليوجرافي :

يفتــح اإلطــار الببليوجرافــي )BIBFRAME( املجتمــع الدولــي علــى ثــروة مــن البيانــات الببليوجرافيــة املعتمــدة، وهو 

أمــر ضــروري للوصــول إلــى املعرفــة والتــي تــم تنســيقها بعنايــة وتــدار مــن قبــل املكتبــات لألجيــال القادمــة، وقــد 

يســاعد اإلطــار الببليوجرافــي علــى تحقيــق العناصــر التاليــة :

-  زيادة استخدام بيانات املكتبة على شبكة اإلنترنت.
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-  دمج بيانات املكتبة مع العديد من مصادر البيانات املنظمة والروابط على شبكة اإلنترنت .

-  إنشاء العالقات بين املوارد .

-  تعزيز مشاركة البيانات الببليوجرافية مع جمهور عالمي.

-  إنشاء بيئة الستكشاف املعرفة والتي كان ال يمكن تحقيقها باستخدام صيغة مارك لكشف البيانات    

   الببليوجرافية .

: )BIBFRAME( 3/2 أهداف اإلطار الببليوجرافي

-  تهدف مبادرة اإلطار الببليوجرافي )BIBFRAME( إلى إعادة تصور للوصف الببليوجرافي في بيئة الويب        

    وعلي املدي البعيد، تنفيذ بيئة ببليوجرافية جديدة للمكتبات التي تجعل »الشبكة« مركزية وتجعل    

.
ً
    الترابط  interconnectedness   شائعا

		 -  العمل على استبدال صيغة مارك كمعيار ببليوجرافي وتوفير إطار عمل لتحسين بيانات املكتبة في 

  البيئــة الشــبكية.

-  الكشف الثري عن أنماط العالقات بين الكيانات املختلفة.

-  االستفادة من قدرات الويب من املشاركة والنشر الحر على صعيد الفهارس.

-  تكامل أنماط البيانات املساندة للتسجيالت )االستنادية-االقتناء-التصنيف( مع البيانات            

    الببليوجرافية في صيغة واحدة.

4/2 نموذج اإلطار الببليوجرافي 2.0 :

يقوم نموذج اإلطار الببليوجرافي 2.0  بتنظيم املعلومات في ثالثة كيانات أساسية وهي :

)1( العمل Work : مورد يعكس الجوهر املفاهيمي للمورد املفهرس.

)2( املثيل Instance : التجسيد املادي للعمل.

)3( املفردة  Item : نسخة فعلية )مادية أو إلكترونية( للمثيل

يعّرف نموذج اإلطار الببليوجرافي 2.0 املفاهيم األساسية التي لها عالقات مع الفئات األساسية:

: هــم األشــخاص، واملؤسســات، والســلطات القضائيــة، ... إلــخ املرتبطيــن بعمــل أو مثيــل   Agents الــوكالء 

واملتمثليــن مــن خــالل أدوارهــم مثــل املؤلــف، املحــرر، الفنــان ، املصــور، امللحــن ، املصــور ، إلــخ.

املوضوعــات Subjects : قــد يكــون العمــل حــول مفهــوم واحــد أو أكثــر. وقــد تتضمــن املفاهيــم موضوعــات، 

أماكــن ، تعبيــرات زمنيــة، أحــداث، أعمــال، مثيــل، عناصــر ، وكالء، إلــخ.

األحداث Events : والتي قد تكون تسجيل ملحتوى العمل.

ونجد من خالل التقسيم السابق أن اإلطار الببليوجرافي مثل النموذج املفاهيمي فربر  )FRBR(  يقوم بفصل 

املحتــوى الفكــري عــن الناقــل املــادي ملــورد املعلومــات، ولكــن نجــد أن فربــر قســم كياناتــه الببيوجرافيــة إلــى أربــع 
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كيانــات )العمــل، التعبيــرة، املظهــر املــادي، املفــردة( علــى عكــس اإلطــار الببلوجرافــي كمــا موضــوح فــي النقــاط 

الثــالث الســابقة. 

  فــي النمــوذج الثانــي مــن اإلطــار الببليوجرافــي عــن ســابقته فــي تضميــن 
ً
كذلــك نجــد مــن التغييــرات األكثــر وضوحــا

 ، Authority ليعكــس نمــوذج فربــر بشــكل أفضــل، وإلغــاء  الكيانــات )االســتنادي  »item الكيــان  »املفــردة

والشرح Annotation(. وشملت التغييرات األخرى عدًدا أقل من خصائص البيانات من خالل تعديل عناصر 

البيانــات، باإلضافــة إلــى إعــادة هيكلــة املفاهيــم لألحــداث واملســاهمين.

فــي عــام 2016  أصبحــت مكتبــة الكونجــرس شــريكة فــي منحــة ميلــون الجديــدة التــي اقترحتهــا جامعــة ســتانفورد 

والتــي تســمى البيانــات املترابطــة لإلنتــاج ”Production” LD4P	for	Data	Linked . وهــو عبــارة عــن تعــاون بيــن 

ســت مؤسســات )كولومبيــا وكورنيــل وهارفــارد ومكتبــة الكونجــرس وبرينســتون وجامعــة ســتانفورد(  وذلــك 

لبــدء نقــل مخططــات إنتــاج الخدمــات الفنيــة إلــى تلــك املوجــودة فــي البيانــات املفتوحــة املترابطــة )LOD( وتركــز 

املرحلــة األولــى مــن تحويــل البيانــات الوصفيــة كبيانــات مفتوحــة مترابطــة بشــكل جماعــي، وتعزيــز أنطولوجيــا 

اإلطار الببليوجرافي لتشــمل تنســيقات املوارد املتعددة التي يجب على املكتبات األكاديمية معالجتها، وإشــراك 

مجتمــع املكتبــات األكاديميــة األوســع لضمــان بيئــة مســتدامة وقابلــة للتوســع .

5/2 مفردات اإلطار الببليوجرافي :

تتضمــن الفقــرة التاليــة ملفــردات اإلطــار الببليوجرافــي وخصائصهــا، مصنفــة فــي فئــات واســعة مثــل العناويــن ، 

املعّرفــات ، العالقــات ، إلــخ)4(. 

خصائص عامة
General Properties 

وتشــمل املعرفــات ومــكان النشــر وتاريــخ النشــر، املعلومــات التأهيليــة، الوكيــل 
املرتبط، عدد الوحدات املادية، نوع الوحدات، الكود / سلسلة الحروف التي 
تعمــل كرمــز يمثــل املعلومــات، املصــدر الــذي جــاءت منــه أو تــم اشــتقاق القيمــة 
أو التســمية، تبصــرة تتضمــن معلومــات نصيــة عامــة تتعلــق بمــورد مــا، الحالــة 
لتعييــن صالحيــة أو موضــع �ضــيء مــا اإلشــارة إلــى أن املعــرف قــد تــم إلغــاؤه أم غيــر 
صالــح، جــزء مــن مــورد تنطبــق عليــه املعلومــات، معلومــات اللغــة، البيانــات 

الوصفيــة اإلداريــة

خصائص الفئة
Category Properties 

نــوع املحتــوى، نــوع الوســيط، نــوع الناقــل املــادي، فئــة النمــوذج أو النــوع الــذي 
ينتمــي إليــه املــورد

معلومات العنوان
Title Information 

العنــوان، العنــوان الرئي�ضــي، العنــوان الفرعــي، رقــم الجــزء ، اســم الجــزء، نــوع 
العنــوان البديــل

 05:00-09T12:06:57.926-01-2019   4(      آخر تحديث من املوقع حتى(
http://id.loc.gov/ontologies/bibframe-category.html
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معلومات تعريف العمل
Work Identification Information 

ويشتمل التاريخ األصلي، ومكان العمل األصلي، ومعلومات حول تاريخ العمل، 
وســيط األداء لألعمــال املوســيقية، اآللــة املوســيقية، نــوع اآللــة املوســيقية، 
الفرقــة املوســيقية ونوعهــا، الصــوت الــذي يكــون فيــه العمــل املوســيقي مناســًبا 
مفتــاح  املوســيقي،  التأليــف  رقــم  للموســيقى،  التسلســلي  الرقــم  ونوعــه، 

املوســيقى، تاريــخ العمــل املوســيقي، اإلصــدار

معلومات وصف العمل
Work Description Information 

طبيعــة املحتــوى، التغطيــة الجغرافيــة، التغطيــة الزمنيــة، معلومــات حــول 
تنظيــم وترتيــب مجموعــة مــن املــوارد، نمــط ترتيــب املــواد داخــل الوحــدة، 
املســتوى الهرمــي للمــادة، تنظيــم املــواد، خصــاص الجمهــور ، معلومــات حــول 
االطروحــة، الدرجــة الجامعيــة، الجهــة املانجــة، امللخصــات، معلومــات حــول 
تســجيل الفيلــم، نظــام الترميــز، معلومــات حــول إمكانيــة الوصــول للمحتــوى، 
معلومات حول إيضاحيات املحتوى، املواد امللحقة، النسبة الباعية، األلوان، 
ســمات  املقيــاس،  املوســيقي،   التدويــن  شــكل  التشــغيل،  ووقــت  الصــوت، 
الرســم الخرائطــي، الصعــود والهبــوط للرســم الخرائطــي، إحداثيــات الخرائــط، 
االعتــدال الخرائطــي، ، إســقاط الخرائــط،  تبصــرة الجوائــز،  تبصــرة خاصــة 

بمــن ســاهموا فــي إنشــاء و / أو إنتــاج املــورد.

معلومات حول التصنيف واملوضوعات
 Subject Term and Classification 

Information

رؤوس املوضوعــات والتصنيــف، تعييــن التصنيــف ؛ حيــث يعيــن مــا إذا كان 
رقــم التصنيــف هــو جــزء قيا�ضــي أو اختيــاري مــن الجــدول، طبعــة التصنيــف 

املســتخدمة، رقــم عنصــر التصنيــف، تحديــد رقــم جــدول التصنيــف

بيان وصف املثيل
Instance Description Statements 

بيــان املســئولية وبيــان الطبعــة، ورقمهــا ، بيــان املــزود وبيــان السلســلة ورقمهــا، 
والسلســلة الفرعيــة ورقمهــا

معلومات تعريف املثيل
Instance Identification Information 

التواتــر، االستشــهاد املفضــل، طريقــة اإلصــدار، أول إصــدارة، آخــر إصــدارة، 
معلومــات عــن املــكان ، االســم ، و / أو معلومــات التاريــخ املتعلقــة بالنشــر ، 
الطباعة ، التوزيع ، اإلصدار ، إعادة اإلصدار، اإلنتاج ، إلخ.، تاريخ حق النشر

معلومات وصف املثيل
Instance description Information 

معلومات عن األصل ، مثل املصدر وامللكية وتاريخ التملك للمورد، مصطلحات 
التزويــد، مصــدر التزويــد، معلومــات تســجيل حقــوق النشــر، صــورة الغــالف 

الفنيــة ملــورد مــا، قائمــة املحتويــات

معلومات وصف الحامل املادي
Carrier Description information 

املدى وتتضمن عدد ونوع الوحدات و / أو الوحدات الفرعية التي تشكل موردا، 
 ،Emulsion ، Mount	material ،األبعــاد، املــادة األساســية، املــادة املطبقــة
طريقــة اإلنتــاج ، الجيــل، شــكل الكتــاب وحجــم الخــط، التصميــم، القطبيــة، 
نســبة التصغيــر، خصائــص الصــوت، خصائــص االســقاط، خصائــص الفيديــو 

، الخصائــص الرقميــة، متطلبــات النظــام،

معلومات املفردة
Item Information 

العناصــر  أو  باإلصــدارات  املرتبطــة  األخــرى  والتواريــخ  التعــداد  أو  الترقيــم 
الــرف، املوقــع  املوجــودة، املوقــع، املوقــع الفرعــي، املوقــع الفيزيائــي، عالمــة 

الفــوري التزويــد  واإلتاحــة،  االســتخدام  شــروط  اإللكترونــي، 

نوع املعلومات
Type Information 

نوع التبصرة
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عالقات الفهرسة – عام 
 Cataloging Resource Relationships -

General
)له مثيل، مثيل لـ ( )له تعبيرة، تعبيرة لـ ( )له مفردة، مفردة لـ(

عالقات الفهرسة – خاص
 Cataloging Resource Relationships -

Specific

)محتــوى الحــدث، محتــوى الحــدث لـــ( )لــه جــزء، جــزء لـــ( )مصحوبــا بـــ، يرافــق( 
)referenced	By ،لــه اشــتقاق، اشــتقاق لـــ( )ســبق ب، الحــق بـــ( )مرجــع(

عالقات الفهرسة – تفاصيل
 Cataloging Resource Relationships -

Detailed

)لــه استنســاخ، استنســاخ لـــ( )مصــدر البيانــات( )لــه سلســلة، سلســلة لـــ( )لــه 
سلســلة فرعيــة، سلســلة فرعيــة لـــ( )لــه ملحــق، ملحــق لـــ( )لــه ترجمــة، ترجمــة 
لـــ( )لــه نســخة أصليــة، نســخة أصليــة لـــ( )لــه كشــاف، كشــاف لـــ( )لــه مســاعدات 
بحــث، مســاعدات بحــث لـــ( )منفصــل مــن، انقســم إلــى( )اســتبدال، اســتبدلت 
بـــ( )اندمــاج، ادمــج لتكويــن( )اســتمرار، اســتمرار جزئيــا( )احتــوي، احتــوي بـــ( 

)اســتمر بـــ، اســتمر جزئيــا بـــ(

معلومات الوكيل
Agent Information 

املساهم والدور الذي يقوم داخل املورد،

معلومات إدارية
Administration Information  

ــن، مصــدر البيانــات الوصفيــة، التاريــخ أو الوقــت الــذي تــم تعديــل البيانــات  عِيّ
ُ
امل

الوصفيــة، تاريــخ اإلنشــاء، القواعــد املســتخدمة لوصــف املــورد، لغــة املحتــوى، 
عمليــة الجيــل، الوكالــة املعدلــة للوصــف، مصادقــة الوصــف والتــي تشــير إلــى 
أنــواع معينــة مــن املراجعــات التــي تــم تنفيذهــا علــى معلومــات الوصــف، تاريــخ 

تحويــل البيانــات الوصفيــة مــن تنســيق آخــر.

6/2 تصميم اإلطار الببليوجرافي :

تــم تصميــم BIBFRAME داخــل لغــة إطــار وصــف املــوارد RDF ضمــن مســتند RDF / XML(   XML( مــن أجــل 

خلــق التوافــق مــع مبــادئ الويــب الدالليــة؛ حيــث يتيــح معالجــة للعالقــات بســهولة أكبــر بواســطة األجهــزة، ممــا 

يجعــل بيانــات املكتبــة أكثــر توافًقــا مــع بيئــة الويــب الجديــدة. وبعبــارة أخــرى، فإنــه يتيــح العثــور علــى بيانــات 

املكتبة بسهولة أكبر من خالل محركات البحث على اإلنترنت، وبالتالي يحصل عليها املستخدمين بشكل سهل. 

ويســتخدم اإلطــار الببليوجرافــي أيضــا معرفــات املــوارد العامليــة، أو  URIs ، لتســمية الكيانــات وقيــم البيانــات، 

 مــن السالســل النصيــة. وبالتالــي تقــدم كيانــات اإلطــار الببليوجرافــي وســماتها فــي شــكل URI، ممــا يزيــد مــن 
ً
بــدال

إمكانيــة قراءتهــا مــن قبــل املاكينــات.

قســم اإلطــار الببليوجرافــي األجــزاء املكونــة داخــل التســجيلة الببليوجرافيــة إلــى قطــع منفصلــة مــن البيانــات 

الببليوجرافيــة وبهــذا ُيتــاح للمفهرســين املرونــة لوصــف العديــد مــن العالقــات املعقــدة بيــن أنــواع املــوارد، 

فعلــى ســبيل املثــال معيــار التكويــد مثــل مــارك 21 ومعيــار وصــف املحتــوي مثــل قــاف 2 يكونــوا تقليديــا فــي وصــف 

 مــن املــوارد املسلســلة واملــوارد الســمعية البصريــة. نتيجــة لذلــك فرضــت هــذه األنــواع 
ً
املنفــردات األكثــر تعقيــدا
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املعقدة من املوارد تحديات كبيرة على الوصف الببليوجرافي للمفهرسين على مر السنين. ومع ذلك فإن اإلطار 

الببليوجرافي استناًدا إلى نموذج فربر  و قواعد وام، يوفر إمكانية تخفيف العديد من صعوبات فهرسة أنواع 

املــوارد املعقــدة.

7/2 النتائج النهائية لإلطار الببليوجرافي :

ســيقوم اإلطــار الببليوجرافــي باملعالجــة الالمركزيــة  للبيانــات مــع وصــالت ربــط إلــى بيانــات تحــل محــل شــرائط 

البيانــات strings	data فــي صيغــة مــارك بــدال مــن تجميــع البيانــات فــي تســجيلة. يصبــح املصــدر املوصــوف فــي 

تســجيلة مــارك بمثابــة نقطــة انطــالق الستكشــاف املعرفــة عنــد التصــور مــن خــالل نمــوذج اإلطــار الببليوجرافــي 

كمــا فــي الشــكل التوضيحــي التالــي . ويظهــر الشــكل التوضيحــي رقــم )5(  تصــور اســتخدام اإلطــار الببليوجرافــي 

القــوي لوصــالت الربــط مــع تســليط الضــوء علــى العالقــات بيــن املصــادر.  

لقد أسهم تصور  اإلطار الببليوجرافي بعضا من مناطق الجذب في تصفح أكوام مفتوحة في مكتبة ما ملستفيد 

فــي بحــث عــن مصــدر معيــن، ولكــن فــي هــذه العمليــة، تقــود إلــى املصــادر األخــرى املرتبطــة وتلــك ذات الصلــة علــى 

الرف. وسوف يعزز اإلطار الببليوجرافي استرجاع واستكشاف أكثر تنظيما وكفاءة ملصادر املكتبة عن املتوفرة 

أثنــاء التصفــح املــادي ألكــوام الكتــب أو استشــارة فهــرس مــا. ومــن خــالل الشــكل التوضيحــي الســابق لــن يكشــف 

البحــث عــن روايــة »الحــرب والســالم« عــن جميــع إصــدارات الروايــة فحســب، بــل وأيًضــا الترجمــات واألفــالم 

والبرامــج التليفزيونيــة واألعمــال املوســيقية واألعمــال الفنيــة ...إلــخ وحتــى املصــادر ذات الصلــة.

8/2 الدور الذي يمكن أن يلعبه اإلطار الببليوجرافي في قواعد الفهرسة الحديثة :

تعتمــد تصميــم قواعــد وام RDA علــى عالقــات كيانــات فربــر واملقصــود اســتخدامه إلــى حــد مــا مــع صيــغ 

التكويــد املختلفــة مثــل مــارك 21، وقــد تمــت تصميــم قواعــد وام RDA للبيئــة عبــر اإلنترنــت ، لتدعــم املــوارد 

الناشــئة الجديــدة التــي أفرزتهــا البيئــة الرقميــة ؛ كمــا توفــر إطــار أكثــر مرونــة للوصــف. ويســتخدم نمــوذج فربــر 

لجمــع مجموعــات العمــل ليوفــر وســيلة لتعييــن العالقــات الهرميــة بيــن التســجيالت، ويســمح للمســتخدمين 

باســترجاع التســجيالت وفــق تنســيقيات ومجموعــات هرميــة. الفكــرة وراء تطويــر قواعــد وام RDA أن البيانــات 

الببليوجرافيــة لــن يتــم تضمينهــا فــي تســجيلة واحــدة تتضمــن جميــع العناصــر التــي تصــف املظهــر املــادي كمــا هــو 

متعــارف عليــه اليــوم. 

ومــع ذلــك فــإن اســتخدام صيغــة مــارك 21  كمعيــار تكويــد لتشــفير تســجيالت  RDA أثــار مخــاوف مــن مجتمــع 

املكتبــات. حيــث كان تصميــم مــارك  21 كان لتحويــل الفهــارس البطاقيــة إلــى تنســيق قابــل للقــراءة مــن قبــل 

األجهــزة. وتــم تطويــره فــي عصــر كانــت فيــه أجهــزة الكمبيوتــر كبيــرة ومعقــدة، وعندمــا كانــت الذاكــرة والتخزيــن 

والطاقــة املعالجــة مكلفــة للغايــة. فعنــد فهرســة عمــل باســتخدام صيغــة مــارك 21، يقــوم املفهرســون بإضافــة 

جميع البيانات الببليوجرافية كلها بتسجيلة واحدة، بما في ذلك العناصر املتعلقة بالعمل والتعبيرة واملفردة، 
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وكذلــك نقــاط اإلتاحــة االســتنادية باإلضافــة إلــى ذلــك  تعتمــد أنظمــة املكتبــات علــى مطابقــة نظــام السالســل 

النصيــة لتأســيس العالقــات. وبهــذا النمــوذج يخلــق كميــة كبيــرة مــن االزدواجيــة بيــن البيانــات.
ونتيجــة ملــا ســبق  فيكــون حقــق مــارك 21 هدفــه. والــذي مــا زال القائمــون علــى الفهرســة يتبنونــه ويعترفــون 

بنجاحــه فــي مســاعدة املكتبــات عــن البحــث عــن موادهــم فــي بيئــة قاعــدة بيانــات. إذن يحتــاج مجتمــع املكتبــات 
إلــى إيجــاد تصــور بديــل لـــمارك وإيجــاد طريقــة لتوصيــل مســتخدمي اإلنترنــت بمجموعاتهــم. يعتمــد هــذا التصــور 

علــى تســجيل عناصــر قواعــد وام باســتخدام نظــام تشــفير مختلــف. تتمثــل فكرتــه فــي اســتبدال التســجيلة 

الببليوجرافيــة بتقديــم مجموعــة مــن عناصــر البيانــات املرتبطــة بكيــان معيــن، علــى ســبيل املثــال  تســجيل 

شــخص أو عمــل أو مظهــر مــادي. ثــم ربطهــم بعناصــر البيانــات لإلشــارة إلــى العالقــات.

صرحت تيليت )2011(، في عرضها التقديمي في مكتبة الكونجرس في أنه »من خالل تحديد الكيانات بوضوح 

وإظهــار العالقــات فيمــا بينهــا، يمكننــا تحســين تجربــة املســتخدمين أثنــاء بحثهــم عــن املعلومــات. وتحــدد قواعــد 

الفهرســة املســتندة إلــى فربــر األعمــال والتعبيــرات فــي مواردنــا وتمكننــا مــن تجميــع مواردنــا بشــكل أفضــل فــي نظــام 

البحــث الخــاص بنــا« و عنــد تطبيــق هــذا النهــج علــى أنظمــة الفهرســة املســتقبلية، فســوف يســهل ربــط األعمــال 

ذات الصلة، وربط املظاهر املادية الجديدة باألعمال والتعبيرات املوجودة لدينا في مجموعاتنا وتوفير الوقت 

والجهــد. ومــن هنــا ظهــرت مبــادرة اإلطــار الببليوجرافــي فــي أواخــر عــام 2011 كبديــل لـــمارك 21 لجعــل تســجيالت 

املكتبــة متوافقــة مــع معاييــر الويــب الجديــدة. فهــو بذلــك أيضــا ســيكون نمــوذج للبيانــات املترابطــة علــى الويــب 

ليقصــد  بــه إتاحــة الوصــول إلــى تســجيالت املكتبــات علــى شــبكة اإلنترنــت ككل.

9/2 وثائق وموارد :

توجد بعض الوثائق واملوارد التي ستساعد املفهرسين على مواكبة تطورات مبادرة اإلطار الببليوجرافي  مثل :

-  BIBFRAME : هو أفضل مصدر للمعلومات حول اإلطار الببليوجرافي )5 (

  Github )6 ( برنامج تحرير مفتوح املصدر يمكن تنزيله من : BIBFRAME Editor  -

-  BIBFRAME Listserv : منتدى مبادرة انتقال اإلطار الببليوجرافي ) 7(

: موقــع كشــاف ملبــادرة اإلطــار الببليوجرافــي يتضمــن  النمــوذج واملفــردات ، ومواقــع   BIBFRAME.ORG   -

التنفيــذ واالختبــار) 8(

-  BIBFRAME FAQ : أسئلة وأجوبة متكررة من مكتبة الكونجرس حول اإلطار الببليوجرافي ) 9(

موقــع مكتبــة الكونجــرس مــع املعلومــات الرســمية لإلطــار   :  Bibliographic Framework Initiative   -

الببليوجرافــي ويتضمــن : )املعلومــات واملواصفــات واألســئلة الشــائعة واألدوات واألخبــار ... إلــخ( ) 10(
http://www.loc.gov/bibframe/docs/index.html

https://github.com/lcnetdev/bfe  
http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?SL1=BIBFRAME&H=LISTSERV.LOC.GOV

/http://bibframe.org  
/http://www.loc.gov/bibframe/faqs  

/http://www.loc.gov/bibframe  

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)10(
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-  Bibframe Profile Editor  : موقع تحرير اإلطار الببليوجرافي  وفق اإلصدار الثاني )11 (

-   BIBFRAME Comparison Tool : خدمة املقارنة من مارك إلى اإلطار الببليوجرافي وتتم من خالل البحث 

برقم الضبط داخل فهرس مكتبة الكونجرس ) 12(.
10/2مستقبل اإلطار الببليوجرافي  :

ُعقــدت أول ورشــة عمــل أوروبيــة لـــإلطار الببليوجرافــي  BIBFRAME فــي املكتبــة الوطنيــة األملانيــة فــي ســبتمبر 

عــام 2017. وهدفهــا هــو إنشــاء منتــدى ملجتمعــات املكتبــات فــي أوروبــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اإلطــار الببليوجرافــي، 

وتبــادل املعرفــة حــول املشــاريع الحاليــة، وخلــق حــوار مفتــوح مــع أعضــاء مكتبــة الكونجــرس. قــد يصبــح اإلطــار 

الببليوجرافي معياًرا دولًيا لتبادل البيانات الوصفية الببليوجرافية مع إمكانية أن يصبح أكثر عاملية من مارك 

21. ومــن أجــل تنفيــذ هــذه الرغبــة ؛ يجــب أن يكــون هنــاك وعــي أكبــر باإلطــار الببليوجرافــي ليصبــح معيــاًرا دولًيــا 

يحركــه املجتمــع.
حضــر مؤتمــر »تطبيــق البيانــات املفتوحــة املترابطــة فــي العالــم الحقيقــي« واملقــام علــى هامشــه الورشــة ممثلــون 

عن أربع وعشرين مؤسسة تمثل 16 دولة أوروبية باإلضافة إلى الواليات املتحدة. وتم تقديم عروض تقديمية 
حول بعض املوضوعات مثل : اعتبارات اإلطار الببليوجرافي من منظور تنفيذ قواعد وام، وموضوع آخر حول 

الحفاظ على العالقات الببليوجرافية والتحويل  من فربر إلى اإلطار الببليوجرافي.

وعلــى الصعيــد األخــر فــي تطويــر اإلطــار الببليوجرافــي نوقــش بــدء املرحلــة الثانيــة مــن البيانــات املترابطــة لإلنتــاج  

Production	for	Data	LD4P ( Linked( : الطريــق إلــى التنفيــذ فــي يوليــو 2018؛ حيــث تعتمــد املرحلــة الثانيــة 

مــن )LD4P( علــى العمــل التأسي�ضــي للمرحلــة األولــى مــن LD4P للبــدء فــي تنفيــذ تحــول مجتمــع الفهرســة إلــى 

البيانــات املرتبطــة إلنشــاء بيانــات التعريــف الخاصــة بهــا ومعالجتهــا. وتمثــل املرحلــة الثانيــة مشــروع تعاونــي 

بيــن أربــع مؤسســات )كورنيــل وهارفــارد وســتانفورد وجامعــة أيــوا( وبرنامــج الفهرســة التعاونيــة )PCC( ، وهــذه 

املرحلــة مــن LD4P لهــا ســبعة أهــداف : )إنشــاء مجموعــة تغذيــة مســتمرة مــن البيانــات املترابطــة املعبــر عنهــا فــي 

اإلطار الببليوجرافي ؛ تطوير  بيئة اختبارية إلنشــاء البيانات املترابطة وإعادة اســتخدامها ؛ تطوير السياســات 

والتقنيــات وســير العمــل مــن أجــل التحســين التلقائــي لبيانــات مــارك بمعّرفــات لتحويلهــا إلــى بيانــات مترابطــة 

نظيفــة قــدر اإلمــكان ؛ تطويــر السياســات والتقنيــات وســير العمــل إلنشــاء وإعــادة اســتخدام البيانــات املترابطــة 

ومعرفاتها الداعمة كبيانات وصفية بؤرية للمكتبات ؛ تكامل أفضل للبيانات الوصفية للمكتبات ومعرفاتها 

مع الويب من خالل التعاون مع ويكي بيانات  )Wikidata( ؛ تحسين بيئة اكتشاف املكتبة مع تقنيات اكتشاف 

)LD4(البيانــات املترابطــة ؛ تنســيق التعــاون املجتمعــي املســتمر مــن خــالل تطويــر إطــار تنظيمــي يســمى

تتمثل الخطوة األخيرة في تطور BIBFRAME في االنفتاح على العالم كخطوة أولى لتصبح معياًرا دولًيا حقيقًيا 

يدعمه املجتمع ويحافظ عليه. وفي اآلونة األخيرة وأثناء مناقشة اإلطار الببليوجرافي ، أعلنت سالي مكلوم:

http://bibframe.org/profile-edit/#/profile/list
http://id.loc.gov/tools/bibframe/compare-id/full-ttl  

)11(

)12(
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ن املنفذين من اقتراح 
ّ
»تبدأ مكتبة الكونجرس عملية الحفاظ على أنطولوجيا اإلطار الببليوجرافي التي ستمِك

تصحيحــات وتغييــرات. ويمكــن اقتــراح أنــواع مختلفــة مــن تعديــالت األنطولوجيــا مــن خــالل إتاحة تبويب يســمى 

 github القضايا« في مستودع«

قد تكون التعديالت أخطاء مطبعية أو تعديالت تعريفية أو مشكالت قد تؤثر على دالالت في األنطولوجيا.

يمثــل هــذا اإلعــالن خطــوة كبيــرة إلــى األمــام فــي تطــور اإلطــار الببليوجرافــي. ومــع تطــوره  ســيصبح أكثــر توافًقــا مــع 

 للمجتمــع الــذي تخدمــه ، فإنــه يفــي بوعــده ليصبــح معياًرا 
ً
أفضــل املمارســات للبيانــات املترابطــة وأكثــر اســتجابة

دولًيــا حقيقًيــا الســتبدال صيــغ مــارك.

افية )فربر( 3 - املتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجر
Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR(

مقدمة :

يتضمن العنصر التالي نظرة تعريفية حول تقرير املتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافية )فربر( الصادر 

عــام 1998 مــن منظمــة األفــال والــذي تلتــه عــدة تقاريــر أخــرى لدعــم وتكامــل تقريــر فربــر وتتمثــل هــذه التقاريــر 

فــي: تقريــر املتطلبــات الوظيفيــة للبيانــات االســتنادية )FRAD( وتقريــر املتطلبــات الوظيفيــة لبيانــات االســتناد 

للموضوعــات  )FRSAD( ثــم تقريــر النمــوذج املرجعــي املكتبــي لإلفــال )LRM	IFLA( والــذي قامــت منظمــة اإلفــال 

بإعــادة تســميته فــي عــام 2017 ، وتقريــر نمــوذج مفاهيمــي للمعلومــات الببليوجرافيــة ذات الصلــة بالدوريــات 

سلســلة )PRESSoo( وتقريــر فربــر كائنــي التوجــه )FRBRoo( والصــادر فــي ديســمبر 2016 
ُ
وغيرهــا مــن املصــادر امل

وكل هــذه التقاريــر داعمــة إلــى تحقيــق املتطلبــات الوظيفيــة للتســجيالت الببليوجرافيــة واالســتنادية وتحقيــق 

أق�ضــى رضــا للمســتفيد مــن أجــل إيجــاد أو العثــور أو االختيــار أو الحصــول علــى املــوارد التــي تتوافــق مــع معاييــر 

بحثــه، كمــا يســاعدنا التقريــر األخيــر )FRBROO( باالنفتــاح مــع مجتمــع املتاحــف والتعبيــر عــن مفهــوم عائلــة 

الفربــر ضمــن منهجيــة كائنــي التوجيــه بــدال مــن منهجيــة عالقــة الكيــان واســتغاللها مــن خــالل الســعي إلــى تحقيق 

رؤيــة مشــتركة ملؤسســات التــراث الثقافــي فيمــا يتعلــق بالنمذجــة واملعاييــر والتوصيــات واملمارســات. وفيمــا يلــي 

نســتعرض نظــرة شــاملة حــول تقريــر فربــر.

1/3 التعريف :

 Functional	 Requirements	 for )FRBR( الببليوجرافيــة   للتســجيلة  الوظيفيــة  املتطلبــات  يعــرف 

Records	Bibliographic بأنــه نمــوذج مفهومــي Conceptual  Model تــم تطويــره مــن قبــل االتحــاد الدولــي 

لجمعيات ومؤسسات املكتبات )IFLA( يركز على العالقة بين متطلبات مستخدمي التسجيالت الببليوجرافية 

بمعناه الواسع بحيث يشمل املستفيدين وموظفي املكتبات والناشرين واملوزعين والبائعين ومقدمي خدمات 

املعلومــات واملســتفيدين منهــا خــارج املجــال التقليــدي للمكتبــات والعالــم الببليوجرافــي، ويســمح هــذا النمــوذج 
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للبيانــات املســجلة فــي التســجيالت الببليوجرافيــة بــأن ترتبــط باحتياجــات املســتفيدين مــن هــذه التســجيالت 

ويحــدد هــذا النمــوذج الكيانــات الببليوجرافيــة، وخصائصهــا والعالقــات فيمــا بينهــا، ويرتبــط كل ذلــك باملهــام 

التــي يقــوم بهــا املســتفيدون فــي الفهــرس. 

ويمكن القول بأن املتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافية هو نموذج يصف تجميع الكيانات املختلفة 

فــي املحيــط الببليوجرافــي وترتيبهــا فــي شــكل هرمــي مــع إيضــاح العالقــة الببليوجرافيــة بيــن الكيانــات املختلفــة 

داخــل التســجيالت. وذلــك مــن أجــل مواكبــة النمــو املســتمر للنشــر واإلنتــاج الفكــري، باإلضافــة إلــى الحاجــة إلــى 

اســتيعاب التغييــر الناتــج عــن ظهــور أشــكال جديــدة عــن طريــق النشــر اإللكترونــي، وظهــور شــبكات الوصــول إلــى 

مصــادر املعلومــات. فهــو يعمــل علــى تنظيــم الحصــول علــى املــواد التقليديــة والكيانــات الرقميــة الكائنــة داخــل 

الوصــف الببليوجرافــي لتحقيــق الضبــط الببليوجرافــي املطلــوب.

2/3 الخلفية التاريخية :

تعــد الفهرســة عصــب العمــل فــي املكتبــات وغيرهــا مــن مرافــق املعلومــات، إذ ال يمكــن الوصــول إلــى مصــادر 

املعلومــات التقليديــة أو اإللكترونيــة دون االعتمــاد علــى أدوات أو وســائل اســترجاع فعالــة تتضمــن وصفــا 

وتنظيمــا لهــذه املصــادر. وتعــد أنشــطة الفهرســة املعياريــة وإنشــاء الفهــارس مــن أقــدم أنشــطة املكتبــات ومراكــز 

املعلومــات املعروفــة فــي الوقــت الحالــي؛ وقــد شــهدت تلــك األنشــطة املعياريــة العديــد مــن التطــورات التــي كانــت 

نابعــة مــن االســتخدام الفعلــي ألدواتهــا املعياريــة )مثــل قواعــد الفهرســة( ملبيــة فــي ذلــك االحتياجــات املتجــددة 

للمكتبات ومقدمة حلول للمشكالت املتزايدة التي تواجهها. إذ أصبح من املؤكد عدم جدوى من صدور طبعة 

 ،)AACR( املعروفــة بـــ   Anglo-American	Cataloging	Rules ثالثــة مــن القواعــد األنجلــو أمريكيــة للفهرســة

حيــث بــدأ االتحــاد الدولــي لجمعيــات ومؤسســات املكتبــات )اإلفــال( منــذ مــا يقــرب مــن خمســون عامــا إعــادة 

النظــر فــي نظريــة الفهرســة علــى املســتوى الدولــي وتمثلــت أولــى النتائــج فــي مجموعــة مــن مبــادئ الفهرســة املتفــق 

عليهــا دوليــا مــن خــالل املشــاركة فــي مؤتمــر دولــي عقــد فــي باريــس  عــام 1961 عــرف باســم »مبــادئ باريــس«، ثــم 

صــدر مــرة أخــرى عــام 2009 بعنــوان مبــادئ الفهرســة« وأطلــق اإلصــدار األخيــر منــه عــام 2016 مــع مراجعــات 

فهــرس، وتنطبــق علــى 
ُ
ثانويــة 2017 ويهــدف اإلصــدار األخيــر إلــى تطويــر رمــوز الفهرســة  والقــرارات التــي يتخذهــا امل

البيانــات الببليوجرافيــة والتقنيــن وغيرهــا مــن قواعــد البيانــات التــي أسســها املكتبيــون، كمــا يهــدف إلــى تقديــم 

منهــج ُمتســق للفهرســة الوصفيــة واملوضوعيــة للمصــادر الببليوجرافيــة بجميــع أنواعهــا. وعلــى الصعيــد اآلخــر 

صــدرت الطبعــة األولــى مــن قواعــد الفهرســة األنجلــو أمريكيــة عــام 1967، ثــم عقــد االجتمــاع الدولــي لخبــراء 

الفهرســة فــي كوبنهاجــن عــام 1969 الــذي تبنــى قــرارا بتأســيس املعاييــر الدوليــة للوصــف الببليوجرافــي، وأدى 

ذلــك لظهــور التقنيــن الدولــي للوصــف الببليوجرافــي )تــدوب( لوصــف املنفــردات والــذي نشــر عــام 1971. وتوالــى 

ظهــور سلســلة تدوبــات )ISBNs( التــي كانــت األســاس لظهــور العديــد مــن تقنيــات الفهرســة ، وصــدرت الطبعــة 

الثانيــة مــن قواعــد الفهرســة األنجلــو أمريكيــة عــام 1978، ومنــذ هــذا العــام كانــت »لجنــة التوجيــه املشــترك 
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ملراجعــة القواعــد )AACR )JSC	of	Revision	for	Committee	Steering	Joint تصــدر مراجعــات وتحديثــات 

 إلصــدار طبعــة ثالثــة مــن هــذا التقنيــن الشــهير 
ً
للطبعــة الثانيــة كان آخرهــا تحديثــات 2005، وذلــك اســتعدادا

للفهرســة، إال أن »لجنــة التوجيــه املشــترك« رأت أن نقــاط الضعــف فــي الطبعــة الثانيــة مــن )AACR2( لــن يتــم 

التغلــب عليهــا بإصــدار طبعــة جديــدة، وإنمــا هنــاك حاجــة ملحــة إلصــدار تقنيــن جديــد، وقــد تزامــن هــذا التفكيــر 

مــع إصــدار )اإلفــال  IFLA( للنمــوذج املفاهيمــي واملعــروف باملتطلبــات الوظيفيــة للتســجيلة الببليوجرافيــة 

Records	Bibliographic	for	Requirements	Functional املعــروف بالحــروف االســتهاللية )FRBR(، والــذي 

استغرق إعداده من عام 1991 حتى 1997 من جانب مجموعة من الخبراء واالستشاريين، بهدف وضع إطار 

عمــل ينــص بوضــوح ودقــة علــى املعلومــات التــي ينبغــي أن تقدمهــا التســجيلة الببليوجرافيــة لتلبيــة احتياجــات 

املســتفيدين. حيــث أنــه فــي تلــك الفتــرة تغيــرت البيئــة التــي تعمــل خاللهــا معاييــر الفهرســة، وقــد ســاهم هــذا فــي 

تطويــر واســتحداث نظــم آليــة ونمــو لقواعــد البيانــات علــى نطــاق وطنــي ودولــي مــن خــالل التســجيالت املشــتركة 

واملســاهمة فــي برامــج الفهرســة التعاونيــة، وقــد شــكلت هــذه البيئــة خلفيــة لنــدوة اســتوكهولم التــي عقــدت عــام 

1990 حول التسجيالت الببليوجرافية تحت رعاية قسم الضبط الببليوجرافي العالمي باإلفال وبرنامج مارك 

الدولــي )UBCIM(، حيــث أكــدت هــذه النــدوة علــى الحاجــة إلــى خفــض تكلفــة الفهرســة، وأقــرت بضــرورة تلبيــة 
احتياجات املستفيدين، كما أكدت على أن جدوى برامج الفهرسة املشتركة تتطلب معيارا متفق عليه ملستوى 

التســجيلة، ونتيجــة لذلــك اعتمــدت تســع قــرارات مــن أهمهــا التكليــف بدراســة لتحديــد املتطلبــات الوظيفيــة 

للتســجيلة الببليوجرافية، والتوصية بمســتوى أسا�ضــي من وظائف ومتطلبات البيانات األساســية للتســجيلة 

الببليوجرافيــة، وقــد أقــرت اختصاصــات هــذه الدراســة مــن قبــل اللجنــة الدائمــة املنبثقــة عــن قســم الفهرســة 

باإلفــال فــي ســبتمبر 1992 بمؤتمــر اإلفــال املنعقــد فــي نيودلهــي، وقــد تــم تعييــن أعضــاء مجموعــة الدراســة مــن قبــل 

قســم الفهرســة والتصنيــف والتكشــيف، وفــي خريــف عــام 1995 أتمــت مجموعــة الدراســة مشــاوراتها املطولــة 

بشأن التقرير املبدئي، وفي مايو 1996 تم إرسال التقرير املبدئي إلى أعضاء قسم الفهرسة باإلفال واملتطوعين 

ملراجعتــه والتعليــق عليــه، وفــي فبرايــر 1997 اجتمعــت مجموعــة الدراســة ملناقشــة التعليقــات علــى التقريــر 

، وتــم إدراج املراجعــات النهائيــة علــى التقريــر، وقــدم هــذا التقريــر إلــى اللجنــة 
ً
املبدئــي الــذي تــم مراجعتــه دوليــا

الدائمة املنبثقة عن قســم الفهرســة باإلفال وذلك من خالل املؤتمر63 لالتحاد الدولي لجمعيات ومؤسســات 

املكتبــات املنعقــد فــي كوبنهاجــن عــام 1997، وقــد أقــرت اللجنــة الدائمــة التقريــر النهائــي مــن خــالل اجتماعهــا فــي 

الخامــس مــن ســبتمبر 1997.

3/3 حاجة مجتمع املكتبات العربي لتطبيق نموذج فربر :

إن بيئــة املكتبــات تحتــاج إلــى تطبيــق هــذا النهــج فــي ظــل وجــود مجموعــة مــن التحديــات املمثلــة فــي التغييــر في بيئة 

املعلومــات وظهــور التكنولوجيــات الجديــدة والــذكاء الصناعــي والــذي جعــل مــن لآللــة منطــق وطريــق للتفكيــر، 

فجعلــت بعــض املعلومــات الــذي يحتاجهــا الباحــث تــرد إليــه دون طلبــه، كمــا ظهــر نهــج جديــد من تنظيم املعرفة 
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وتغيــر فيــه ســلوك املســتفيدين والــذي يعتمــد علــى محــركات البحــث للحصــول علــى املعلومــات، وأصبــح هــو 

الطريق األول الذي يسلكه عند البحث عن أي معلومة؛ نظرا لعدم تقديم الدعم الكامل من فهارس املكتبات 

للمستفيدين في عملية البحث، وفشلها في إثراء قيمة البيانات الببليوجرافية، والعرض غير الكافي للعالقات 

بيــن الكيانــات الببليوجرافيــة، وعلــى وجــه الخصــوص العالقــات بيــن كتــب التــراث واملخطوطــات العربيــة، فهــي 

نــوع مــن األوعيــة متعــددة العالقــات، فنجــد للكتــاب الواحــد أشــكال متعــددة )رد ونقــد وشــرح وتهذيــب وترتيــب 

وحاشية وذيل وتقرير(، فخصائص هذه الكتب تحتاج إلى نهج جديد في إظهار الجوانب املرتبطة بها؛ لذا ومع 

هــذا التنــوع فــي أوعيــة املعلومــات. فــإن املســتخدم العربــي فــي حاجــة إلــى معرفــة العالقــات التــي ترتبــط بوســائط 

املعلومات املختلفة، وبالتوازي مع هذا التطور في  التكنولوجيا ونقل املعلومات واألحداث بالصوت والصورة  

وقــع أيضــا تطــور كبيــر فــي مصــادر املعلومــات ووســائط تخزينهــا والســعة التخزينيــة التــي أصبحــت غيــر محــدودة 

تقريبا والتي أصبحت تقاس بتيرابايت وكذلك تطورت أقراص التخزين فوجدنا أقراص الشعاع األزرق أو ما 

تســمى ببلــو-راي ذات الســعة التخزينيــة الهائلــة وأقــراص الــدي فــي دي ووحــدات الذاكــرة الوميضيــة... إلــخ؛ لــذا 

فــكل هــذه التطــورات جعلــت األرض ممهــدة الســتقبال الفلســفة الجديــدة مــن بنــاء فهــارس املكتبــات فــي قالبهــا 

الجديــد.

4/3 مهام املستفيد :

نمــوذج املتطلبــات الوظيفيــة للتســجيلة الببليوجرافــي )فربــر FRBR( مبنــي علــى مهــام املســتفيد وهــي األنشــطة 

التــي يقــوم بهــا املســتفيد لتلبيــة احتياجاتــه مــن البيانــات الببليوجرافيــة وقــد حــدد النمــوذج أربــع مهــام أساســية 

للمســتفيد وهــي :
Find                    اإليجاد -

Identify             التعريف -
Select               االختيار -

 Obtain or acquire             االقتناء أو الطلب -

ويتضمن »اإليجاد« في تحقيق معيار البحث الذي يصوغه املستفيد من خالل سمة أو عالقة لكينونة معينة. 

ويمكن رؤية ذلك من خالل الجمع بين األهداف التقليدية للفهرس في اإليجاد والتجميع ويمكن »التحديد« 

املســتفيد مــن تأكيــد حصولــه علــى مــا يبحــث عنــه والتمييــز  بيــن املــوارد املختلفــة ويتضمــن »االختيــار« تحقيــق 

متطلبــات املســتفيد بمــا لــه عالقــة باملحتــوى أو الشــكل املــادي ... إلــخ أو لرفــض كينونــة ال تتناســب واحتياجــات 

املســتفيد. ويمكن »الحصول« املســتفيد من الحصول على كينونة من خالل الشــراء أو االســتعارة ، ... إلخ أو 

الوصول إليها إلكترونيا من بعد، وإضافة إلى ذلك فإن فربر يدرك أهمية التمكن من التجوال، حيث بإمكاننا 

إضافــة مهــام أخــرى وثيقــة الصلــة بمســتفيدين محدديــن، نحــو املهــام املتعلقــة بــإدارة الحقــوق أو جمعيــات 
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الحمايــة. وتعــزز مهــام املســتفيدين مــن هــذه األهــداف التقليديــة للفهــرس، كمــا شــرحها كتــر فــي 1876 لتمكيــن 

املســتفيد مــن إيجــاد األعمــال وتنظيمهــا .

5/3 التكوين :

يتكون نموذج املتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافي )فربر FRBR( بشكل عام من العناصر التالية :

Entities   الكيانات  •

 Attributesخصائص وسمات الكيانات  •

 Relationshipsالعالقات الببليوجرافية  •

: Entities الكيانات 
، ويمكــن أن تكــون 

ً
 فريــدا

ً
تعريــف الكيانــات : هــي أشــياء ذات وجــود مــادي مســتقل يمكــن تحديدهــا تحديــدا

أشياء مادية مثل : سيارة، منزل، خدمة، ... إلخ. وينظر إليها على أنها أسماء مثل : أسماء األشخاص، واألماكن 

والحيوانــات، وينبغــي لــكل كيــان مجموعــة مــن الخصائــص )Attributes( التعريفيــة الفريــدة.

 يحتوى النموذج على مجموعة من الكيانات مقسمة إلى ثالث مجموعات :

: Attributes خصاص وسمات الكيانات

ترتبــط الكيانــات املحــددة فــي النمــوذج بمجموعــة مــن الخصائــص والســمات التــي تمثــل وســيلة املســتخدم 

للحصــول علــى معلومــات عــن كيــان معيــن.

: Relationships Bibliographic افية العالقات الببليوجر

( أو أكثر. أو بمعنى آخر تعني 
ً
تعريف العالقات Relationships : هي عبارة عن الربط بين كيانين )اسمين مثال

االتصال واالرتباط بين اثنين أو أكثر من األوعية الببليوجرافية.

4. املتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية )فراد( 

Functional Requirements for Authority Data (FRAD(

مقدمة :

قام االتحاد الدولي لجمعيات املكتبات ومؤسساتها IFLA  بإنشاء مجموعات عمل للتسجيالت الببليوجرافية، 

والبيانــات االســتنادية لألســماء، والبيانــات االســتنادية للموضوعــات. تكــون مهمتهــا األساســية إعــداد نمــاذج 

مفاهيميــة تحــدد املتطلبــات الوظيفيــة للتســجيالت الببليوجرافيــة واالســتنادية، إلــى جانــب تولــى مهمــة مراجعة 

هــذه النمــاذج وتحديثهــا وصيانتهــا، وإعــداد املوجــزات اإلرشــادية، واألدلــة التفســيرية التــي تســاعد فــي تطبيــق 

هذه النماذج وتشــجيع اســتخدامها. وفيما يلي ســيتم التعريف بجماعة العمل الخاصة باملتطلبات الوظيفية 

للبيانــات االســتنادية، وأهــداف إصــدار نمــوذج FRAD  وكياناتــه وخصائصهــا والعالقــات فيمــا بينهــا واملهــام التــي 

يحققهــا املســتفيد مــن خاللــه.
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1/4 مجموعة عمل املتطلبات الوظيفية والترقيم للتسجيالت االستنادية :

	 Functional في أبريل 1999 تأسست مجموعة عمل املتطلبات الوظيفية والرقمية للتسجيالت االستنادية

)Records )FRANAR	Authority	of	Numbering	and	Requirement مــن قبــل اإلفــال، وذلــك مــن خــالل 

قســم الضبــط الببليوجرافــي العالمــي، وبرنامــج مــارك العالمــي، وفــي عــام 2003 تــم التحــاق مؤسســة إلينــاس 

للمعاييــر الببليوجرافيــة ضمــن مســئولية مجموعــة العمــل لـــ FRANAR إضافــة إلــى املكتبــة البريطانيــة كهيئــة 

مســؤولة.

: FRNAR 2/4 مهام مجموعة العمل

-  التعريــف باملتطلبــات الوظيفيــة للتســجيالت االســتنادية، الســتكمال العمــل الــذي بــدأ للنظــم الببليوجرافيــة 

FRBR وهــو املتطلبــات الوظيفيــة للتســجيالت الببليوجرافيــة

-  دراسة جدوى إعداد رقم دولي موحد للبيانات االستنادية ISADN من حيث استخدامه واملستفيدين منه، 

وتحديــد أنــواع التســجيالت االســتنادية التــي يصلــح لهــا، كذلــك دراســة هيكلــة األرقــام وطبيعــة إدارتهــا الالزمــة 

لذلــك.

-  العمل مع املجموعات األخرى املهتمة بامللفات االستنادية وأن تكون IFLA  بمثابة نقطة االتصال الرسمية 

بيــن هــذه املجموعات

3/4 التعريف والهدف من فراد :

يعتبــر فــراد نمــوذج مفاهيمــي  يحــدد الكيانــات، ويوضــح العالقــات بيــن هــذه الكيانــات مــن خــالل الرســومات، 

والغــرض منــه تقديــم إطــار للمتطلبــات الوظيفيــة للبيانــات االســتنادية الالزمــة لدعــم الضبــط االســتنادي ســواء 

على املستوى املحلي أو الدولي، وكذلك للمساعدة في تقييم إمكانية املشاركة واالستخدام للبيانات االستنادية 

دوليــا، داخــل مجــال املكتبــات وخارجهــا. وهــو يتمركــز حــول املســتخدمين، وأن يضــع فــي التســجيالت االســتنادية 

البيانات التي يحتاجها املستفيدون من تلك التسجيالت واملستفيدون هنا هم منشئو التسجيلة االستنادية، 

واملســتفيدون النهائيــون مــن خدمــات املكتبــات ودور الوثائــق واألرشــيف.

4/4 مهام املستفيد في نموذج فراد :

مهام املستفيد محددة في أربعة مهام تمثل على النحو اآلتي:

- يجــد =  Find : أي أن يجــد املســتفيد كيــان مــا، أو مجموعــة كيانــات تقابــل املعاييــر املحــددة ســلفا )ويعنــى 

ذلــك أن يجــد املســتفيد إمــا كيــان واحــد، أو عــدة كيانــات عــن طريــق اســتخدام خاصيــة أو عنصــر بيانــات مــا، أو 

مجموعة من عناصر البيانات أو العالقات لهذا الكيان وفقا ملعايير البحث(؛ أو أن يستكشف عالم الكيانات 
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الببليوجرافيــة باســتخدام هــذه الخصائــص والعالقــات.

- يحــدد =  Identify : أي يحــدد أو يعــرف املســتفيد كيــان مــا )أي للتأكــد مــن أن الكيــان الــذي حصــل عليــه 

هــو الكيــان الــذي بحــث عنــه، أو التمييــز بيــن كيانيــن أو أكثــر لهمــا نفــس الخصائــص(، أو لتصحيــح شــكل االســم 

املســتخدم كنقطــة إتاحــة مقيــدة.

- يؤطــر = Contextualize : أي أن يضــع الشــخص، أو الهيئــة، أو العمــل، الــخ فــي إطــاره أو ســياقه، ويوضــح 

العالقة بين شخصين، أو هيئتين أو أكثر، أو لتوضيح العالقة بين شخص ما وهيئة، الخ، واالسم الذي يعرف 

بــه الشــخص أو الهيئــة )علــى ســبيل املثــال االســم الدنيــوي فــي مقابــل االســم الدينــي(.

- يبــرر =  Justify : أي توثيــق الســبب الــذي مــن أجلــه اختــار من�ضــئ البيانــات االســتنادية االســم، أو شــكل االســم 

الــذي وضعــت تحتــه نقطــة اإلتاحــة املقيــدة.

5/4 التكوين :

يتبــع نمــوذج فــراد نمــط كيــان – عالقــة )Entity-Relationship(، وهــو طريقــة فــي نمذجــة قواعــد البيانــات 

تســتخدم لتنتــج نمــوذج مــن بيانــات دالليــة لنظــام مــا، ويمكــن تعريــف الكيانــات Entities  بصفــة عامــة بأنهــا 

، ويمكــن أن تكــون أشــياء ماديــة، كذلــك فــإن 
ً
 فريــدا

ً
أشــياء ذات وجــود مــادي مســتقل، يمكــن تحديدهــا تحديــدا

 )مثــل أســماء األشــخاص، واألماكــن، والحيوانــات الــخ(، وينبغــي أن 
ً
الكيانــات ينظــر إليهــا علــى أنهــا أســماء أيضــا

)Relationships( « أمــا »العالقــات ،
ً
 فريــدا

ً
يكــون لــكل كيــان مجموعــة مــن الخصائــص التــي تحــدده تحديــدا

فهي عبارة عن الربط بين كيانين )اسمين مثال(، أو أكثر، ويعبر عنها عادة باألفعال في الرسومات، مثل : يؤدى، 

يطبــق، يعــدل، يضبــط إلــخ.

وقد اعتمد نموذج كيان- عالقة  )model	Entity-relationship( في بنائه على ركيزتين أساسيتين هما :

: نمــوذج الكيانــات – العالقــات التــي يشــتمل علــى كيانــات، وخصائــص لهــذه الكيانــات، والعالقــات بيــن 
ً
أوال

الكيانــات.

 ،)Find( ربط الخصائص والعالقات لهذه الكيانات بمهام املستفيد الذي حددها النموذج في أن : يجد : 
ً
ثانيا

)Justify( ويبرر Contextualize ويؤطر ، )Identify( ويحدد

5 املتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية املوضوعية )فرساد(

Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD( 

مقدمة :

لقد تكونت مجموعة عمل املتطلبات الوظيفية للتسجيالت االستنادية املوضوعية )FRSAR ( في عام 2005 

، وكانت مجموعة العمل الثالثة لإلفال لعائلة FRBR والتي تناقش املوضوعات املتعلقة بالبيانات االستنادية 

الخاصــة باملوضــوع، والتــي تبحــث فــي االســتخدامات املباشــرة وغيــر املباشــرة للبيانــات االســتنادية للموضــوع 
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بواســطة مجموعــة كبيــرة مــن املســتخدمين. ومــن وقــت تشــكيل مجموعــة العمــل FRSAR، كان يبــدو أن هنــاك 

اتفاق عام في مجتمع أبحاث فربر على إعادة النظر في كيانات املجموعة 3، وفي البداية كانت مجموعة العمل 

FRSAR  تفكــر ببســاطة فــي تعزيــز النمــوذج الحالــي اســتناًدا إلــى كيانــات  املجموعــة الثالثــة مــن نمــوذج فربــر ، 

ومناقشــات مطولــة حــول مــا يجــب إضافتــه؛ حيــث قامــت بالتحقيــق فــي أســاليب النمــاذج الحاليــة األخــرى، 

والتــي تشــمل علــى : نمــوذج >indecs<، وأوجــه رانجاناثــان، والقائمــة البراغماتيــة للكيانــات التــي طورهــا باحثــان 

إيطاليان هما )بويزا وجيريني( في 2002. وقد تمثلت هذه النماذج مراجع قوية ملراجعة نموذج فربر املفاهيمي. 

وقامت مجموعة العمل بتحليل ومناقشــة الحلول املمكنة بناًء على كل نموذج من النماذج الســابقة القتراح 

نمــوذج جديــد.

 مــن النمــاذج املســتندة إليهــا يمكــن أن تكــون عامليــة بمــا يكفــي لتعكــس 
ً
ومــع ذلــك وجــدت مجموعــة العمــل أن أيــا

احتياجــات البيانــات االســتنادية للموضــوع اليــوم، مــع األخــذ فــي االعتبــار املجــاالت املختلفــة وأدوات الوصــول 

إلى املوضوعات بشكل خاص. وبحلول عام 2007 قامت مجموعة العمل FRSAR  بالتركيز على تطوير نموذج 

 aboutness  »مفاهيمــي جديــد لكيانــات املجموعــة الثالثــة فــي إطــار نمــوذج فربــر باعتبارهــا ترتبــط بــال »عــن

لألعمــال. وفــي هــذا اإلطــار  ارتبطــت جميــع نقــاط الوصــول املقيــدة باملجموعــات الثالثــة )علــى النحــو املحــدد فــي 

نمــوذج فربــر املفاهيمــي( والتــي لديهــا القــدرة علــى أن تكــون موضوعــا للعمــل. وبمعنــى آخــر ، يمكــن لــكل كيانــات 

املجموعــة األولــى والثانيــة والثالثــة أن تكــون لهــا عالقــة »بموضــوع« مــع العمــل.

1/5 مهام املستفيد في نموذج فرساد :

ركزت املجموعة الفرعية ملهام املستفید على دراسات املستفید وتحديد مهامه. يضم املستفيدون من بيانات 

االســتناد للموضوعات، إخصائي املعلومات القائمين على إنشــاء وصيانة البيانات االســتنادیة للموضوعات، 

وأخصائــي املعلومــات القائميــن علــى إنشــاء وصيانــة امليتاداتــا، واملســتفيدين الوســيطين والنهائييــن الذيــن 

يبحثــون عــن املعلومــات إلشــباع حاجاتهــم املعلوماتيــة. وقــد تحــددت املتطلبــات الوظيفيــة للبيانــات االســتنادیة 

للموضوعــات فــي إطــار العالقــة باملهــام العامــة التاليــة والتــي يقــوم بهــا املســتفيدون.

يجد : موضوع واحد أو أكثر و/أو تسمياته، التي تتفق مع املعيار الذي وضعه املستفید، وما استخدمه من

خصائص وعالقات.

يحدد : موضوع واحد أو أكثر و/أو تسمياته اعتمادا على خصائصه أو عالقاته )أي التفريق بين موضوعين أو 

أكثر أو تسمياتها )التي تشترك في السمات نفسها، وللتأكد من أن املوضوع أو التسمية املناسبة تم إيجادها(

يختار : موضوع و/أو تسميته يناسب حاجات املستفید )أي لالختيار أو للرفض طبقا ملتطلبات املستفید

واحتياجاته(

يستكشــف : العالقات بين موضوعات و/أو تســمياتها )على ســبيل املثال الستكشــاف العالقات من أجل فهم 
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بنيــة مجــال موضوعــي معيــن ومصطلحاتها.
2/5 مجموعات فرساد :

اقترحــت املجموعــة الفرعيــة ملجموعــة FRSAR نموذًجــا مفاهيمًيــا أكثــر تجريــًدا وقدمتــه فــي مؤتمــر اإلفــال لعــام 

2007. كمــا هــو موضــح فــي النقــاط التاليــة :
1/2/5 يؤكد هذا النموذج إحدى العالقات األساسية املعرفة في FRBR )عمل يكون له موضوع(

ثيمة / ثيمة بيكون موضوع للعمل.

- الثيمة : أي كيان يستخدم كموضوع للعمل.

تتضمن أي كيانات فربر في املجموعة األولى والثانية ويضاف عليها )املفهوم والحدث وال�ضيء واملكان( 

2/2/5 يقتــرح النمــوذج أيًضــا عالقــة جديــدة  وهــي عالقــة الثيمــة بالتســمية أي ثيمــة بيكــون لهــا تســمية / 

والتســمية هــي اســم لثيمــة 

- التســمية : أي عالمــة أو تسلســل مــن العالمــات )ألفــا رقمــي أو رمــوز أو أصــوات ... إلــخ( يعــرف بــه املوضــوع، أو  

يشــير إليــه، أو يخاطــب بــه. مثــل  ”الصــالة” أو ”∞,” أو ”595.733.” 

3/2/5 عالقة العمل بالثيمة

عالقة »متعدد إلى متعدد » Many	to	Many : أي عمل يكون له ثيمة أو أكثر، و أي ثيمة ربما تكون موضوعا 

لواحــد أو أكثــر مــن األعمال.

4/2/5عالقة الثيمة بالتسمية

عالقــة متعــدد إلــى متعــدد Many	to	Many : أي ثيمــة يكــون لهــا أكثــر مــن تســمية. والتســمية ربمــا تكــون تســمية 

ألكثــر مــن ثيمــة واحــدة وذلــك فــي إطــار اللغــات الطبيعــة أو املفــردات املختلفــة.

-  في املصطلحات املقيدة ينبغي أن يكون للتسمية )ثيمة( واحدة فقط. 

5/2/5 الخصائص 

- خصائص الثيمة وتشمل :
• نوع الثيمة 

هــي الفئــة التــي تنتمــي إليهــا ثيمــة مــا فــي ســياق نظــام معيــن لتنظيــم املعرفــة. ففــي تطبيــق معيــن يمكــن أن تنظــم 

ثيمــات وفقــا للفئــة أو النــوع أو الصنــف، فعلــى ســبيل املثــال فــي بعــض التطبيقــات يمكــن أن تســتخدم كيانــات 

فربــر األصليــة )عمــل، تعبيــرة ... إلــخ( كأنــواع . أي كيــان حــدد فــي فربــر وفــراد يمكــن اعتبــاره كنــوع للثيمــة كمــا أن 

خصائــص ستســخدم كمــا هــي ، وفــي تطبيقــات أخــرى يمكــن تطبيــق أنــواع أخــرى مــن األنــواع 
• تبصرة النطاق 
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هي نص يصف و / أو يعرف الثيمة أو يحدد مجالها ضمن نظام استنادي معين للموضوعات.
- خصائص التسمية 

الفئة التي تنتمي إليها التسمية معرف، اسم مضبوطنوع التسمية

الخطة
الخطة التي أنشئت فيها هذه التسمية مثل : قوائم رؤوس املوضوعات ، املكانز 

، نظم التصنيف ، قوائم استناد األسماء 

املصدر الذي وجدت به التسمية املصدر 

نوع البيانات التي تعبر عن التسمية ) هجائي رقمي  ، صوت ، رسم( تمثيل التسمية 

اللغة التي التعبير عنها في التسمية اللغة 

الخط الذي استخدم في التعبير عن التسمية خط التسمية 

القاعدة أو النظام أو املعيار املستخدم لتقديم التسمية بتمثيل مختلفخط التحويل 

شكل التسمية 
تمثــل املعلومــات اإلضافيــة التــي تســاعد فــي تفســير التســمية مثــل اســم كامــل – 

اختــص

املدة الزمنية التي استخدم أو يستخدم فيها أو كان صالًحا فيها زمن صالحية التسمية 

الجمهور
املجتمــع أو مجموعــة املســتفیدین الذیــن یعتبــرون التســمیة الشــكل األفضــل 

لھــم

مقترحة – مقبولة – معطلة حالة التسمية 

3/5 العالقات  :
عالقة الثيمة بالثيمة

- العالقــة الهرميــة : تعبــر عــن العالقــة العلويــة أو الفرعيــة للمصطلحــات وتكــون تبادليــة، ومــن أنواعهــا : عالقــة 

الشــمول وعالقــة الجــزء / الــكل . 

وفي عالقة الشمول نجد أن املصطلح الشامل )العريض( يمثل طائفة مفاهيم، أما املفهوم املعبر عنه بواسطة 

 عضو من أعضائها . 
ً
مصطلح مخصص )ضيق( فإنه دائما

وعالقــة الجــزء / الــكل نجــد أن »الــكل« يأخــذ املصطلــح العريــض فــي طائفــة أشــياء أو مفاهيــم، أمــا ال�ضــئ أو 

املفهــوم املعبــر عنــه بواســطة مصطلــح ضيــق، فإنــه يمثــل أحــد أجزائهــا ، وعلــى ذلــك فاملصطلــح املخصــص هنــا 

جــزء مــن املصطلــح العــام . 

- العالقــة الترابطيــة : تســتخدم هــذه العالقــة لتغطيــة العالقــات األخــرى بيــن املصطلحــات املتصلــة ببعضهــا 

البعض اتصاال وثيقا غير العالقات الهرمية ويشترط في العالقات الترابطية أن ال تكون تحت الهرمية الواحدة 
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أي أن تكــون بيــن الهرميــات املختلفــة.
- السبب واألثر، التدريس مرتبط التعليم.

- العالقة الوراثية، أي �ضئ خلف ل�ضئ آخر مثل : األب مرتبط األبن .

- عالقة الوسيلة، مثل : النقل مرتبط العربات .

- عالقة املادة ، أي �ضئ هو املادة صنع منها �ضئ أخر ، مثل : الكتب مرتبط الورق
- عالقة تسمية بتسمية

- التكافــؤ أو التســاوي : تعبــر عــن العالقــة بيــن املصطلحــات املفضلــة واملصطلحــات غيــر املفضلــة حيــث يكــون 

هنــاك مصطلحــان أو أكثــر يشــيران إلــى املفهــوم نفســه ويمكــن أن يحــدد املترادفــات وأشــباها واملفــردات البديلــة.  

خاتمة :

بدأنا في الفصل األول بتقديم مدخل إلى تنظيم املعلومات مستعرضين أحدث قواعد الوصف الحديثة »وام« 

RDA، ثم مبادرة اإلطار الببليوجرافي الجديدة ومدى أهميته في الوقت الحالي مع التطورات التكنولوجية التي 
تحيــط بمجــال املكتبــات. وبعــد ذلــك تطرقنــا إلــى النمــاذج املفاهيميــة الثالثــة بهــدف تقديــم األســاس النظــري 

.  وتقــدم هــذه النمــاذج املفاهيميــة 
ً
املنطقــي لفهــم العالــم الببليوجرافــي مــن خــالل لغــة شــائعة معتــرف بهــا عامليــا

املكونات املفتاحية للبيانات الببليوجرافية واالستنادية التي تمثل هذا العالم الببليوجرافي من خالل تحديد 

للكيانــات والخصائــص والعالقــات بينهــا فــي إطــار ربطهــا بتحقيــق مهــام املســتفيد وتمكينــه مــن استكشــاف هــذا 

الكــون واكتشــاف مصــادر املعلومــات والوصــول إليهــا والحصــول عليهــا. وهــذه املقدمــة مهمــة لفهــم العالقــات 

الببليوجرافيــة التــي ســنفصل فيهــا فــي الفصــول القادمــة مــن خــالل تطبيــق عملــي علــى اإلنتــاج الفكــري العربــي 

وتشــعباته مــع تقديــم أمثلــة مــن الواقــع باســتخدام صيغــة مــارك 21.

36



37

الفصل الثاني :

افية :  املتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببلوجر
)فربر(

Functional Requirements for 
Bibliographic Records (FRBR(
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مقدمة :

يتضمــن الفصــل األول مــن الكتــاب نظــرة تعريفيــة حــول تقريــر املتطلبــات الوظيفيــة للتســجيلة الببليوجرافيــة 

)فربــر( الصــادر عــام 1998 مــن منظمــة األفــال والــذي توالتــه عــدة تقاريــر أخــرى لدعــم وتكامــل تقريــر فربــر، 

وتتمثل هذه التقارير في : تقرير املتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية )FRAD( وتقرير املتطلبات الوظيفية 

للبيانــات االســتنادية املوضوعيــة  )FRSAD( ثــم تقريــر النمــوذج املرجعــي املكتبــي لإلفــال )LRM	IFLA( والــذي 

قامــت منظمــة اإلفــال بإعــادة تســميته فــي عــام 2017، وتقريــر نمــوذج مفاهيمــي للمعلومــات الببليوجرافيــة ذات 

سلســلة )PRESSoo( وتقريــر فربــر كائنــي التوجــه )FRBRoo( والصــادر 
ُ
الصلــة بالدوريــات وغيرهــا مــن املصــادر امل

فــي ديســمبر 2016. وكل هــذه التقاريــر داعمــة لتحقيــق، املتطلبــات الوظيفيــة للتســجيالت الببليوجرافيــة 

واالستنادية وتحقيق أق�ضى رضا للمستفيد من أجل اإليجاد أو العثور أو االختيار أو الحصول على املوارد التي 

تتوافــق مــع معاييــر بحثــه. كمــا يســاعدنا التقريــر األخيــر )FRBRoo( باالنفتــاح علــى مجتمــع املتاحــف والتعبيــر عــن 

مفهوم عائلة الفربر ضمن منهجية كائني التوجيه بدال من منهجية عالقة الكيان واستغاللها من خالل السعي 

إلــى تحقيــق رؤيــة مشــتركة ملؤسســات التــراث الثقافــي فيمــا يتعلــق بالنمذجــة واملعاييــر والتوصيــات واملمارســات . 

وفيمــا يلــي نســتعرض نظــرة شــاملة حــول تقريــر فربــر .

1 . التعريف :

 Functional	Requirements	for	Bibliographic                     يعرف املتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافية

Records بأنه نموذج مفهومي  Conceptual  Model تم تطويره من قبل االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات 

املكتبــات )IFLA( يركــز علــى العالقــة بيــن متطلبــات مســتخدمي التســجيالت الببليوجرافيــة بمعنــاه الواســع 

بحيــث يشــمل املســتفيدين وموظفــي املكتبــات والناشــرين واملوزعيــن والبائعيــن ومقدمــي خدمــات املعلومــات 

واملســتفيدين منهــا خــارج املجــال التقليــدي للمكتبــات والعالــم الببليوجرافــي، ويســمح هــذا النمــوذج للبيانــات 

املســجلة في التســجيالت الببليوجرافية بأن ترتبط باحتياجات املســتفيدين من هذه التســجيالت ويحدد هذا 

النمــوذج الكيانــات الببليوجرافيــة، وخصائصهــا والعالقــات فيمــا بينهــا، ويرتبــط كل ذلــك باملهــام التــي يقــوم بهــا 

املســتفيدون فــي الفهــرس. 

ويمكن القول بأن املتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافية هو نموذج يصف تجميع الكيانات املختلفة 

فــي املحيــط الببليوجرافــي وترتيبهــا فــي شــكل هرمــي مــع إيضــاح العالقــة الببليوجرافيــة بيــن الكيانــات املختلفــة 

داخــل التســجيالت. وذلــك مــن أجــل مواكبــة النمــو املســتمر للنشــر واإلنتــاج الفكــري، باإلضافــة إلــى الحاجــة إلــى 

اســتيعاب التغييــر الناتــج عــن ظهــور أشــكال جديــدة عــن طريــق النشــر اإللكترونــي، وظهــور شــبكات الوصــول إلــى 

مصــادر املعلومــات. فهــو يعمــل علــى تنظيــم الحصــول علــى املــواد التقليديــة والكيانــات الرقميــة الكائنــة داخــل 

الوصــف الببليوجرافــي لتحقيــق الضبــط الببليوجرافــي املطلــوب.

)FRBR(
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2. الخلفية التاريخية :

تعتبــر الفهرســة عصــب العمــل فــي املكتبــات وغيرهــا مــن مرافــق املعلومــات، إذ ال يمكــن الوصــول إلــى مصــادر 

  
ً
املعلومــات التقليديــة أو اإللكترونيــة دون االعتمــاد علــى أدوات أو وســائل اســترجاع فعالــة تتضمــن وصفــا

، لهذه املصادر.  وتعد أنشطة الفهرسة املعيارية وإنشاء الفهارس من أقدم أنشطة املكتبات ومراكز 
ً
وتنظيما

املعلومــات املعروفــة فــى الوقــت الحالــى؛ وقــد شــهدت تلــك األنشــطة املعياريــة العديــد مــن التطــورات التــي كانــت 

نابعــة مــن االســتخدام الفعلــي ألدواتهــا املعياريــة )مثــل قواعــد الفهرســة( ملبيــة فــى ذلــك االحتياجــات املتجــددة 
  للمشــكالت املتزايــدة التــي تواجههــا، إذ أصبــح مــن املؤكــد عــدم جــدوى مــن صــدور 

ً
للمكتبــات ومقدمــة حلــوال

طبعــة ثالثــة مــن القواعــد األنجلــو أمريكيــة للفهرســة Rules	Cataloging	Anglo-American   املعروفــة بـــ 

  ،
ً
)AACR2(، حيث بدأ االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات املكتبات )اإلفال( منذ ما يقرب من خمسين عاما

إعــادة النظــر فــي نظريــة الفهرســة علــى املســتوى الدولــي. وتمثلــت أولــى النتائــج فــي مجموعــة مــن مبــادئ الفهرســة 

 من خالل املشــاركة في مؤتمر دولي عقد في باريس  عام 1961 عرف باســم »مبادئ باريس«، 
ً
املتفق عليها دوليا

ثم صدر مرة أخرى عام 2009 بعنوان »مبادئ الفهرسة«.  وأطلق اإلصدار األخير منه عام 2016 مع مراجعات 

فهرس، وتنطبق على 
ُ
ثانوية 2017. ويهدف اإلصدار األخير إلى تطوير رموز الفهرسة  والقرارات التي يتخذها امل

البيانــات الببليوجرافيــة والتقنيــن وغيرهــا مــن قواعــد البيانــات التــي أسســها املكتبيــون، كمــا يهــدف إلــى تقديــم 

منهــج ُمتســق للفهرســة الوصفيــة واملوضوعيــة للمصــادر الببليوجرافيــة بجميــع أنواعهــا. وعلــى الصعيــد اآلخــر 

صــدرت الطبعــة األولــى مــن قواعــد الفهرســة األنجلــو أمريكيــة عــام 1967، ثــم عقــد االجتمــاع الدولــي لخبــراء 

 بتأســيس املعاييــر الدوليــة للوصــف الببليوجرافــي، وأدى 
ً
الفهرســة فــي كوبنهاجــن عــام 1969 الــذي تبنــى قــرارا

ذلــك لظهــور التقنيــن الدولــي للوصــف الببليوجرافــي )تــدوب( لوصــف املنفــردات والــذي نشــر عــام 1971 وتوالــى 

ظهــور سلســلة تدوبــات )ISBNs( التــي كانــت األســاس لظهــور العديــد مــن تقنيــات الفهرســة، وصــدرت الطبعــة 

الثانيــة مــن قواعــد الفهرســة األنجلــو أمريكيــة عــام 1978. ومنــذ هــذا العــام كانــت »لجنــة التوجيــه املشــترك 

ملراجعــة القواعــد )AACR )JSC	of	Revision	for	Committee	Steering	Joint« تصــدر مراجعــات وتحديثــات 

 إلصــدار طبعــة ثالثــة مــن هــذا التقنيــن الشــهير 
ً
للطبعــة الثانيــة كان آخرهــا تحديثــات 2005، وذلــك اســتعدادا

للفهرســة، إال أن »لجنــة التوجيــه املشــترك« رأت أن نقــاط الضعــف فــى الطبعــة الثانيــة مــن )AACR2) لــن يتــم 

التغلــب عليهــا بإصــدار طبعــة جديــدة، وإنمــا هنــاك حاجــة ملحــة إلصــدار تقنيــن جديــد. وقــد تزامــن هــذا التفكيــر 

مــع إصــدار )اإلفــال IFLA( للنمــوذج املفاهيمــي واملعــروف باملتطلبــات الوظيفيــة للتســجيلة الببليوجرافيــة 

Records	Bibliographic	for	Requirements	Functional املعــروف بالحــروف االســتهاللية )FRBR(، والــذي 

استغرق إعداده من عام 1991 حتى 1997 من جانب مجموعة من الخبراء واالستشاريين، بهدف وضع إطار 

عمــل ينــص بوضــوح ودقــة علــى املعلومــات التــي ينبغــي أن تقدمهــا التســجيلة الببليوجرافيــة لتلبيــة احتياجــات 

املســتفيدين. حيــث إنــه فــي تلــك الفتــرة تغيــرت البيئــة التــي تعمــل خاللهــا معاييــر الفهرســة وقــد ســاهم هــذا فــي 

تطويــر واســتحداث نظــم آليــة ونمــو لقواعــد البيانــات علــى نطــاق وطنــي ودولــي مــن خــالل التســجيالت املشــتركة 
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واملســاهمة فــي برامــج الفهرســة التعاونيــة. وقــد شــكلت هــذه البيئــة خلفيــة لنــدوة اســتوكهولم التــي عقــدت عــام 

1990 حول التسجيالت الببليوجرافية تحت رعاية قسم الضبط الببليوجرافي العالمي باإلفال وبرنامج مارك 

الدولــي )UBCIM( حيــث أكــدت هــذه النــدوة علــى الحاجــة إلــى خفــض تكلفــة الفهرســة وأقــرت بضــرورة تلبيــة 
احتياجات املستفيدين، كما أكدت على أن جدوى برامج الفهرسة املشتركة تتطب معيارا متفق عليه ملستوى 

التســجيلة. ونتيجــة لذلــك اعتمــدت تســع قــرارات مــن أهمهــا التكليــف بدراســة لتحديــد املتطلبــات الوظيفيــة 

للتســجيلة الببليوجرافيــة والتوصيــة بمســتوى أسا�ضــي مــن وظائــف ومتطلبــات البيانــات األساســية للتســجيلة 

الببليوجرافيــة، وقــد أقــرت اختصاصــات هــذه الدراســة مــن قبــل اللجنــة الدائمــة املنبثقــة عــن قســم الفهرســة  

باإلفــال فــي ســبتمبر 1992 بمؤتمــر اإلفــال املنعقــد فــي نيودلهــي، وقــد تــم تعييــن أعضــاء مجموعــة الدراســة مــن قبــل 

قسم الفهرسة، والتصنيف، والتكشيف. وفي خريف عام 1995 أتمت مجموعة الدراسة مشاوراتها املطولة 

بشأن التقرير املبدئي، وفي مايو 1996 تم إرسال التقرير املبدئي إلى أعضاء قسم الفهرسة باإلفال واملتطوعين 

ملراجعته والتعليق عليه، وفي فبراير 1997 اجتمت مجموعة الدراسة ملناقشة التعليقات على التقرير املبدئي 

 وأدرجت املراجعات النهائية على التقرير وقدم هذا التقرير إلى اللجنة الدائمة املنبثقة 
ً
الذي تم مراجعته دوليا

عن قسم الفهرسة باإلفال وذلك من خالل املؤتمر63 لالتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات املكتبات املنعقد 

في كوبنهاجن عام 1997. وقد أقرت اللجنة الدائمة التقرير النهائي من خالل اجتماعها في الخامس من سبتمبر 

 .1997

3. حاجة مجتمع املكتبات العربي لتطبيق نموذج فربر:

إن بيئــة املكتبــات تحتــاج إلــى تطبيــق هــذا النهــج فــي ظــل وجــود مجموعــة مــن التحديــات املمثلــة فــي التغييــر في بيئة 

 للتفكيــر، 
ً
 وطريقــا

ً
املعلومــات وظهــور التكنولوجيــات الجديــدة والــذكاء الصناعــي والــذي جعــل مــن اآللــة منطقــا

فجعلــت بعــض املعلومــات الــذي يحتاجهــا الباحــث تــرد إليــه دون طلبــه. كمــا ظهــر نهــج جديــد مــن تنظيــم املعرفــة 

وتغير فيه سلوك املستفيدين والذي يعتمد على محركات البحث للحصول على املعلومات وأصبح هو الطريق 

 لعــدم تقديــم الدعــم الكامــل مــن فهــارس املكتبــات 
ً
األول الــذي يســلكه عنــد البحــث عــن أي معلومــة ؛ نظــرا

للمســتفيدين فــي عمليــة البحــث وفشــلها فــي إثــراء قيمــة البيانــات الببليوجرافيــة والعــرض غيــر الكافــي للعالقــات 

بيــن الكيانــات الببليوجرافيــة، وعلــى وجــه الخصــوص العالقــات بيــن كتــب التــراث واملخطوطــات العربيــة. فهــي 

 متعــددة )رد ونقــد وشــرح وتهذيــب وترتيــب 
ً
نــوع مــن األوعيــة متعــددة العالقــات، فنجــد للكتــاب الواحــد أشــكاال

وحاشية وذيل وتقرير( فخصائص هذه الكتب تحتاج إلى نهج جديد في إظهار الجوانب املرتبطة بها ؛ لذا ومع 

هــذا التنــوع فــي أوعيــة املعلومــات فــإن املســتخدم العربــي فــي حاجــة إلــى معرفــة العالقــات التــي ترتبــط بوســائط 

املعلومات املختلفة، وبالتوازي مع هذا التطور في  التكنولوجيا ونقل املعلومات واألحداث بالصوت والصورة. 

وقــع أيضــا تطــور كبيــر فــي مصــادر املعلومــات ووســائط تخزينهــا والســعة التخزينيــة التــي أصبحــت غيــر محــدودة 

تقريبا والتي أصبحت تقاس بتيرابايت وكذلك تطورت أقراص التخزين فوجدنا أقراص الشعاع األزرق أو ما 
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تســمى ببلــو-راي ذات الســعة التخزينيــة الهائلــة وأقــراص الــدي فــي دي ووحــدات الذاكــرة الوميضيــة... إلــخ   لــذا 

فــكل هــذه التطــورات جعلــت األرض ممهــدة الســتقبال الفلســفة الجديــدة مــن بنــاء فهــارس املكتبــات فــي قالبهــا 

الجديد.

4. مهام املستفيد :
نمــوذج املتطلبــات الوظيفيــة للتســجيلة الببليوجرافــي )فربــر FRBR( مبنــي علــى مهــام املســتفيد وهــي األنشــطة 
التي يقوم بها املستفيد لتلبية احتياجاته من البيانات الببليوجرافية، وقد حدد النموذج أربع مهام أساسية 

للمســتفيد وهــي :

 	Find       	  	         اإليجاد
 	Identify    	 التعريف       	
 	Select    	 االختيار          	
 	 Obtain	or	acquire             االقتناء أو الطلب

شكل )1( لتوضيح مهام املستفيد وفق املجموعة االولى للفربر

ويتضمن »اإليجاد« في تحقيق معيار البحث الذي يصوغه املستفيد من خالل سمة أو عالقة لكينونة معينة. 

ويمكن رؤية ذلك من خالل الجمع بين األهداف التقليدية للفهرس في اإليجاد والتجميع، ويمكن »التحديد« 

املســتفيد مــن تأكيــد حصولــه علــى مــا يبحــث عنــه والتمييــز  بيــن املــوارد املختلفــة، ويتضمــن »االختيــار« تحقيــق 

متطلبــات املســتفيد بمــا لــه عالقــة باملحتــوى أو الشــكل املــادي... إلــخ أو لرفــض كينونــة ال تتناســب واحتياجــات 

املســتفيد. ويمكــن »الحصــول« املســتفيد مــن الحصــول علــى كينونــة مــن خــالل الشــراء أو االســتعارة... إلــخ أو 

 مــن بعــد.
ً
الوصــول إليهــا إلكترونيــا
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وإضافة إلى ذلك فإن فربر يدرك أهمية التمكن من التجوال، حيث بإمكاننا إضافة مهام أخرى وثيقة الصلة 

بمســتفيدين محدديــن، نحــو املهــام املتعلقــة بــإدارة الحقــوق أو جمعيــات الحمايــة. وتعــزز مهــام املســتفيدين مــن 

هذه األهداف التقليدية للفهرس، كما شرحها كتر في 1876 لتمكين املستفيد من إيجاد األعمال وتنظيمها.

5. التكوين :

يتكون نموذج املتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافي )فربر FRBR( بشكل عام من العناصر التالية :

 	Entities الكيانات

 	 Attributes خصائص وسمات الكيانات

 	 Relationships العالقات الببليوجرافية
 

: Entities 1/5 الكيانات

، ويمكن أن تكون أشياء 
ً
 فريدا

ً
تعريف الكيانات : هي أشياء ذات وجود مادي مستقل يمكن تحديدها تحديدا

ماديــة مثــل : ســيارة، منــزل، خدمــة، ... إلــخ. وينظــر إليهــا علــى أنهــا أســماء مثــل : أســماء األشــخاص، واألماكــن 

والحيوانــات، وينبغــي لــكل كيــان مجموعــة مــن الخصائــص )Attributes( التعريفيــة الفريــدة.

 يحتوى النموذج على مجموعة من الكيانات مقسمة إلى ثالث مجموعات :

كيانات املجموعة األولى :

 –Work تضــم منتجــات اإلنتــاج الفكــري أو الفنــي التــي توصــف فــي التســجيلة الببليوجرافيــة وتشــمل )العمــل

.) Item املفــردة –Manifestation املظهــر املــادي –Expressionالتعبيــر

- العمل Work : إبداع فكري أو فني متميز.

- التعبيرة Expression : إطالق فكري أو فني للعمل )أي الطريقة أو الشكل أو اللغة التي تستخدم للتعبير عن 

هذا الجهد الفكري أو الفني(

- املظهر املادي  Manifestation: هو التجسيد )التضمين( املادي للتعبير عن عمل ما.
- املفردة Item : نموذج )مثال( واحد لتجسيد ما. )1(

)1( االتحاد الدولي لجمعيات املكتبات، ص 95   
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شكل )2( تجسيد للمجموعة األولى من فربر

 ما يمكن تحقيقه من خالل تعبير واحد أو أكثر من تعبير 
ً
تبين العالقات املوصوفة في الشكل السابق أن عمال

، ومن ناحية أخرى يعتبر هو تحقيق عمل فكري واحد وواحد فقط، ويمكن أن يجسد التعبير في مظهر مادي 

أو أكثــر. وباملثــل يمكــن أن يجســد مظهــر مــادي فــي نســخة مفــردة واحــدة أو أكثــر لكــن النســخة املفــردة يمكــن أن 

 فقــط .
ً
 واحــدا

ً
 ماديــا

ً
تمثــل مظهــرا

كيانات املجموعة الثانية :

 - Family عائلة - Person وتشمل املسؤول عن املحتوى الفكري )شخص

)Corporate	Body هيئة

 	 Person  األشخاص

 	 Family  العائلة

 	 Corporate	Body  الهيئة

عمل

تعبيرة

مفردة

مظهر مادى

يتم متثيله خالل

يتم تضمينه ىف

يتم إدراكه من خالل
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شكل )3( توضيح للمجموعة الثانية من فربر

يبيــن الشــكل الســابق نــوع عالقــات املســئولية التــي توجــد بيــن الكيانــات فــي املجموعــة الثانيــة والكيانــات فــي 

املجموعة األولى كما يبين الرســم أن العمل يمكن أن ينشــئه شــخص واحد أو أكثر من شــخص أو تنشــئه هيئة 

واحــدة أو أكثــر مــن هيئــة، وعلــى العكــس مــن ذلــك يمكــن لشــخص أو هيئــة مــا أن ين�ضــئ عمــال واحــد أو  أكثــر. إن 

تعبيرا ما يمكن أن يحققه شخص واحد أو أكثر  أو هيئة واحدة أو أكثر وأنه يمكن لشخص أو هيئة أن يحقق 

تعبيــرا واحــدا أو أكثــر . إن مظهــر ماديــا مــا يمكــن أن ينتجــه شــخص واحــد أو أكثــر أو هيئــة واحــدة أو أكثــر  ؛ يمكــن 

 ماديــا واحــد أو أكثــر. يمكــن للنســخة املفــردة أن يمتلكهــا شــخص واحــد 
ً
لشــخص مــا أو لهيئــة مــا أن تنتــج مظهــرا

أو أكثــر أو هيئــة واحــدة أو أكثــر كمــا أنــه يمكــن لشــخص أو هيئــة أن يملــك / تملــك نســخة مفــردة واحــدة أو أكثــر .

كيانات املجموعة الثالثة :

.)Place املكان - Event الحدث - Object  ال�ضيء - Concept وتشمل موضوعات املحتوى الفكري )املفهوم

 	 Concept املفهوم

 	 Object ال�ضئ
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 	 Event  الحدث

 	 Place املكان

شكل )4( يوضح املجموعة الثالثة من فربر

يصور الشكل السابق عالقات »املوضوع« بين الكيانات في املجموعة الثالثة وكيان العمل في املجموعة األولى. 

يبين الشكل أن عمال ما يمكن يكون موضوعه مفهوما واحد أو أكثر أو شيئا ما واحد أو أكثر أو حدثا ما واحد أو 
 أو أكثر وعلى العكس من ذلك فإن مفهوما ما أو شيئا ما أو حدثا أو مكانا ما يمكن أن يكون 

ً
أكثر أو مكانا واحدا

موضوعــا لعمــل واحــد أو أكثــر، كمــا يظهــر الشــكل عالقــات »املوضــوع« بيــن العمــل والكيانــات فــي املجموعتيــن 

األولــى والثانيــة، فيبيــن الشــكل أن عمــال مــا يمكــن أن يكــون موضوعــه عمــال واحــد أو أكثــر أو تعبيــرا واحــد أو أكثــر 

أو مظهرا ماديا واحدا أو أكثر أو نســخة مفردة واحدة أو أكثر أو شــخصا واحدا أو أكثر أو هيئة واحدة أو أكثر.

وبعــد أن تــم اســتعراض كيانــات املجموعــات الثالثــة لفربــر يمكننــا تمثيــل كيانــات املجموعــات الســابقة داخــل 

تســجيلة مــارك 21 الببليوجرافيــة، كمــا هــو موضــح بالشــكلين التاليــن :  
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شكل )5( ملخص بتمثيل تسجيلة مارك 21 الببليوجرافية بكيانات فربر)1(

شكل )6( بتمثيل كيانات املجموعات الثالثة لفربر داخل تسجيلة مارك 21

: Attributes 2/5 خصائص وسمات الكيانات

ترتبــط الكيانــات املحــددة فــي النمــوذج بمجموعــة مــن الخصائــص والســمات التــي تمثــل وســيلة املســتخدم 

للحصــول علــى معلومــات عــن كيــان معيــن.

 ملحق )4( جدول تحويل من مارك 21 الى كيانات الفربر 
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خصائص عناصر بيانات كيانات املجموعة األولى :

• العمــل ويتضمــن ســماته : عنــوان العمــل، أو شــكل العمــل أو تاريــخ العمــل، خاصــة مميــزة أخــرى، النهايــة 

املقصودة، الجمهور املقصود، سياق العمل، وسيط األداء، التسمية العددية، املقام، اإلحداثيات، اعتدال 

الليــل والنهــار. 

• التعبيــرة ويتضمــن ســماته : عنــوان التعبيــرة، شــكل التعبيــرة، تاريــخ التعبيــرة، لغــة التعبيــرة، خاصيــة مميــزة 

أخــرى، قابليــة التعبيــر لالمتــداد، قابليــة التعبيــر للتنقيــح، مــدى التعبيــرة، تلخيــص املحتــوى، ســياق التعبيــرة، 

االســتجابة النقديــة للتعبيــرة، قيــود اســتخدام التعبيــرة، نمــط التسلســل، االنتظــام املتوقــع لإلصــدار، مــرات 

الصــدور املتوقعــة لإلصــدار، نــوع املدونــة، وســيط األداء، مقيــاس الرســم، اإلســقاط، تقنيــة العــرض، تمثيــل 

التضاريــس، القيــاس الجيود�ضــي والشــبكي والرأ�ضــي، تقنيــات التســجيل، خاصيــة خاصــة، التقنيــة.

• املظهــر املــادي  ويتضمــن ســماته : عنــوان املظهــر املــادي، بيــان املســؤولية، تســمية الطبعــة / اإلصــدار، مــكان 

النشــر / التوزيــع، تاريــخ النشــر / التوزيــع، الطابــع / الصانــع، بيــان السلســلة، شــكل الحامــل، مــدى الحامــل، 

الوســيط املــادي، طريقــة االلتقــاط، أبعــاد الحامــل، محــدد املظهــر املــادي، مصــدر االقتنــاء/ ترخيــص الوصــول، 

شــروط اإلتاحــة، قيــود الوصــول إلــى املظهــر املــادي، املحــرف، حجــم الخــط، التوريــق، حالــة املطبــوع، الترقيــم، 

ســرعة التشــغيل، عــرض األخــدود، نــوع التقطيــع، تهيئــة الشــريط، نــوع الصــوت، خاصيــة استنســاخ خاصــة، 

اللــون، نســبة التصغيــر، االســتقطاب، النشــوء، شــكل العــرض، متطلبــات النظــام، خصائــص امللــف، طريقــة 

الوصــول، عنــوان الوصــول.

• املفردة ويتضمن ســماته  : محدد نســخة مفردة، البصمة، مصدر النســخة املفردة، عالمات / نقوش، تاريخ 

العرض، حالة النسخة املفردة، تاريخ املعالجة، املعالجة املقررة.

مثال توضيحي:
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خصائص )عناصر بيانات( كيانات املجموعة الثانية :

• األشخاص ويتضمن سماته : االسم، التواريخ املرتبطة، اللقب، محددات أخرى مرتبطة بالشخص.

• العائلة ويتضمن سماته : االسم، املكان.

• الهيئة ويتضمن سماته : االسم، املكان، التاريخ، األرقام، محددات أخرى مرتبطة بالهيئة.

أمثلة :

:  Relationships – Person/Work = عالقات  - شخص / عمل

مفاتيح االختصارات

W = عمل 

P = شخص

W1       األيام

W2      في الشعر الجاهلي

W3      دعاء الكروان

P1        طه حسين                                      

 Created	by / أنشأه

:  Relationships – Corporate	body/expression = عالقات – هيئة / تعبير

مفاتيح االختصار 

e = تعبيرة 

cb= هيئة 

e1       تقرير التنمية البشرية 2003
e2      تقرير التنمية البشرية 2010
e3      تقرير التنمية البشرية 2011

إلخ...
cb1     برنامج األمم املتحدة اإلنمائي                          

Released	by / تحقق بمعرفة
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 Relationships - corporate	body / Manifestation عالقات – هيئة / بمظهر مادي

مفاتيح االختصارات

m = مظهر مادي 

cb = هيئة 

m1				مطبوعات دار املعارف	1940،	دعاء	الكروان	/	طه حسين
m2			مطبوعات دار املعارف	2004،	في النقد األدبي	/	شوقي ضيف

m3			مطبوعــات دار املعــارف	2009،	برمجــة نمــاذج الوينــدوز فــي فيجــوال بيزيــك دوت نــت	/	
محمــد حمــدي غانــم

إلخ...
cb1           دار املعارف                             

Produced	by / انتجت من خالل

: Relationships – corporate	body /Item = عالقات – هيئة / نسخة

مفاتيح االختصارات

i = مفردة 

cb = هيئة 

i1       نسخة » هاملت« لوليم شيكسبير مطبوعة عام 1986

i2      نسخة » هاملت« لوليم شيكسبير مطبوعة عام 1986

cb1           مكتبة امللك عبدالعزيز العامة

 Owned	by / امتلكت بمعرفة
خصائص )عناصر بيانات( كيانات املجموعة الثالثة :

املفهوم , ويتضمن مصطلح مفهوم : وهو كلمة أو عبارة أو مجموعة حروف مستخدمة لتسمية أو تحديد 	 

املفهوم )مثال علم االقتصاد، الوجودية ... إلخ( .

ال�ضــئ ويتضمــن مصطلــح ال�ضــيء : وهــو كلمــة أو عبــارة أو مجموعــة حــروف مســتخدمة لتســمية ال�ضــيء أو 	 

تحديــده )مثــال : مبنــى، ســفينة، شــجرة، ... إلــخ( .

الحدث  ويتضمن مصطلح الحدث وهو كلمة أو عبارة أو مجموعة حروف مستخدمة لتسمية الحدث أو 	 

تحديــده )مثــال : معركــة حطيــن ... إلــخ( .

املــكان ويتضمــن مصطلــح املــكان وهــو كلمــة أو عبــارة أو مجموعــة حــروف مســتخدمة لتســمية املــكان أو 	 

تحديــده )مثــال : بيــروت، وادي النطــرون ... إلــخ(
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مثال :

: Relationships – Subject / Work = عالقات – موضوع / عمل

الرياض - آثار
W1   املصمــك رمــز مــن التــراث  / عبدالرحمــن الســبيت، محمــد محمــود التوبــة، طــه عثمــان 

الفــراء قافــة.
W2  من آثار الرياض وما حولها / تأليف محمد بن سعود الحمود

W3  آثار منطقة الرياض / وزارة املعارف، وكالة اآلثار واملتاحف عبدالرحمن الطيب االنصاري 
]وثالثة اخرون[ 

إلخ ...
                                                           

is	Subject	of / موضوع لـ

:Relationships Bibliographic افية 3/5 العالقات الببليوجر

( أو أكثــر. أو بمعنــى 
ً
تعريــف العالقــات Relationships : هــي عبــارة عــن الربــط بيــن كيانيــن )اســمين مثــال

آخــر تعنــي االتصــال واالرتبــاط بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن األوعيــة الببليوجرافيــة كمــا موضــح بالشــكل التالــي  

شكل )7( توضيح للعالقات الببليوجرافية

العالقات بين كيانات املجموعة األولى :

املجموعة األولى :

) Item املفردة –Manifestation املظهر املادي –Expression التعبيرة –Work العمل(

ترتبط الكيانات بمجموعة من العالقات الببليوجرافية كما يلي :

• عمل »يتحقق« من خالل التعبيرة.
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•  تعبيرة »تتجسد في« مظهر مادي.

• ثمة مظهر مادي »تمثل في« مفردة

املجموعة الثانية : 

ترتبط املجموعة الثانية التي تعبر عن بيان املســؤولية )شــخص – عائلة – هيئة( باملجموعة األولى من خالل 

مجموعــة مــن العالقــات املحــددة. هــذه العالقــات تعكــس بيــان املســؤولية فــي عالقتهــا بالكيانــات الببليوجرافيــة 

.) Item املفــردة –Manifestation املظهــر املــادي –Expression التعبيــرة –Work فــي املجموعــة األولــى )العمــل

املجموعة الثالثة :

 - Event الحــدث- Object   ال�ضــئ - Concept   كيانــات هــذه املجموعــة تشــمل موضوعــات العمــل )املفهــوم

املــكان  Place( والتــي يمكــن أن ترتبــط بمجموعــة مــن العالقــات مــع املجموعــة األولــى أو الثانيــة.
يوضح الشكل التالي توضيح للعالقات بين املجموعات الثالثة املستعرضة سابقا. )1(

شكل )8( توضيحي للمجموعات الثالثة في فربر

أمثلة توضيحية :

تستخدم االختصارات في األمثلة التالية :

)1( ااملرجع السابق، ص 60.

51



52

w =   عمل 

e  = تعبيرة 

m = مظهر مادي 

i = مفردة 

                                                                      w1                                                                                                            أغنية للصبر حدود

m1                       	    تسجيل صوتي على شريط كاسيت عام 1980 بصوت القاهرة

m2           مسجل على قرص ليزري عام 1995 بالشركة املتحدة للصوتيات واملرئيات

	w1                                                                                  2003 تعلم مايكروسوفت أوفيس

e1                                                                                    النسخة األصلية باللغة اإلنجليزية

e2                                                                                   ترجمة خالد العامري بدار الفاروق

i1             	                                                             النسخة األولى بمكتبة مبارك العامة 

i2 النسخة الثانية بمكتبة مبارك العامة – فرع الزيتون                                        	

عالقات أخرى بين كيانات املجموعة األولى :

تحــدد األنــواع الرئيســية تصــور فــي رســوم العالقــات عاليــة املســتوى بيــن الكيانــات للعالقــات التــي تعمــل بيــن 

حــاالت تنتمــى لنفــس نــوع الكيــان، أو بيــن حــاالت تنتمــي ألنــواع مختلفــة مــن الكيانــات . وهــي تشــتمل علــى أمثلــة 
ألنواع محددة من الكيانات التي تشترك عادة في كل نوع من أنواع العالقة ولكنها ليس من املفترض أن تكون 

شاملة. ولكي يسهل وصف العالقات، فقد تم تجميع عالقات محددة تنتمي إلى أنواع من العالقات املنطقية.

العالقات بين مظهر مادي ومظهر مادي آخر	 

العالقات بين عمل وعمل أخر	 

العالقات بين الكل والجزءعلى مستوى العمل	 

العالقات بين تعبيرة وتعبيرة أخرى	 

عالقة الكل /الجزء على مستوى التعبيرة	 

عالقة تعبيرة إلى عمل	 

العالقة بين مظهر مادي وأخر	 

عالقة الكل والجزء على مستوى املظهر املادي	 

عالقات مظهر مادي بنسخة مفردة	 

عالقات الكل / جزء نسخة إلى نسخة	 
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العالقة بين مظهر مادي ومظهر مادي آخر:. 1

التجسيدةنوع العالقة

استنساخاستنساخ

استنساخ مصغرله استنساخ

استنساخ مكبراستنساخ لـ

إعادة طباعة
إعادة طباعة للصور الضوئية

نسخة طبق األصل )مثيلة(

مثال:

ألفية ابن مالك )نص(

ألفية ابن مالك )مصغر(

ألفية ابن مالك )مصدر إلكتروني(

العالقات بين عمل وعمل أخر :. 2

عمل مستقلعمل تابع )مرجعى(نوع العالقة

تتالي )عقب(
• له تالي
• تالي لـ

تتمةتتمة
عمل تالـ

إلحاق 
•  له ملحق
•  ملحق لـ

• كشاف
• كشاف نصوص

• دليل املعلم
• حاشية
• ملحق

• ذيل
• مسرد مع شرح الكلمات

• ملحق
• ذيل

تكملة
• له تكملة
• تكملة لـ

• إيقاع موسيقى
• نص كلمات لألوبرا

• تصميم رقصات
• إنهاء لعمل ناقص

• موسيقى عرضية
• إعداد موسيقى لنص

• حلية )قالدة(

تلخيص
• له ملخص

• ملخص

• )عرض موجز(
• مستخلص

تعديل / تهيئة
• له تعديل
• تعديل لـ

• تعديل / تهيئة
• إعادة صياغة

• ترجمة بتصرف
• تباين )موسيقى(

• تنسيق )موسيقى(
• خيال )موسيقى(
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تحويل / تحوير
• له تحويل 

• تحويل لـ

• مسرحة
• تحوير إلى قصة

• نظم الشعر
• سيناريو

تقليد
• له تقليد
• تقليد لـ

•  تقليد ساخر
• تقليد

• صورة زائفة

مثال:

حكاية كلية ودمنة / تأليف بيدبا.

                                    تحوير

املثل الخرافي من خالل كليلة ودمنة / إعداد ذكية مرعشلي.

العالقات بين  الكل والجزء  على مستوى العمل. 3

الجزء املستقلالجزء التابعنوع العالقة

الكل / الجزء
• له جزء

• جزء من

• فصل، قسم، جزء، ... إلخ.
• مجلد / عدد من دورية

• جزء فكري من عمل متعدد األجزاء
• إيضاحية لنص ما

• جانب صوتي لفيلم

• منفرد ضمن سلسلة
• مقالة في دورية

• جزء فكري في عمل متعدد

مثال :

ملاذا ينتكس الشاب املسلم / بقلم محمد بن عبد هللا املقرن.

                                                                    جزء من

مجلة الدعوة اإلسالمية / مؤسسة الدعوة اإلسالمية.
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العالقات بين تعبيرة وتعبيرة أخرى. 4

تعبيرات لنفس العمل

تعبير مستقلتعبير تابعنوع العالقة

اختصار
•  له اختصار

•  اختصار لـ

•  اختصار
•  موجز
•  تهذيب

•  تكثيف / تلخيص
مراجعة / تنقيح

•  له مراجعة
•  مراجعة لـ

•  طبعة مراجعة / طبعة منقحة
•  طبعة مزيدة / موسعة

•  تطوير / إضافة رسوم بيانية

ترجمة
•  له ترجمة
•  ترجمة لـ

•  ترجمة حرفية
•  تسجيل / نسخ موسيقى

توزيع موسيقي
•  له توزيع
•  توزيع لـ

•  توزيع موسيقى

مثال:

Charles Dickens .Hamlet

  
هملت / ترجمة مؤيد الكيالني

تعبيرات ألعمال مختلفة :. 5

التعبير مستقلالتعبير التابعنوع العالقة

التتالي / العقب
•  له تال
•  تال لـ

•  تتمة•  تتمة
•  عمل تالي

إلحاق
•  له ملحق
•  ملحق لـ

•  كشاف
•  فهارس نصوص

•  دليل معلم
•  مسرد بالكلمات 

الصعبة وشرح معاينها
•  ملحق

•  ذيل

•  ملحق
•  ذيل

ترجمة للعربية
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تكملة
• له تكملة

• تكملة

• موسيقى الكادينزا
• نص كلمات األوبرا

• تصميم رقصات
• إنهاء لعمل لم يكتمل

• موسيقى عرضية
• إعداد موسيقى لنص

• قال / حلية

تلخيص
• له ملخص

• ملخص

• عرض مستخلص أدبي
• مستخلص

تعديل
• له تعديل

• تعديل

• تعديل
• إعادة صياغة

• ترجمة بتصرف
• تنويعات )موسيقى(

• تناغم )موسيقى(
• فانتازيا)موسيقى(

تحوير
• له تحوير

• تحوير

• مسرحة
• تحوير إلى قصة

• تحوير إلى نظم شعرى
• تحوير إلى سيناريو

تقليد
• له تقليد

• تقليد

• تقليد ساخر
• تقليد

مثال )1( :

حكاية كلية ودمنة / تأليف بيدبا.

املثل الخرافي من خالل كليلة ودمنة / إعداد ذكية مرعشلي.

عالقة الكل /الجزء على مستوى التعبيرة :. 6

جزء مستقلجزء تابعنوع العالقة

 كل/ جزء
•  له جزء

•  جزء

•  قائمة املحتويات، الخ  
•  مجلد/عدد من دورية  

•  ايضاحيات لنص 
•  وجه صوتى لفيلم  

•  تنقيح

•  منفردة في سلسلة  
•  مقالة فى دورية  

•  جزء فكري في عمل  
•  متعدد األجزاء

تحوير
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مثال )2( :

اتجاهات العاملين في املكتبات ومراكز املعلومات نحو  العمل / د. صالح بن محمد املسند

مجلة املكتبات واملعلومات العربية .- س 35، ع4 )أكتوبر 2015( .- ص 26-5.

مثال )3( :

توزيع الكتب في عهد خادم الحرمين الشريفين : دراسة تحليلية / محمد بن صالح الخليفي.

مجلــة مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة / مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة .- مــج10، ع2 )ذوالحجــة 1425 ه( .- ص 

.54-5
عالقة تعبيرة إلى عمل :. 7

تعبير مستقلتعبير تابعنوع العالقة

تتالي )عقب(
•  له تال
•  تال لـ 

• تتمة• تتمة 
• عمل تالـ 

ملحق
•  له ملحق
•  ملحق لـ 

• كشاف
• فهرس  نصوص

• دليل املعلم
• حاشية
• ملحق

• ذيل
• مسرد مع شرح الكلمات 

• ملحق
• ذيل 

تكملة
• له تكملة

• تكملة 

• إيقاع موسيقى
• نص كلمات لألوبرا

• تصميم رقصات
• إنهاء لعمل ناقص 

• موسيقى عرضية
• إعداد موسيقى لنص

• حلية )قالدة(

تلخيص
• له ملخص

• ملخص

تلخيص
• له ملخص

• ملخص 

تعديل / تهيئة
• له تعديل
• تعديل لـ 

• تعديل / تهيئة
• إعادة صياغة

• ترجمة بتصرف
• تباين )موسيقى(

• تنسيق )موسيقى(
• خيال )موسيقى( 

تحويل / تحوير
• له تحويل 
• تحويل لـ 

• نظم الشعر
• سيناريو 

تقليد 
• له تقليد 

• تقليد لـ

• تقليد ساخر 
• تقليد 

جزء من

جزء من
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العالقة بين مظهر مادي وأخر:. 8

التجسيدة املادينوع العالقة

استنساخ
• له استنساخ
• استنساخ لـ

• استنساخ مصغر
• استنساخ مكبر

• إعادة طباعة
• إعادة طباعة للصور الضوئية

• نسخة طبق األصل 
• مثيلية

• موقع مستنسخ

البديل
له بديل
بديل لـ

•  شكل بديل
•  طبعة صادرة في وقت واحد أو 

بالتزامن

عالقة الكل والجزء على مستوى املظهر املادي:. 9

املظهر املادينوع العالقة

الكل بالجزء
• له جزء

• جزء من

•  مجلد من/ في تجسيدة متعددة 
املجلدات.

•  موسيقى تصويرية لفيلم على وسيط 
منفصل

•  موسيقى تصويرية لفيلم مضمنة في 
فيلم

عالقات مظهر مادي بنسخة مفردة :. 10

النسخة املفردةنوع العالقة

استنساخ
• له استنساخ
• استنساخ لـ

• استنساخ .
• استنساخ مصغر

• استنساخ مكبر
• إعادة طباعة

• إعادة طباعة للصور الضوئية
• نسخة طبق األصل )مثيلية (
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عالقة نسخة مفردة بنسخة أخرى :. 11

النسخة املفردةنوع العالقة

إعادة تهيئة
• له إعادة تهيئة
• إعادة تهيئة لـ

• مجلدة مع
• انقسم إلى

• مقتطع أو مستخرجة من

استنساخ
• له استنساخ
• استنساخ لـ

• استنساخ
• استنساخ مصغر

• استنساخ مكبر
• نسخة طبق األصل )مثيلية (

عالقات الكل / جزء نسخة إلى نسخة :. 12

النسخة املفردةنوع العالقة

كل/ جزء
• له جزء
• جزء لـ

• مكون/ الجزء املادي لنسخة
• تجليد لكتاب

• عالقات املضمون أو املحتوى :

يمكن تعريفها على أنها سلسلة متصلة من األعمال والتعبيرات واملظاهر املادية واملفردات.

شكل )9( يوضح عالقات املضمون أو املحتوى

في الشــكل الســابق : واالنتقال من اليســار إلى اليمين نبدأ هذا التواصل مع بعض املظاهر املادية األصلية التي 

يمكــن النظــر فيهــا »مــا يعــادل« equivalent، إال أنهمــا يشــتركان فــي نفــس املحتــوى الفكــري أو الفنــي.
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 .derivative »ننتقــل بعــد ذلــك إلــى األعمــال والتعبيــرات واملظاهــر املاديــة التــي تتصــل عــن طريــق »مشــتقات 

 عبــر الخــط حيــث 
ً
وتشــمل هــذه مجموعــة مــن التعبيــرات الجديــدة، مثــل ترجمــات وطبعــات التــي تتحــرك طوليــا

تصبح عمل جديد ال يزال ذات صلة ببعض العمل األصلي. وبهذا التواصل حتى أق�ضى اليمين نجد »العالقات 

الوصفيــة« descriptive التــي تنطــوي علــى أعمــال جديــدة تصــف العمــل األصلــي.

6. عالقة فربر بالنماذج املفاهيمية األخرى : )1)

قام االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسســات املكتبات )IFLA(منذ عام 1990 بتطوير نماذج مفاهيمية للبيانات 

الببليوجرافيــة وكان أول نمــوذج نشــر عــام 1998 وهــو املتطلبــات الوظيفيــة للتســجيلة الببليوجرافيــة ثــم 

أصــدرت نمــاذج مفاهيميــة أخــرى وهــي :

املتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية 	 

)Data )FRAD	Authority	for	Requirements	Functional والصادر في 2009 

املتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية املوضوعية	 

)Data )FRSAD	Authority	Subject	for	Requirements	Functional  والصادر في 2010 .

 	 Functional	Requirements	for	Bibliographic	Records – Object فربر كائني التوجه

    )Oriented )FRBRoo والصادر في 2016 .

النموذج املفاهيمي PRESSoo والصادر في 2016 .	 

النموذج املرجعي املكتبي لإلفال  )LRM	IFLA( Model	Reference	Library	IFLA  والصادر في 2017 )2(.	 

تــم تصميــم نمــوذج FRBR كنمــوذج عالقــة كيــان مــن قبــل مجموعــة دراســية عينهــا االتحــاد الدولــي لجمعيــات 

ومؤسســات املكتبــات )IFLA( خــالل الفتــرة مــن 1991-1997 وتمــت املوافقــة عليــه مــن قبــل قســم الفهرســة 

)FRBRER( إلى اسم FRBR  لإلفال في عام 1997، وتم نشره في عام 1998. ويشار إلى تعريف الكيان األصلي للـ

ن 
َّ
قدم FRBR وجهة نظر عامة للعالم الببليوجرافي بشــكل مســتقل عن أي رموز للفهرســة أو التنفيذ، وقد مك

ذلــك مــن فهــم أكثــر وضوًحــا للبيانــات الببليوجرافيــة التــي لــم تكتــف بإبــالغ تطويــر رمــوز الفهرســة فحســب، بــل 

ســهلت أيًضــا النقــاش والتعــاون مــن خــالل نمــوذج صريــح يتخطــى االختالفــات املحليــة. علــى الرغــم مــن أنــه ال 

ُيقصد به أن يكون نموذًجا للبيانات، فقد أثر FRBR في التطورات التكنولوجية وعمليات التنفيذ باستخدام 

البيانــات الببليوجرافيــة.

وتــم اســتقبال نمــوذج FRBR بشــكل جيــد مــن قبــل مجتمــع املكتبــات العالمــي، وركــز FRBR بشــكل خــاص علــى 

البيانات الببليوجرافية  باملعنى الضيق، وانتقلت اإلفال لتوسيع العمل املفاهيمي ليشمل البيانات االستنادية 

)1(صدر هذا التقرير بعنوان LARM	FRBR في 2016 ثم تم إعادة تسميته مرة أخرى باالسم املذكور في 2017
)2( أنظر موقع Tillett ، ترجمة الدكتور صالح املسند.
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وأصدرت تقرير جديد يسمى املتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية )FRAD(، وتقرير أخر يركز على البيانات 

االســتنادية املوضوعيــة ويســمى »املتطلبــات الوظيفيــة لبيانــات االســتناد للموضوعــات )FRSAD( ،وأحياًنــا مــا 

. ) FRBR تحت مســمى )عائلة 
ً
عرف هذه النماذج الســابقة مجتمعا

ُ
ت

املتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية )فراد( :

فــي أبریــل عــام 1999 أنشــئت مجموعــة عمــل لدراســة »املتطلبــات الوظیفیــة وترقیــم التســجیالت االســتنادیة 

)FRANAR( وكلفــت بإكمــال العمــل املتعلــق بـــ FRBR مــن خــالل تطویــر نمــوذج مفاهیمــي للكیانــات املوصوفــة 

فــي التســجیالت االســتنادیة ويعــد تقريــر املتطلبــات الوظيفيــة للبيانــات االســتنادية مــن النمــاذج املفاهيميــة التــي 

 وهــي ) الشــخص- 
ً
تحــدد الكيانــات وتوضــح العالقــات بينهــا مــن خــالل الرســومات ويتضمــن ســتة عشــر كيانــا

العائلــة- الهيئــة- العمــل- التعبيــرة- املظهــر املــادي- النســخة- املفهــوم- ال�ضــئ- الحــدث- املــكان-  االســم- املحــدد/ 

املعــرف- نقــاط اإلتاحــة املقيــدة- القواعــد- الهيئــة(

الغرض األسا�ضي لهذا النموذج املفاهيمي هو تقديم إطار عمل تحليلي باملتطلبات الوظيفية لنوعية البيانات 

االســتنادية املطلوبــة لدعــم الضبــط االســتنادي ومشــاركة البيانــات االســتنادية  عامليــا بغــض النظــر عــن كيفيــة 

تنظيمها وحزمها )مثل.. كونها في تســجيلة اســتنادية(، وبشــكل أكثر تحديدا صمم النموذج للتالي:

1- توفيــر إطــار عمــل مرجعــي واضــح املعالــم والهيكلــة، لربــط لبيانــات املســجلة مــن خــالل منشــؤ التســجيالت 

االســتنادية باحتياجــات مســتخدمي هــذه البيانــات.

2- املســاعدة فــي تقييــم إمكانيــة املشــاركة واالســتخدام للبيانــات االســتنادية دوليــا، داخــل مجــال املكتبــات 

وخارجهــا.

املتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية املوضوعية )فرساد( :

أنشــئت مجموعــة عمــل FRANAR فــي عــام 1999 للقیــام بتطویــر FRBR فیمــا یتعلــق بمجــال ملفــات االســتناد، 

وقــررت مجموعــة عمــل FRANAR التركيــز علــى كیانــات املجموعــة الثانیــة وعلــى العمــل فقــط. ونتیجــة لذلــك 

تــم إنشــاء مجموعــة عمــل FRSAR لتغطیــة عالقــة »لــه كموضــوع« والكیانــات املناســبة. ومــن هنــا أن�ضــئ كل مــن 

نموذجــي FRAD وFRSAD  علــى نحــو مســتقل،

كنتیجــة لذلــك، شــكلت IFLA فــي عــام 2005 مجموعــة عمــل تعنــي بـــ » املتطلبــات الوظیفیــة للبيانــات االســتنادية 

املوضوعية« وذلك لدراسة قضایا البیانات االستنادیة للموضوعات والبحث في االستخدامات املباشرة وغير 

املباشــرة للبیانات االســتنادیة للموضوعات من قبل عامة املســتفیدین.

 واضــح التحدیــد وشــائع املشــاركة حــول مــا 
ً
الهــدف األســاس مــن تلــك الدراســة هــو إنتــاج إطــار عمــل یقــدم فهمــا

يهــدف إلیــه إطــار التســجیلة/امللف/ البیــان االســتنادي للموضــوع مــن تقدیــم للمعلومــات عنــه، ومــا یمكــن توقــع 

إنجــازه مــن خــالل تلــك البیانــات فــي إطــار تلبیــة احتیاجــات املســتفید. وقــد تحــدد دور مجموعــة عمــل FRSAR فــي 

االختصاصــات اآلتیــة :

 aboutness  باعتبارها ترتبط بالـ عن FRBR بناء نموذج مفاهیمي لكیانات املجموعة الثالثة ضمن إطار عمل • 
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لألعمال.

 •  تقدیــم إطــار واضــح التحدیــد والبنیــة لربــط البیانــات التــي تســجل فــي التســجیالت االســتنادیة للموضوعــات 

بحاجــات املســتفیدین مــن هــذه البیانــات.

  • املســاعدة في تقییم كل من إمكانیة املشــاركة العاملیة واســتخدام بیانات االســتناد املوضوعیة ضمن قطاع 

املكتبــات وغيــره من القطاعات.
فربر كائني التوجه :

هــو أحــد التقاريــر الصــادرة عــن اإلفــال فــي ديســمبر )2016( وهــو عبــارة عــن أنطولوجيــا أو نمــوذج مفاهيمــي رفيــع 

املســتوى للمعلومــات الببليوجرافيــة كائنيــة التوجــه.

  FRBRoo وحــده بينمــا تقــوم النســخة الثانيةمــن  FRBR قائمــة علــى   FRBRoo لقــد كانــت النســخة األولــى مــن

) FRSADو FRADو FRBR ( علــى النمــاذج الثالثــة

الغــرض مــن إصــدار  فربــر كائنــي التوجــه هــو أن يعمــل علــى توفيــر رؤيــة مشــتركة ملعلومــات التــراث الثقافــي مــن 

خــالل تنســيق النمــاذج املفاهيميــة ملجتمعــات املكتبــات واملتاحــف، وتحقيــق تناســق داخلــي لعائلــة نمــاذج فربر 

)FRBR( مــن خــالل التعبيــر عــن هــذه النمــاذج بمنهجيــة مختلفــة. والتمكــن مــن قابليــة التشــغيل البينــي للبيانــات 

بين املكتبة ومجاالت املتاحف من خالل وجود أنطولوجية مشتركة. وبالتالي ينتج دعم لتكامل وتبادل البيانات 

مــن هذيــن املجاليــن. وتوســيع نطــاق مجموعــة نمــاذج فربــر خــارج نطــاق املكتبــة، وكذلــك توســيع نطــاق نمــوذج 

مجتمــع املتاحــف ليشــمل املعلومــات الببليوجرافيــة.
: PRESSoo النموذج املفاهيمي

PRESSoo وهــو عبــارة عــن توصيــف مصمــم لتثميــل املعلومــات الببليوجرافيــة املتعلقــة باملصــادر املتتابعــة. 

وبشــكل أكثــر تحديــًدا حــول املسلســالت )املجــالت، الصحــف، الجرائــد، الــخ( وهــو امتــداد لنمــوذج فربــر كائنــي 

 )FRBRoo( التوجــه

ويهدف PRESSoo إلى تقديم حلول للمشكالت التي طرأت أثناء تطبيق نموذج FRBR في التعامل مع الدوريات 

واملصــادر املتتابعــة.  ومعالجــة التغييــرات التــي تؤثــر األعمــال املسلســلة طــوال الوقــت )االســتمرارية، واالندمــاج، 

واالنقســامات ...( كمــا يعالــج العالقــات التــي يمكــن أن تكــون مــع املسلســالت األخــرى )اإلصــدارات اللغويــة ...(، 

فضــال عــن توفيــر نمــوذج بيانــات ســهل االســتخدام. وكيفيــة التعامــل مــع االختالفــات فــي الوصــف مــن مختلــف 

املراكــز الوطنيــة  مثــل )تاريــخ النشــر(

وقــد قــام فريــق عمــل مؤلــف مــن ممثليــن عــن املركــز الدولــي لنظــام الرقــم الدولــي املوحــد للدوريــات ومجموعــة 

املراجعــة لنظــام الرقــم الدولــي املوحــد للدوريــات واملكتبــة الوطنيــة الفرنســية بتطويــر هــذا التوصيــف.

النموذج املرجعي املكتبي لإلفال :

صدر هذا التقرير في عام 2016 تحت مسمى »فربر- النموذج املرجعي املكتبي« ثم تم إعادة تسميته في 2017 

تحت مسماه الجديد النموذج املرجعي املكتبي لإلفال.
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يعــد النمــوذج املرجعــي املكتبــي لإلفــال مرجــع مفاهيمــي رفيــع املســتوى فــي إطــار نمــوذج العالقــات بيــن الكيانــات 

.FRBR،FRAD،FRSAD : املختلفــة، وإنــه تجميــع للنمــاذج املفاهيميــة املختلفــة التــي وضعتهــا اإلفــال

لقد تم عمل هذا النموذج لحل عدم االتساق بين النماذج الثالثة املنفصلة، وتمت دراسة كل مهمة، ورابط، 

وخاصيــة فــي الثالثــة نمــاذج وكان يجــب مراجعــة التعريفــات بــل تعديــل البعــض منهــا؛ وتوصلــوا إلــى نمــوذج واحــد 

متسق منطقي سلس يغطي كل جوانب البيانات الببليوجرافية وفي الوقت نفسه يحدث النموذج بما يتوافق 

مع املمارســات الحديثة.

صمم هذا النموذج من أجل البيانات املترابطة ولدعم استخدام البيانات الببليوجرافية املترابطة.

7. عرض منهج فربر في فهارس املكتبات :

قامــت منظمــة اإلفــال بوضــع األســاس لجيــل جديــد مــن أنظمــة فهــارس املكتبــات والــذي يتطلــب تعديــل واجهــات 

الفهارس لعرض األسلوب الجديد من العالقات حسب نموذج فربر والذي يقوم على فرز وترتيب مجموعات 

التســجيالت الببليوجرافيــة وإنشــاء عــروض هرميــة ملجموعــة التســجيالت ؛ حيــث يقــوم بالتفريــق بيــن عمــل 

معيــن والتعبيــرات املرتبطــة بهــذا العمــل )مثــل : الترجمــة األملانيــة واليابانيــة ... إلــخ( ومظاهــر ماديــة مــن نفــس 

النــص األسا�ضــي )مثــل : إصــدارات املكتبــة العصريــة، إصــدارات دار الفكــر ... إلــخ( ومفــردات معينــة )مثــل : 

نســخة روايــة الســكرية علــى الــرف داخــل املكتبــة(

ومن ثم فيحاول هذا التقرير معالجة اإلخفاقات التي يتم مواجهتها في فهارس املكتبات من حيث عدم القدرة 

علــى العثــور علــى جميــع إصــدارات العمــل الفكــري الواحــد،  وعــدم الســيطرة علــى االختالفــات بيــن العناويــن 

الواحــدة لنفــس العمــل وغيرهــا مــن املشــاكل الفنيــة فــي فهــارس املكتبــات ؛ حيــث تقــوم منهجيــة فربــر فــي عــرض 

التســجيالت الببليوجرافيــة فــي إدخــال مفهــوم الكيانــات الببليوجرافيــة املتعــددة فإنشــاء العالقــة بيــن العمــل 

الفكــري واإلصــدارات املنشــورة لهــذا العمــل تنــدرج تحــت أربعــة مســتويات :

العمل 	 

التعبيرة 	 

املظهر املادي 	 

املفردة 	 

وفــي هــذه الصيغــة يعــرض كل مســتوى بالتسلســل الهرمــي وتتــوارث املعلومــات مــن املســتوى الســابق، وبالتالــي 

سيوجد تسجيالت منفصلة لكل من األعمال والتعبيرات واملظاهر املادية واملفردات، وبهذه الطريقة ستصبح 

جميــع املعلومــات عــن العمــل مركزيــة فــي تســجيلة واحــدة، وأن التعبيــرات واملظاهــر املاديــة واملفــردات الالحقــة 

لهــذا العمــل ســتضيف فقــط املعلومــات الخاصــة بــكل كيــان علــى حــدة، فمثــال ال نحتــاج عنــد ترجمــة العمــل 

»األلياذة« لصموئيل بتلر إلى ذكر أن مؤلفه هوميروس. وبهذا األسلوب سيتوافر سمات متأصلة للمجموعات 

ذات اإلصــدارات املتعــددة مــن نفــس العمــل الواحــد، باإلضافــة إلــى فهرســة املنشــورات الجديــدة بســرعة أكبــر 
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وتحديثهــا بشــكل أكثــر كفــاءة. ويوضــح الشــكل رقــم )10( تصــور لعــرض التســجيالت الببليوجرافيــة وفــق نمــوذج 

فربر )1( والشكل رقم )11( واجهة الفهرس العربي املوحد واملالئمة مع الواجهات الجديدة من فهارس املكتبات.

شكل )10( يوضح كيفية تقسيم التسجيالت الببليوجرافية وفق مجموعات فربر األولى )2(

ويتضح من الشكل السابق تقسيم شكل التسجيالت الببليوجرافية وفق املجموعة األولى من فربر

- رقم )1( يشير إلى إدراج مجموعة األعمال )مكبث و هملت وعطيل ...( لوليام شكسبير .

- رقــم )2( يوضــح العمــل )هملــت( ومــا ينــدرج معــه مــن تعبيــرات وهــي )نــص وصــوت وفيلــم .. إلــخ  مــن أشــكال 

املتعــددة( التعبيــرات 

- رقم )3( يوضح العمل )هملت( ما يندرج معه من لغات من التعبير املختلفة )عربي-إنجليزي-فرن�ضي ... (

- رقم )4( يوضح املظاهر املادية املختلفة املندرجة من التعبيرة وهي تواريخ النشر )1990، 1992، 2005 ... (

1 ملحق )5( نماذج من بعض الجيل الجديد من فهارس املكتبات التي تقوم بعرض التسجيالت وفق فربر
2 تشير عالمة )+( إلى احتواء العمل على عناصر فرعية أخرى
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شكل )11( واجهة الفهرس العربي املوحد املصممة وفق فربر

مثال تطبيقي بعرض املستوى الهرمي وفق فربر:

املثال التالي يتضمن ثالثة مظاهر مادية لرواية »األخت كاري« وتسجيلة واحدة عن تعبيرة الرواية 

عمل األخت كاري  

عمل )1(

a$ 01 100 دريزر ، ثيودور، $d                                                                            )منشأ بواسطة( 

a$ 21 245 األخت كاري                                                                                         )عنوان العمـل(

تعبيرة )1(

000 / 06 =  مادة لغوية                                                                                         )شكل التعبيرة(

ara  37-35/ 008                                                                                                    )لغـة التعـبيــرة(

مظهر مادي )1(

a$ ## 020                                                                                                            )معرف املظهر املادي(

a$ 21 245 األخت كاري /$c ثيودور دريزر.                                   )عنوان / بيان املسئولية للمظهراملادي(   

a$ ## 250 طبعة حديثة.                                                                                       )بيان الطبعة(

a$ 1# 264 القاهرة : $b دار الشروق،      1997  .                                                )بيان النشــر( 

300 ##       659 صفحة ؛       20 سم.                                                             )بيان الوصف املادي(

067960250X

1945-1871

c$
 c$ a$
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مظهر مادي )2(

020 ##       0812277848                                                                   )معرف املظهر املادي(

a$ 21 245 األخت كاري /$c ثيودور دريزر.                            )عنوان / بيان املسئولية للمظهر املادي(  

a$ ## 250 الطبعة األولى .                                                                           )بيان الطبعة(

a$ 1 # 264 بيروت : $b دار الفكر،     2001.                                             )بيان النشر( 

300 ##       700 صفحة ؛       20 سم                                                    )بيان الوصف املادي(

مظهر مادي )3(

a$ ## 020                                                                                                 )معرف املظهر املادي(

a$ 21 245 األخت كاري /$c ثيودور دريزر.                            )عنوان / بيان املسئولية للمظهر املادي(   

a$ ## 250 طبعة مختصرة .                                                                         )بيان الطبعة(

a$ 1# 264 الدار البيضاء : $b الدار األهلية، $c                                          )بيان النشر( 

300 ##      200 صفحة ؛      20 سم                                                      )بيان الوصف املادي(

     

خاتمة 

بــدأ الفصــل األول بمفهــوم النمــوذج املفاهيمــي )فربــر( وتاريخــه ومــدى حاجــة مجتمــع املكتبــات لتطبيــق هــذا 

النمــوذج، ثــم اســتعرض مهــام املســتفيد التــي بنــي عليهــا تقريــر فربــر، كمــا اســتعرض مكونــات نمــوذج فربــر مــن 

حيــث الكيانــات والعالقــات الببليوجرافيــة وخصائــص وســمات الكيانــات، ثــم تطــرق الفصــل إلــى تمثيل كيانات 

 بملحــق )4( وهــو يختــص بتحويــل مــن صيغــة مــارك 21 إلــى كيانــات فربــر، 
ً
فربــر داخــل تســجيلة مــارك 21 مدعمــا

 FRAD, FRSAD, IFLA-LARM, FRBRoo كما  استعرض الفصل عالقة فربر بالنماذج املفاهيمية األخرى مثل

واختتــم الفصــل  بعــرض منهــج فربــر داخــل واجهــات فهــارس املكتبــات مدعمــا بملحــق )5( بصــور مــن الواجهــات 

الجديــدة مــن فهــارس املكتبــات.

0812277848

.2000

a$

a$ 

a$ 

 c$

 c$

     c$
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مقدمة:
اســتعرضنا فــي الفصــل الســابق نظــرة تعريفيــة حــول النمــوذج املفهومــي للمتطلبــات الوظيفيــة للتســجيلة 

الببليوجرافية ومهام املستفيد واإلطار النظري حول العالقات الببليوجرافية، ومن ثم نستعرض في الفصل 

الثانــي أنــواع العالقــات الببليوجرافيــة كمــا أشــارت إليهــا الباحثــة باربــرا تيليــت وفــق ســبعة عالقــات وكيفيــة 

تســجيل العالقــات وفــق قواعــد »وام RDA«  والتــي جــرى بنائهــا علــى النمــاذج الدوليــة املفاهيميــة التــي أصدرتهــا 

منظمــة األفــال والتــي تقــوم علــى تحقيــق املتطلبــات الوظيفيــة للتســجيالت الببليوجرافيــة واالســتنادية الداعمــة 

للمهــام التــي يقــوم بهــا املســتفيد ألجــل إيجــاد أو العثــور علــى املوارد/املصــادر التــي تتوافــق مــع معاييــر البحــث التــي 

ذكرهــا املســتفيد، واختيــار كيــان مــا يتالئــم مــع احتياجــات املســتفيد واســتخدام البيانــات لغــرض اقتنــاء أو 

الحصــول علــى أو إذن بالوصــول إلــى الكيــان املوصــوف، كمــا نســتعرض كيفيــة تســجيالت العالقــات وفــق معيــار 

مــارك 21 وتحديــد مســميات للعالقــات تتناســب مــع البيئــة العربيــة.
 

افية على املستوى العربي : )1) 8. العالقات الببليوجر

لقــد كان للتأليــف العربــي واإلســالمي إســهامته الواضحــة فــي شــتى املجــاالت والعلــوم علــى مــدار القــرون املختلفــة 

ويتضــح هــذا مــن خــالل اإلســهام الفكــري الــذي لــم يتوقــف علــى مــدار العصــور واتخــذ أشــكال تأليفيــة متعــددة 

ففي أوقات زاد التأليف واإلبداع الفكري عن غيره من األشكال التأليفية األخرى، وفي أوقات أخرى زاد الشرح 

والتفســير وخــالل أوقــات تاليــة زاد االختصــار والتلخيــص إلــى غيــر ذلــك مــن األشــكال التأليفيــة ؛ حيــث كان لــكل 

عصــر ظروفــه التــي تفــرض الشــكل التأليفــي الخــاص بهــذا العصــر عــن غيــره وقــد قســم الدكتــور كمــال عرفــات 

نبهــان فــي كتابــه »عبقريــة التأليــف العربــي« أشــكال عالقــات التأليــف العربــي إلــى ســبعة ببليوجــرام علــى النحــو 

التالــي :

• الببليوجرام الخطي. 

• الببليوجرام املجتمع. 

• الببليوجرام اإلشعاعي.

• الببليوجرام التشجيري.

• الببليوجرام التفارع املتعدد.

• الببليوجرام املغلق.

• الببليوجرام املركب. 

1/8 الببليوجرام الخطي :
ويمثل عالقة خطية تمتد من نص أصلي )محرك( إلى نص يتعلق به، ثم إلى نص ثالث يتعلق بالنص الثاني ... إلخ وكل 

نص من هذه النصوص ال يتفرع عنه أكثر من نص واحد كما يلي :
)1( نبهان، ص 79-62
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شكل )12( للببليوجرام الخطي

2/8 الببليوجرام املجتمع :

ويمثل مجموعة من النصوص األصلية يتم جمعها وإدماجها في نص جديد جامع، كما يلي :

شكل )13( للببليوجرام املجتمع

3/8 الببليوجرام اإلشعاعي :

ويمثــل عالقــة إشــعاعية بيــن النــص األصلــي ونصــوص أخــرى تتعلــق بــه مباشــرة تزيــد عــن ثالثــة ويمثلــه الشــكل 

التالــي :

شكل )14( للببليوجرام االشعاعي
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4/8. الببليوجرام التشجيري :

ويمثــل عالقــة تشــجيرية بيــن النــص األصلــي ونصــوص تتفــرع عنــه، ثــم نصــوص تتفــرع عــن الفــروع ... إلــخ ويمكن 

أن نميز في العالقة التشــجيرية بين األشــكال التالية :

1/4/8 الببليوجرام التشجيري البسيط :

ويمثل عالقة بسيطة بين نص أصلي ونصين أو ثالثة على األكثر كما يلي : 

شكل )15( للببليوجرام التشجيري البسيط

2/4/8 الببليوجرام التشجيري املركب :

ويمثل عالقة أكثر تفريعا بين نص أصلي ونصوص أخرى ال تلبث أن تتفرع عنه كما يلي :

شكل )16( للببليوجرام التسجيري املركب

3/4/8 الببليوجرام التشجيري الجذرية )ذو االتجاهين( :

ويمثل عالقة ذات اتجاهين :

- اتجــاه قبلــي صاعــد يمثــل املصــادر أو الجــذور التــي أخــذ عنهــا النــص املحــرك )الــذي أصبــح محــركا لنصــوص 

أخــرى فــي مــا بعــد(

- اتجاه بعدي نازل يمثل النصوص التي تتفرع عن النص املحرك.
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شكل )17( للببليوجرام التشجيري الجذري

5/8 الببليوجرام التفارع املتعدد :

ويمثــل العالقــة بيــن نــص فرعــي يقــوم علــى نــص فرعــي مــن نفــس مســتواه أو مــن مســتوى أدنــى كمــا تتصــل فيــه 

بعــض الفــروع بالنــص األصلــي أيضــا كمــا يلــي :

شكل )18( للببليوجرام التفارع املتعدد

6/8. الببليوجرام املغلق :

ويمثــل عالقــة نــص أصلــي بنصيــن أو ثالثــة، ثــم يأتــي نــص أخيــر يغلــق دائــرة الببليوجــرام ويالحــظ أنــه قــد يأخــذ 

شــكل التشــجير البســيط فــي البدايــة ثــم ينغلــق ومــن أمثلتــه
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شكل )19( للببليوجرام املغلق

7/8. الببليوجرام املركب :

ويحتوي على عدة أشكال من العالقات السابقة فهناك نصوص شديدة الخصوبة، تعدد املؤلفات املتعلقة 

بهــا، وتنوعــت عالقاتهــا بحيــث أصبحــت العالقــة التــي تمثلهــا تجمــع فــي نســيجها بيــن أشــكال إشــعاعية وتشــجيرية 

وخطية وتجميعية ... إلخ ويمثله الشــكل التالي :

شكل )20( للببليوجرام املركب

افية على املستوى الغربي : 9. العالقات الببليوجر

توصلت تيليت )Tillet( إلى حاجة الضبط الببليوجرافي إلى أداة علمية تتسم باملوضوعية في ما يسفر عنها من 

مخرجات، كذلك الحاجة إلى توظيف أنساق وسياقات رياضية تكفل الفهم املشترك للوصف الببليوجرافي، 

فــي ظــل مــا تتمتــع بــه الرياضيــات مــن قــدرة علــى الفهــم املشــترك. والحاجــة إلــى توفيــر آليــة تكفــل التوقــع باملتغيــرات 

في ضوء ما هو متوفر من معطيات ومســلمات. 

72



73

والحاجة إلى رسم الحدود األساسية للوصف الببليوجرافي ملصادر املعلومات بصورة تكفل له الثبات مع تغير 

طبيعــة أو شــكل مصــدر املعلومــات أو مــع تغيــر تكنولوجــي قــد يلقــي بضــوءه علــى الضبــط الببليوجرافــي. والحاجــة 

إلى تحديد املتطلبات الوظيفية )البحث واالسترجاع والتكامل( والتكوينية )الكيانات والعالقات( للتسجيالت 

ومــن ثــم الفهــارس.

افية  استندت استراتيجية تيليت في وضعها للنموذج املفاهيمي املقترح للفهارس الببليوجر
على ثالثة محاور رئيسية :

1. تمثــل فــي إجــراء دراســة تحليليــة للكشــف املجــرد عــن أنمــاط العالقــات الببليوجرافيــة التــي وجــدت علــى 

الصعيــد التاريخــي واملنطقــي بيــن الكيانــات الببليوجرافيــة الصــادرة باللغــة اإلنجليزيــة.

2. تمثــل فــي إجــراء دراســة واقعيــة )تجريبيــة( بهــدف الكشــف عــن تواتــر ظهــور وتكــرار العالقــات الببليوجرافيــة 

بيــن مــا تملكــه مكتبــة الكونجــرس مــن كيانــات ببليوجرافيــة. وقــد كانــت منصــة العمــل األساســية للكشــف عــن 

أنمــاط العالقــات الببليوجرافيــة وتواتــر ظهورهــا فــي فهــرس مكتبــة الكونجــرس هــو شــكل الفهرســة املقــروءة آليــا.

3. األخــذ بعيــن االعتبــار خمســة متغيــرات أساســية فــي إجــراء الدراســة وهــي : املوضــوع العام-اللغة-مــكان النشــر-

تاريــخ النشر-شــكل املــادة.

ومــن ثــم فقــد قامــت باربــرا تيليــت )Tillett	Barbara( كباحــث رائــد فــي مجــال التحقيــق الببليوجرافــي بتصنيــف 

العالقــات الببليوجرافيــة وفــق ســبعة عالقــات ببليوجرافيــة تتمثــل فــي :

عالقات التكافؤ 	 

عالقات االشتقاق 	 

العالقات الوصفية 	 

عالقات الكل / جزء 	 

عالقات التوالي 	 

عالقات املصاحبة 	 

عالقات خصائص مشتركة	 

افية : 10. أنواع العالقات الببليوجر

: Equivalence relationships 1/10 عالقات التكافؤ

وهــي التــي تربــط بيــن نســخ لنفــس املظهــر املــادي بالضبــط لعمــل مــا، أو بيــن الوعــاء األصلــي واستنســاخاته، 

باإلضافــة إلــى الحفــاظ علــى املحتــوى الفكــري والتأليــف، مثــل : )النســخ وإعــادة الطبــع، اإلصــدارات، وإعــادة 

اإلصــدار واملثيــالت والنســخ التصويريــة واملصغــرات الفيليمــة(

والعمليات املرتبطة بالعالقة وهي :
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النسخ	 

اإلصدارات	 

صور طبق األصل	 

إعادة الطبع	 

نسخ مصورة	 

اإلجازات	 

السماعات	 

املناوالت	 

املقابالت واملعارضات	 

:Derivative Relationships   2/10 العالقات االشتقاقية

هــي التــي تربــط بيــن الوعــاء الببليوجرافــي والتعديــل الــذي تــم علــى هــذا الوعــاء، مثــل : )الترجمــات، الطبعــات، 

التعديــالت الطفيفــة األخــرى، األعمــال الجديــدة املبنيــة علــى النمــط أو املحتــوى املوضوعــي ألعمــال أخــرى(

العمليات املرتبطة بالعالقة : ينتج من العالقات االشتقاقية ما يلي :
أ . تعبيرة جديدة :

 وهــي لتحديــث بعــض األخطــاء املطبعيــة أو إلضافــة بضعــة أســطر مــن النــص أو تقديــم النــص بلغــة أخــرى أو 

عندمــا يتواجــد أداء مختلــف للعمــل، فيمكــن اعتبــار عالقــة مشــتقة مــن العمــل األصلــي، مثــل :

الطبعة 	 

نشر متزامن	 

طبعة مختصرة	 

طبعة منقحة	 

طبعة مهذبة	 

طبعة توضيحية	 

ترجمة	 

توزيع موسيقي	 

تعديل طفيف	 
ب عمل جديد :

وهي في حالة ظهور محتوى فكري أو فني لعمل جديد مشتق من العمل األصلي، فيمثل هنا الخط الفاصل في 

، مثل :
ً
 جديدا

ً
فهرسة القواعد بظهور عمال

امللخص / املوجز/ املستخلص	 

التحويل إلى نص مسرحي	 
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التحويل إلى رواية	 

سيناريو	 

نص أوبرالي	 

املحاكاة الساخرة	 

تغيير النوع األدبي	 

ومن تغيير األنواع األدبية ما يسمى » بنظم النصوص« أي تحويلها من نثر إلى شعر .

االقتباس	 

ترتبط كتب التراث بمسميات مختلفة لالقتباس )مثل : سلخ، استشهد، اعتمد، اعار، كٌل على فالن، انتزع، 

استنســخ، نقل أو نقول، االتكاء على(

إعادة الصياغة	 

التقليدات	 

مــن العالقــات االشــتقاقية املرتبطــة باألعمــال التراثيــة وتســتحق أن تــدرج فــي قطــاع عمــل جديــد »التهذيبــات« )1( 

وأيضــا يوجــد نــوع مــن األعمــال املرتبطــة بــاألدب التراثــي وهــو »التشــطير« )2(، وكذلــك عالقــة »االســتدراكات« )3( 

والنمذجــات )4( وازدواجيــة النصــوص )5( الفوائــد )6(  التقييــدات ، املجانســات)7( املنتخبــات.

 1 فهي تقوم على تقريب املوضوع للقارئ أو الدارس، وتيسير السبل إلى تعلمه أو تخليصه من الخلط أو الصعوبة أو اإلبهام.

طبيعة الجهد العلمي داخل التهذيب :

1. التلخيص

2. الحذف 

3. إصالح النص من األخطاء 

4. التقريب والتبسيط 

التصرف في األسلوب والعرض  

 آخر ليكون من نظم آخر
ً
2 ويقصد بها إضافة إلى كل شطر شطرا

3 فهي تقوم على  تصحيح وإضافة للنص من الداخل، أي في داخل نطاقه ومجاله وهو يضيف نواقص كان من املفروض أن توجد داخل النص األصلي.

4 اتخاذ نموذج أو مثال من املؤلفات السابقة، للتأليف على منواله، وتنصب النمذجة على الصنعة والطريقة والشكل واإلطار العام للكتاب املنمذج.

5 ويتضح ذلك عندما نجد النص صادرا في صورتين بالعامية والفصحى.

6 هــي عبــارة لفــظ يســتعمل الســتطراد أو إشــارة مفيــدة داخــل املتــن. وتكــون مثــال عبــارة عــن أســماء علمــاء اشــتهروا بفــن معيــن أو تحتــوي علــى قصــص وحكايــات وأشــعار ، كان بعــض املؤلفيــن يجمعونهــا ويصنفونهــا فــي 

ا يمثــل حيــاة الشــعوب االجتماعيــة وغيــر االجتماعيــة. ونســتطيع أحيانــا مــن خــالل هــذه املالحظــات والفوائــد التــي نجدهــا علــى الغــالف الداخلــي ومــن تواريــخ الكتــب التحقــق  ــا شــعبيًّ
ً
كتــاب منفصــل يشــكل فيمــا بعــد تراث

مــن العصــر الــذي عــاش فيــه هــؤالء العلمــاء.

  7 هي تعني نوع من االختيار يقوم على االنتقاء والترتيب حيث يتم في بعض االحيان انتقاء واستخراج بيانات أو معلومات متجانسة في موضوع معين من نص معين يكون واسع التغطية شديد الخصوبة في معظم 

االحيان ثم يتم ابرازها في عمل مستقل ينسب في شكله الجديد إلى املؤلف الذي قام باالنتقاء واملجانسة .
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: Descriptive Relationships 3/10. العالقات الوصفية

هي األعمال التي تصف، العمل األصلي ويكون موضوعها األسا�ضي.

والعمليات املرتبطة بالعالقة هي :

الطبعات املشروحة	 

سجل الحاالت	 

الشروح والتعليقات	 

وتســمى التعليقــات فــي كتــب التــراث بمســميات مختلفــة )مثــل : الحوا�ضــي، تقريــرات، التعليــق علــى، الــكالم 	 

علــى –النكــت –التنكيت-الطــرر(

النقد	 

التقييم	 

مراجعة	 

مالحظة :

توجــد بعــض مــن العالقــات األخــرى غيــر املدرجــة تحــت قطــاع العالقــات الوصفيــة وتخــص كتــب التــراث العربــي 

مثــل )التحقيــق )1(-التخريــج- الردود)2(-الســمط )3(-املســائل )4(... إلــخ(

1  إخــراج الكتــاب علــى أســس صحيحــة محكمــة مــن التحقيــق العلمــي فــي عنوانــه، واســم مؤلفــه، ونســبته إليــه، وتحريــره مــن التصحيــف والتحريــف، والخطــأ، والنقــص والزيــادة » بقراءتــه قــراءة صحيحــة يكــون فيهــا 

متنــه أقــرب مــا يكــون إلــى الصــورة التــي تمــت علــى يــد مؤلفــه ، أو » إخراجــه بصــوره مطابقــة ألصــل املؤلــف ، أو األصــل الصحيــح املوثــوق إذا فقــدت نســخة املؤلــف.
  2 هو تأليف جدلي حيث تظهر بعض املؤلفات ردا على كتاب سابق سواء بالهجوم أو التأييد أو املوازنة والتحكيم بين االتجاهات املتعارضة وبعد النص األصلي الذي يتسبب في ظهور الردود عليه نصا محركا وقد 

يصبح بعض الردود فيما بعد محركا لردود تالية في دورة واسعة من الجدل أو في دورات متعددة ال تلبث أن تتطرق إلى مناطق جديدة من الفكر والخالف.
3 أي تقسيم البيت الشعري إلى أجزاء مقفاة على غير روي القافية أو هي ما ُيؤتى فيها بأشعار مقفاة بقافية ثم ُيؤتى بعدها بشطر مقفي بقافية مخالفة.

4 املســائل هي املشــكالت التي تطرح لدراســة العلم، عن طريق طرح أســئلة تتطلب حال أو إثارة قضايا تحتاح إلى برهان، وهذه املؤلفات نجد أنها تظهر في شــكل مؤلفات مباشــرة مســتقلة في شــكل أســئلة وأجوبة في 

علــم معيــن بغيــر ارتبــاط بنصــوص محــددة أو مؤلفــات ترتبــط بنصــوص أصليــة محــددة وقــد تشــمل هــذه املؤلفــات مــا يلــي :
أ. اإلجابة على أسئلة أثيرت في النص األصلي وحلول للمسائل الصعبة الواردة بهذا النص.

ب. طرح أسئلة ترتبط بما ورد في النص األصلي يثيرها مؤلف النص الجديد ألغراض التعلم والدراسة وإثارة الذهن وامتحان للفهم مع اإلجابة عليها وحل ألغازها.
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:  Whole-Part Relationships 4/10.عالقات الكل – الجزء

هي عالقة ترتبط بجزء مكون منفصل ضمن وعاء أكبر . وتعرف أيضا بأنها هي العالقة بين العمل، والتعبيرة، 

واملظهر املادي، واملفردة وأجزائها املكونة، وتنقسم إلى :

أ	. األجزاء التابعة وتتضمن :-

املقدمات، الفصول، األقسام، األجزاء، املجلدات. 	 

الرسوم التوضيحية لنص. 	 

صوت لفيلم. 	 

األجزاء املستقلة :

منفرد في سلسلة 	 

مقاالت الدوريات 	 

جزء من توليفة 	 

املقدمات املستقلة )1(	 

وتعد هذه العالقة مهمة عندما نحقق الضبط الببليوجرافي للمصادر الرقمية، على سبيل املثال في موقع على 

شبكة االنترنت يمكن االطالع عليه »بأكمله« ، ومحتوياته وعناصره »كأجزاء« ، أو أننا قد نستعرض املصادر 

الرقميــة بالكامــل  ومكوناتهــا باعتبارهــا أجــزاء يجــب أن تتبــع طريــق عبــر امليتاداتــا لتخزيــن وعــرض املعلومــات 

الرقميــة.

وعالقــة الجــزء بالجــزء تشــمل 'التعاقــب' و 'املصاحبــة'  والتــي يمكــن أن تكــون عالقــات مســتقلة أو تابعــة، والتــي 

ســتؤثر علــى كثيــر مــن التســجيالت الببليوجرافيــة بالنســبة إلــى املظاهــر املاديــة لألعمــال األخــرى ذات الصلــة.

والعمليات املرتبطة بالعالقة هي : 

مكونات 	 

تجميعات	 

مقتطفات من عناوين أخرى 	 

مجموعات واألجزاء املكونة لها	 

السالسل	 

1  يحفــل التأليــف العربــي القديــم بكثيــر مــن املؤلفــات التــي تقــوم بــدور املقدمــات لنصــوص أخــرى وكثيــر مــن هــذه املؤلفــات يحمــل فــي عنوانهــا كلمــات تــدل علــى هــذه الوظيفــة مثــل مقدمــة، مقدمــات، مدخــل، مداخــل، 

تمهيــد، توطئــة ... إلــخ.
ومنها ما يتصل بالنص ومنها ما ينفصل عنها، فأما ما يتصل بالنص فتسبق النص داخل الكتاب وتكون بقلم املؤلف أو شخص آخر أو املترجم أو املحقق ... إلخ، أما املنفصلة عن النص فتكون مرتبطة بالتقديم 

والتمهيد لنص معين في كتاب آخر. 
وتوجد أنواع لعالقات املقدمات )تقديم سابق على الكتاب وتقديم الحق (

فقد شرع ابن خلدون في تأليف املقدمة بعد فراغه من تأليف األقسام التاريخية من كتابه »العبر« أو ربما قبيل فراغه منها . كما ألف ابن رشد الجد كتابه 
» املقدمات واملمهدات« بعد الكتاب األصلي »البيان والتحصيل« وألف النيسابوري كتاب »اإلكليل« في الحديث ثم ألف بعده كتاب »املدخل إلى األكليل«
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: Accompanying relationships 5/10 . عالقات املصاحبة

هــي العالقــة التــي تربــط بيــن وعــاء ببليوجرافــي ووعــاء الــذي يصحبــه. فربمــا تكــون العالقات ملحقة أو مصاحبة.، 

فــإذا كانــت إحــدى الكيانــات هــي الغالبــة، فتعتبــر العالقــة )ملحقــة(، بينمــا إذا كانــت إحــدى الكيانــات متســاوية 

وليــس لهــا ترتيــب متسلســل فتعتبــر العالقــة )مصاحبــة(

والعمليات املرتبطة بالعالقة هي :

املالحق )1( مثل :

النص ومالحقه 

وعاء ببليوجرافي يسهل الوصول إلى وعاء آخر مثل :

املالحق 	  	

الفهارس 	 

الكشافات 	 

فهارس املكتبات 	 

املصاحبة مثل :

خرائط تكميلية كمادة مصاحبة ملقطع فيديو 	 

قرص مليزر مصاحب لكتاب مطبوع 	 

لوحات مصاحبة لتوضيح النص الرئيس 	 

كتيب كلمات األغاني املصاحب لتسجيل صوتي موسيقي.	 

الطيارات املصاحبة في املخطوطات العربية )2(	 

1   عبارة عن املواد املرفقة بدورها بالكتاب أو الوثيقة أو البحث أو االطروحة األصل، وتسّميان بالوثائق املتممة أو املرفقة، ويجري ترتيب قائمة بها ترفق قبل »الفهرست« وثم تدرج أوراقها تباعا ويشار لعنوانها 

العام في الفهرست، ويستفاد منها في تقليص حجم املتن وتخليصه من املواد الثانوية، والتي أيضا ال يمكن تركها، فيشار لها في املتن حسب ترتيب ورودها، ليرجع لها القارئ املهتم عند الحاجة. وأحيانا تكون هذه 
املالحق منفصلة عن العمل أو في داخل املتن نفسه.

 مــا تكــون مكتوبــة بقلــم دقيــق وبأســلوب موجــز، وال تزيــد فــى معظــم األحــوال عــن فقــرة واحــدة ، وهــو مــا يســمح بوضعهــا بيــن أوراق املخطوطــة، ســواًء منفصلــة، أو 
ً
2 أوراق صغيــرة بيــن صفحــات املخطوطــات، وغالبــا

 بعينــه مــن املخطوطــة.
ً
عيــد تجليدهــا بعــد تدويــن هــذه الطيــارات املحتويــة علــى مالحظــات تفصيليــة تخــص موضعــا

ُ
مجلــدة مــع املخطوطــة إن أ
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مالحظة : ببعض العالقات األخرى املرتبطة بالكتب التراثية القديمة: )1(

توجــد بعــض مــن ألفــاظ اإللحــاق تخــص كتــب التــراث العربــي مثــل كشــافات النصــوص أو تســمى أحيانــا فهــارس 

أو فهرســت، و معجــم ألفــاظ أو مفــردات الكشــاف،  أو معجــم مفهــرس أو كشــاف النهايــات )2( أو املفاتيــح أو ثبــت 

ألفبائــي )3( أو األطــراف )4( أو املشــيخة )5( وغالبــا تظهــر هــذه األعمــال فــي أعمــال مســتقلة.

عالقة الذيول العربية ويعتمد مفهومها على تكملة واستمرار النصوص ببعضها البعض في كتب مستقلة.

عالقــة الترتيبــات واملقصــود بهــا إعــادة ترتيــب نــص معيــن حســب حــروف املعجــم، ليســهل الرجــوع إلــى املعلومــات 

املطلوبــة منــه، وفــي هــذه الحالــة يتحــول النــص مــن كتــاب عــادي إلــى مرجــع لــه ترتيــب نســقي ترتــب فيــه وحــدات 

.
َ
املعلومــات تحــت مداخــل أو كلمــات مرتبــة ألفبائيــا فــي الغالــب أو زمنيــا أو موضوعيــا

كذلــك مــن العالقــات املصاحبــة والتــي تمثــل خصوصيــة  فــي كتــب التــراث وهــي الكتــب املتواجــدة علــى مســتوى 

الهوامــش والحوا�ضــي والذيــول فمنهــا مــا لــه عالقــة بالعمــل ومنهــا مــا هــو مختلــف فــي املوضــوع وتكــون مصاحبــه لــه 

داخــل املتــن ســواء بـــ )يليــه أو معــه أو بذيلــه ...(

:   Sequential relationships  6/10 . عالقات التوالي أو التعاقب

هي العالقة التي تربط بين أوعية ببليوجرافية والتي تستمر أو تسبق بعضها البعض ولكن ال تعتبر مشتقة.

والعمليات املرتبطة بالعالقة هي :

سلسلة مرقمة  	 

الدوريات مع تغير العناوين	 

تتمة املنفردات	 

مالحظة 

نجد أيضا ظاهرة ترتبط بكتب التراث والتي يمكن تطويعها تحت »عالقات التوالي« أال وهي »إدماج النصوص« 

واملقصــود باإلدمــاج هــو ذلــك العمــل التأليفــي املوجــود الــذي يعــاد فيــه تركيــب وحــدات النصــوص وأمشــاجها 

إلظهــار بنيــة جديــدة وتركيــب متجانــس لنــص جديــد يغنــي وجــوده عــن االســتعمال املتفــرق لعــدة نصــوص كانــت 

منفصلــة مســتقلة مــن قبــل ويعطــي النــص التركيمــي الجديــد عنوانــا جديــدا فــي الغالــب )ومــن أشــكالها : إدمــاج 

مؤلفــات لنفــس املؤلــف وفــي نفــس املوضــوع ، وإدمــاج مؤلفــات مختلفيــن وفــي نفــس املوضــوع ( وترتبــط ببعــض 

)http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=))article&id=782:mamer&catid=309:revews&Itemid=93( 1 عامر، موقع  
 2 فــي مقابــل التكشــيف باألطــراف وهــي املقاطــع األولــى فــي بدايــات النصــوص، هنــاك تكشــيف مــن االتجــاه األخــر وهــو التكشــيف حســب النهايــات واملجــال الحيــوي لهــذا النــوع هــو أبيــات الشــعر ولذلــك يســمى كشــاف 

القوافــي )أو فهــرس القوافــي( ألن القوافــي هــي نهايــات األبيــات فــي الشــعر املقفــي.
 3 الفهرس الذي يجمع فيه املحدث مروياته شيوخه ومن معانيه املعجم، البرنامج الئحة املواد.

 4 تبييــن عيــن الحديــث بلفظــة منــه ال بإيــراده علــى وجهــه، وبعبــارة أخــرى هــو نــوع مــن الفهــارس املعهــودة اليــوم وهــي أن يكتــب العالــم املحــدث جملــة بــارزة مــن الحديــث فــي أوراق مســتقلة بحيــث يعــرف مــن النظــر فيهــا 
بقيــة الحديــث ويتذكــره مــن تلــك الجملــة التــي هــي طــرف مــن الحديــث 

أو هي تسمية مأخوذة من طرف الحديث النبوي الشريف حيث كان يدون طرف من بداية الحديث يكفي للداللة على بقيته.
 5 فهرس بأعالم الشيوخ.
 6 فهرس بأعالم الشيوخ
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املســميات تركيــم النــص –ضــم النصــوص –اندمــاج فــي

: Shared characteristic relationships 7/10 . عالقات خصائص مشتركة

هي العالقة التي تربط بين وعاء ببليوجرافي ووعاء ببليوجرافي آخر ليس مرتبطا به، ولكن تطابقيا له مؤلف أو 

عنوان أو موضوع مشترك أو خاصية أخرى مستخدمة كنقطة وصول في الفهرس. 

ويتــم التعبيــر عــن هــذا النــوع مــن العالقــة مــن خــالل نقطــة وصــول مشــتركة فــي البيانــات الببليوجرافيــة أو 

االســتنادية للكيانــات املعنيــة بذلــك، والعمليــات املرتبطــة بالعالقــة هــي :

نقطة اإلتاحة	 

اللغة	 

تاريخ النشر	 

بلد النشر	 

تكملة العالقات بين األعمال العربية : 

نجــد أن هنــاك عالقــات لــن تتصــدر إليهــا الباحثــة باربــرا تيليــت فــي أنــواع العالقــات الببليوجرافيــة وهــي عالقــات 

تمثــل خصوصيــة للتــراث العربــي اإلســالمي وهــي :

العالقات املتجانسة :

وتشير إلى عالقة نص فرعي عن نص فرعي آخر من نوعه نفسه في التأليف مثل :

تلخيص التلخيص 	 

تهذيب التهذيب 	 

تذييل التذييل 	 

العالقة املختلطة :

ويشير إلى تفارع نص فرعي على نص فرعي آخر يختلف عنه في نوع التأليف مثل :

شرح التلخيص 	 

حاشية على شرح 	 

افية : 11. أنواع التأليف العربي غير املدرجة في العالقات الببليوجر
نســتخلص من العرض الســابق وجود أنواع من التأليف العربي غير مدرجة في عرض العالقات على املســتوى 

الغربــي . وتتلخــص فــي :

املقدمات املستقلة 	 

الذيول العربية 	 

الترتيبات 	 

الكتب املتاحة على هوامش وحوا�ضي كتب التراث 	 
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إدماج النصوص 	 
كتب األطراف والثبت واملفاتيح وكشافات النهايات 	 
الردود 	 
السمط 	 
املسائل 	 
التخريجات 	 
التحقيقات 	 
التهذيبات 	 
التشطير 	 
االستدراكات 	 
نظم النصوص 	 
النمذجات 	 
االزدواجات اللغوية 	 
التقييدات 	 
الفوائد 	 
اإلجازات	 
السماعات	 
املناوالت	 
املعارضات واملقابالت	 
املجانسات	 
املنتخبات	 

افية وفق قواعد وام : 12. طرق تسجيل أنواع العالقات الببليوجر

تتنوع طرق تسجيل العالقات وفق قواعد وام ومعيار مارك 21 بثالثة نقاط وتتمثل في :

   Identifier      املعرفات أو املحددات -

Structured	or	unstructured	description  الوصف املنظم وغير املنظم -

Authorized	access	points  نقاط اإلتاحة االستنادية -

:   Identifiers املعرفات -

هي مجموعة من املحارف )عادة تظهر في شكل أرقام( مثل الرقم الدولي املوحد للكتب                              أو الرقم 

الدولــي املوحــد للمسلســالت                             أو رقــم ضبــط التســجيلة االســتنادية $0 أو املحــدد املوحــد ملوقــع 

   x$ ،رقم ضبط التسجيلة w$ ،معرف املصدر املوحد u$ املورد اإللكتروني                         أو الحقول الفرعية

تبصــرة لغيــر الجمهور.

)020( -)ISBN(

)022( -)ISSN(

)856( -)URL(   
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: Description الوصف -

  ينقسم الوصف إلى الوصف املنظم أو غير املنظم 

:Structured	description   الوصف املنظم

يظهر في شكل تبصرات مقننة متبعة نظام عالمات الترقم الخاص بتدوب ISBD أو تيجان الربط .
- استخدام تيجان الربط كنوع من الوصف املنظم )1(

يســجل جــزء مــن عالقــات التأليــف العربيــة فــي مداخــل الربــط التــي تحتــوي علــى معلومــات تعــرف املــوارد 

الببليوجرافيــة األخــرى. وتصــف تيجــان مداخــل الربــط مــوارد مطبوعــة أو غيــر مطبوعــة 

تمت فهرستها بشكل منفصل، ولكنها مرتبطة بالوعاء الجاري فهرسته وتسمح هذه التيجان بتأسيس عالقات 

ببليوجرافية بين املوارد الببليوجرافية، مع وجود عالقات عكسية. 

وتيجان الربط ال تحل محل تيجان نقاط اإلتاحة االستنادية اإلضافية وال تصدر متابعات .

وهدف تيجان مداخل الربط هو إصدارة تبصرة للعرض في التسجيلة التي ستظهر فيها، كما تستخدم تيجان 

مداخــل الربــط أيضــا بإتاحــة االرتبــاط اآللــي بيــن التســجيلة الببليوجرافيــة للوعــاء املســتهدف، وبيــن التســجيلة 

الببليوجرافية للوعاء املرتبط، إذا كان هذا األخير تمت تغطيته في تســجيلة منفصلة ؛ و / أو يســهل تكشــيفه.

تسجل تسمية العالقة على الحقل الفرعي $i وتتمثل أبرز تيجان الربط في التيجان التالية :- )2(

تاج )765( لتمثيل اللغة األصلية 	 

تاج )767( لتمثيل مدخل الترجمة 	 

تاج )770( لتمثيل مدخل املالحق  أو األعداد الخاصة 	 

تاج )772( لتمثيل مدخل التسجيلة األم امللحقة 	 

تاج )773( لتمثيل مدخل الوعاء املضيف 	 

تاج )774( مدخل الوحدة املتكاملة 	 

تاج )775( مدخل طبعة أخرى 	 

تاج )776( مدخل الشكل املادي اإلضافي 	 

تاج )780( لتمثيل مدخل العنوان السابق 	 

تاج )785( لتمثيل مدخل العنوان الالحق 	 

تاج )787( مدخل العالقات األخرى 	 
مثال

 a$ # 0 773 محمــد، ســليم $t املوســوعة الفقهيــة $b الطبعــة الثانيــة $d القاهــرة : دار الفكــر العربــي، 1999     
$h    مجلــد 

 1 انظر ملحق )3( معلومات تفصيلية حول تيجان الربط
2 معوض. الدليل العملي، ص 493 -,536

5
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- استخدام التبصرات كنوع من الوصف املنظم مثل : استخدام تبصرة 500 »إعادة الطبع أو املقطتف من«
مثال 

a$ ## 500 إعادة طبع : الديوان امللكي / محمد طه. -القاهرة : دار العروبة، 1999.
:  description Unstructured الوصف غير املنظم

وصف كلي أو جزئي للموارد املرتبطة واملكتوبة في شكل جمل أو فقرات.

مثال :

a$ ## 500  صدر العمل بمناسبة مرور تسعة سنوات على افتتاح املجلس.

a$   ## 500 طبعــة مزيــدة ومنقحــة بفهــارس مــن املؤلــف مــع إضافــة بعــض التعديــالت املوجــزة عــن الطبعــة 

األصليــة.

a$ ## 500 الجزء األول ط. 1. عام 1978، الجزء الثاني ط.3. عام  1979 .

a$   ## 500 هذا الكتاب طبع بأمر من صاحب جاللة امللك سعود في عام 1320 هـجريا.

a$ ## 500 مالحق : ص. 24-23 .

a$   ## 500 األصل أطروحة ماجستير–جامعة اإلمام سعود.
: Authorized access points نقاط اإلتاحة االستنادية

تمثيــل نقــاط اإلتاحــة االســتنادية فــي )××7( ويتــم تســجيل العالقــات فــي نقــاط اإلتاحــة االســتنادية بالعديــد مــن 

الطــرق :

 e$ تسجيل األدوار واملسميات الوظيفية املختلفة للمؤلفين فى الحقل الفرعي -

 i$ تسجيل طبيعة العالقة بين األعمال والتعبيرات فى الحقل الفرعي -
: Relationship designators تسمية العالقة

هي عبارة عن تسمية تحدد طبيعة العالقة بين الكيانات املمثلة من خالل نقاط اإلتاحة االستنادية والوصف 

و / أو املعرفات. 

e$ أو الحقل الفرعي i$ تستخدم تسمية العالقة إما الحقل الفرعي -

- تضــم قواعــد وام خمســة مالحــق، وهــي املالحــق »I«، و »J« و »K« و »M و »L« لتحديــد مســميات العالقــة : 

بيــن املصــادر ببعضهــا.  »Relationship	 designators«

خصــص امللحــق )I : وام( األول لتســميات العالقــات بيــن مــورد مــا واألشــخاص، والعائــالت، والهيئــات 	 

باملــورد. املرتبطــة 

خصص امللحق )J : وام( لتسميات العالقات بين األعمال والتعبيرات واملظاهر املادية، واملفردات. 	 

خصص امللحق )K : وام( لتسميات العالقات بين الوكالء.	 

خصص امللحق )M : وام( لتسميات العالقات بين العالقات املوضوعية.	 
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خصــص امللحــق )L : وام( لتســميات العالقــات بيــن املفاهيــم واألحــدات والكائنــات واألماكــن. وهــو لــم يصــدر 	 

بعد)1(.

: e$ استخدامات الحقل الفرعي

تسمية العالقة تضاف لنقاط اإلتاحة )املؤلف-عائلة-هيئة(	 

يسجل معيار مارك هذه األنواع من العالقات باستخدام مصطلحات الروابط أو األدوار في الحقل الفرعي 	 

$e لوصف العالقات بين األشخاص والهيئات والعائالت.

اســتخدام الرمــوز املناظــرة لهــذه الروابــط فــي الحقــل الفرعــي $4 فــي كل مــن تيجــان ××1 )نقطــة اإلتاحــة 	 

االســتنادية للمن�ضــئ(، ××7 )نقطــة اإلتاحــة االســتنادية اإلضافيــة( فــي صيغــة مــارك الببليوجرافيــة.

الحقــول الفرعيــة $e و $4 حقــول فرعيــة متكــررة فــإذا كان مناســبا ومطلوبــا، يمكــن اســتخدام أكثــر مــن 	 

تســمية للــدور، ويفصــل بيــن الحقــول الفرعيــة $e بعالمــة الفاصلــة.

ال يمكن استخدام الحقل الفرعي $e داخل التسجيالت االستنادية.	 

استخدام الوظائف بشكلها الكامل بدل املختصرات للفهرسة باللغة اإلنجليزية.	 

: i$ تعليمات استخدامات الحقل الفرعي

يســتخدم الحقــل الفرعــي $i فــي التســجيالت الببليوجرافيــة فــي نقــط اإلتاحــة االســتنادية ومداخــل الربــط 	 

لوصــف العالقــة بيــن العالقــات األوليــة )العمــل والتعبيــرة واملظهــر املــادي واملفــردة(

ال يستخدم الحقل الفرعي $i داخل التسجيلة االستنادية.	 

استخدام الحقل الفرعي $i لوصف معلومات العالقة بين األعمال والتعبيرات واملظاهر املادية والنسخ)2(.	 

وفي حالة وجود أكثر من عالقة داخل الوعاء الواحد، يتم تكرار املدخل االستنادي أو تاج الربط.	 

يتم إنشاء تبصرة في حالة وجود عالقة بين عملين ولم يتم التمكن من معرفة بيانات هذه العالقة.	 

أول حرف يكون كبير وذلك للفهرسة باللغة اإلنجليزية.	 

اســتخدام املصطلحــات واأللفــاظ املســتخدمة فــي ملحــق ) J ( لوصــف طبيعــة العالقــة، وإذا كانــت األلفــاظ 	 

 بقــدر اإلمــكان.
ً
 موجــزا

ً
املســتخدمة غيــر كافيــة أو معبــرة، فاســتخدم لفظــا

يتــم اختيــار لفــظ موحــد لإلشــارة إلــى نــوع العالقــة ليضــم كل مــا يرتبــط بمعنــى هــذه العالقــة : مثــل وضــع 	 

تســمية العالقــة للشــروح ب »شــرح لـــ « لتضــم أعمــال الشــروح والتفســيرات وتوضيــح الغوامــض ... وغيرهــا 

مــن العناصــر التــي تدخــل فــي املجــال الداللــي للشــروح.

عقــب تســمية العالقــة يوضــع حــرف ربــط مثــل )لـــ ، أو علــى ، أو مــن ( متبوعــا ب )عمــل( أو )تعبيــرة( أو )مظهــر 	 

مــادي( علــى حســب االقتضــاء.

 1حتى تاريخ آخر اطالع 2018/7/22 .
 2 ملحق )1( قائمة بتسمية العالقة لنوعية العالقات بين املؤلفات العربية
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افية وفق معيار مارك 21 وحسب قواعد وام )1) : 13. أمثلة تطبيقية على العالقات الببليوجر
:  Equivalence relationships عالقات التكافؤ

مثال )1( االستنساخ وفق الوصف املنظم : استخدام تاج الربط )776( مدخل الشكل املادي اإلضافي:
التسجيلة الورقية :

a$ #1 100 ديالو، إبراهيم ديالو بن مو�ضى، $e مؤلف.

a$ 01 245 استدراكات الشراح الفقهية على العالمة الشيخ خليل في مختصره في مسائل الطهارة والصالة / 

$c إبراهيم ديالو بن مو�ضــى ديالو.

i$ 80 776 مستنسخ كـ )مظهر مادي( : $a ديالو، إبراهيم ديالو بن مو�ضى $t استدراكات الشراح الفقهية على 

العالمــة الشــيخ خليــل فــي مختصــره فــي مســائل الطهــارة والصــالة $d القاهــرة : مركــز األهــرام اإللكترونــي، 1993     

$h    بكرة ميكروفيلم،

التسجيلة املستنسخة :

a$ #1 100 ديالو، إبراهيم ديالو بن مو�ضى، $e مؤلف.

a$ 01 245 اســتدراكات الشــراح الفقهيــة علــى العالمــة الشــيخ خليــل فــي مختصــره فــي مســائل الطهــارة والصــالة 

/$c إبراهيــم ديالــو بــن مو�ضــى ديالــو.

i$ 80 776 استنساخ )مظهر مادي( : $a  ديالو، إبراهيم ديالو بن مو�ضى $t استدراكات الشراح الفقهية على 

العالمة الشيخ خليل في مختصره في مسائل الطهارة والصالة $d بيروت : الدار األهلية، 

h$ 1990 320 صفحة.
مثال  )2( االستنساخ وفق الوصف غير املنظم : استخدام تبصرة الشكل املادي اإلضافي )530) 

نموذجا : 
التسجيلة الورقية :

a$ #1 100 ديالو، إبراهيم ديالو بن مو�ضى، $e مؤلف.

a$ 01 245 اســتدراكات الشــراح الفقهيــة علــى العالمــة الشــيخ خليــل فــي مختصــره فــي مســائل الطهــارة والصــالة 

/$c إبراهيــم ديالــو بــن مو�ضــى ديالــو.

a$ ## 530 متاحة أيضا على ميكروفيلم.

التسجيلة املستنسخة : 

a$ #1 100 ديالو، إبراهيم ديالو بن مو�ضى، $e مؤلف.

 1 انظر ملحق )1( يتضمن تسمية العالقات املنقولة بتصرف من امللحق )J,M( من قواعد وام. 

1
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a$ 01 245 استدراكات الشراح الفقهية على العالمة الشيخ خليل في مختصره في مسائل الطهارة والصالة / 

$c إبراهيم ديالو بن مو�ضــى ديالو.

a$ ## 530 متاحة أيضا بشكل مطبوع.

مثال )3(  محتوى مكافئ بشكل مادي مختلف :
التسجيلة األم :

a$ #1 100 ر�ضي الدين ابن الحنبلي، محمد بن إبراهيم بن يوسف، $e مؤلف.

a$ 01 245 قفو األثر في صفوة علوم األثر /$c ر�ضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي الشهير بابن الحنبلي.

i$ 80 776 متــاح أيضــا كـــ : $a ر�ضــي الديــن ابــن الحنبلــي، محمــد بــن إبراهيــم بــن يوســف $t قفــو األثــر فــي صفــوة 

علــوم األثــر $d القاهــرة : دار املشــرق اإلســالمي، h$ 1999   قــرص كمبيوتــر 

التسجيلة اإللكترونية :

a$ #1 100 ر�ضي الدين ابن الحنبلي، محمد بن إبراهيم بن يوسف، $e مؤلف.

a$ 01 245 قفو األثر في صفوة علوم األثر /$c ر�ضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي الشهير بابن الحنبلي.

i$ 80 776 متــاح أيضــا كـــ : $a ر�ضــي الديــن ابــن الحنبلــي، محمــد بــن إبراهيــم بــن يوســف $t قفــو األثــر فــي صفــوة 

علــوم األثــر $d القاهــرة : دار املشــرق اإلســالمي، h$ 1990    مجلــد .

مثال )4( إعادة الطبع وفق الوصف املنظم : استخدام تاج الربط مدخل طبعة آخر )775( نموذجا :
التسجيلة األم :

a$ #1 100 عبد العزيز، سمير محمد، $e مؤلف.

a$ 21 245 التمويــل العــام : $b املدخــل االدخــاري، املدخــل اإلســالمي، املدخــل الدولــي / $c ســمير محمــد عبــد 

العزيــز.

i$ 80 775  إعــادة طبــع كـــ )مظهــر مــادي( : $a عبــد العزيــز، ســمير محمــد $t التمويــل العــام : املدخــل االدخــاري، 

     h$ 1993 ،الريــاض : دار الشــروق d$ املدخــل اإلســالمي، املدخــل الدولــي

تسجيلة إعادة الطبع :

a$ #1 100 عبد العزيز، سمير محمد، $e مؤلف.

a$ 21 245 التمويــل العــام : $b املدخــل االدخــاري، املدخــل اإلســالمي، املدخــل الدولــي / $c ســمير محمــد عبــد 

العزيز.

i$ 80 775 إعــادة طبــع )مظهــر مــادي( : $a عبــد العزيــز، ســمير محمــد $t التمويــل العــام : املدخــل االدخــاري، 

 w$ صفحــة      h$ 1994 ،الريــاض : دار الشــروق d$ املدخــل اإلســالمي، املدخــل الدولــي

1

1

)OPS( 2698541 

120 )OPS( 2695641

 w$ 120 صفحة
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مثال )5( إعادة الطبع باستخدام التبصرة )534( نموذجا :
التسجيلة األم :

a$ #1 100 عبد العزيز، سمير محمد، $e مؤلف.

a$ 21 245 التمويــل العــام : $b املدخــل االدخــاري، املدخــل اإلســالمي، املدخــل الدولــي / $c ســمير محمــد عبــد 

العزيــز.

p$ ## 534  إعادة طبع. نشرت أصال : $c  الرياض : دار الشروق، 1994.

: Derivative Relationships   العالقات االشتقاقية

أ . تعبيرة جديدة :

مثال )6( الترجمات وفق الوصف املنظم : استخدام تاج الربط اللغة األصلية )765( نموذجا :

 eng	h$               #1 041

a$  #1 100 النكستر، ف. ويلفرد،      e$ - 1933 مؤلف.

a$ 01 245 أساسيات استرجاع املعلومات /$c بقلم ف. و. النكستر، أ. ج. وورنر ؛ ترجمة حشمت قاسم.

a$  #1 700 وورنر، أ. ج.، $e مؤلف.

a$  #1 700 قاسم، حشمت،       e$ ،2017 -1943 مترجم.

756 08 $i ترجمة لـ :  $a  Lancaster. F. Wilfred $t  Information	retrieval	today $d 

London : Simon & Schuster, 1990 $h 100 pages 

: ISBD مثال )7( الترجمات وفق الوصف املنظم : استخدام تبصرة حرة متبعة عالمات تدوب

a$  #1 100 شكسبير، وليام،     e$ ،1616-1564 مؤلف.

a$ 01 245 هاملت /$c بقلم وليم شكسبير ؛ نقلها إلى العربية مؤيد الكيالني.

a$  #1 700 الكيالني، مؤيد، $e مترجم.

مثال )8( الترجمات وفق الوصف غير املنظم : استخدام التبصرة الحرة )500( نموذجا :

a$  #1 100 شكسبير، وليام،      e$ ،1616-1564 مؤلف.

a$ 01 245 هاملت /$c بقلم وليم شكسبير ؛ نقلها إلى العربية مؤيد الكيالني.

a$ ## 500 ترجمة لرواية Hamlet للمؤلف وليام شكسبير.

a$  #1 700 الكيالني، مؤيد، $e مترجم.
مثال )9( الترجمات وفق نقاط اإلتاحة االستنادية : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا :

ara	a$   

d$

d$

d$

d$

Simon & London -. : Shakespeare	William / Hamlet : ترجمة لـ  a$ ## 500    
.1990، Schuster
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a$ #1 100 شكسبير، وليام،      e$ ،1616-1564 مؤلف.

a$ 01 245 هاملت /$c بقلم وليم شكسبير ؛ نقلها إلى العربية مؤيد الكيالني.

a$ #1 700 الكيالني، مؤيد، $e مترجم.

.Hamlet    .1564-1616     ،شكسبير، وليام a$  : ترجمة لـ i$ 21 700
مثال )10( الترجمات املوازية بأكثر من لغة : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا :

a$ #1 100 كوهين، ستفين، $e مؤلف.

a$ 21 245 الفوز بثقة الناس /$c ستفين كوهين.

a$ ## 546 النص باللغتين العربية واإلنجليزية.

i$ 21 700 يحتوي على )تعبيرة( : $a كوهين، ستفين. $t الفوز بثقة الناس.

English	L$ .الفوز بثقة الناس t$ .كوهين، ستفين a$ : )يحتوي على )تعبيرة i$ 21 700 

مثال )11( الترجمة الحرة : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا )1) :

a$ #1 100 ديدرو، دنيس، $e مؤلف.

a$ 01 245 استفسار حول الفضيلة واالستحقاق /$c دنيس ديدرو.

t$ .شافتسـبري، لورد a$ : )ترجمة بتصرف لـ )عمل i$ 21 700
.Inquiry	Concerning	Virtue	and	Merit 

مثــال )12( الطبعــات املختلفــة لنفــس الوســيط املــادي للوصــف املنظــم : اســتخدام تــاج الربــط مدخــل 
طبعــة آخــر )775( نموذجــا :

التسجيلة األم :

a$ #0 100 محمد السيد حالوة، $e مؤلف.

a$ 01 245 مدخل إلى أدب األطفال /$c محمد السيد حالوة.

a$ ## 250 الطبعة األولى.

a$ #0 775 محمد السيد حالوة $t مدخل إلى أدب األطفال $b الطبعة الثانية $d القاهرة : دار الفكر،

 h$ 2000     مجلد 

العالقة التبادلية للتسجيلة األخرى :

a$ 01 245 مدخل إلى أدب األطفال /$c محمد السيد حالوة.

a$ ## 250 الطبعة الثانية.

a$ #0 775 محمد السيد حالوة $t مدخل إلى أدب األطفال $b الطبعة األولى $d القاهرة : دار الفكر، 1999 
$h   مجلــد 

d$

 1 أو يمكن استخدام الحقل 765 اللغة األصلية للعمل. 

d$

2

1

t$
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:  Derivative Relationships   العالقات االشتقاقية

ب	.عمل جديد :
مثال )13( عالقة االقتباس : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية )700( نموذجا )1) :

a$ #1 100 ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي، $e مؤلف.

a$ 01 245 نقول من كتاب شرح األساس الكبير /$c صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن الوزير.

i$ 21 700 اقتبــاس لـــ )عمــل(  : $a املنصــور بــاهلل، القاســم بــن محمــد بــن علــي. $t األســاس لعقائــد األكيــاس فــي 

معرفــة رب العامليــن وعدلــه فــي املخلوقيــن ومــا يتصــل بذلــك مــن أصــول الديــن.

العالقة التباديلة :

a$ #1 100 املنصور باهلل، القاسم بن محمد بن علي، $e مؤلف.
a$ 21 245 األســاس لعقائــد األكيــاس فــي معرفــة رب العامليــن وعدلــه فــي املخلوقيــن ومــا يتصــل بذلــك مــن أصــول 

الديــن /$c القاســم بــن محمــد بــن علــي املنصــور بــاهلل.

i$ 21 700 لــه اقتبــاس )عمــل( : $a ابــن الوزيــر، محمــد بــن إبراهيــم بــن علــي.$t نقــول مــن كتــاب شــرح األســاس 

الكبيــر.

مثــال )14( عالقــة االقتبــاس :  اســتخدام الوصــف املنظــم : تــاج الربــط مدخــل عالقــات أخــرى )787) 
: نموذجــا 

a$ #1 100 ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي، $e مؤلف.

a$ 01 245 نقول من كتاب شرح األساس الكبير /$c صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن الوزير.

i$ 80 787 اقتبــاس لـــ )عمــل(: $a املنصــور بــاهلل، القاســم بــن محمــد بــن علــي $t األســاس لعقائــد األكيــاس فــي 

معرفــة رب العامليــن وعدلــه فــي املخلوقيــن ومــا يتصــل بذلــك مــن أصــول الديــن $d بيــروت : دار الطليعــة للطباعــة 

والنشــر، h$ 1980         صفحــة.

العالقة التبادلية :

a$ #1 100 املنصور باهلل، القاسم بن محمد بن علي، $e مؤلف.
a$ 21 245 األســاس لعقائــد األكيــاس فــي معرفــة رب العامليــن وعدلــه فــي املخلوقيــن ومــا يتصــل بذلــك مــن أصــول 

الديــن /$c القاســم بــن محمــد بــن علــي املنصــور بــاهلل.

i$ 80 787 لــه اقتبــاس )عمــل( : $a ابــن الوزيــر، محمــد بــن إبراهيــم بــن علــي $t نقــول مــن كتــاب شــرح األســاس 

الكبيــر $d دمشــق : دار اإلعمــار للنشــر والتوزيــع، h$ 1990         صفحــة

 1 أو يمكن استخدام حقل الربط 787 أو تبصرة 500.
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مثــال )15( عالقــة التهذيبــات : اســتخدام الوصــف املنظــم : اســتخدام تــاج الربــط مدخــل عالقــات أخــرى 
)787( نموذجــا )1) :

a$ #1 100 هارون، عبد السالم محمد، $e مؤلف.

a$ 01 245 تهذيب إحياء علوم الدين /$c عبد السالم محمد هارون.

i$ 80 787 تهذيــب لـــ )عمــل( : $a الغزالــي، محمــد بــن محمــد بــن محمــد $t إحيــاء علــوم الديــن $d القاهــرة : 

املطبعــة األزهريــة، h$ 1894    مجلــد
العالقة التبادلية : 

a$ #1 100 الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، $e مؤلف.

a$ 01 245 إحياء علوم الدين /$c محمد بن محمد بن محمد الغزالي.

i$ 80 787 لــه تهذيــب )عمــل( : $a هــارون، عبــد الســالم محمــد $t تهذيــب إحيــاء علــوم الديــن$d القاهــرة : دار 

الفكــر العربــي، h$ 1998    مجلــد
مثال )16( عالقة االختصار : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا )700) )2) :

a$ #1 100 جمال الدين القاسمي، جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم، $e مؤلف.

a$ 01 245 مختصر إحياء علوم الدين /$c محمد جمال الدين القاسمي.

d$ ،حجة اإلسالم c$ ،الغزالي، محمد بن محمد بن محمد a$ :  )مختصر  لـ )عمل i$ 21 700

 450-505 هجري. $t إحياء علوم الدين.
العالقة التبادلية :

a$ #1 100 الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، $c حجة اإلسالم،     450-505 هجري، $e مؤلف.

a$ 01 245 إحياء علوم الدين /$c محمد بن محمد بن محمد الغزالي.

 t$ .جمــال الديــن القاســمي، جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم a$ : )لــه مختصــر )عمــل i$ 21 700

مختصــر إحيــاء علــوم الديــن.
مثال )17( عالقة االستدراكات : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا )3) :

a$ #1 100 الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد هللا بن حمدوية،     321-405 هجري، $e مؤلف.

a$ 21 245 املستدرك على الصحيحين /$c الحافظ أبي عبد هللا الحاكم النيسابوري.
 t$ .اإلمــام مســلم، مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم،    204-261 هجــري a$ : )اســتدراك لـــ )عمــل i$  21 700

صحيــح مســلم، املســمى، املســند الصحيــح املختصــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل عــن رســول هللا صلــى 

هللا عليــه وســلم.
 t$ .البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم،      194-256 هجــري a$ : )اســتدراك لـــ )عمــل i$  21 700

صحيــح البخــاري، املســمى، الجامــع الصحيــح املســند مــن حديــث رســول هللا وســننه وأيامــه.
 1 أو يمكن استخدام نقاط االتاحة االستنادية او تبصرة 500 

2 أو يمكن استخدام حقل الربط 787 أو 500 

 3  أو يمكن استخدام حقل الربط 787 أو تبصرة 500
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انظر العالقة العكسية لصحيح البخاري :

a$  #1 100 البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،      194-256 هجري، $e مؤلف.

a$ 01 245 صحيح البخاري، املسمى، الجامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا وسننه وأيامه.	

 d$ ،الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد هللا بن حمدوية a$ : )له استدراك )عمل i$  21 700

321-405 هجري.$t  املستدرك على الصحيحين.

مثال )18( النمذجة : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا )700) )1) :

a$ #1 100 الزاوي، الطاهر أحمد،        e$ ،1880 -1986 مؤلف.

a$ 01 245 ترتيب القاموس املحيط على طريقة املصباح املنير وأساس البالغة /$c طاهر أحمد الزاوي.

 t$ .الفيروزآبــادي، محمــد بــن يعقــوب بــن محمــد،       729 - 817 هجــري a$ : )ترتيــب لـــ )عمــل i$ 21 700

القامــوس املحيــط والقابــوس الوســيط الجامــع ملــا ذهــب مــن كالم العــرب شــماطيط.
i$ 21 700 نمذجة على )عمل( : $a الزمخشري، محمود بن عمر بن محمد،       467 - 538 هجري. $t أساس 

البالغة.
 t$ .توفــي حوالــي 770 هجــري d$ ،الفيومــي، أحمــد بــن محمــد بــن علــي a$ : )نمذجــة علــى )عمــل i$ 21 700

املصبــاح املنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي.

مثال )19( التشطير : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا )700) )2) :

a$ #1 100 الرافعي، عبد القادر بن عبد اللطيف بن عمر، $d توفي 1230 هجري، $e مؤلف.

a$ 01 245 تشطير البردة /$c عبد القادر بن عبد اللطيف بن عمر الرافعي.
i$ 21 700 تشــطير لـــ )عمــل( : $a البوصيــري، محمــد بــن ســعيد بــن حمــاد،      696- 608 هجــري. $t الكواكــب 

الدريــة فــي مــدح خيــر البريــة، املعروفــة، بالبــردة.
مثال )20(  عن نظم النصوص باستخدام نقاط اإلتاحة االستنادية : 

a$ #1 100 ابن رقيقة، محمود بن عمر الطبيب، $e مؤلف.

a$ 01 245 لطف املسائل وتحف السائل / $c لسديد الدين محمود بن عمر الطبيب ابن رقيقة.
i$ 21 700 نظــم لـــ )عمــل( : $a ابــن حنيــن، إســحاق بــن حنيــن بــن إســحاق،      215-298 هجــري. $t مســائل 

حنيــن.

: Descriptive works العالقات الوصفية

 1  أو يمكن استخدام حقل الربط 787 أو تبصرة 500

2   أو يمكن استخدام حقل الربط 787 أو تبصرة 500
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    d$
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مثال )21( للتعليقات أوالحوا�شي : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا )1) :

a$ #1 100 الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد،      1198-1277 هجري، $e مؤلف.
a$ 01 245 حاشية الباجوري على متن البردة.

i$  21 700 تعليــق فــي )عمــل( : $a البوصيــري، محمــد بــن ســعيد بــن حمــاد،       608-696 هجــري. $t الكواكــب 
الدريــة فــي مــدح خيــر البريــة، املعروفــة، بالبــردة.

انظر العالقة العكسية لكتاب البردة :

a$  #1  100 البوصيري، محمد بن سعيد بن حماد،      608-696 هجري، $e مؤلف.

a$ 21 245 الكواكب الدرية في مدح خير البرية، املعروفة، بالبردة /$c البوصيري.
 t$ .الباجــوري، إبراهيــم بــن محمــد بــن أحمــد،      1198-1277 هجــري a$ : )لــه تعليــق )عمــل i$  21 700

حاشــية الباجــوري علــى متــن البــردة.
 t$ .جــالل الديــن املحلــي، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد،   791-864 هجــري a$ : )لــه تعليــق )عمــل i$ 21 700

تعليــق لطيــف مليــح علــى بــردة املديــح.

i$ 21 700 له تعليق )عمل( : $a محمد، الدسوقي بن عبد العزيز. $t نكت على البردة.
مثال )22( للشروح : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا :

a$ #1 100 القسطالني، أحمد بن محمد بن أبي بكر،    851-923 هجري، $e مؤلف.

a$ 01  245 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /$c أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطالني.

i$  21 700 شــرح لـــ )عمــل( : $a البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم،     194-256 هجــري. $t صحيــح 

البخــاري، املســمى، الجامــع الصحيــح املســند مــن حديــث رســول هللا وســننه وأيامــه.

انظر العالقة العكسية : العالقات اإلشعاعية :

a$ #1  100 البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،      194-256 هجري، $e مؤلف.

a$ 01 245 صحيح البخاري، املسمى، الجامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا وسننه وأيامه.

i$ 21 700 لــه شــرح )عمــل( : $a القســطالني، أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر،    851-923 هجــري. $t إرشــاد 

الســاري لشــرح صحيــح البخــاري.
i$ 21 700 له شرح )عمل( : $a ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن محمد،      773-852 هجري. $t فتح 

الباري بشرح صحيح البخاري.

i$ 21 700 له شرح )عمل( : $a بدر الدين العيني، محمود بن أحمد بن مو�ضى،     855-762 هجري. $t عمدة 

القاري : شرح صحيح البخاري.

 1 أو يمكن استخدام حقل الربط 787 أو تبصرة 500.
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i$ 21 700 له شرح )عمل( : $a الكرماني، محمود بن حمزة بن نصر، $d توفي حوالي 505 هجري. $t صحيح 

البخاري بشرح الكرماني.

 t$ .شــاه ولــي هللا، أحمــد بــن عبــد الرحيــم الفاروقــي،      1110-1176 هجــري a$ : )لــه شــرح )عمــل  i$ 21 700

شــرح تراجــم أبــواب صحيــح البخــاري.

مثال )23( التحقيق : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا :

a$ #1 100 الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،      1173-1250 هجري، $e مؤلف.

a$ 01 245 إرشــاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول /$c تأليف محمد بن علي بن محمد الشــوكاني 

؛ تحقيــق أحمــد عبــد الســالم.

a$ #1 700 عبد السالم، أحمد، $e محقق.

i$ 21 700 تحقيــق لـــ )عمــل( : $a الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد،     1173-1250 هجــري. $t إرشــاد 

الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم األصــول.
مثال )24( التخريجات : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا :

a$ #1 100 الزيلعي، عبد هللا بن يوسف بن محمد، $d توفي 762 هجري، $e مؤلف.

a$ 01 245 نصب الراية : $b تخريج أحاديث الهداية /$c جمال الدين أبي محمد عبد هللا بن يوسف الحنفى 

الزيلعي.

 t$ .املرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل،     530-593 هجري a$ : )تخريج لـ )عمل i$  21 700

الهداية : شرح بداية املبتدى.

i$  21 700 شــرح لـــ )عمــل( :  $a املرغينانــي، علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل،     530-593 هجــري. $t بدايــة 

املبتــدي فــي فقــه اإلمــام أبــي حنيفــة.
انظر العالقة العكسية لكتاب الهداية :

a$ #1 100 املرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل،    e$ ،593-530 مؤلف.

a$ 21 245 الهداية :  $b شرح بداية املبتدى /$c علي بن أبي بكر بن عبد الجليل املرغيناني.

i$ 21 700 لــه تخريــج )عمــل( : $a الزيلعــي، عبــد هللا بــن يوســف بــن محمــد، $d توفــي 762 هجــري. $t نصــب 

الرايــة : تخريــج أحاديــث الهدايــة.
انظر العالقة العكسية لكتاب بداية املبتدي :

a$ #1 100 املرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل،    530-593 هجري،$e مؤلف.
a$ 01 245 بداية املبتدى في فقه اإلمام أبي حنيفة /$c علي بن أبي بكر بن عبد الجليل املرغيناني.

 t$ .املرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل،      530-593 هجري a$ : )له شرح )عمل i$ 21 700
الهداية : شرح بداية املبتدى.
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مثال )25( السمط : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا :

a$ #1 100 ابن معصوم، علي بن أحمد بن محمد،      1052- 1119 هجري، $e مؤلف.

a$ 01 245 تخميس قصيدة البردة /$c صدر الدين علي خان املدني.

i$ 21 700 ســمط لـــ )عمــل( : $a البوصيــري، محمــد بــن ســعيد بــن حمــاد،     608- 696 هجــري. $t الكواكــب 

الدريــة فــي مــدح خيــر البريــة، املعروفــة، بالبــردة.

مثال )26( املراجعة استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا :

a$ #1 100 ياسين، ماهر محمدي، $e مؤلف.

a$ 01 245 تكنولوجيا وأوضاع التصوير اإلشعاعي /$c ماهر محمدي ياسين.

a$ ## 500 إصدارة مراجعة لـ : اإلشعاعات السينية والتصوير اإلشعاعي. طبعة 4، 2007.

i$ 21 700 مراجعة في )عمل( : $a بكر، عزمي علي. $t اإلشعاعات السينية والتصوير اإلشعاعي.
مثال )27( املراجعة : استخدام الوصف املنظم : حقل الربط طبعات أخرى )775( واملعرف :

a$ #1 100 ياسين، ماهر محمدي، $e مؤلف.

a$ 01 245 تكنولوجيا وأوضاع التصوير اإلشعاعي /$c ماهر محمدي ياسين.

a$ ## 250 الطبعة الرابعة، منقحة بالكامل.

i$ 80 775 مراجعــة فــي )عمــل( :  $a بكــر، عزمــي علــي $t اإلشــعاعات الســينية والتصويــر اإلشــعاعي $b الطبعــة 

)RUN(                             صفحــة         h$ 2007 ،القاهــرة : دار الفكــر d$ الثالثــة
مثال )28( للردود : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا :

a$ #1 100 ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة هللا بن محمد،      586- 656 هجري، $e مؤلف.

a$ 21 245 الفلك الدائر على املثل السائر /$c أبو حامد عز الدين عبد الحميد بن هبة هللا بن محمد بن أبي 

الحديد.

i$ 21 700 رد على )عمل( : $a ابن األثير الكاتب، نصر هللا بن محمد بن محمد،    558-637 هجري. $t املثل 

السائر في أدب الكاتب والشاعر.
العالقة التبادلية :

a$ #1 100 ابن األثير الكاتب، نصر هللا بن محمد بن محمد،     558-637 هجري، $e مؤلف.

a$ 21 245 املثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر /$c ضيــاء نصــر هللا بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد 

الكريــم بــن األثيــر الجزري.
 t$ .ابــن أبــي الحديــد، عبــد الحميــد بــن هبــة هللا بــن محمــد،    586- 656 هجــري a$ : )لــه رد )عمــل i$ 21 700

الفلــك الدائــر علــى املثــل الســائر.
مثال )29( عن مسائل النصوص : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا :

a$ #1 100 ابن سريج، أحمد بن عمر البغدادي،     249-306 هجري، $e مؤلف.

d$

d$

d$

d$

d$

d$

d$

  250 2369872  w$  
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a$ 21 245 الفروق في فروع الشافعية / $c ألبي العباس ابن سريج.

i$ 21 700 مســائل لـ )عمل( : $a املزني، إســماعيل بن يحيى بن إســماعيل،     175- 264 هجري. $t مختصر 

املزنــي.

العالقة التبادلية :

a$ #1 100 املزني، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل،       175- 264 هجري، $e مؤلف.

a$ 01 245 مختصر املزني /$c إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل املزني.

i$ 21 700 لــه مســائل )عمــل( : $a ابــن ســريج، أحمــد بــن عمــر البغــدادي،       249-306 هجــري. $t الفــروق فــي 

فــروع الشــافعية.
:  Whole-Part Relationships عالقات الكل – الجزء

األجزاء التابعة :
مثــال )30( فصــل فــي كتــاب : اســتخدام الوصــف املنظــم :  تــاج الربــط مدخــل الوعــاء املضيــف  واملعــرف 

:  )773(

a$ #1 100 محمد، سليم، $e مؤلف.

a$ 21 245 األحكام الكبرى /$c تأليف سليم محمد.

i$ 80 773 متضمــن فــي )عمــل( : $a  ســليم، محمــد  $t مجمــوع فــي الفقــه اإلســالمي $d القاهــرة : دار املعــارف، 

)RSU(                   20 -1 صفحــة  h$ 1993
العالقة التبادلية :

a$ #1 100 محمد، سليم، $e مؤلف.

a$ 01 245 مجموع في الفقه اإلسالمي /$c سليم محمد.

i$ 80 774 يتضمن )عمل( : $a محمد، سليم $t األحكام الكبرى $h صفحة 20-1
)RSU(                   

مثــال )31( فصــل فــي أطروحــة : اســتخدام الوصــف املنظــم :  تــاج الربــط مدخــل الوعــاء املضيــف واملعــرف 
:  )773(

a$ #1 100  محمد، شرف، $e مؤلف.

a$ 01 245 محركات بحث األطفال /$c شرف محمد ؛ إشراف زين عبد الهادي.

 h$ 2008       أدوات بحــث األطفــال علــى شــبكة اإلنترنــت t$ محمــد، شــرف a$ : )متضمــن فــي )عمــل i$ 80 773

صفحــة n$ 30-1 أطروحــة )ماجســتير(-جامعة حلــوان، كليــة اآلداب، قســم املكتبــات واملعلومــات، 2008 
)PUY(                            

مثال )32( مجلد تحليلي استخدام الوصف املنظم :  تاج الربط مدخل الوعاء املضيف  
واملعرف )773( :

a$ #1 100 سليم، محمد، $e مؤلف.

d$

d$

d$

  1003698  w$  

  2598546  w$  

 3369855  w$  

d$
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a$ 21 245 األدب العربي /$c محمد سليم.

i$ 80 773 متضمن في )عمل( : $a سليم، محمد $t اآلداب العربية $d القاهرة : الدار العربية للنشر، 1999 

)IUN(                  2 مجلد h$
العالقة التبادلية :

a$ #1 100 سليم، محمد، $e مؤلف.

a$ 21 245 اآلداب العربية/ $c محمد سليم.

)IUN(                    2 مجلد h$ األدب العربي t$ سليم، محمد a$ : )يتضمن )عمل i$ 80 774
األجزاء املستقلة :

مثــال )33( مقالــة فــي دوريــة : اســتخدام الوصــف املنظــم:  تــاج الربــط مدخــل الوعــاء املضيــف واملعــرف 
:  )773(

a$ #1 100 سلطان، محمد، $e مؤلف.

a$ 01 245  رسائل عربية /$c محمد سلطان.

 d$ 30-20 صفحة h$،)1993 يناير( عدد 3 g$ مجلة تراثنا العربي t$ : )متضمن في )عمل i$ 80 773

)IDD(                      القاهرة : دار الفكر العربي

العالقة التبادلية :

a$ 00 245 مجلة تراثنا العربي.

i$ 80 773 يتضمن )عمل( : $a سلطان، محمد $t رسائل عربية $g عدد 3 )يناير 1993(، 

)IDD(                    30-20 صفحة

مثال )34( السلسلة الرئيسة : استخدام الوصف املنظم:  تاج الربط مدخل السلسلة الرئيسة والفرعية 
: )762 ،760(

a$  #1 110 الواليات املتحدة األمريكية.$b املسح الجيولوجي.

a$ 01 245 جودة املياه السطحية للواليات املتحدة األمريكية / $c املسح الجيولوجي.

i$ 80  760 في سلسلة : $a الواليات املتحدة األمريكية. املسح الجيولوجي $t أوراق إمدادات املياه 
)IFD(                         
العالقة التبادلية :

a$  #1 110 الواليات املتحدة األمريكية.$b املسح الجيولوجي.

a$ 01 245 أوراق إمدادات املياه / $c املسح الجيولوجي.

i$ 80 762 متضمــن فــي سلســلة : $a الواليــات املتحــدة األمريكيــة. املســح الجيولوجــي $t جــودة امليــاه الســطحية 

)IFD(                   للواليــات املتحــدة األمريكيــة

 336598  w$  

 6985631  w$   

 302589  w$   

 3059871  w$   

302569  w$   

256985  w$   
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مثال )35( للمقدمات : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا:

a$ #1 100 ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد،      732-808 هجري، $e مؤلف.

 c$ / تاريخ ابن خلدون، املســمى، بكتاب العبر وديوان املبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر a$ 01 245

عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد بــن خلدون.

 t$ .ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد،     732-808 هجــري a$  : )لــه مقدمــة )عمــل i$ 21 700
مقدمــة ابــن خلــدون. )1(

العالقة التبادلية :

a$  #1 100 ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد،      732-808 هجري، $e مؤلف.

a$ 01 245 مقدمة ابن خلدون /$c عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون.

i$ 21 700 تقديم لـ )عمل( :  $a ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد،     732-808 هجري. $t تاريخ 

ابن خلدون، املسمى، بكتاب العبر وديوان املبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر.

: Accompanying relationships عالقات املصاحبة

مثال )36( املالحق : استخدام الوصف املنظم : تاج الربط املدخل األم للملحق )772)

a$ 00 245 ملحق املأكوالت الشرقية /$c تصدرها مؤسسة الطهي العربي.

i$ 80 772 ملحق لـ )عمل(  : $a مؤسسة الطهي العربي $t مجلة الطهي العربي.

العالقة التبادلية باستخدام تاج الربط مدخل ملحق )770) 

a$ 00 245 مجلة الطهي العربي /$c تصدرها مؤسسة الطهي العربي.

i$ 80  770 له ملحق )عمل( :  $a مؤسسة الطهي العربي $t ملحق املأكوالت الشرقية.

مثــال )37( املالحــق والتــي ليــس لهــا تســجيلة منفصلــة : اســتخدام الوصــف غيــر املنظــم : تبصــرة املالحــق 
:  )525(

a$ 00 245 ملحق املأكوالت الشرقية.

a$ ## 500 ملحق لـ : مجلة الطهي العربي.

العالقة التبادلية :

a$ 00 245 مجلة الطهي العربي.

a$ ## 525 يشتمل على ملحق املأكوالت الشرقية. 

 1 مقدمة ابن خلدون ألفها ابن خلدون بعد فراغه من تأليف األقسام التاريخية من كتابه »العبر« لذا ستكون تسمية العالقة هنا معكوسة نظرا لتقديم الحق.

 d$

d$

d$

 d$
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مثال )38( للكشافات : استخدام الوصف املنظم : استخدام تاج الربط مدخل عالقة أخرى )787( :
a$ #1 100 خاطر، يوسف، $e مؤلف.

a$ 01 245 فهرس في ظالل القرآن / $c يوسف خاطر.
i$ 80 787 كشــاف لـــ )عمــل( : $a ســيد قطــب $t فــي ظــالل القــرآن $d بيــروت : دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر، 

h$ 2013    مجلــد
العالقة التبادلية :

a$ #1 100 سيد قطب،     e$ ،1967-1906 مؤلف.
a$ 01 245 في ظالل القرآن /$c سيد قطب.

i$ 80 787 لــه كشــاف )عمــل( : $a خاطــر، يوســف  $t فهــرس فــي ظــالل القــرآن $d جــدة، الســعودية : دار ابــن 
القيــم، h$ 2000   مجلــد

مثال )39( للكشافات : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية :
a$ #1 100 خاطر، يوسف، $e مؤلف.

a$ 01 245 فهرس في ظالل القرآن /$c يوسف خاطر.

i$ 20 700 كشاف لـ )عمل( : $a سيد قطب،       t$ .1967-1906 في ظالل القرآن.
العالقة التبادلية :

a$  #0 100 سيد قطب،     e$ ،1967-1906 مؤلف.
a$ 01 245 في ظالل القرآن /$c سيد قطب.

i$ 21 700 له كشاف )عمل( : $a خاطر، يوسف.  $t فهرس في ظالل القرآن.

مثال )40( الذيول العربية : استخدام الوصف املنظم : استخدام تاج الربط مدخل عالقة أخرى 
(787(

a$ #1 100 ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن محمد،     773-852 هجري، $e مؤلف.
a$  01 245 ذيل الدرر الكامنة / $c ابن حجر العسقالني.

 t$ .ابــن حجــر العســقالني، أحمــد بــن علــي بــن محمــد،      773-852 هجــري a$  : )تكملــة لـــ )عمــل i$  80 787
الــدرر الكامنــة فــي أعيــان املائــة الثامنــة $d بيــروت : دار الكتــب العلميــة، h$ 1997    مجلــد  

انظر العالقة العكسية لكتاب الدرر الكامنة :
a$  #1 100 ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن محمد،    e$ ،852-773 مؤلف.

a$   21 245 الدرر الكامنة في أعيان املائة الثامنة /$c ابن حجر العسقالني.
 t$ .ابــن حجــر العســقالني، أحمــد بــن علــي بــن محمــد،     773-852 هجــري a$  : )لــه تكملــة )عمــل i$   21 700

ذيــل الــدرر الكامنــة.

مثال )41( الكتب الواردة على هامش كتاب آخر باستخدام الوصف املنظم : تاج الربط مدخل صدر مع 
: )777(

a$ 71 245 كتــاب املهــذب فــي فقــه اإلمــام الشــافعي/ $c تأليــف أبــي إســحاق إبراهيــم يوســف الفيروزأبــادي 

d$

d$

d$

d$

d$

d$

d$

1

6

4
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الشــيرازي. بهامشــه النظــم املســتعذب فــي شــرح غريــب املهــذب / محمــد بــن أحمــد بــن بطــال الركبــي.

 t$ توفي حوالي 633 هجري d$ ،الركبي، محمد بن أحمد بن محمد a$ : )على الهامش )مظهر مادي i$ 80 777

النظم املستعذب في شرح غريب املهذب $d القاهرة :  دار الكتب العلمية، h$ 1990    مجلد

العالقة التبادلية :

a$ 21 245 النظم املستعذب في شرح غريب املهذب / $c محمد بن أحمد بن بطال الركبي. 

i$ 80 777 هامش لـ )مظهر مادي( : $a الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف،     393- 476 هجري $t كتاب 

املهــذب فــي فقــه اإلمــام الشــافعي $d القاهــرة :  دار الكتــب العلميــة، h$ 1990    مجلــد.

مثال )42( كتاب تعليمي ومصاحب معه كتيب بتمارين وتطبيقات عملية :

a$ #1 100 هارت، هارولد، $e مؤلف.

a$ 21 245 الكيمياء العضوية / $c هارولد هارت.

i$ 21 700 مرشد لـ )عمل( : $a هارت، هارولد. $t تمارين وتطبيقات عملية 

العالقة التبادلية :

a$ #1 100 هارت، هارولد، $e مؤلف.

a$ 01 245 تمارين وتطبيقات عملية / $c هارولد هارت.

i$ 21 700 له مرشد )عمل( : $a هارت، هارولد. $t الكيمياء العضوية

:  Sequential relationships  عالقات التوالي أو التعاقب

مثــال )43( لدوريــة اســتمرت بمدخــل الحــق باســتخدام الوصــف املنظــم : اســتخدام حقــل الربــط املدخــل 
الســابق / و الالحــق )780 / 785) )1) :

a$ 00 245 مجلة املصري اليوم. 

t$ 00 780 مجلة أحوال مصر النهاردة 

العالقة التبادلية :

a$ 00 245 مجلة أحوال مصر النهاردة. 

t$ 00 785 مجلة املصري اليوم 

مثال )44( لعقب املنفردات : استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية نموذجا :

a$ #1 100 رولينج، ج. ك، $e مؤلف.

a$ 01 245 هاري بوتر وكأس النار /$c ج. ك. رولينج.

 1 مالحظة : عدم استخدام تسمية للعالقة في هذا املثال واالكتفاء بوظيفة املؤشر الثاني واملعبر عن وظيفة االستبدال أو اإلحالل. 

2

2

d$
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i$ 21 700 عقب لـ : $a رولينج، ج. ك. $t هاري بوتر وسجين أزكابان.

مثال )45( لعقب املنفردات : باستخدام الوصف غير املنظم :

a$ #1 100 رولينج، ج. ك، $e مؤلف.

a$ 01 245 هاري بوتر وكأس النار /$c ج. ك. رولينج.

a$ ## 500 عقب لـ : هاري بوتر وسجين أزكابان.
مثال لعقب املنفردات : باستخدام الوصف املنظم : استخدام تاج الربط مدخل عالقة أخرى )787( :

a$ #1 100 بارديجو، لي، $e مؤلف.

a$ 21 245 الحصار والعاصفة /$c لي بارديجو.

i$ 80 787 عقب لـ : $a بارديجو، لي $t الظل والعظم $d نيوريوك : شركة هنري هولت، h$ 2012            صفحة. 

العالقة التبادلية :

a$ #1 100 بارديجو، لي، $e مؤلف.

a$ 21 245 الظل والعظم / $c لي بارديجو.

i$ 80 787 له عقب : $a بارديجو، لي $t الحصار والعاصفة $d نيوريوك : شركة هنري هولت، 

h$ 2011         صفحة.
مثال )46( إلدماج النصوص العربية باستخدام نقاط اإلتاحة االستنادية :

a$ #1 100 الر�ضي الصاغاني، الحسن بن محمد بن الحسن،      577-650 هجري، $e مؤلف.
a$ 01 245 مشــارق األنوار النبوية في صحاح األخبار املصطفوية / $c الحســن بن محمد بن الحســن العدوي 

العمــري الصنعانــي.

 t$ .اإلمــام مســلم، مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم،     204-261 هجــري a$ : )اندمــاج مــع )عمــل i$ 21 700

صحيــح مســلم، املســمى، املســند الصحيــح املختصــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل عــن رســول هللا صلــى 

هللا عليــه وســلم.

 t$ .البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم،     194-256 هجــري a$ : )اندمــاج مــع )عمــل i$ 21 700

صحيــح البخــاري، املســمى، الجامــع الصحيــح املســند مــن حديــث رســول هللا وســننه وأيامــه.
العالقة التبادلية :

انظر العالقة العكسية لصحيح البخاري :

a$ #1 100 البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،      194-256 هجري، $e مؤلف.

a$ 01 245 صحيح البخاري، املسمى، الجامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا وسننه وأيامه.	

 t$.الر�ضي الصاغاني، الحسن بن محمد بن الحسن،       577-650 هجري a$ : )احتويت في )عمل i$ 21 700

مشارق األنوار النبوية في صحاح األخبار املصطفوية.

100

100

d$

d$

d$

d$

d$
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انظر العالقة العكسية لصحيح مسلم :

a$ 01 100 اإلمام مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم،     204-261 هجري، $e مؤلف.
a$ 01 245 صحيح مسلم، املسمى، املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول 

هللا صلى هللا عليه وســلم.	

 t$.الر�ضي الصاغاني، الحسن بن محمد بن الحسن،    577-650 هجري a$ : )احتويت في )عمل i$ 21 700

مشارق األنوار النبوية في صحاح األخبار املصطفوية.

خاتمة 

للعالقــات  مشــيرا  والغربــي  العربــي  املســتوى  علــى  الببليوجرافيــة  العالقــات  أنــواع  الثانــي  الفصــل  تنــاول 

الببليوجرافية على املســتوى العربي إلى ســبعة عالقات أو ما يســمى ببليوجرام كما أشــار  دكتور كمال عرفات 

نبهــان فــي كتابــه »عبقريــة التأليــف العربــي« ثــم ســبعة عالقــات أخــرى علــى املســتوى الغربــي كمــا أشــارت إليــه 

الباحثــة باربــرا تيليــت، ومــن خــالل هــذا الفصــل تــم محــاول توظيــف ومــزج العالقــات الخاصــة باألعمــال العربيــة 

التراثية مع العالقات الغربية، ثم استعرض الفصل كيفية توظيف العالقات الببليوجرافية وفق قواعد وام 

مع إعطاء أمثلة تطبيقة وفق صيغة مارك 21 الببليوجرافية، حيث بلغ عددها )46( مثال مدعما بملحق )1( 

بتسمية العالقات املناسبة التي تتوافق مع أنواع العالقات الببليوجرافية وهي مترجمة ومنقولة بتصرف من 

قواعــد وام.

d$

d$

101



102

14. املالحق

ملحق )1( تسمية العالقات املنقولة بتصرف من امللحق )J,M( من قواعد وام.

تم تقسيم تسميات العالقة وفق أنواع العالقات املدرجة داخل هذا العمل. 	 

 	.i$ تم تسجل تسمية العالقات التالية على الحقل الفرعي

تم استخدام تاج الربط )787( للتعبير عن أي عالقة لم يحدد لها حقل ربط في مارك 21 .	 

تم إضافة بعض التعديالت في تسميات العالقات بما يتناسب مع الكتب العربية الحديثة والتراثية.	 

يستخدم التاج )775( لنفس الوسيط املادي بينما يستخدم التاج )776( عندما يختلف الشكل املادي.	 

يستخدم املؤشر الثاني 8 في تيجان الربط عندما يتوافر نص تمهيدي خاص في الحقل الفرعي $i )معلومات 	 

العالقة( 

عــدم اســتخدام تســمية للعالقــة فــي الطبعــات األخــرى واالكتفــاء باســتخدام املؤشــر الثانــي فــي التــاج )775( 	 

بالقيمــة # )طبعــة أخــرى متاحــة(
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1.عالقات التكافؤ :

1/1 عالقات التكافؤ للمظاهر املادية :

الحقول الفرعيةمارك 21العالقة التبادليةتسمية العالقة

تكافؤ )مظهر مادي( :تكافؤ )مظهر مادي( :

استخدام املعرف في التاج 
)775($o, $r, $u, $w, $x, $y, $z

استخدام املعرف في التاج 
)776($o, $r, $u, $w, $x, $y, $z

استخدام الوصف املنظم في 
التاج )775(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف املنظم في 
التاج )776(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

متاح أيضا كـمتاح أيضا كـ : 

استخدام املعرف في التاج 
)776($o, $r, $u, $w, $x, $y, $z

استخدام الوصف املنظم في 
التاج )776(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a, $b, $c, $d, $u$باستخدام تبصرة )530(

موقع مماثل : موقع مماثل  : 

استخدام املعرف في التاج 
)775($o, $r, $u, $w, $x, $y, $z

استخدام املعرف في التاج 
u$)856 ( )املؤشر الثاني 2(

استخدام الوصف املنظم في 
التاج )775(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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استنساخ )مظهر مادي( :مستنسخ كـ )مظهر مادي( : 

استخدام املعرف في التاج 
)775($o, $r, $u, $w, $x, $y, $z

استخدام املعرف في التاج 
)776($o, $r, $u, $w, $x, $y, $z

استخدام الوصف املنظم في 
التاج )775(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف املنظم في 
التاج )776(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف غير املنظم 
a, $b, $c, $d, $u$باستخدام تبصرة )530(

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة )533، 

534( بشكل تبادلي

)533(	:	$a,	$b,	$c,	$d,	$e,	$f,	$m,	
$n
)534(	:	$a,	$b,	$c,	$e,	$f,	$k,	$l,	
$m,	$n,	$p,	$t

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة 535 
)املؤشر األول بالقيمة 2(

$a, $b, $c, $d, $g

تحويل رقمي )مظهر مادي( :تحويل رقمي )مظهر مادي( :

استخدام املعرف في التاج 
)776($o, $r, $u, $w, $x, $y, $z

استخدام الوصف املنظم في 
التاج )776(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام املعرف في التاج 
u$856 )املؤشر الثاني 2(

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف غير املنظم 
a, $b, $c, $d, $u$باستخدام تبصرة )530(

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة )533، 

534( بشكل تبادلي

)533( : $a, $b, $c, $d, $e, $f, $m, 
$n
)534( : $a, $b, $c, $e, $f, $k, $l, 
$m, $n, $p, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة 535 
)املؤشر األول بالقيمة 2(

$a, $b, $c, $d, $g
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استنساخ إلكتروني )مظهر 
مادي( :

استنساخ إلكتروني )مظهر 
مادي( :

استخدام املعرف في التاج 
)776($o, $r, $u, $w, $x, $y, $z

استخدام الوصف املنظم في 
التاج )776(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام املعرف في التاج 
u$856 )املؤشر الثاني 2(

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف غير املنظم 
a, $b, $c, $d, $u$باستخدام تبصرة )530(

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة )533، 

)534

)533( : $a, $b, $c, $d, $e, $f, $m, 
$n

)534( : $a, $b, $c, $e, $f, $k, $l, 
$m, $n, $p, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة 535 
)املؤشر األول بالقيمة 2(

$a, $b, $c, $d, $g

مثيلة )مظهر مادي( :مثيلة )مظهر مادي( :

استخدام املعرف في التاج 
)776($o, $r, $u, $w, $x, $y, $z

استخدام الوصف املنظم في 
التاج )776(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف غير املنظم 
a, $b, $c, $d, $u$باستخدام تبصرة )530(

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة 

)533، 534( بشكل تبادلي

)533( : $a, $b, $c, $d, $e, $f, $m, 
$n

)534( : $a, $b, $c, $e, $f, $k, $l, 
$m, $n, $p, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة 535 
)املؤشر األول بالقيمة 2(

$a, $b, $c, $d, $g
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حفظ مثيلة )مظهر مادي( :حفظ مثيلة )مظهر مادي( :

استخدام املعرف في التاج 
)776($o, $r, $u, $w, $x, $y, $z

استخدام الوصف املنظم في 
التاج )776(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف غير املنظم 
a, $b, $c, $d, $u$باستخدام تبصرة )530(

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة )533، 

534( بشكل تبادلي

)533( : $a, $b, $c, $d, $e, $f, $m, 
$n

)534( : $a, $b, $c, $e, $f, $k, $l, 
$m, $n, $p, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة 535 
)املؤشر األول بالقيمة 2(

$a, $b, $c, $d, $g

إعادة طبع )مظهر مادي( :إعادة طبع كـ )مظهر مادي( :

استخدام املعرف في التاج 
)775($o, $r, $u, $w, $x, $y, $z

استخدام الوصف املنظم في 
التاج )775(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة 535 
)املؤشر األول بالقيمة 2(

$a, $b, $c, $d, $g

استخدام املعرف من خالل 
o, $x, $z$تبصرة )534( 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تبصرة )534(

$a, $b, $c, $e, $f, $k, $l, $m, $n, 
$p, $t

استخدام املعرف في التاج له إجازة إجازة لـ :
)775($o, $r, $u, $w, $x, $y, $z

استخدام الوصف املنظم في 
التاج )775(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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استخدام املعرف في التاج له سماعات :سماعات لـ :
)775($o, $r, $u, $w, $x, $y, $z

استخدام الوصف املنظم في 
التاج )775(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام املعرف في التاج له مقابـلة :مقابلـة لـ :
)775($o, $r, $u, $w, $x, $y, $z

استخدام الوصف املنظم في 
التاج )775(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له مناولة :مناولة لـ :

استخدام املعرف في التاج 
)775($o, $r, $u, $w, $x, $y, $z

استخدام الوصف املنظم في 
التاج )775(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

2/1 عالقات التكافؤ للمفردات :

الحقول الفرعيةمارك 21العالقة التبادليةتسمية العالقة

تكافؤ )مفردة( :تكافؤ )مفردة( :

 o, $w$استخدام املعرف في التاج )776(

استخدام الوصف املنظم في التاج 
)776(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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استنساخ )مفردة( :مستنسخ كـ )مفردة( : 

 o, $w$استخدام املعرف في التاج )776(

استخدام الوصف املنظم في التاج 
)776(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف غير املنظم 
a, $b, $c, $d, $u$باستخدام تبصرة )530(

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة )533، 534( 

بشكل تبادلي

)533( : $a, $b, $c, $d, $e, $f, $m, 
$n

)534( : $a, $b, $c, $e, $f, $k, $l, 
$m, $n, $p, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة 535 )املؤشر 

األول بالقيمة 2(
$a, $b, $c, $d, $g

تحويل رقمي )مفردة( :تحويل رقمي )مفردة( :

o, $w$استخدام املعرف في التاج )776(
استخدام الوصف املنظم في التاج 

)776(
$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام املعرف في التاج 856 
u$)املؤشر الثاني 2(

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف غير املنظم 
a, $b, $c, $d, $u$باستخدام تبصرة )530(

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة )533،534(

)533( : $a, $b, $c, $d, $e, $f, $m, 
$n
)534( : $a, $b, $c, $e, $f, $k, $l, 
$m, $n, $p, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة 535 )املؤشر 

األول بالقيمة 2(
$a, $b, $c, $d, $g
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استنساخ إلكتروني استنساخ إلكتروني )مفردة( :
)مفردة( :

o, $w$استخدام املعرف في التاج )776(

استخدام الوصف املنظم في التاج 
)776(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام املعرف في التاج 856 
u$)املؤشر الثاني 2(

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف غير املنظم 
a, $b, $c, $d, $u$باستخدام تبصرة )530(

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة )533،534(

)533( : $a, $b, $c, $d, $e, $f, $m, 
$n

)534( : $a, $b, $c, $e, $f, $k, $l, 
$m, $n, $p, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة 535 )املؤشر 

األول بالقيمة 2(
$a, $b, $c, $d, $g

مثيلة )مفردة( : مثيلة )مفردة( : 

o, $w$استخدام املعرف في التاج )776(

استخدام الوصف املنظم في التاج 
)776(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف غير املنظم 
a, $b, $c, $d, $u$باستخدام تبصرة )530(

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة )533، 534(

)533( : $a, $b, $c, $d, $e, $f, $m, 
$n

)534( : $a, $b, $c, $e, $f, $k, $l, 
$m, $n, $p, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة 535 )املؤشر 

األول بالقيمة 2(
$a, $b, $c, $d, $g
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حفظ مثيلة )مفردة( :حفظ مثيلة )مفردة( :

o, $w$استخدام املعرف في التاج )776(

استخدام الوصف املنظم في التاج 
)776(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف غير املنظم 
a, $b, $c, $d, $u$باستخدام تبصرة )530(

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة )533، 534(

)533( : $a, $b, $c, $d, $e, $f, $m, 
$n

)534( : $a, $b, $c, $e, $f, $k, $l, 
$m, $n, $p, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة 535

 )املؤشر األول بالقيمة 2(
$a, $b, $c, $d, $g

إعادة طبع )مفردة( :إعادة طبع كـ )مفردة( :

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة 535 )املؤشر 

األول بالقيمة 2(
$a, $b, $c, $d, $g

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تبصرة )534(

$a, $b, $c, $e, $f, $k, $l, $m, $n, 
$p, $t

2. العالقات االشتقاقية :

1/2 العالقات االشتقاقية لألعمال :

الحقول الفرعيةمارك 21العالقة التبادليةتسمية العالقة

له اشتقاق )عمل( : مبني على )عمل( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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له مختصر )عمل( : مختصر )عمل( : )1(

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500( 

له مستخلص )عمل( :مستخلص لـ )عمل( :)2(

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

مستخلص في )عمل( : مستخلصات لـ )عمل( :)3(

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له اقتباس )عمل( : اقتباس لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

1   عمل تم اختصاره ، أي تم اختصاره دون تغيير املعنى العام أو طريقة عرض عمل املصدر.

2   اختصارا بطريقة موجزة وموضوعية.

3   هو العمل الذي تم استخراج محتوياته من خالل خدمة االستخالص والتكشيف. 
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ممسرح كـ )عمل( : مسرحة لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500( 

مقتبس كـرواية مصورة رواية مصورة لـ )عمل( : 
)عمل( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

مقتبس كـنص أوبرا نص أوبرا مبني على )عمل( :
)عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

اقتباس فيلم سينمائي  لـ  
)عمل( :

مقتبس كفيلم سينمائي 
)عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500( 
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اقتباس مسرح موسيقي  لـ  
)عمل( :

مقتبس كمسرح موسيقي 
)عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500( 

مقتبس كرواية )عمل( :رواية مقتبسة لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500( 

مقتبس كأوبرا )عمل( : اقتباس أوبرا  لـ )عمل( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500( 

مقتبس كأوراتوريو اقتباس أوراتوريو  لـ )عمل( : 
)عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500( 
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مقتبس كبرنامج إذاعي اقتباس إذاعي  لـ  )عمل( : 
)عمل( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500( 

مقتبس كحوار إذاعي حوار إذاعي مبني على )عمل( :
)عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

مقتبس كسيناريو )عمل( :سيناريو مبني على )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500( 

سيناريو فيلم سينمائي مبني 
على )عمل( : 

مقتبس كسيناريو فيلم 
سينمائي )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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سيناريو تلفاز مبني على )عمل( 
:

مقتبس كسيناريو تلفاز 
)عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

سيناريو فيديو مبني على 
)عمل( :

مقتبس كسيناريو فيديو 
)عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

مقتبس كبرنامج تليفزيوني اقتباس تليفزيوني  لـ )عمل( : 
)عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500( 

مقتبس كشعر )عمل( : اقتباس شعري  لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500( 
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مقتبس كفيديو )عمل( :اقتباس فيديو  لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

مقتبس كلعبة فيديو اقتباس لعبة فيديو  لـ )عمل( : 
)عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له خالصة )عمل( : خالصة لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

ا استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له إصدارة موسعة إصدارة موسعة لـ )عمل( :
)عمل(: 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(  

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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له ترجمة بتصرف )عمل(:ترجمة بتصرف لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
$a, $c, $g, $m, $n, $s, t$باستخدام تاج الربط )765(

استخدام املعرف باستخدام تاج 
o$الربط )765(

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له تقييدات )عمل(:تقييدات لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له فوائد )عمل(فوائد لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

ازدواج لغوي لـ )عمل( :ازدواج لغوي لـ )عمل( : )1(

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

1   صدور النص في صورتين بالعامية والفصحى في زمن واحد.
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له نمذجة )عمل( :نمذجة على )عمل( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له محاكاة ساخرة )عمل( :محاكاة ساخرة لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

مكشف في )عمل( :تكشيف لـ )عمل( : )1(

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

إلهام لـ :مستوحي من : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له إعادة صياغة )عمل( :إعادة صياغة لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

1   يستخدم لعمل تم تكشيف محتوياته بواسطة خدمة التكشيف واالستخالص.
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له طبعة جديدة )عمل( : طبعة جديدة لـ )عمل( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500( 

له ملخص )عمل( :ملخص لـ )عمل( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
اإلتاحة االستنادية )××7(

$0

استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية 
)7××(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 

$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم باستخدام 
تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 

$s, $t
استخدام الوصف غير املنظم 

باستخدام تبصرة )500(
$a

معدل بتغيرات كـ )عمل( : تغيرات مبنية على )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
اإلتاحة االستنادية )××7(

$0

استخدام نقاط اإلتاحة االستنادية 
)7××(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 

$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم باستخدام 
تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 

$s, $t
استخدام الوصف غير املنظم 

باستخدام تبصرة )500(
$a

له نظم )عمل( : نظم لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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له استدراك )عمل( :استدراك لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له تشطير )عمل( :تشطير لـ )عمل( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له تهذيب )عمل( :تهذيب لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
$0اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له مجانسة )عمل( :مجانسة لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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له منتخب )عمل( :منتخب لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

2/2 العالقات االشتقاقية للتعبيرات :

الحقول الفرعيةمارك 21العالقة التبادليةتسمية العالقة

له اشتقاق )تعبيرة( : مبني على )تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف املنظم 
a, $c, $e, $m, $n, $s, $t$باستخدام تاج الربط )775( 

له مختصر )تعبيرة( : مختصر لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له مستخلص )تعبيرة( :مستخلص لـ )تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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مستخلص في )تعبيرة( : مستخلصات لـ )تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له اقتباس )تعبيرة( : اقتباس لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

ممسرح كـ )تعبيرة( : مسرحة لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

مقتبس كـرواية مصورة رواية مصورة لـ )تعبيرة( : 
)تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

مقتبس كـنص أوبرا )تعبيرة( نص أوبرا مبني على )تعبيرة( :
:

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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اقتباس فيلم سينمائي  لـ  
)تعبيرة( :

مقتبس كفيلم سينمائي 
)تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

اقتباس مسرح موسيقي  لـ  
)تعبيرة( :

مقتبس كمسرح موسيقي 
)تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

مقتبس كرواية )تعبيرة( :رواية مقتبسة لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

مقتبس كأوبرا )تعبيرة( : اقتباس أوبرا  لـ )تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

اقتباس أوراتوريو  
مقتبس كأوراتوريو )تعبيرة( :لـ )تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

123



124

مقتبس كبرنامج إذاعي اقتباس إذاعي  لـ  )تعبيرة( : 
)تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

حوار إذاعي مبني على 
)تعبيرة( :

مقتبس كحوار إذاعي 
)تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

مقتبس كسيناريو )تعبيرة( :سيناريو مبني على )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

سيناريو فيلم سينمائي مبني 
على )تعبيرة( : 

مقتبس كسيناريو فيلم 
سينمائي )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

سيناريو تليفزيوني مبني على 
)تعبيرة( :

مقتبس كسيناريو تليفزيوني 
)تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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سيناريو فيديو مبني على 
)تعبيرة( :

مقتبس كسيناريو فيديو 
)تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

مقتبس كبرنامج تليفزيوني اقتباس تليفزيوني  لـ )تعبيرة(: 
)تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

مقتبس كشعر )تعبيرة( : اقتباس شعري  لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

مقتبس كفيديو )تعبيرة( :اقتباس فيديو  لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له ترتيب : ترتيب : )1(

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

 1 تعبير عن عمل موسيقي أعيدت كتابته لوسيلة أداء مختلفة عن العمل األصلي.
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له خالصة )تعبيرة( : خالصة لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له إصدارة موسعة )تعبيرة( : إصدارة موسعة لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له ترجمة بتصرف )تعبيرة( :ترجمة  بتصرف لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
$a, $c, $g, $m, $n, $s, t$باستخدام تاج الربط )765( 

استخدام املعرف باستخدام تاج 
o, $w$الربط )765(

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500

له ازدواج لغوي )تعبيرة( :ازدواج لغوي لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له نمذجة )تعبيرة( :نمذجة على )تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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له محاكاة ساخرة )تعبيرة( :محاكاة ساخرة لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

مكشف في )تعبيرة( :تكشيف لـ )تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له إعادة صياغة )تعبيرة( :إعادة صياغة لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له طبعة جديدة )تعبيرة( : طبعة جديدة لـ )تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له مراجعة :مراجعة لـ : )1(

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

 1   تعبير عن عمل يتم استخدامه كأساس إلصدار محدث أو مصحح أو موسع.
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له ملخص )تعبيرة( :ملخص لـ )تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له ترجمة :ترجمة لـ : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
$a, $c, $g, $m, $n, $s, t$باستخدام تاج الربط )765( 

استخدام املعرف باستخدام تاج 
o, $w$الربط )765(

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له تقييدات )تعبيرة( :تقييدات لـ )تعبيرة ( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له فوائد )تعبيرة ( :فوائد لـ )تعبيرة ( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له إصدار مدبلج :إصدار مدبلج من : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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معدل بتغيرات كـ )تعبيرة( : تغيرات مبنية على )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له مجانسة )تعبيرة( :مجانسة لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له منتخب )تعبيرة( :منتخب لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, 
$n, $p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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3. العالقات الوصفية :

1/3 العالقات الوصفية لألعمال :

قبلــت لجنــة التوجيــه املشــترك فــي اجتماعهــا )نوفمبــر 2014( التغيــرات املقترحــة بنقــل العالقــات الوصفيــة 
مــن امللحــق )J : وام( إلــى امللحــق )M : وام(

الحقول الفرعيةمارك 21العالقة التبادليةتسمية العالقة

له وصف )عمل( :موصوف في )عمل( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية املوضوعية من خالل 
التيجان )600، 610، 611، 630(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( )1(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, $s, 
$t

له تحليل )عمل( :محلل في )عمل( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية من خالل التيجان 

)630 ،611 ،610 ،600(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u 

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( )2(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, $s, 
$t

له تعليق )عمل( :تعليق في )عمل( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية املوضوعية من خالل 
التيجان )600، 610، 611، 630(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( )1(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

 1 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 
2 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 
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له نقد )عمل( :انتقد في )عمل( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية املوضوعية من خالل 
التيجان )600، 610، 611، 630(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( )2(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

له تقييم )عمل( :مقيم في )عمل( : 

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية املوضوعية من خالل 
التيجان )600، 610، 611، 630(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u 

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( )3(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

له مراجعة )عمل( :مراجعة في )عمل(  : ) 1 (

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية املوضوعية من خالل 
التيجان )600، 610، 611، 630(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7(  ) 2 (

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

 1 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 
2 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 

3 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 
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له تحقيق )عمل(تحقيق لـ )عمل( : 

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية املوضوعية من خالل 
التيجان )600، 610، 611، 630(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7(  ) 3 (

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

له تخريج )عمل( :تخريج لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية املوضوعية من خالل 
التيجان )600، 610، 611، 630(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7(  ) 4 (

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

له شرح )عمل( :شرح لـ )عمل( : 

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية املوضوعية من خالل 
التيجان )600، 610، 611، 630(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( ) 1 (

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

 1 تقييم موجز للعمل املوصوف
2 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين حقول ××6 أو ××7 

3 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 

4 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 
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له رد )عمل( :رد على )عمل( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية املوضوعية من خالل 
التيجان )600، 610، 611، 630(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( ) 2 (

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

له سمط )عمل( :سمط لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية املوضوعية من خالل 
التيجان )600، 610، 611، 630(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( ) 3 (

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

له مسائل )عمل( : مسائل لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية املوضوعية من خالل 
التيجان )600، 610، 611، 630(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( )4(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

1 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 

2 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 

3 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 

4 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7
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2/3 العالقات الوصفية للتعبيرات :

الحقول الفرعيةمارك 21العالقة التبادليةتسمية العالقة

له وصف )تعبيرة( :موصوف في )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية من خالل التيجان 

)630 ،611 ،610 ،600(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( )1(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

له تحليل )تعبيرة( :محلل في )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية من خالل التيجان 

)630 ،611 ،610 ،600(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7(  )2(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

له تعليق )تعبيرة( :تعليق في )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية من خالل التيجان 

)630 ،611 ،610 ،600(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( )3(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

1 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 

2 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 

3 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 
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له نقد )تعبيرة( :انتقد في )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية من خالل التيجان

)630 ،611 ،610 ،600(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7(  )1(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

له تقييم )تعبيرة( :مقيم في )تعبيرة( : )2(

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية من خالل التيجان 

)630 ،611 ،610 ،600(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( )3(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

له مراجعة )تعبيرة( :مراجعة في )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية من خالل التيجان 

)630 ،611 ،610 ،600(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( )4(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

له تحقيق )تعبيرة(تحقيق لـ )تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية من خالل التيجان 

)630 ،611 ،610 ،600(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( )5(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

1 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 

2 هو العمل الذي يقوم بفحص أو وصف تعبير موصوف. 

3 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 

4 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 

5 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7
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له تخريج )تعبيرة( :تخريج لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية من خالل التيجان 

)630 ،611 ،610 ،600(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7(  )1(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

له شرح )تعبيرة( :شرح لـ )تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية من خالل التيجان 

)630 ،611 ،610 ،600(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7(  )2(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

له رد )تعبيرة( :رد على )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية من خالل التيجان 

)630 ،611 ،610 ،600(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( )3( 

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

1 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 

2 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 

3 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 
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له سمط )تعبيرة( :سمط لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية من خالل التيجان 

)630 ،611 ،610 ،600(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( )1(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

له مسائل )تعبيرة( : مسائل لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل 
0$التيجان )600، 610، 611، 630(

استخدام نقاط اإلتاحة  
االستنادية من خالل التيجان 

)630 ،611 ،610 ،600(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية اإلضافية )××7( )2(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

1 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 

2 يمكن االختيار ما بين تسجيل ما بين التيجان ××6 أو ××7 
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3/3 العالقات الوصفية للمظاهر املادية واملفردات : )ال ينطبق(
4. عالقات الكل – الجزء :

1/4 عالقات الكل – الجزء لألعمال :

الحقول الفرعيةمارك 21العالقة التبادليةتسمية العالقة

يتضمن )عمل( :متضمن في )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام املعرف باستخدام 
o, $w$التيجان الربط )773، 774(

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام التيجان الربط 

)774 ،773(

)773( : $a, $m, $n, $p, $s, $t
)774( : $a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, 
$n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

متضمن في سلسلة : في سلسلة :

استخدام املعرف من خالل 
الوصف املنظم باستخدام 
التيجان الربط )760، 762(

$o, $w

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام التيجان الربط

)762 ،760( 
$a, $m, $n, $p, $s, $t

استخدام املعرف من خالل 
الوصف نقاط اإلتاحة االستنادية 

في التيجان )800، 810، 811، 
)830

$o, $w

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية باستخدام التيجان 

 )830 ،811 ،810 ،800(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام التاج )490(  )1(

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

)80X-83X (  1 يتم التعبير عن العالقة عبر 490 فقط عندما اليوجد التيجان
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له سلسلة فرعية : سلسلة فرعية من :

استخدام املعرف باستخدام 
o, $w$تيجان الربط )760، 762(

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تيجان الربط )760، 

)762
$a, $m, $n, $p, $s, $t

استخدام املعرف من خالل نقاط 
اإلتاحة االستنادية في التيجان 

)830 ،811 ،810 ،800(
$0, $w

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية باستخدام التيجان 

)830 ،811 ،810 ،800(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تاج )490( )1(

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

له تقديم )عمل( : تقديم لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

.)80X-83X (  1 يتم التعبير عن العالقة عبر 490 فقط عندما اليوجد التيجان
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2/4 عالقات الكل – الجزء للتعبيرات :

الحقول الفرعيةمارك 21العالقة التبادليةتسمية العالقة

يتضمن )تعبيرة( :متضمن في )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام املعرف باستخدام 
o, $w$تيجان الربط )773، 774(

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تيجان الربط )773، 

)774

)773( : $a, $m, $n, $p, $s, $t
)774( : $a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, 
$n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

3/4 عالقات الكل-الجزء للمظاهر املادية :

الحقول الفرعيةمارك 21العالقة التبادليةتسمية العالقة

يتضمن )مظهر مادي( :متضمن في )مظهر مادي( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
x$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام املعرف باستخدام 
o, $r, $u, $w, $x, $y, $z$تيجان الربط )773، 774(

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تيجان الربط 

)774 ،773(

)773( : $a, $b, $d, $h, $k, $m, $n 
,$p, $q, $s, $t
)774( : $a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, 
$n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

مثيلة متضمنة :مثيلة متضمنة في :

استخدام املعرف باستخدام 
o, $r, $u, $w, $x, $y, $z$تيجان الربط )773، 774(

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تيجان الربط 

)774 ،773(

)773( : $a, $b, $d, $h, $k, $m, $n 
,$p, $q, $s, $t
)774( : $a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, 
$n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة )500(
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مندرج :مدرج في :

استخدام املعرف باستخدام 
o, $r, $u, $w, $x, $y, $z$تيجان الربط )773، 774(

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تيجان الربط

)774 ،773( 

)773( : $a, $b, $d, $h, $k, $m, $n 
,$p, $q, $s, $t
)774( : $a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, 
$n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له إصدارة خاصة : إصدارة خاصة من :

استخدام املعرف باستخدام 
o, $r, $u, $w, $x, $y, $z$تيجان الربط )770، 772(

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تيجان الربط 

)772 ،770(

$a, $b, $d, $h, $k, $m, $n ,$p, $q, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة )500، 525( 

بشكل تبادلي
$a

4/4 عالقات الكل – الجزء للمفردات :

الحقول الفرعيةمارك 21العالقة التبادليةتسمية العالقة

يتضمن )مفردة( :متضمن في )مفردة( :

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )773، 774(

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )773، 774( 

بشكل تبادلي 

)773( : $a, $b, $d, $h, $k, $m, $n 
,$p, $q, $s, $t 

)774( : $a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, 
$n, $s, $t

استخدام الوصف الوصف غير 
a$املنظم باستخدام تبصرة )500(
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5.عالقات املصاحبة :

1/5 عالقات املصاحبة لألعمال :

الحقول الفرعيةمارك 21العالقة التبادليةتسمية العالقة

معزز بـ )عمل( :تعزيز لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له إضافات )عمل( :إضافات إلى )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له ملحق )عمل( :ملحق لـ )عمل( : )1(

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )770، 772( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان  الربط )770، 772( 

بشكل تبادلي 

)770(-)772( : $a, $c, $m, $n, $s, 
$t

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة )500، 525( 

بشكل تبادلي
$a

.  supplement 1 ترجمة للمقابل األجنبي
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له كادنزا )عمل( :كادنزا ملحنة لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له كشاف )عمل( :كشاف لـ )عمل( : )1(

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له تصويب )عمل( :تصويب لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له مساعدات بحث مساعدات بحث لـ )عمل( :
)عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف غير املنظم من 
خالل تبصرة )500، 555( بشكل 

تبادلي

)555( : $a, $b, $c, $d, $u

)500( : $a

له مرشد )عمل( :مرشد لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

1 يستخدم ككشاف لعمل أي دليل أبجدي منهجي ملحتويات العمل السائد، وعادة ما يتم ترقيمه ألرقام الصفحات أو الرموز املرجعية األخرى.
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له كشاف لفظي )عمل( كشاف لفظي لـ )عمل( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

له إيضاحيات )عمل( :إيضاحيات لـ )عمل( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

له فهرس )عمل( :فهرس لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $kax, $m, $n, 
$s, $t

له ذيل )عمل( :ذيل لـ )عمل( : )1(

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له ترتيب )عمل( : ترتيب لـ )عمل( : )2(

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

 appendix 1 ترجمة للمقابل األجنبي

2 املقصود بها إعادة ترتيب نص معين حسب حروف املعجم، ليسهل الرجوع إلى املعلومات املطلوبة منه.
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له تكملة )عمل( :تكملة لـ )عمل( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استخدام الوصف املنظم له طيارات )عمل( :طيارات لـ )عمل( :
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
 a$باستخدام تبصرة )500(

2/5 العالقات املصاحبة للتعبيرات :

الحقول الفرعيةمارك 21العالقة التبادليةتسمية العالقة

معزز بـ )تعبيرة( :تعزيز لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له إضافات )تعبيرة( :إضافات إلى )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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له ملحق )تعبيرة( :ملحق لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )770، 772( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )770، 772( 

بشكل تبادلي 

)770(-)772( : $a, $c, $m, $n, $s, 
$t

استخدام الوصف غير املنظم 
باستخدام تبصرة )500، 525( 

بشكل تبادلي
$a

له كادنزا )تعبيرة( :كادنزا ملحنة لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له كشاف )تعبيرة( :كشاف لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له تصويب )تعبيرة( :تصويب لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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له إيضاحيات )تعبيرة( :إيضاحيات لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له مساعدات بحث مساعدات بحث لـ )تعبيرة( :
)تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له مرشد )تعبيرة( :مرشد لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له كشاف لفظي )تعبيرة( كشاف لفظي لـ )تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له فهرس )تعبيرة( :فهرس لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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له ذيل )تعبيرة( :ذيل لـ )تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له ترتيب )تعبيرة( : ترتيب لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له تكملة )تعبيرة( :تكملة لـ )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل نقاط 
0$اإلتاحة االستنادية )××7(

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

 a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n,$
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له طيارات )تعبيرة( :طيارات لـ )تعبيرة( :

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

 a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n,$
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
 a$باستخدام تبصرة )500(
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3/5 العالقات املصاحبة للمظاهر املادية :

الحقول الفرعيةمارك 21العالقة التبادليةتسمية العالقة

مصحوب بـ )مظهر مادي( :مصحوب بـ )مظهر مادي( :

استخدام املعرف من خالل تاج 
o, $w, $x, $y$الربط )777(

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )777(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم من 
a$خالل تبصرة )501(

صدر مع :صدر مع :

استخدام املعرف من خالل تاج 
o, $w, $x, $y$الربط )777(

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )777(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم من 
a$خالل تبصرة )501(

مصور مع )مظهر مادي( : مصور مع )مظهر مادي( : 

استخدام املعرف من خالل تاج 
o, $w, $x, $y$الربط )777(

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )777(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم من 
a$خالل تبصرة )501(

على قرص مع )مظهر على قرص مع )مظهر مادي( :
مادي( :

استخدام املعرف من خالل تاج 
o, $w, $x, $y$الربط )777(

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )777(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم من 
a$خالل تبصرة )501(

هامش لـ )مظهر مادي( : على الهامش )مظهر مادي( : 

استخدام املعرف من خالل تاج 
o, $w, $x, $y$الربط )777(

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )777(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم من 
a$خالل تبصرة )562(

حاشية لـ )مظهر مادي( :على الحاشية )مظهر مادي( : 

استخدام املعرف من خالل تاج 
o, $w, $x, $y$الربط )777(

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تاج الربط )777(

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم من 
a$خالل تبصرة )562(
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 4/5 العالقات املصاحبة للمفردات :

الحقول الفرعيةمارك 21العالقة التبادليةتسمية العالقة

استخدام الوصف غير املنظم من مصحوب بـ )مفردة( :مصحوب بـ )مفردة( :
a$خالل تبصرة )501(

استخدام الوصف غير املنظم من مجلد مع :مجلد مع :
a$خالل تبصرة )501(

استخدام الوصف غير املنظم من مصور مع )مفردة( : مصور مع )مفردة( : 
a$خالل تبصرة )501(

استخدام الوصف غير املنظم من على قرص مع )مفردة( :على قرص مع )مفردة( :
a$خالل تبصرة )501(

6.عالقات التوالي :

1/6 عالقات التوالي لألعمال :

الحقول الفرعيةمارك 21العالقة التبادليةتسمية العالقة

الحق بـ )عمل( :سبق ب )عمل( :

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

احتوي جزئيا بـ )عمل( :احتواء جزئيا من )عمل( :

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

احتوي بـ )عمل( : احتواء )عمل( :

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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انقسم إلى )عمل( :استمر  جزئيا من )عمل( :

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استمر بـ )عمل( :استمرار )عمل( : 

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

ادمج لتكوين )عمل( :اندماج )عمل( :

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

بادئة لـ :بادئة : 

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استبدلت جزئيا بـ )عمل( :استبدال جزئيا في )عمل( :

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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استبدلت بـ )عمل( :استبدال )عمل( : 

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استمر جزئيا بـ )عمل( :منفصل من )عمل( : 

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

له عقب : عقب لـ :

استخدام نقاط اإلتاحة 
االستنادية )××7(

$a, $b, $c, $d, $f, $g, $k, $m, $n, 
$p, $q, $r, $t, $u

استخدام الوصف املنظم 
باستخدام تاج الربط )787( 

$a, $b, $c, $d, $h, $k, $m, $n, 
$s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

2/6 عالقات التوالي للتعبيرات :

الحقول الفرعيةمارك 21العالقة التبادليةتسمية العالقة

الحق بـ )تعبيرة( :سبق ب )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

احتوي جزئيا بـ )تعبيرة( :احتواء جزئيا من )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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احتوي بـ )تعبيرة( : احتواء )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

انقسم إلى )تعبيرة( :استمر جزئيا من )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استمر بـ )تعبيرة( :استمرار )تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

ادمج لتكوين )تعبيرة( :اندماج )تعبيرة( :

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استبدلت جزئيا بـ استبدال جزئيا في )تعبيرة( :
)تعبيرة(:

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(

استبدلت بـ )تعبيرة( :استبدال )تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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استمر جزئيا بـ )تعبيرة( :منفصل من )تعبيرة( : 

استخدام املعرف من خالل تيجان 
o, $w$الربط )780، 785( بشكل تبادلي 

استخدام الوصف املنظم من 
خالل تيجان الربط )780، 785( 

بشكل تبادلي 
$a, $c, $m, $n, $s, $t

استخدام الوصف غير املنظم 
a$باستخدام تبصرة )500(
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 ملحق )2( مسرد مصطلحات بتسمية العالقات واملقابل األجنبي املناسب )1) :

املقابل األجنبياملصطلح

احتواء )تعبيرة(
احتواء )عمل(

احتواء جزئيا من )تعبيرة(
احتواء جزئيا من )عمل(

احتوي بـ )تعبيرة(
احتوي بـ )عمل(

احتوي جزئيا بـ )تعبيرة(
احتوي جزئيا بـ )عمل(
ادمج لتكوين )تعبيرة(
ادمج لتكوين )عمل(

استبدال )تعبيرة(
استبدال )عمل(

استبدال جزئيا في )تعبيرة(
استبدال جزئيا في )عمل(

استبدلت بـ )تعبيرة(
استبدلت بـ )عمل(

استبدلت جزئيا بـ )تعبيرة(
استبدلت جزئيا بـ )عمل(

استدراك لـ )عمل( 
استمر بـ )تعبيرة(
استمر بـ )عمل(

استمر جزئيا بـ )تعبيرة(
استمر جزئيا بـ )عمل(

استمر جزئيا من )تعبيرة(
استمر جزئيا من )عمل(

استمرار )تعبيرة(
استمرار )عمل(

استنساخ )مظهر مادي(
استنساخ )مفردة(

استنساخ إلكتروني )مظهر مادي(
استنساخ إلكتروني )مظهر مادي(

استنساخ إلكتروني )مفردة(
استنساخ إلكتروني )مفردة(

إصدار مدبلج 
إصدارة خاصة من

إصدارة موسعة لـ )تعبيرة(

absorption of )expression(
absorption of )work(
absorption in part of )expression(
absorption in part of )work(
absorbed by )expression(
absorbed by )work(
absorbed in part by )expression(
absorbed in part by )work(
merged to form )expression(
merged to form )work(
replacement of )expression(
replacement of )work(
replacement in part of )expression(
replacement in part of )work(
replaced by )expression(
replaced by )work(
replaced in part by )expression(
replaced in part by )work(
correction of )work( 
continued by )expression(
continued by )work(
continued in part by )expression(
continued in part by )work(
continuation in part of )expression(
continuation in part of )work(
continuation of )expression(
continuation of )work(
reproduction of )manifestation(
reproduction of )item(
electronic reproduction )manifestation(
electronic reproduction of )manifestation(
electronic reproduction )item(
electronic reproduction of )item(
dubbed version
special issue of
expanded version of )expression(

1 املقابل األجنبي للمصطلحات مأخوذ من قواعد rdatoolkit باستثناء املصطلحات الخاصة بالكتب العربية التراثية 
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املقابل األجنبياملصطلح

إصدارة موسعة لـ )عمل(
إضافات إلى )تعبيرة(
إضافات إلى )عمل(

إعادة صياغة لـ )تعبيرة(
إعادة صياغة لـ )عمل(

إعادة طبع
إعادة طبع )مظهر مادي(

إعادة طبع )مفردة(
إعادة طبع كـ )مفردة(

اقتباس إذاعي لـ )تعبيرة(
اقتباس إذاعي لـ )عمل(
اقتباس أوبرا لـ )تعبيرة(
اقتباس أوبرا لـ )عمل(

اقتباس أوراتوريو لـ  )تعبيرة(
اقتباس أوراتوريو لـ )عمل(

اقتباس تليفزيوني لـ )تعبيرة(
اقتباس تليفزيوني لـ )عمل(

اقتباس شعري لـ )تعبيرة(
اقتباس شعري لـ )عمل(
اقتباس فيديو لـ )تعبيرة(
اقتباس فيديو لـ )عمل(

اقتباس فيلم سينمائي لـ )تعبيرة(
اقتباس فيلم سينمائي لـ )عمل(

اقتباس لـ )تعبيرة(
اقتباس لـ )عمل(

اقتباس لعبة فيديو لـ )عمل(
اقتباس مسرح موسيقي لـ )تعبيرة(
اقتباس مسرح موسيقي لـ )عمل(

إلهام لـ )عمل(
انتقد في )تعبيرة(
انتقد في )عمل(
اندماج  )تعبيرة(

اندماج )عمل(
انقسم إلى )تعبيرة(
انقسم إلى )عمل(

إيضاحيات لـ )تعبيرة(
إيضاحيات لـ )عمل(

expanded version of )work(
addenda to )expression(
addenda to )work(
paraphrase of )expression(
paraphrase of )work(
reprint of
reprinted as )manifestation(
reprint of )item(
reprinted as )item(
radio adaptation of )expression(
radio adaptation of )work(
opera adaptation of )expression(
opera adaptation of )work(
oratorio adaptation of )expression(
oratorio adaptation of )work(
television adaptation of )expression(
television adaptation of )work(
verse adaptation of )expression(
verse adaptation of )work(
video adaptation of )expression(
video adaptation of )work(
motion picture adaptation of )expression(
motion picture adaptation of )work(
adaptation of )expression(
adaptation of )work(
video game adaptation of )work(
musical theatre adaptation of )expression(
musical theatre adaptation of )work(
inspiration for
critiqued in )expression(
critiqued in )work(
merger of )expression(
merger of )work(
split into )expression(
split into )work(
illustrations for )expression(
illustrations for )work(
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املقابل األجنبياملصطلح

بادئة
بادئة لـ

تحويل رقمي )مظهر مادي(
تحويل رقمي )مظهر مادي(

تحويل رقمي )مفردة(
تحويل رقمي )مفردة(

ترتيب 
ترجمة بتصرف لـ )تعبيرة(
ترجمة بتصرف لـ )عمل(

ترجمة لـ
تصويب لـ )تعبيرة(
تصويب لـ )عمل(

تعزيز لـ )تعبيرة(
تعزيز لـ )عمل(

تعليق في )تعبيرة(
تعليق في )عمل(

تغيرات مبنية على )تعبيرة(
تغيرات مبنية على )عمل(

تقديم لـ )عمل(
تكافؤ )مظهر مادي(

تكافؤ )مفردة(
تكشيف لـ )تعبيرة(
تكشيف لـ )عمل(
تكملة لـ )تعبيرة(
تكملة لـ )عمل(

حفظ مثيلة )مظهر مادي(
حفظ مثيلة )مظهر مادي(

حفظ مثيلة )مفردة(
حفظ مثيلة )مفردة(

حوار إذاعي مبني على )تعبيرة(
حوار إذاعي مبني على )عمل(

خالصة لـ )تعبيرة(
خالصة لـ )عمل(

ذيل لـ )تعبيرة(
ذيل لـ )عمل(

رواية مصورة لـ )تعبيرة(
رواية مصورة لـ )عمل(

prequel
prequel to
digital transfer
digital transfer of )manifestation(
digital transfer )item(
digital transfer of )item(
arrangement of
free translation of )expression(
free translation of )work(
translation of
errata to )expression(
errata to )work(
augmentation of )expression(
augmentation of )work(
commentary in )expression(
commentary in )work(
variations based on )expression(
variations based on )work(
introduction of )work(
equivalent )manifestation( :
equivalent )item(
indexing for )expression(
indexing for )work(
Complement  )expression(
Complement  )work(
preservation facsimile )manifestation(
preservation facsimile of )manifestation(
preservation facsimile )item(
preservation facsimile of )item(
radio script based on )expression(
radio script based on )work(
digest of )expression(
digest of )work(
appendix to )expression(
appendix to
graphic novelization of )expression(
graphic novelization of )work(
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املقابل األجنبياملصطلح

رواية مقتبسة لـ )تعبيرة(
رواية مقتبسة لـ )عمل(

سبق ب )تعبيرة(
سبق ب )عمل(

سلسلة فرعية من
سيناريو تلفاز مبني على )عمل(

سيناريو تليفزيوني مبني على )تعبيرة(
سيناريو فيديو مبني على )تعبيرة(
سيناريو فيديو مبني على )عمل(

سيناريو فيلم سينمائي مبني على )تعبيرة(
سيناريو فيلم سينمائي مبني على )عمل(

سيناريو مبني على )تعبيرة(
سيناريو مبني على )عمل(

صدر مع 
طبعة جديدة لـ )تعبيرة(
طبعة جديدة لـ )عمل(

عقب لـ
على قرص مع )مظهر مادي(

على قرص مع )مفردة(
فهرس لـ )تعبيرة(
فهرس لـ )عمل(

في سلسلة
كادنزا ملحنة لـ )تعبيرة(
كادنزا ملحنة لـ )عمل(

كشاف لـ )تعبيرة(
كشاف لـ )عمل(

كشاف لفظي لـ )تعبيرة(
كشاف لفظي لـ )عمل(

الحق بـ )تعبيرة(
الحق بـ )عمل(

له اشتقاق )تعبيرة( 
له اشتقاق )عمل(
له إصدار مدبلج 

له إصدارة خاصة 
له إصدارة موسعة )عمل(
له إصدارة موسعة)تعبيرة(

novelization of )expression(
novelization of )work(
preceded by )expression(
preceded by )work(
subseries of
television screenplay based on )work(
television screenplay based on )expression(
video screenplay based on )expression(
video screenplay based on )work(
motion picture screenplay based on )expression(
motion picture screenplay based on )work(
screenplay based on )expression(
screenplay based on )work(
issued with
remake of )expression(
remake of )work(
sequel to
on disc with )manifestation(
on disc with )item(
catalogue )expression(
catalogue )work(
in series
cadenza composed for )expression(
cadenza composed for )work(
index to )expression(
index to )work(
concordance to )expression(
concordance to )work(
succeeded by )expression(
succeeded by )work(
derivative )expression(
derivative )work(
dubbed version of
special issue
expanded as )work(
expanded as )expression(
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املقابل األجنبياملصطلح

له إضافات )تعبيرة(
له إضافات )عمل(

له إعادة صياغة )تعبيرة(
له إعادة صياغة )عمل(

له اقتباس )تعبيرة(
له اقتباس )عمل(

له إيضاحيات )تعبيرة(
له إيضاحيات )عمل(

له تحليل )تعبيرة(
له تحليل )عمل(

له ترتيب 
له ترجمة 

له ترجمة بتصرف )تعبيرة(
له ترجمة بتصرف )عمل(

له تصويب )تعبيرة(
له تصويب )عمل(
له تعليق )تعبيرة(
له تعليق )عمل(

له تقييم )تعبيرة(
له تقييم )عمل(

له تكملة )تعبيرة(
له تكملة )عمل(

له خالصة )تعبيرة(
له خالصة )عمل(

له ذيل )تعبيرة(
له ذيل )عمل(

له سلسلة فرعية 
له طبعة جديدة )تعبيرة(
له طبعة جديدة )عمل(

له عقب
له فهرس )تعبيرة(
له فهرس )عمل(
له كادنزا )تعبيرة(
له كادنزا )عمل(

له كشاف )تعبيرة(
له كشاف )عمل(

له كشاف لفظي )تعبيرة(

addenda )expression(
addenda )work(
paraphrased as )expression(
paraphrased as )work(
adapted as )expression(
adapted as )work(
illustrations )expression(
illustrations )work(
analysis of )expression(
analysis of )work(
arranged as
translated as
freely translated as )expression(
freely translated as )work(
errata )expression(
errata )work(
commentary on )expression(
commentary on )work(
evaluation of )expression(
evaluation of )work(
has Complement  )expression(
has Complement  )work(
digested as )expression(
digested as )work(
appendix )expression(
appendix
subseries
remade as )expression(
remade as )work(
sequel 
catalogue of )expression(
catalogue of )work(
cadenza )expression(
cadenza )work(
index )expression(
index )work(
concordance )expression(
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املقابل األجنبياملصطلح

له كشاف لفظي )عمل(
له محاكاة ساخرة )تعبيرة(
له محاكاة ساخرة )عمل(

له مختصر )تعبيرة(
له مختصر )عمل(

له مراجعة 
له مراجعة )تعبيرة(
له مراجعة )عمل(
له مرشد )تعبيرة(
له مرشد )عمل(

له مساعدات بحث )تعبيرة(
له مساعدات بحث )عمل(

له مستخلص )تعبيرة(
له مستخلص )عمل(

له ملحق )تعبيرة(
له ملحق )عمل(

له ملخص )تعبيرة(
له ملخص )عمل( 

له نقد )تعبيرة(
له نقد )عمل(

له وصف )تعبيرة(
له وصف )عمل(

مبني على )تعبيرة( 
مبني على )عمل(

متاح أيضا كـ
متضمن في )تعبيرة(
متضمن في )عمل(

متضمن في )مظهر مادي(
متضمن في )مفردة(
متضمن في سلسلة 
مثيلة )مظهر مادي(
مثيلة )مظهر مادي(

مثيلة )مفردة(
مثيلة )مفردة(
مثيلة متضمنة

مثيلة متضمنة في
مجلد مع

concordance )work(
parodied as )expression(
parodied as )work(
abridged as )expression(
abridged as )work(
revised as
review of )expression(
review of )work(
guide )expression(
guide )work(
finding aid )expression(
finding aid )work(
abstracted as )expression(
abstracted as )work(
supplement )expression(
supplement )work(
summarized as )expression(
summarized as )work(
critique of )expression(
critique of )work(
description of )expression(
description of )work(
based on )expression(
based on )work(
also issued as
contained in )expression(
contained in )work(
contained in )manifestation(
contained in )item(
series container of
facsimile )manifestation(
facsimile of )manifestation(
facsimile )item(
facsimile of )item(
facsimile contained of
facsimile contained in
bound with
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املقابل األجنبياملصطلح

محاكاة ساخرة لـ )تعبيرة( 
محاكاة ساخرة لـ )عمل( :

محلل في )تعبيرة(
محلل في )عمل(

مختصر لـ )تعبيرة( 
مختصر لـ )عمل(

مراجعة في )تعبيرة(
مراجعة في )عمل(

مراجعة لـ
مرشد لـ )تعبيرة(
مرشد لـ )عمل(

مساعدات بحث لـ )تعبيرة(
مساعدات بحث لـ )عمل(

مستخلص في )تعبيرة(
مستخلص في )عمل(
مستخلص لـ )تعبيرة(
مستخلص لـ )عمل(

مستخلصات لـ )تعبيرة(
مستخلصات لـ )عمل(

مستنسخ كـ )مظهر مادي(
مستنسخ كـ )مفردة(

مستوحي من 
مسرحة لـ )تعبيرة(
مسرحة لـ )عمل(

مصحوب بـ )مظهر مادي(
مصحوب بـ )مفردة(

مصور مع )مظهر مادي(
مصور مع )مفردة(

معدل بتغيرات كـ )تعبيرة(
معدل بتغيرات كـ )عمل(

معزز بـ )تعبيرة(
معزز بـ )عمل(

مقتبس كأوبرا )تعبيرة(
مقتبس كأوبرا )عمل(

مقتبس كأوراتوريو )تعبيرة(
مقتبس كأوراتوريو )عمل(

مقتبس كبرنامج إذاعي )تعبيرة(

parody of )expression(
parody of )work(
analysed in )expression(
analysed in )work(
abridgement of )expression(
abridgement of )work(
reviewed in )expression(
reviewed in )work(
revision of
guide to )expression(
guide to )work(
finding aid for )expression(
finding aid for )work(
abstracted in )expression(
abstracted in )work(
abstract of )expression(
abstract of )work(
abstracts for )expression(
abstracts for )work(
reproduced as )manifestation(
reproduced as )item(
inspired by
dramatization of )expression(
dramatization of )work(
accompanied by )manifestation(
accompanied by )item(
filmed with )manifestation(
filmed with )item(
modified by variation as )expression(
modified by variation as )work(
augmented by )expression(
augmented by )work(
adapted as opera )expression(
adapted as opera )work(
 adapted as oratorio )expression(
adapted as oratorio )work(
adapted as radio program )expression(

161



162

املقابل األجنبياملصطلح

مقتبس كبرنامج إذاعي )عمل(
مقتبس كبرنامج تليفزيوني )تعبيرة(
مقتبس كبرنامج تليفزيوني )عمل(

مقتبس كحوار إذاعي )تعبيرة(
مقتبس كحوار إذاعي )عمل(

مقتبس كرواية )تعبيرة(
مقتبس كرواية )عمل(

مقتبس كـرواية مصورة )تعبيرة(
مقتبس كـرواية مصورة )عمل(

مقتبس كسيناريو )تعبيرة(
مقتبس كسيناريو )عمل(

مقتبس كسيناريو تلفاز )عمل(
مقتبس كسيناريو تليفزيوني )تعبيرة(

مقتبس كسيناريو فيديو )تعبيرة(
مقتبس كسيناريو فيديو )عمل(

مقتبس كسيناريو فيلم سينمائي )تعبيرة(
مقتبس فيلم سينمائي )عمل(

مقتبس كشعر )تعبيرة(
مقتبس كشعر )عمل(

مقتبس كفيديو )تعبيرة(
مقتبس كفيديو )عمل(

مقتبس كفيلم سينمائي )تعبيرة(
مقتبس كفيلم سينمائي )عمل(

مقتبس كلعبة فيديو )عمل(
مقتبس كمسرح موسيقي )تعبيرة(
مقتبس كمسرح موسيقي )عمل(

مقتبس كـنص أوبرا )تعبيرة(
مقتبس كـنص أوبرا )عمل(

مقيم في )تعبيرة(
مقيم في )عمل(

مكشف في )تعبيرة(
مكشف في )عمل(

ملحق لـ )تعبيرة(
ملحق لـ )عمل(

ملخص لـ )تعبيرة(
ملخص لـ )عمل( 

adapted as radio program )work(
adapted as television program )expression(
adapted as television program )work(
adapted as radio script )expression(
adapted as radio script )work(
adapted as novel )expression(
adapted as novel )work(
adapted as graphic novel )expression(
adapted as graphic novel )work(
adapted as screenplay )expression(
adapted as screenplay )work(
adapted as television screenplay )work(
adapted as television screenplay )expression(
adapted as video screenplay )expression(
adapted as video screenplay )work(
adapted as motion picture screenplay )expression(
adapted as motion picture screenplay )work(
adapted in verse as )expression(
adapted in verse as )work(
adapted as video )expression(
adapted as video )work(
adapted as motion picture )expression(
adapted as motion picture )work(
adapted as video game )work(
adapted as musical theatre )expression(
adapted as musical theatre )work(
adapted as libretto )expression(
adapted as libretto )work(
evaluated in )expression(
evaluated in )work(
indexed in )expression(
indexed in )work(
supplement to )expression(
supplement to )work(
summary of )expression(
summary of )work(
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املقابل األجنبياملصطلح

ممسرح كـ )تعبيرة(
ممسرح كـ )عمل(

مندرج
مندرج في

منفصل من )تعبيرة(
منفصل من )عمل(

موصوف في )تعبيرة( :
موصوف في )عمل(

موقع مماثل
نص أوبرا مبني على )تعبيرة(
نص أوبرا مبني على )عمل(

يتضمن )تعبيرة(
يتضمن )عمل(

يتضمن )مظهر مادي(
يتضمن )مفردة(

dramatized as )expression(
dramatized as
inserted 
inserted in
separated from )expression(
separated from )work(
described in )expression(
described in )work(
mirror site
libretto based on )expression(
libretto based on )work(
container of )expression(
container of (work(
 container of )manifestation(
container of )item(

ملحق )1/2( مسرد مصطلحات بتسمية العالقات املالئمة مع الكتب العربية التراثية :

املقابل األجنبياملصطلح

 license ofإجازة لـ 

)expression(  diglossiaازدواج لغوي لـ )تعبيرة(

 )work(  diglossiaازدواج لغوي لـ )عمل( 

)expression( recensionتحقيق لـ )تعبيرة(

)work( recensionتحقيق لـ )عمل(

)expression( Interpretation ofتخريج لـ )تعبيرة(

)work( Interpretation ofتخريج لـ )عمل(

)expression( arrangement ofترتيب لـ )تعبيرة(

)work( arrangement ofترتيب لـ )عمل(

 )work( internal rhyme ofتشطير لـ )عمل( 

)work( restrictions ofتقييدات لـ )عمل(

)expression(  restrictions ofتقييدات لـ )تعبيرة(

)work( Simplification asتهذيب لـ )عمل(

)manifestation( scholium forحاشية لـ )مظهر مادي(
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املقابل األجنبياملصطلح

 )expression( reply onرد على )تعبيرة(

 )work( reply onرد على )عمل(

 samaat ofسماعات لـ 

)expression( samtسمط لـ )تعبيرة(

)work( samtسمط لـ )عمل(

)expression( annotation ofشرح لـ )تعبيرة(

)work( annotation ofشرح لـ )عمل(

)work( Tayarat ofطيارات لـ )عمل(

)expression( Tayarat ofطيارات لـ )تعبيرة(

)manifestation( on scholiumعلى الحاشية )مظهر مادي(

)manifestation( on marginعلى الهامش )مظهر مادي(

)work( Benefits ofفوائد لـ )عمل( 

)expression( Benefits ofفوائد لـ )تعبيرة(

has licenseله إجازة 

  )work(  has correctionله استدراك )عمل(

)expression( has recensionله تحقيق )تعبيرة(

)work( has recensionله تحقيق )عمل(

)expression( has Interpretationله تخريج )تعبيرة(

)work( has Interpretationله تخريج )عمل(

)expression( has arrangedله ترتيب )تعبيرة(

)work( has arrangedله ترتيب )عمل(

)work( has internal rhymeله تشطير )عمل(

)work( has introductionله تقديم )عمل(

)work( has restrictionsله تقييدات )عمل(

)expression( has restrictionsله تقييدات )تعبيرة(

 )work( has simplificationله تهذيب )عمل(

)expression( has replyله رد )تعبيرة( 

)work( has replyله رد )عمل(

 has samaatله سماعات 

)expression(  has samtله سمط )تعبيرة(

164



165

املقابل األجنبياملصطلح

)work(  has samtله سمط )عمل( 

)expression( has annotationله شرح )تعبيرة(

)work( has annotationله شرح )عمل(

)work(  has tayaratله طيارات )عمل( 

)expression( has tayaratله طيارات )تعبيرة(

)work( has Benefitsله فوائد )عمل(

)expression( has Benefitsله فوائد )تعبيرة(

)work( has harmonizationله مجانسة )عمل(

)expression( has harmonizationله مجانسة )تعبيرة(

)expression( has questionsله مسائل )تعبيرة(

)work( has questionsله مسائل )عمل(

has comparisonله مقابلة  

has munawilaله مناولة

 )work(  has verseله نظم )عمل(

)expression( has patternله نمذجة )تعبيرة( 

 )work( has pattern asله نمذجة )عمل(

)work( has anthologyله منتخب )عمل( 

)expression( has anthologyله منتخب )تعبيرة(

)work( harmonization ofمجانسة لـ )عمل(

)expression( harmonization ofمجانسة لـ )تعبيرة(

 )expression( questions ofمسائل لـ )تعبيرة(

 )work( questions ofمسائل لـ )عمل(

 comparison ofمقابلة لـ 

 munawila ofمناولة لـ

)work( anthology ofمنتخب لـ )عمل(

)expression( anthology ofمنتخب لـ )تعبيرة(

)work( verse  ofنظم لـ )عمل(

)expression( pattern onنمذجة على )تعبيرة(

)work( pattern onنمذجة على )عمل( 

)manifestation( margin forهامش لـ )مظهر مادي(
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 ملحق )3( تيجان الربط املتاحة في معيار مارك 21 :

رقم الحقل / املسمى
املؤشرات

الحقول الفرعية
الثانياألول

760 : مدخل السلسلة 
الرئيسية

0 عرض التبصرة
1 ال تعرض التبصرة 

)التبصــرة النصيــة موجــودة 
تبصــرة   )580( التــاج  فــي 

الربــط.( مداخــل  تركيــب 

# السلسلة الرئيسية
ثابــت  بيــان  إنشــاء  دون   8

ض للعــر

)املعلومــات متوفــرة فــي الحقــل 
الفرعــي $i عندمــا يكــون هنــاك 
تمهيــدي  نــص  إلــى  حاجــة 

خــاص.(

$a املدخل الرئيس )غ م(
$b الطبعة )غ م(    

$c املعلومات التعريفية )غ م(
$d مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر )غ م(

$g األجزاء املرتبطة )م(
$h الوصف املادي )غ م(

$i معلومات العالقة )م(      
$m التفاصيل املحددة للمادة   )غ م(    

$n تبصرة )م(
$o معرف آخر للوعاء )م(
$s العنوان املوحد )غ م(

$t العنوان )غ م(
$w رقم ضبط التسجيلة  )م(

$x الرقم الدولي املوحد للدورية )غ م(
$y تسمية كودن )غ م(

$6 الربط )غ م(
$7 الحقل الفرعي للضبط 

)غ م(
$4 العالقة )م(

762 : مدخل السلسلة 
الفرعية

# له سلسلة فرعية
8 بدون إنشاء ثابت للعرض

)املعلومــات متوفــرة فــي الحقــل 
الفرعــي $i عندمــا يكــون هنــاك 
تمهيــدي  نــص  إلــى  حاجــة 

خــاص.(

$a املدخل الرئيس )غ م(
$b الطبعة )غ م(

c$ املعلومات التعريفية )غ م(
$d مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر )غ م(

$g األجزاء املرتبطة )م(
$h الوصف املادي )غ م(
$i معلومات العالقة )م(

$m التفاصيل املحددة للمادة )غ م(
$n تبصرة )م( 

$o املعرف اآلخر للوعاء )م(
$s العنوان املوحد )غ م (

$t العنوان )غ م (
$w رقم ضبط التسجيلة )م(

$x الرقم الدولي املوحد للدورية )غ م (
$y تسمية كودن )غ م(

$4 العالقة )م(
$6 الربط )غ م(

$7 حقل فرعي للضبط )غ م(
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765 : مدخل اللغة 
األصلية 

# ترجمة لـ :
8 بدون إنشاء ثابت للعرض

)املعلومــات متوفــرة فــي الحقــل 
الفرعــي $i عندمــا يكــون هنــاك 
تمهيــدي  نــص  إلــى  حاجــة 

خــاص.(

$b الطبعة )غ م(
$c املعلومات التعريفية )غ م(

$d مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر )غ م(
$g األجزاء املرتبطة )م(

$h الوصف املادي )غ م(
$i معلومات العالقة )م(
$k بيانات السلسلة )م(

$m التفاصيل املحددة للمادة )غ م(
$n تبصرة )م( 

$o املعرف اآلخر للوعاء )م(
$r رقم التقرير )م( 

$s العنوان املوحد )غ م (
$t العنوان )غ م (

$u الرقم املعياري للتقرير الفني )غ م(
$w رقم ضبط التسجيلة )م(

$x الرقم الدولي املوحد للدورية )غ م (
$y تسمية كودن )غ م(

$z الرقم الدولي العالمي للكتاب )م(
$4 العالقة )م(
$6 الربط )غ م(

$7 حقل فرعي للضبط )غ م(

# ترجم إلى :767 : مدخل الترجمة
8 بدون إنشاء ثابت للعرض

)املعلومــات متوفــرة فــي الحقــل 
الفرعــي $i عندمــا يكــون هنــاك 
تمهيــدي  نــص  إلــى  حاجــة 

خــاص.(

$a املدخل الرئيس )غ م(
$b الطبعة )غ م(

$c املعلومات التعريفية )غ م(
$d مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر )غ م(

$g األجزاء املرتبطة )م(
$h الوصف املادي )غ م(
$i معلومات العالقة )م(
$k بيانات السلسلة )م(

$m التفاصيل املحددة للمادة )غ م(
$n تبصرة )م( 

$o املعرف اآلخر للوعاء )م(
$r رقم التقرير )م( 

$s العنوان املوحد )غ م (
$t العنوان )غ م (

$u الرقم املعياري للتقرير الفني )غ م(
$w رقم ضبط التسجيلة )م(

$x الرقم الدولي املوحد للدورية )غ م (
$y تسمية كودن )غ م(

$z الرقم الدولي العالمي للكتاب )م(
$4 العالقة )م(
$6 الربط )غ م(

$7 حقل فرعي للضبط )غ م(
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770 : مدخل امللحق / 
اإلصدارة الخاصة

# له ملحق 
8 بدون إنشاء ثابت للعرض

)املعلومــات متوفــرة فــي الحقــل 
الفرعــي $i عندمــا يكــون هنــاك 
تمهيــدي  نــص  إلــى  حاجــة 

خــاص.(

$a املدخل الرئيس )غ م(
$b الطبعة )غ م(

$c املعلومات التعريفية )غ م(
$d مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر )غ م(

$g األجزاء املرتبطة )م(
$h الوصف املادي )غ م(
$i معلومات العالقة )م(
$k بيانات السلسلة )م(

$m التفاصيل املحددة للمادة )غ م(
$n تبصرة )م( 

$o املعرف اآلخر للوعاء )م(
$r رقم التقرير )م( 

$s العنوان املوحد )غ م (
$t العنوان )غ م (

$u الرقم املعياري للتقرير الفني )غ م(
$w رقم ضبط التسجيلة )م(

$x الرقم الدولي املوحد للدورية )غ م(
$y تسمية كودن )غ م(

$z الرقم الدولي العالمي للكتاب )م(
$4 العالقة )م(
$6 الربط )غ م(

$7 حقل فرعي للضبط )غ م(
772 : مدخل الوعاء األم 

للملحق 
# ملحق لـ : 

)تبيــن هــذه القيمــة أن الوعــاء 
ملحــق بوعــاء ببليوجرافــي آخــر 
 )( الفــراغ  قيمــة  وتســتخدم 
إلصــدار ثابــت للعــرض )ملحــق 

لـــ ...( (

0 الوعاء األم : 
أن  القيمــة  هــذه  )تبيــن 
التــاج  فــي  املعــرف  الوعــاء 
772 هــو الوعــاء الببليوجرافــي 
 )0( القيمــة  وتســتخدم  األم 
إلصــدار ثابــت للعــرض )األم : 

)  )Parent

 8 بدون إنشاء ثابت للعرض
)املعلومــات متوفــرة فــي الحقــل 
الفرعــي $i عندمــا يكــون هنــاك 
تمهيــدي  نــص  إلــى  حاجــة 

خــاص.(

$a املدخل الرئيس )غ م(
$b الطبعة )غ م(

$c املعلومات التعريفية )غ م(
$d مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر )غ م(

$g األجزاء املرتبطة )م(
$h الوصف املادي )غ م(
$i معلومات العالقة )م(
$k بيانات السلسلة )م(

$m التفاصيل املحددة للمادة )غ م(
$n تبصرة )م( 

$o املعرف اآلخر للوعاء )م(
$p العنوان املختصر )غ م(

$q التعداد والصفحة األولى )غ م(
$r رقم التقرير )م( 

$s العنوان املوحد )غ م (
$t العنوان )غ م (

$u الرقم املعياري للتقرير الفني )غ م(
$w رقم ضبط التسجيلة )م(

$x الرقم الدولي املوحد للدورية )غ م (
$y تسمية كودن )غ م(

$z الرقم الدولي العالمي للكتاب )م(
$4 العالقة )م(
$6 الربط )غ م(

$7 حقل فرعي للضبط )غ م(
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773 : مدخل الوعاء 
املضيف 

#  في         
8 بدون إنشاء ثابت للعرض

)املعلومــات متوفــرة فــي الحقــل 
الفرعــي $i عندمــا يكــون هنــاك 
تمهيــدي  نــص  إلــى  حاجــة 

خــاص.(

$a املدخل الرئيس )غ م(
$b الطبعة )غ م(

$c املعلومات التعريفية )غ م(
$d مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر )غ م(

$g األجزاء املرتبطة )م(
$h الوصف املادي )غ م(
$i معلومات العالقة )م(
$k بيانات السلسلة )م(

$m التفاصيل املحددة للمادة )غ م(
$n تبصرة )م( 

$o املعرف اآلخر للوعاء )م(
$p العنوان املختصر )غ م(

$q التعداد والصفحة األولى )غ م(
$r رقم التقرير )م( 

$s العنوان املوحد )غ م (
$t العنوان )غ م (

u$ الرقم املعياري للتقرير الفني )غ م(
$w رقم ضبط التسجيلة )م(

$x الرقم الدولي املوحد للدورية )غ م (
$y تسمية كودن )غ م(

$z الرقم الدولي العالمي للكتاب )م(
$4 العالقة )م(
$6 الربط )غ م(

$7 حقل فرعي للضبط )غ م(
774 : مدخل الوحدة 

الجزئية
# الوحدة املتكاملة 

8 بدون إنشاء ثابت للعرض

)املعلومــات متوفــرة فــي الحقــل 
الفرعــي $i عندمــا يكــون هنــاك 
تمهيــدي  نــص  إلــى  حاجــة 

خــاص.(

$a املدخل الرئيس )غ م(
$b الطبعة )غ م(

$c املعلومات التعريفية )غ م(
$d مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر )غ م(

$g األجزاء املرتبطة )م(
$h الوصف املادي )غ م(
$i معلومات العالقة )م(
$k بيانات السلسلة )م(

$m التفاصيل املحددة للمادة )غ م(
$n تبصرة )م( 

$o املعرف اآلخر للوعاء )م(
$r رقم التقرير )م( 

$s العنوان املوحد )غ م (
$t العنوان )غ م (

$u الرقم املعياري للتقرير الفني )غ م(
$w رقم ضبط التسجيلة )م(

$x الرقم الدولي املوحد للدورية )غ م (
$y تسمية كودن )غ م(

$z الرقم الدولي العالمي للكتاب )م(
$4 العالقة )م(
$6 الربط )غ م(

$7 حقل فرعي للضبط )غ م(
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775  : مدخل الطبعة 
األخرى 

# طبعة أخرى متاحة          
 8 بدون إنشاء ثابت للعرض

)املعلومــات متوفــرة فــي الحقــل 
الفرعــي $i عندمــا يكــون هنــاك 
تمهيــدي  نــص  إلــى  حاجــة 

خــاص.(

$a املدخل الرئيس )غ م(
$b الطبعة )غ م(

$c املعلومات التعريفية )غ م(
$d مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر )غ م(

$e رمز اللغة )غ م(
$f رمز الدولة )غ م(

$g األجزاء املرتبطة )م(
$h الوصف املادي )غ م(
$i معلومات العالقة )م(
$k بيانات السلسلة )م(

$m التفاصيل املحددة للمادة )غ م(
$n تبصرة )م( 

$o املعرف اآلخر للوعاء )م(
$r رقم التقرير )م( 

$s العنوان املوحد )غ م (
$t العنوان )غ م (

$u الرقم املعياري للتقرير الفني )غ م(
$w رقم ضبط التسجيلة )م(

$x الرقم الدولي املوحد للدورية )غ م (
$y تسمية كودن )غ م(

$z الرقم الدولي العالمي للكتاب )م(
$4 العالقة )م(
$6 الربط )غ م(

$7 حقل فرعي للضبط )غ م(

776  : مدخل الشكل 
املادي اإلضافي 

# متاح في شكل آخر.       
8 بدون إنشاء ثابت للعرض

)املعلومــات متوفــرة فــي الحقــل 
الفرعــي $i عندمــا يكــون هنــاك 
تمهيــدي  نــص  إلــى  حاجــة 

خــاص.(

$a املدخل الرئيس )غ م(
$b الطبعة )غ م(

$c املعلومات التعريفية )غ م(
$d مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر )غ م(

$g األجزاء املرتبطة )م(
$h الوصف املادي )غ م(
$i معلومات العالقة )م(
$k بيانات السلسلة )م(

$m التفاصيل املحددة للمادة )غ م(
$n تبصرة )م( 

$o املعرف اآلخر للوعاء )م(
$r رقم التقرير )م( 

$s العنوان املوحد )غ م(
$t العنوان )غ م(

$u الرقم املعياري للتقرير الفني )غ م(
$w رقم ضبط التسجيلة )م(

$x الرقم الدولي املوحد للدورية )غ م (
$y تسمية كودن )غ م(

$z الرقم الدولي العالمي للكتاب )م(
$4 العالقة )م(
$6 الربط )غ م(

$7 حقل فرعي للضبط )غ م(
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# صدرت مع 777 : مدخل صدر مع 
8 بدون إنشاء ثابت للعرض

)املعلومــات متوفــرة فــي الحقــل 
الفرعــي $i عندمــا يكــون هنــاك 
تمهيــدي  نــص  إلــى  حاجــة 

خــاص.(

$a املدخل الرئيس )غ م(
$b الطبعة )غ م(

$c املعلومات التعريفية )غ م(
$d مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر )غ م(

$g األجزاء املرتبطة )م(
$h الوصف املادي )غ م(
$i معلومات العالقة )م(
$k بيانات السلسلة )م(

$m التفاصيل املحددة للمادة )غ م(
$n تبصرة )م( 

$o املعرف اآلخر للوعاء )م(
$r رقم التقرير )م( 

$s العنوان املوحد )غ م(
$t العنوان )غ م(

$u الرقم املعياري للتقرير الفني )غ م(
$w رقم ضبط التسجيلة )م(

$x الرقم الدولي املوحد للدورية )غ م (
$y تسمية كودن )غ م(

$z الرقم الدولي العالمي للكتاب )م(
$4 العالقة )م(
$6 الربط )غ م(

$7 حقل فرعي للضبط )غ م(

0 مستمرة                                                              780 : املدخل السابق
                                             

ً
1 تستمر جزئيا

2 تحل محل                                                        
3 تستبدل جزئيا                                     

4 تكونت باندماج كل
 من ... و ...  

5 أدمجت في                                                      
 في                                        

ً
6 أدمجت جزئيا

7 انفصلت عن                                                

$a املدخل الرئيس )غ م(
$b الطبعة )غ م(

$c املعلومات التعريفية )غ م(
$d مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر )غ م(

$g األجزاء املرتبطة )م(
$h الوصف املادي )غ م(
$i معلومات العالقة )م(
$k بيانات السلسلة )م(

$m التفاصيل املحددة للمادة )غ م(
$n تبصرة )م( 

$o املعرف اآلخر للوعاء )م(
$r رقم التقرير )م( 

$s العنوان املوحد )غ م(
$t العنوان )غ م(

$u الرقم املعياري للتقرير الفني )غ م(
$w رقم ضبط التسجيلة )م(

$x الرقم الدولي املوحد للدورية )غ م (
$y تسمية كودن )غ م(

$z الرقم الدولي العالمي للكتاب )م(
$4 العالقة )م(
$6 الربط )غ م(

$7 حقل فرعي للضبط )غ م(
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0 استمرار لـ                                                          785 : املدخل الالحق
اســتمر  املســتهدف  الوعــاء 

الالحــق. باملدخــل 
  في                                      

ً
1 مستمرة جزئيا

اســتمر  املســتهدف  الوعــاء 
الالحــق. باملدخــل   

ً
جزئيــا

2 حلت محل                                                        
الوعــاء املســتهدف حــل محلــه 

بمدخــل العنــوان الالحــق.
 محل                                     

ً
3 حلت جزئيا

 
ً
الوعــاء املســتهدف حــل جزئيــا

محلــه باملدخــل الالحــق.
4 أدمجت في                                                      
فــي  أدمــج  املســتهدف  الوعــاء 

الالحــق. املدخــل 
 في                                       

ً
5 أدمجت جزئيا

 
ً
الوعاء املســتهدف أدمج جزئيا

في املدخل الالحق.
6 انقسمت إلى ... و ...                                
الوعــاء املســتهدف انقســم إلــى 

مدخليــن الحقيــن أو أكثــر.
7 أدمجت مع .. لتكوين ..                         
مــع  املســتهدف  الوعــاء  أدمــج 
مدخــل  لتكويــن  آخــر  عنــوان 

الحــق.
8 عادت إلى                                    

املســتهدف  الوعــاء  عــاد 
ســابق  شــكل  إلــى  أخــرى  مــرة 

. خــل للمد

$a املدخل الرئيس )غ م(
$b الطبعة )غ م(

$c املعلومات التعريفية )غ م(
$d مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر )غ م(

$g األجزاء املرتبطة )م(
$h الوصف املادي )غ م(
$i معلومات العالقة )م(
$k بيانات السلسلة )م(

$m التفاصيل املحددة للمادة )غ م(
$n تبصرة )م( 

$o املعرف اآلخر للوعاء )م(
$r رقم التقرير )م( 

$s العنوان املوحد )غ م(
$t العنوان )غ م(

$u الرقم املعياري للتقرير الفني )غ م(
$w رقم ضبط التسجيلة )م(

$x الرقم الدولي املوحد للدورية )غ م (
$y تسمية كودن )غ م(

$z الرقم الدولي العالمي للكتاب )م(
$4 العالقة )م(
$6 الربط )غ م(

$7 حقل فرعي للضبط )غ م(
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786 : مدخل مصدر 
البيانات

 # مصدر البيانات 
8 بدون إنشاء ثابت للعرض

)املعلومــات متوفــرة فــي الحقــل 
الفرعــي $i عندمــا يكــون هنــاك 
تمهيــدي  نــص  إلــى  حاجــة 

خــاص.(

$a املدخل الرئيس )غ م(
$b الطبعة )غ م(

$c املعلومات التعريفية )غ م(
$d مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر )غ م(

$g األجزاء املرتبطة )م(
$h الوصف املادي )غ م(
$i معلومات العالقة )م(

$j فترة املحتوى )غ م(
$k بيانات السلسلة )م(

$m التفاصيل املحددة للمادة )غ م(
$n تبصرة )م( 

$o املعرف اآلخر للوعاء )م(
$p العنوان املختصر )غ م( 

$r رقم التقرير )م( 
$s العنوان املوحد )غ م(

$t العنوان )غ م(
$u الرقم املعياري للتقرير الفني )غ م(

$v مصدر املساهمة )غ م(
$w رقم ضبط التسجيلة )م(

$x الرقم الدولي املوحد للدورية )غ م(
$y تسمية كودن )غ م(

$z الرقم الدولي العالمي للكتاب )م(
$4 العالقة )م(
$6 الربط )غ م(

$7 حقل فرعي للضبط )غ م(
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787 : مدخل العالقات 
األخرى 

# الوعاء املرتبط 
8 بدون إنشاء ثابت للعرض

)املعلومــات متوفــرة فــي الحقــل 
الفرعــي $i عندمــا يكــون هنــاك 
تمهيــدي  نــص  إلــى  حاجــة 

            ) خــاص.

$a املدخل الرئيس )غ م(
$b الطبعة )غ م(

$c املعلومات التعريفية )غ م(
$d مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر )غ م(

$g األجزاء املرتبطة )م(
$h الوصف املادي )غ م(
$i معلومات العالقة )م(
$k بيانات السلسلة )م(

$m التفاصيل املحددة للمادة )غ م(
$n تبصرة )م( 

$o املعرف اآلخر للوعاء )م(
$r رقم التقرير )م( 

$s العنوان املوحد )غ م(
$t العنوان )غ م(

$u الرقم املعياري للتقرير الفني )غ م(
$w رقم ضبط التسجيلة )م(

$x الرقم الدولي املوحد للدورية )غ م (
$y تسمية كودن )غ م(

$z الرقم الدولي العالمي للكتاب )م(
$4 العالقة )م(
$6 الربط )غ م(

$7 حقل فرعي للضبط )غ م(

ملحق )4( تحويل من تيجان مارك 21 إلى كيانات فربر

 إلى نوع 
ً
 ألبرز تيجان مارك 21 مشــيرا

ََ
يتضمن الجدول التالي تحويل من تيجان مارك 21 إلى كيانات فربر وفقا

الكيان برمز  مفتاحي.

مفاتيح الرموز املستخدمة داخل الجدول :
ش = شخص

هـ  = هيئة
ع  = عمل 

ت  = تعبيرة 
ص = إصدارة 

ن   = نسخة
ح   = حدث
م   = مكان

- تم استبدال التاج )260( بالتاج )264( داخل الوثيقة 
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RDA جدول بتحويل تيجان مارك 21 إلى العالقات األولية للفربر في ظل بيئة

الفربر العنصر مارك 21

ص تدمك a$ 020
ص تدمك ملغي  z$ 020
ص شروط اإلتاحة c$ 020
ص تدمد  a$ 022
ص تدمد ملغي  z$ 022
ص معرفات معيارية أخرى a$ 024
ص معرفات معيارية ملغية  z$ 024
ص شروط اإلتاحة c$ 024
ص رقم الناشر أو املوزع a$ 028
ت لغة النص  a$ 041
ت اللغة األصلية h$ 041

الفربر العنصر مارك 21

ت لغة امللخص b$ 041
ت لغة النص الغنائي d$ 041
ت لغة صفحة املحتويات f$ 041
ش اسم شخص رئيس a$ 100
ع تاريخ العمل  f$ 100
ت لغة العمل i$ 100
ع رقم الجزء / القسم n$ 100
ع اسم الجزء / القسم p$ 100
ع عنوان العمل  t$ 100
هـ اسم هيئة رئيس a$ 110
ه الوحدة الفرعية b$ 110
ع تاريخ العمل  f$ 110
ت لغة العمل i$ 110
ع رقم الجزء / القسم n$ 110
ع اسم الجزء / القسم p$ 110
هـ اسم مؤتمر رئيس a$ 111
ه مكان املؤتمر c$ 111
ه تاريخ االجتماع أو التوقيع على املعاهدة d$ 111
ع تاريخ العمل  f$ 111
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ت لغة العمل i$ 111
ع رقم الجزء / القسم n$ 111
ع اسم الجزء / القسم p$ 111
ع العنوان املفضل للعمل a$ 130
ع شكل العمل k$ 130
ع تاريخ التوقيع على املعاهدة d$ 130
ع تاريخ العمل f$ 130
ت لغة التعبيرة $i 130
ع رقم الجزء / القسم n$ 130
ع اسم الجزء / القسم p$ 130

ص عنوان العمل t$ 130 
ص العنوان املختصر a$  210
ع العنوان املفتاحي  a$ 222
ع العنوان املوحد a$ 240
ع شكل العمل k$ 240
ع تاريخ التوقيع على املعاهدة d$ 240
ت تاريخ العمل f$ 240
ع لغة التعبيرة i$ 240
ع رقم الجزء / القسم n$ 240

ص اسم الجزء / القسم p$ 240
ص العنوان نفسه a$ 245
ص البيانات األخرى للعنوان c$ 245
ص رقم الجزء / القسم n$ 245
ص اسم الجزء / القسم p$ 245
ص شكل مغاير للعنوان a$ 246
ص العنوان السابق a$ 247
ص تسمية الطبعة a$ 250
ت الطبعة املسماة واملراجعة b$ 250
ت مقياس الرسم a$ 255
ع بيان اإلسقاط b$ 255
ع بيان اإلحداثيات c$ 255
ع بيان االعتدال e$ 255

ص بيان املنطقة  d$ 255
ص تاريخ اإلنتاج  0 = c$ 264
ص مكان النشر 1 = a$ 264
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ص اسم الناشر  1 = b$ 264
ص تاريخ النشر 1 = c$ 264
ص مكان التوزيع 2 = a$ 264
ص اسم املوزع 2 = b$ 264
ص تاريخ التوزيع 2 = c$ 264
ص مكان الطبع 3 = a$ 264
ص اسم الطابع 3 = b$ 264
ص تاريخ الطبع 3 = c$ 264
ص تاريخ حق النشر 4 = c$ 264
ص التوريق a$ 300
ص التفصيالت املادية األخرى b$ 300
ص األبعاد c$ 300
ت وقت التشغيل a$ 306
ت تكرارية الصدور الحالي a$ 310
ت تكرارية الصدور السابق a$ 321
ص نوع الوسيط a$ 337
ت نوع املحتوى a$ 336
ص نوع الحامل a$ 338
ص أساس املادة a$ 340
ص املادة املطبقة على السطح c$ 340
ص معدل التصغير f$ 340
ص تقنية تسجيل املعلومات d$ 340
ص الجيل j$ 340
ص التصميم  k$ 340
ص شكل الكتاب m$ 340
ص حجم الخط n$ 340
ص القطبية o$ 340
ص خصائص الفيديو  a$ 346
ص خصائص امللفات الرقمية a$ 347
ص التسمية العددية و / أو الهجائية والزمنية a$ 362
ص العنوان نفسه للسلسلة a$ 490
ص تدمد السلسلة x$ 490
ص ترقيم السلسلة v$ 490
ص تبصرة عامة a$ 500
ص تبصرة مع a$ 501
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ع تبصرة األطروحة a$ 502
ع نوع الدرجة الجامعية b$ 502
ع الجهة املانحة c$ 502
ع تاريخ املنح  d$ 502
ع تبصرة الببليوجرافية a$ 504
ت تبصرة املحتويات a$ 505
ت تبصرة مقياس الرسم a$ 507
ص تبصرة اإلنتاج a$ 508
ص تبصرة املشارك أو املؤدي a$ 511
ص تبصرة نوع التقرير a$ 513
ص تبصرة خصوصية الترقيم a$ 515
ت تبصرة نوع ملف الحاسب a$ 516
ح مكان وتاريخ الحدث a$ 518
ت تبصرة امللخص  a$ 520
ع تبصرة الجمهور املستهدف a$ 521
م تبصرة التغطية الجغرافية a$ 522
ع تبصرة املالحق a$ 525

ص تبصرة األشكال املادية األخرى a$ 530
ص تبصرة االستنساخ a$ 533
ص تبصرة اإلصدارة األصلية a$ 534
هـ تبصرة موقع األصل والنسخ املكررة a$ 535

ص تبصرة تفاصيل النظام a$ 538
ص / ن تبصرة شروط االستخدام واالستنساخ a$  540

ن تبصرة التزويد a$ 541
ت تبصرة اللغة a$ 546
ص تبصرة العنوان السابق a$ 547
ص تبصرة الجهة الصادرة a$ 550
ع تبصرة الكشافات التراكيمية a$ 555
ن تبصرة التملك a$ 561
ن تبصرة التجليد a$ 563
ت تبصرة الجوائز a$ 586
ص العنوان املوحد ملوقع املورد u$ 856
ش اسم شخص إضافي a$ 700
ع تاريخ العمل  f$ 700
ت لغة العمل l$ 700
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ع رقم الجزء / القسم n$ 700
ع اسم الجزء / القسم p$ 700
ع عنوان العمل  t$ 700
هـ اسم هيئة إضافي a$ 710
ع تاريخ العمل  f$ 710
ت لغة العمل l$ 710
ع رقم الجزء / القسم n$ 710
ع اسم الجزء / القسم p$ 710
هـ اسم مؤتمر إضافي a$ 711
ع تاريخ العمل  f$ 711
ت لغة العمل l$ 711
ع رقم الجزء / القسم n$ 711
ع اسم الجزء / القسم p$ 711
ع عنوان املفضل للعمل إضافي a$ 730
ع شكل العمل k$ 730

ع تاريخ التوقيع على املعاهدة d$ 730

ع تاريخ العمل f$ 730

ت لغة التعبيرة l$ 730

ع رقم الجزء / القسم n$ 730

ع اسم الجزء / القسم p$ 730

ع عنوان تحليلي  a$ 740
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ملحق )5( نماذج من بعض جهات فهارس املكتبات التي تقوم بعرض التسجيالت وفق فربر

1.الفهرس العربي املوحد :
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: Fiction Finder OCLC. 2  

: Austlit. 3
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 : OLAC. 4

: Flemish central catalogue .5
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 : Scherzo . 6 
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: Zoeken.bibliotheek .7 

: Austrian union catalog . 8

184



185
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1. االتحــاد الدولــي لجمعيــات املكتبــات ومؤسســاتها )اإلفــال(. املتطلبــات الوظيفيــة للتســجيالت الببليوجرافيــة 

: التقريــر النهائــي / ترجمــة جمــال الفرمــاوي، محمــود مســروة .– الريــاض : مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة، 2013. 

2. بنين، أحمد شوقي. معجم مصطلحات املخطوطات العربية.- الرباط : الخزانة الحسينية، 2005.
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االطــالع 2018/4/29 .متــاح علــى
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  RDA 5. عامر، محمود محمد الشيخ. فهرسة كتب التراث العربي اإلسالمي وفقا ملعيار وصف وإتاحة املصادر

: دراســة تحليليــة تطبيقيــة.- Journal	Cybrarians.- العــدد 46، يونيــو 2017 .- تاريــخ االطــالع 2018/7/11 

متــاح علــى : 
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=782:mamer&cati
d=309:revews&Itemid=93

6. عبد القادر ، أمل حسين. املتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافية .- journal	cybrarians .- ع 5 

)يونيو 2005( .- تاريح االطالع 2018/7/12 . متاح على :
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=565:----frbr-----
Itemid=69&51-25-11-19-05-&catid=112:2009

7. علــوش، ســعيد. معجــم املصطلحــات األدبيــة املعاصــرة : )عــرض وتقديــم وترجمــة( .- بيــروت : دار الكتــاب 

اللبنانــي ؛ الــدار البيضــاء : سوشــبريس، 1985.

8. معــوض، محمــد عبــد الحميــد.  أساســيات املتطلبــات الوظيفيــة للتســجيلة الببليوجرافيــة )فربــر( . تاريــخ 
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االطــالع : 2018/7/12 متــاح علــى :
https://www.slideshare.net/Muawwad/frbr-11456189 

 : صيغة مارك 21 الببليوجرافية 
ً
9. معوض، محمد عبد الحميد . الدليل العملي لتركيبة الفهرسة املقروءة آليا

/ محمد عبدالحميد معوض .- الرياض : مكتبة امللك فهد الوطنية، 2007. 

10. معــوض، محمــد عبــد الحميــد. مــاذا يتوقــع املســتفيدون مــن  فهــرس املكتبــة أو العالقــات الببليوجرافيــة . 

تاريــخ االطــالع : 2018/7/12 متــاح علــى : 
https://www.slideshare.net/Muawwad/ss-40932563

11. محمــد فتحــي عبــد الهــادي.  إعــداد املفهــرس فــي بيئــة الكترونيــة: دراســة لبرامــج التأهيــل والتدريــب فــى مصــر 
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36-58-09-20-05-catid=155:2009&56-49-07-12
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الكويت : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2015. 
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املعيــاري BIBFRAME لوصــف املصــادر وإتاحتهــا فــي بيئــة الويــب .تاريــخ االطــالع :  2018/6/24 متــاح علــى 
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