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  قائمة الحقول: ستناديةاالللبيانات  ٢١صيغة مارك 
MARC ٢١ Format for Authority Data: Field List  

 
  م ١٩٩٩ مة للطبعة اإلنجليزية جتر

 )٢٠٠٠ أآتوبر(التحديث األول 
 )٢٠٠١ أآتوبر(التحديث الثاني 
 )٢٠٠٢ أآتوبر(التحديث الثالث 
 )٢٠٠٣ أآتوبر(التحديث الرابع 

 )٢٠٠٤ أآتوبر(امس التحديث الخ
  )٢٠٠٥ أآتوبر(س التحديث الساد

  
  
  

  اإلعداد
  مكتب تطوير الشبكة ومعايير مارك بمكتبة الكونجرس

  آنداوأرشيفات  المعايير بمكتبة قسم
  
  

  الترجمة
  مرآز الفهرس العربي الموحد 

  
  

 الناشر
  مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

  الرياض
  

  م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧
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 بواسطة مكتب تطوير الشبكة ومعايير أصالقائمة الحقول أعدت : ستنادية للبيانات اال٢١ن صيغة مارك إ

وتمت ترجمتها في مرآز الفهرس .   بمكتبة وأرشيفات آندا المعاييرقسممارك بمكتبة الكونجرس، و
  .العربي الموحد بترخيص

  
The MARC ٢١ Format for Authority Data: Field List was originally 
prepared by the Network Development MARC Standards Office, Library of 
Congress and the Standards Division, Library and Archives Canada. It has 
been translated with permission.  
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  قائمة الحقول: ستنادية للبيانات اال٢١صيغة مارك 

 
 م ١٩٩٩ اإلنجليزية طبعةترجمة لل

  )٢٠٠٠ أآتوبر(التحديث األول 
  )٢٠٠١ أآتوبر(التحديث الثاني 
  )٢٠٠٢ أآتوبر(التحديث الثالث 
  )٢٠٠٣ أآتوبر(التحديث الرابع 

  )٢٠٠٤ أآتوبر(التحديث الخامس 
  )٢٠٠٥ أآتوبر(التحديث السادس 

  
  مكتب تطوير الشبكة ومعايير مارك

  
تسجيالت انات الصالحة لالستخدام والمهملة، التي يمكن إن تظهر في هذه الوثيقة تعرض جميع عناصر البي

والمقصود من هذه الوثيقة إن تسد الحاجة إلى قائمة مبسطة لعناصر البيانات . ستناديةال للبيانات ا٢١مارك 
هذه القائمة ال تتضمن وصفًا وال . تدعم تطوير نظم مارك والتحقق على الخط من صالحية عناصر البيانات

 باللغة ٢١ الموجزة لماركستنادية االالوصف واألمثلة متوفرة في الصيغة . مثلة لعناصر بيانات ماركأ
   Concise Authority Format٢١MARC  اإلنجليزية

  
  -- الفاتح والدليل--

  الفاتح     
        مواضع المحرف           

   طول التسجيلة- ٠٤-٠٠    
   حالة التسجيلة- ٠٥    
      a -زيادة في مستوى الترميز   
      c -حة أو منقحةح مص  
      d -محذوفة   
      n –جديدة   
      o-مهمل   
      s- أآثرأو رأسين إلى محذوفة؛ قسم الرأس   
      x-محذوفة؛ استبدل الرأس برأس آخر   
   نوع التسجيلة- ٠٦    
      z- ةاستنادي بيانات  
    مواضع المحرف غير محددة– ٠٨ – ٠٧    
   خطة ترميز المحرف -٠٩    
  ٨- مارك-#       
      a –   مجموعة المحارف العالمية)UCS/(  الشفرة الموحدة)Unicode (  
   عداد المؤشر- ١٠    
   طول رمز الحقل الفرعي– ١١    
   العنوان األساس للبيانات- ١٦-١٢    
   مستوى الترميز-١٧    
      n-ة تسجيلة استنادية آامل  
      o-تسجيلة استنادية غير آاملة   
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    مواضع المحرف غير محددة-  ١٩-١٨    

   خريطة المدخل- ٢٣-٢٠    
   طول جزء طول الحقل- ٢٠    
   طول  جزء موضع محرف البدء- ٢١    
  للتطبيق  طول الجزء المحدد- ٢٢    
   غير معرف– ٢٣    

  الدليل
                 مواضع المحرف

  وسمال - ٠٢-٠٠    
   طول الحقل- ٠٦-٠٠    
   موضع محرف البدء- ١١-٠٧    
              

  --)X٠٠( حقول الضبط --
  )غ م( رقم الضبط - ٠٠١
  )غ م( محدد رقم الضبط - ٠٠٣
  )غ م( تاريخ و وقت آخر معاملة - ٠٠٥

  
  )غ م( عناصر البيانات ثابتة الطول - ٠٠٨

                   مواضع المحرف
  الملف في  اإلدخالتاريخ – ٠٥ – ٠٠    
   غير المباشرأو الجغرافي المباشر التفريع -٠٦    
  يقسم جغرافيا  ال-#       
      d –مباشر— يقسم جغرافيا  
      i –غير مباشر— يقسم جغرافيا  
      n-ينطبق  ال  
   لم يحاول ترميزه-|      
   خطة الرومنة-٠٧    
      a-معيار دولي       
      b –معيار وطني   
      c – يةالوطن معيار جمعية المكتبات  
      d –معيار المكتبة الوطنية أو الوآالة الببليوجرافية   
      e –معيار محلي   
      f-معيار غير معروف األصل   
      g- لالسم في لغة وآالة الفهرسة االصطالحي أو الشكل االصطالحية الرومنة   
      n –ينطبق  ال  
   لم يحاول ترميزه-|        
   لغة الفهرس-٠٨    
  فرة المعلومات غير متو-#       
      b-اإلنجليزية والفرنسية   
      e-اإلنجليزية فقط   
      f-الفرنسية فقط   
   لم يحاول ترميزه-|      
  ] مهمل[ موضع المحرف غير معرف -٠٨    
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   نوع التسجيلة-٠٩  

      a-رأس مؤسس   
      b- غير متابعةإحالة   
      c- متابعةإحالة   
      d-تقسيم فرعي   
      e- شارة نقطة تفريع  
      f-س وتقسيم فرعي رأس مؤس  
      g- وتقسيم فرعيإحالة   

  ةالو صفي قواعد الفهرسة -١٠  
      a-القواعد األقدم   
      b- ١ قاف  
      c- ٢ قاف  
      d- ٢ رأس متوافق مع قاف  
      n-ينطبق  ال  
      z-آخر   
   لم يحاول ترميزه-|      
  المكنز/ الموضوعاترؤوس نظام -١١    
      a- موضوعات مكتبة الكونجرسرؤوس   
      b- موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفالرؤوس   
      c- الموضوعات الطبيةرؤوس   
      d-الملف اإلستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية   
      k- الموضوعات الكنديةرؤوس   
      n-ينطبق  ال  
      r-مكنز الفن والعمارة   
      s- موضوعات سيرزرؤوس قائمة       
      v- الفرنسية باللغةكندية القائمة رؤوس الموضوعات   
      z-آخر   
   لم يحاول ترميزه-|      
   نوع السلسلة-١٢    
      a-سلسلة منفردة   
      b-مفردة متعددة األجزاء   
      c-عبارة شبيهة بالسلسلة   
      n-ينطبق  ال  
      z-آخر   
  ينطبق  ال-|      
   سلسلة مرقمة أو غير مرقمة-١٣    
      a-مرقمة   
      b-غير مرقمة   
      c- الترقيم متغير  
      n-ينطبق  ال  
   لم يحاول ترميزه-|      
  إضافي مدخل رئيس أو - - استخدام الرأس-١٤    
  ]مهمل[ لم يحدد -#      
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      a- مالئم   

      b-غير مالئم   
      c- مهمل[ إضافي آمدخل رئيس أو لالستخدام الرأس مالئم[  
      u- مهمل[ غير معروف[  
   لم يحاول ترميزه-|      
   بالموضوعإضافي مدخل - - استخدام الرأس-١٥    
  ]مهمل[ لم يحدد -#      
      a- مالئم   
      b-غير مالئم   
      c- مهمل[ آموضوع لالستخدام الرأس مالئم[  
      u- مهمل[ غير معروف[  
   لم يحاول ترميزه-|      
   بالسلسلةإضافي مدخل - - استخدام الرأس-١٦    
  ]مهمل[ لم يحدد -#      
      a- مالئم   
      b-غير مالئم   
      c- مهمل[ آسلسلة لالستخدام الرأس مالئم[  
      u- مهمل[ غير معروف[  
   لم يحاول ترميزه-|      
  الموضوعيالتفريع  نوع  -١٧    
  ]مهمل[ القيمة مستخدمة في التسجيالت قبل تعريف موضع المحرف هذا -#      
      a-موضوعي   
      b-ي شكل  
      c-زمني   
      d-جغرافي   
      e-لغة   
      n-ينطبق  ال  
   لم يحاول ترميزه-|      
   مواضع المحرف غير معرفة– ٢٧-١٨    
   نوع الوآالة الحكومية-٢٨    
   ليست وآالة حكومية-#      
      a-مكون مستقل أو شبه مستقل   
      c-متعدد المحليات   
      f-وطني/ اتحادي  
      i-حكومي دولين  بي  
      l-محلي   
      m -متعدد الواليات   
      o-محددالنوع غير  -- وآالة حكومية  
   s- ،تابع، الخإقليمي والية، مقاطعة ،.  
      u- آان الرأس وآالة حكوميةإن ليس معروفا    
      z-آخر   
   لم يحاول ترميزه-|      
   تقويم اإلحالة-٢٩    
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  ]مهمل[ القيمة مستخدمة في التسجيالت قبل تعريف موضع المحرف هذا -#      

      a-المتابعات متسقة مع الرأس   
      b-يست بالضرورة متسقة مع الرأس المتابعات ل  
      n-ينطبق  ال  

   لم يحاول ترميزه-|
   موضع المحرف غير معرف-٣٠    
   يجري تحديث التسجيلة-٣١    
      a-يمكن استخدام التسجيلة   
      b-يجري تحديث التسجيلة   
   لم يحاول ترميزه-|      
   اسم شخصي غير مميز-٣٢    
      a-اسم شخصي مميز   
      b-يز اسم شخصي غير مم  
      n-ينطبق  ال  

   لم يحاول ترميزه-|
   مستوى التأسيس-٣٣    
      a-مؤسس بالكامل   
      b-مذآرة   
      c-مشروط   
      d-تمهيدي   
      n-ينطبق  ال  
   لم يحاول ترميزه-|      
   مواضع المحرف غير معرفة-٣٧-٣٤    
  ]مهمل[ لغة رمز الرأس -٣٧-٣٥    
   التسجيلة المعدلة-٣٨  
   غير معدلة-#      
      s-قصرت   
      x-محارف مفقودة   
   لم يحاول ترميزه-|      
   مصدر الفهرسة-٣٩    

   الوآالة الببليوجرافية الوطنية-#  
      a- مهمل[ المكتبة الزراعية الوطنية[  
      b- مهمل[ المكتبة الطبية الوطنية[  
      c-برنامج الفهرسة التعاونية   
      d-آخر   
      u-غير معروف   
   لم يحاول ترميزه-|      

  
    - -) ٠١X-٠٩X( حقول األرقام والرموز - -
  ) غ م( رقم ضبط مكتبة الكونجرس -٠١٠  

   المؤشرات  
   غير معرف-األول     
   غير معرف-#      
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   غير معرف-الثاني     

   غير معرف-#      
   الفرعية رموز الحقول  

    $a- غ م( رقم ضبط مكتبة الكونجرس(  
  $z-م(غير صالح / رقم ضبط مكتبة الكونجرس ملغي(  
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -٨$  
  )م( التسجيلة الببليوجرافية للمسلسل أو المفردة متعددة األجزاء إلى الرابط -٠١٤  
     المؤشرات  
   غير معرف-األول    
   غير معرف-#       
   غير معرف-الثاني    
   غير معرف-#       
   الفرعية   رموز الحقول  
    $a-غ م( المرتبطة  رقم ضبط التسجيلة الببليوجرافية(  
  )غ م( الربط -٦$    
  )م( رابط الحقل  ورقم التسلسل -٨$    

  )م(رافية الوطنية   رقم ضبط الوآالة الببليوج-٠١٦
     المؤشرات

   الوآالة الببليوجرافية الوطنية-األول    
  مكتبة وأرشيفات آندا -#      
  $٢ الوآالة محددة في الحقل الفرعي -٧      
   غير معرف-الثاني    
   غير معرف-#      
   الفرعية   رموز الحقول  
    a $- غ م (رقم ضبط التسجيلة(  
    z $- م(غير صالح / التسجيلة ملغىرقم ضبط(  
  )مغ  (المصدر -$ ٢    
  )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨    
  )م(الرقم الدولي المعياري للكتب  - ٠٢٠  

   المؤشرات       
  غير معرف -األول     
  غير معرف - #          
  غير معرف -الثاني     
  غير معرف - #          

  رموز الحقول الفرعية        
    a $-  غ م(الرقم الدولي المعياري للكتب(  
    c $- غ م (شروط اإلتاحة(  
    z $- م (غير صالح/ردمك ملغى(  
  )غ م (الربط -$ ٦    
    )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨    
  )م(الرقم الدولي المعياري للدوريات  -٠٢٢  

  المؤشرات       
  غير معرف  –األول     



١٠ مرآز الفهرس العربي الموحد                                                                                           
  غير معرف - #  

  غير معرف -الثاني         
  غير معرف - #         

  رموز الحقول الفرعية        
    a $- غ م(الرقم الدولي المعياري للدوريات(  
    y $- م (يءردمد خاط(  
    z $- م (ردمد ملغي(  
  )غ م (الربط -$ ٦    
  )م(سل رابط الحقل ورقم التسل -$ ٨    

  )م(خرآمحدد معياري  -٠٢٤
  المؤشرات        

  نوع الرمز أو الرقم المعياري -األول     
  $٢المصدر محدد في الحقل الفرعي  -٧          
  نوع الرمز أو الرقم المعياري غير محدد -٨          
  عرفمغير  –الثاني     
  غير معرف - #          
  رموز الحقول الفرعية     
    a $- غ م (ري أو الرمزالرقم المعيا(  
    c $-  غ م (اإلتاحةشروط(  
    d $- غ م( أو الرمز  المعياري رموز إضافية تابعة للرقم(  
    z $- م (غير صالح/ ملغي أو رمز رقم معياري(  
  )غ م (مصدر الرقم أو الرمز -$ ٢    
  )غ م (الربط -$ ٦    
  )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨    
  موسيقيةمعلومات الفواتح ال – ٠٣١  

     المؤشرات
   غير معرف-األول   
   غير معرف-    #   
   غير معرف-الثاني   
   غير معرف-    #   

     رموز الحقول الفرعية
  a $- غ م (رقم العمل(  
  b $-  مغ (رقم الحرآة(  
  c $-  مغ (رقم المقتطفة(  
  d $-  م(التعليق أو الرأس(  
  e $- غ م (الدور(  
  g $- غ م (المفتاح(  
  m $- غ م (األداة/الصوت(  
  n $- غ م (الشارة المفتاحية(  
  o $- غ م (شارة الوقت(  
  $p – غ م( التنويت الموسيقي( 
 $q – م( المالحظة العامة( 
 $r – غ م( المفتاح أو النمط(  
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  s $-  م (مالحظة الصالحية المرمزة(  

  t $-  م (فاتحة النص(  
 $u - المحدد الموحد للمورد )URI) (م(  
 $y –  م(النص الرابط( 
 $z – م( مالحظة عامة(  
 )غ م( رمز النظام – ٢$  
  )غ م( الربط -$ ٦  
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  

  )م(رقم ضبط النظام   - ٠٣٥
     المؤشرات  

  غير معرف -األول 
  غير معرف - #          
  غير معرف -الثاني     
  غير معرف - #          

  رموز الحقول الفرعية        
    a $- غ م (رقم ضبط النظام(  
    z $-  م (غير صالح /ملغى ضبطالرقم(  
  )غ م (الربط -$ ٦    
  )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨    

  )غ م(مصدر الفهرسة  - ٠٤٠
     المؤشرات

   غير معرف-األول     
   غير معرف-#           
   غير معرف-الثاني     
   غير معرف-#           

     رموز الحقول الفرعية
  a $- غ م( الفهرسة األصلية وآالة(  

    b $- غ م(  لغة الفهرسة(  
    c $- غ م (لناسخة اوآالة ال(  
    d $-م( المعدلة وآالة ال(  
    e $-  غ م(الوصف قواعد(  
    $f- غ م ( الموضوعات أو المكنزرؤوس قواعد(  
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    
  )غ م(وقية ثورمز الم - ٠٤٢  

     المؤشرات
  غير معرف -األول     
  غير معرف - #      
  غير معرف -الثاني     
  غير معرف - #      

  رموز الحقول الفرعية  
    a $- م (رمز الموثوقية(  
    sanb - أفريقيا مشروع الببليوجرافية الوطنية لجنوب  
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  )غ م(رمز المنطقة الجغرافية  - ٠٤٣  

     المؤشرات
  فغير معر -األول     
  غير معرف - #          

  غير معرف -الثاني   
  غير معرف - #      

  رموز الحقول الفرعية   
    a $- م (رمز المنطقة الجغرافية(  
    b $- م (الرمز المحلي للمنطقة الجغرافية(  
    c $- م ()زويا( لمنظمة الدولية للتقييس رمز ا(  
  )م (مصدر الرمز المحلي -$ ٢    
  )غ م (الربط -$ ٦    
  )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨    

  )غ م(رأس الفترة الزمنية لل - ٠٤٥
     المؤشرات

  $cأو $ b ة في الحقلين الفرعيينلزمنيفترة انوع ال -األول     
  غير موجود $cأو  $bالحقل الفرعي  - #      
  وقت وحيد / تاريخ - ٠      
  أوقات وحيدة متعددة / تواريخ - ١      
  الوقت / مدى التاريخ - ٢      
  غير معرف -الثاني     
  غير معرف - #      

  رموز الحقول الفرعية   
    a $- م (رمز الفترة الزمنية(  
    b $-  م ( . )م( إلى الميالد . ) م. ق(  قبل الميالد ٩٩٩٩شكل(  
    c $-  م ( لما قبل الميالد٩٩٩٩شكل(  

  )غ م (الربط -$ ٦
  )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨    

  )م(تبة الكونجرس  مكطلبرقم  - ٠٥٠
     المؤشرات

  غير معرف  – األول    
  غير معرف - #

  مصدر رقم الطلب  -الثاني     
   مكتبة الكونجرسمن قبلمحدد  - ٠      
   أخرى غير مكتبة الكونجرسوآالةمن قبل محدد  - ٤      
  رموز الحقول الفرعية     
    $a – غ م( رقم التصنيف(  
    $b – غ م( رقم المفردة(  
    d $- غ م(التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب / جلداتالم( 
  )غ م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م (الربط -$ ٦    
  )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨    
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  )م(التصنيف الجغرافي   - ٠٥٢

     المؤشرات
   مصدر  الرمز-ألول ا    
  تصنيف مكتبة الكونغرس - #      
  ]مهمل [ة الدفاع األمريكيتصنيف وزارة - ٠      
  ةتصنيف وزارة الدفاع األمريكي - ١      
  $٢المصدر محدد في الحقل الفرعي  - ٧      
   غير معرف -الثاني     
  غير معرف - #       

  رموز الحقول الفرعية   
    a $- غ م (رمز التصنيف الجغرافي للمنطقة(  
    b $- م (رمز التصنيف الجغرافي للمنطقة الفرعية(  
    d $- م ( المكان المأهولاسم(  
  )غ م (مصدر الرمز -$ ٢    
  )غ م (الربط -$ ٦    
  )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨    
  )م( رقم تصنيف مكتبة الكونجرس – ٠٥٣  
     المؤشرات  
   غير معرف– األول    
   غير معرف-#       
   مصدر رقم التصنيف–الثاني     
   محدد من قبل مكتبة الكونجرس – ٠      
   غير مكتبة الكونجرسأخرىقبل وآالة  محدد من – ٤      
  رموز الحقول الفرعية     
    a $- غ م (االمتداد رقم بدء أورقم مفرد —رقم التصنيف عنصر(  
    b $-  غ م (رقم انتهاء االمتداد—رقم التصنيفعنصر(  
    $c – غ م( المصطلح الشارح(  
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م(ط  الرب-$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    

  
  )م (مكتبة وأرشيفات آندارقم طلب  – ٠٥٥

     المؤشرات
  غير معرف –األول     
  غير معرف - #      
   مصدر رقم التصنيف–الثاني     
    مكتبة وأرشيفات آندا محدد من قبل – ٠      
   مكتبة وأرشيفات آندا غير أخرىقبل وآالة   محدد من– ٤      
  رموز الحقول الفرعية      
    a $- غ م (رقم التصنيف(  
    b $- غ م (مفردةرقم ال(  
    d $- غ م(التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب / المجلدات( 
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
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  )غ م( الربط -$ ٦    

  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    
  )م( الوطنية   المكتبة الطبيةطلبرقم  - ٠٦٠  

     المؤشرات
  غير معرف –األول     
  غير معرف - #      
  مصدر رقم الطلب -الثاني        
  الرقم محدد من قبل المكتبة الطبية الوطنية - ٠      
   أخرى غير المكتبة الطبية الوطنيةوآالةالرقم محدد من قبل  - ٤      
  رموز الحقول الفرعية     
    a $- مغ  (رقم التصنيف(  
    b $- غ م (مفردةرقم ال(  
    d $- غ م(التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب / المجلدات( 
  )غ م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨    
   رقم تصنيف آخر– ٠٦٥  
     المؤشرات  
   غير معرف– األول    
   غير معرف-#       
  غير معرف  –الثاني     
   غير معرف-#       
  رموز الحقول الفرعية     
    a $- غ م (االمتداد رقم بدء أورقم مفرد —رقم التصنيف عنصر(  
    b $-  غ م (رقم انتهاء االمتداد—رقم التصنيفعنصر(  
    $c – غ م( المصطلح الشارح(  
  )غ م( مصدر الرقم – ٢$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    

  )غ م(مجموعات المحارف الموجودة  - ٠٦٦
     المؤشرات

   غير معرف -األول     
  غير معرف - #      
   غير معرف -الثاني     
  غير معرف - #       

  رموز الحقول الفرعية   
    a $- محارف موعة مج Gغ م(٠(  
    b $-  مجموعة محارف Gغ م(١(  
    c $-  مجموعة محارفGأو ٠ Gم ( بالتناوب١(  

  )م( المكتبة الزراعية الوطنية طلبرقم  - ٠٧٠
     المؤشرات

   غير معرف -األول     
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   غير معرف-#       

   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#        

  رموز الحقول الفرعية   
    a $- مغ ( رقم التصنيف(  
    b $-غ م (مفردة رقم ال(  
    d $- غ م(التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب / اتالمجلد( 
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    

  )م(رمز الفئة الموضوعية  - ٠٧٢
     المؤشرات

   غير معرف -األول     
  غير معرف - #      
    الرمزمصدر - الثاني    
  المعلومات غير متوفرة -#       
  لمكتبة الزراعية الوطنية اضوعاتقائمة رموز فئات مو - ٠      
  $٢محدد في الحقل الفرعي مصدر ال - ٧      

  رموز الحقول الفرعية   
    a $- غ م (رمز فئة الموضوع(  
    x $- م (يةفئة الموضوع الرمزلقسيم الفرعي الت(  
  )غ م(مصدرال -$ ٢    
  )غ م (الربط -$ ٦    
  )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨    

  )مغ (لتقسيم الفرعي  استخدام ا– ٠٧٣
     المؤشرات

   غير معرف -األول     
  غير معرف - #          
  مصدر الرمز –الثاني     
  غير معرف -#       

  رموز الحقول الفرعية   
    a $-  م(استخدام التقسيم الفرعي(  
    z $-  مغ (مصدر الرمز(  
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨    

  )م(تصنيف ديوي العشري لب  طرقم – ٠٨٢
     المؤشرات

  نوع الطبعة -األول     
  الكاملة - ٠      
  المختصرة - ١        
  لطلبمصدر رقم ا -الثاني        
  المعلومات غير متوفرة -#        
   مكتبة الكونجرسمن قبلمحدد  - ٠      
   أخرى غير مكتبة الكونجرسمن قبل وآالةمحدد  - ٤      
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  رموز الحقول الفرعية   

    a $- مغ  (رقم التصنيف(  
    b $- غ م (مفردةرقم ال(  
    $d –غ م(التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب /  المجلدات(  
  )غ م (رقم الطبعة -$ ٢    
  )م( المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل – ٥$    
  )غ م (الربط -$ ٦    
  )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨    

  )م( ديوي العشريرقم تصنيف  - ٠٨٣
     المؤشرات

   نوع الطبعة-األول     
   الكاملة- ٠      
   المختصرة- ١        
  لتصنيف مصدر رقم ا-الثاني        
   مكتبة الكونجرسمن قبل محدد - ٠       
   أخرى غير مكتبة الكونجرسمن قبل وآالة محدد - ٤      
  رموز الحقول الفرعية     
    a $- غ م (متداداال رقم بدء أورقم مفرد —رقم التصنيف عنصر(  
    b $-  غ م (رقم انتهاء االمتداد—رقم التصنيفعنصر(  
    $c – غ م( المصطلح الشارح(  
    $z – غ م( رقم الجدول – تحديد الجدول(  
  )غ م ( رقم الطبعة– ٢$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    

  )م(الوثائق الحكومية  طلب قم ر - ٠٨٦
     المؤشرات

  مصدر الرقم -األول     
  $٢المصدر محدد في الحقل الفرعي  -#       
  )SuDocs( لوثائقسوبر إنتندنت لنظام تصنيف  - ٠      
  موجز التصنيف: مطبوعات الحكومة الكندية - ١      
   غير معرف -الثاني     
  غير معرف -#       

  رموز الحقول الفرعية   
    a $- غ م (طلبرقم ال(  
    $d –غ م(التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب /  المجلدات(  
    z $-مغ ( غير صالح /ملغى الطلب  رقم(  
  )غ م (مصدررقم ال -$ ٢    
  )م( المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل – ٥$    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    

  )م(ثائق الحكومية  رقم تصنيف الو - ٠٨٧
     المؤشرات
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   مصدر الرقم-األول     

  $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي -#       
  )SuDocs (لوثائقسوبر إنتندنت ل نظام تصنيف - ٠                
  موجز التصنيف:  مطبوعات الحكومة الكندية- ١      
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       

     رموز الحقول الفرعية
    a $- غ م (االمتداد رقم بدء أورقم مفرد —رقم التصنيف عنصر(  
    b $-  غ م (رقم انتهاء االمتداد—رقم التصنيفعنصر(  
    $c – غ م( المعلومات الشارحة(  
  )غ م( مصدر الرقم – ٢$    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    
  ٠٩X – الطلب المحلية أرقام   

  ]مهمل)  [السلسلة( المحلي  لبالطرقم  - ٠٩٠
     المؤشرات

   غير معرف -األول     
  غير معرف -#       
   غير معرف -الثاني     
  غير معرف -#           

  رموز الحقول الفرعية   
    a $- غ م (رقم التصنيف(  
    b $-  غ م (المفردةرقم(  
    $d –غ م(التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب /  المجلدات(  

  
  --)١XX(ول الرؤوس حق--  
  معلومات عامة—الرؤوس  
  )غ م  (ي اسم شخص-الرأس  – ١٠٠  

     المؤشرات
   الشخصياالسمنوع عنصر مدخل  -ول األ    
  سم أولا - ٠      
   أخيرسما - ١        
 ]مهمل[ مفرد أخير اسم - ١      
  ]مهمل[ متعدد أخير االسم - ٢      
  عائلةاسم  - ٣      
   غير معرف -الثاني     
  غير معرف -#       
  ]مهمل [المحارف غير الترتيبية –ي الثان    
 ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الموجودة ٩-٠      

  رموز الحقول الفرعية   
    a $- غ م ( الشخصياالسم(  
    b $- غ م (الترقيم(  
    c $- م (باالسم والكلمات األخرى المرتبطة أللقابا(  
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    d $-  غ م (باالسمالتواريخ المرتبطة(  

    e $- م (المصطلح الرابط(  
    f $-  غ م(تاريخ العمل(  
    g $- غ م (معلومات متنوعة(  
    $h – غ م( الوسيط(  
    J $- م( قيد النسبم(  
    k $- م (الرأس الفرعي الشكلي(  
    l $-  غ م(لغة العمل(  
    $m -  م(وسيط األداء للموسيقى(  
    n $-  م(قسم من العمل ال/رقم الجزء(  
    o $-غ م( التوزيع الموسيقي  بيان(  
    p $- م (قسم من العملال/ الجزء اسم(   
    q $- غ م (لالسم الشكل األآمل(  
    r $- غ م( المفتاح للموسيقى(  
    s $-غ م (ة اإلصدار(  
    t $-  غ م(عنوان العمل(  
    $v- م(  الشكلي التفريع(  
    $x- م(  العام التفريع(  
    $y- م(  الزمني التفريع(  
    $z- م(  الجغرافي تفريعال(  
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    

  )غ م(  هيئة اسم-- الرأس– ١١٠
     المؤشرات

  ةئ الهي اسمنوع عنصر مدخل -األول     
   مقلوباالسم - ٠          
  طةل اسم الس- ١          
   في ترتيبه المباشراالسم -٢          
   غير معرف -الثاني     
  غير معرف -#           

  ]مهمل [المحارف غير الترتيبية –الثاني 
 ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠  

  رموز الحقول الفرعية   
    a $- غ م ( آعنصر مدخل السلطةاسم الهيئة أو اسم(  
    b $- م (الوحدة الفرعية(  
    c $-  غ م (الملتقىمكان انعقاد(  
    d $-  م ( أو توقيع المعاهدةقىالملتتاريخ انعقاد(  
    e $- م (ابطمصطلح ر(  
    f $-  غ م (تاريخ العمل(  
    g $- غ م (معلومات متنوعة(  
    $h – غ م( الوسيط(  
    k $-  م (يشكلالالرأس الفرعي(  
    l $-  غ م (لغة العمل(  
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    $m-م ( وسيط األداء للموسيقى(  

    n $-  م (الملتقى/ القسم / رقم الجزء(  
    $o-غ م( التوزيع الموسيقي  بيان(  
    p $-  م(قسم من العمل ال/الجزءاسم(  
    r $- غ م( المفتاح للموسيقى(  
    s $-غ م (ة اإلصدار(  
    t $-  غ م(عنوان العمل(  
    v $- م(  يشكلالتفريع ال(  
    $x- م( التفريع العام(  
    $y- م( التفريع الزمني(  
    $z- م( التفريع الجغرافي(  
  )مغ  (الربط -$ ٦    
  )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨    

  )غ م(اسم  ملتقى  - -أسالر – ١١١
     المؤشرات

   الملتقى اسمنوع عنصر مدخل -األول     
   مقلوباالسم - ٠      
  طةل اسم الس- ١      
  االسم في ترتيبه المباشر - ٢      
   غير معرف -الثاني     
  غير معرف -#          
  ]مهمل [يةحارف غير الترتيبالم –الثاني     

  ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠  
  رموز الحقول الفرعية   

    a $-  غ م ( آعنصر مدخللطة الساسماسم الملتقى أو(  
    b $- مهمل [ )غ م( الرقم[  

c $-  غ م (الملتقىمكان(  
    d $- غ م (الملتقى تاريخ(  
    e $- م (الوحدة الفرعية(  
    f $- مغ (تاريخ العمل (  
    g $- غ م (معلومات متنوعة(  
    $h-الوسيط   

k $-  م (يشكلالالرأس الفرعي(  
    l $-  غ م(لغة العمل(  
    n $-  م (الملتقى/ القسم / رقم الجزء(  
    p $- م (قسم من العملال/ الجزءاسم(  
    q $- غ م ( السلطةاسم عنصر مدخل تابع الملتقى اسم(  
    $s- غ م (اإلصدارة(  
    t $- غ م( العمل عنوان(  
    $v- م( الشكلي التفريع(  
    $x- م( العام التفريع(  
    $y- م( الزمني التفريع(  
    $z- م( الجغرافي التفريع(  



٢٠ مرآز الفهرس العربي الموحد                                                                                           
  )غ م( الربط -$ ٦    

  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    
  )غ م(عنوان موحد   - -أسالر – ١٣٠

     المؤشرات
   غير معرف–األول     

   غير معرف-#
  لمحارف غير الترتيبيةا -الثاني     

  ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠  
  رموز الحقول الفرعية     
    a $- غ م (العنوان الموحد(  
    d $- م (تاريخ توقيع  المعاهدة(  
    f $- غ م(لعمل تاريخ ا(  
    g $- غ م (معلومات متنوعة(  
    h $- غ م (الوسيط(  
    k $-م (شكلي ال الرأس الفرعي(  
    l $- غ م (لغة العمل(  
    m $-  م(وسيط األداء للموسيقى(  
    n $-  م (قسم من العملال/رقم الجزء(  
    o $- غ م (بيان التوزيع الموسيقي(  
    p $-  م (قسم من العملال/الجزءاسم(   
    r $-  غ م(المفتاح للموسيقى(  
    s $- غ م (ةاإلصدار(  
    t $-  غ م(عنوان العمل(  
    $v-م( الشكلي  التفريع(  
    $x- م( التفريع العام(  
    $y- م( التفريع الزمني(  
    $z- م( التفريع الجغرافي(  
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    
  )غ م(مصطلح زمني - - الرأس-١٤٨  
  المؤشرات     
   غير معرف–األول     

   غير معرف-# 
   غير معرف–الثاني     
  غير معرف -#       
  رموز الحقول الفرعية     
    a $- غ م (المصطلح الزمني(  
    $v- م( التفريع الشكلي(  
    $x- م( التفريع العام(  
    $y- م( التفريع الزمني(  
    $z- م( التفريع الجغرافي(  
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    
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  ) مغ  (مصطلح موضوعي- - الرأس– ١٥٠

     المؤشرات
   غير معرف–ول األ    

   غير معرف-# 
   غير معرف–الثاني     
  غير معرف -#       
 ]مهمل[  المحارف غير الترتيبية-الثاني     
 ]مهمل[الواردة  المحارف غير الترتيبية  عدد٩ – ٠      
  رموز الحقول الفرعية    

a $-غ م ( عنصر مدخل المصطلح الموضوعي أو االسم الجغرافي(  
$b-غ م(بع عنصر مدخل االسم الجغرافي  المصطلح الموضوعي تا(  
$v- م( التفريع الشكلي(  

    $x- م( التفريع العام(  
    $y- م( التفريع الزمني(  
    $z- م( التفريع الجغرافي(  
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    
   )غ م(اسم جغرافي - - الرأس-١٥١  

     المؤشرات
   غير معرف–األول     

  ر معرف غي-# 
   غير معرف–الثاني     
  غير معرف -#       
 ]مهمل[  المحارف غير الترتيبية-الثاني     
 ]مهمل[الواردة  المحارف غير الترتيبية  عدد٩ – ٠      

  رموز الحقول الفرعية   
    a $- غ م (مصطلح جغرافي(  
    $b- مهمل[) غ م( االسم يتبع المكان آعنصر مدخل[  

$v- م( التفريع الشكلي(  
    $x- م( التفريع العام(  
    $y- م( التفريع الزمني(  
    $z- م( التفريع الجغرافي(  
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    
  )غ م (يمصطلح شكل/ أدبينوع  - - الرأس-١٥٥  

     المؤشرات
   غير معرف–األول     

   غير معرف-# 
   غير معرف–الثاني     
  غير معرف -#       

   الحقول الفرعيةرموز   
    a $-  غ م (يالشكلالمصطلح / األدبيالنوع(  

$v- م( التفريع الشكلي(  
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    $x- م( التفريع العام(  

    $y- م( التفريع الزمني(  
    $z- م( التفريع الجغرافي(  
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    

  
  )غ م(تفريع عام - -الرأس -١٨٠  

     المؤشرات
   غير معرف -األول     
  غير معرف -#       
   غير معرف–الثاني     
  غير معرف -#       

  رموز الحقول الفرعية   
$v- م( التفريع الشكلي(  

    $x- م( التفريع العام(  
    $y- م( التفريع الزمني(  
    $z- م( التفريع الجغرافي(  
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    

  
  )غ م(تفريع جغرافي - -س الرأ-١٨١

     المؤشرات
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف–الثاني     
  غير معرف -#       

  رموز الحقول الفرعية   
$v- م( التفريع الشكلي(  

    $x- م( التفريع العام(  
    $y- م( التفريع الزمني(  
    $z- م( التفريع الجغرافي(  
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م(ابط الحقل ورقم التسلسل  ر-$ ٨    
  )غ م(تفريع زمني - - الرأس-١٨٢  

     المؤشرات
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف–الثاني     
  غير معرف -#       

  رموز الحقول الفرعية   
$v- م( التفريع الشكلي(  

    $x- م( التفريع العام(  
    $y- م( التفريع الزمني(  
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    $z-م(افي  التفريع الجغر(  

  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    
  )غ م(تفريع شكلي - - الرأس-١٨٥  

  المؤشرات   
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف–الثاني     
  غير معرف -#       

     رموز الحقول الفرعية
$v- م( التفريع الشكلي(  

    $x- م( التفريع العام(  
    $y-م(فريع الزمني  الت(  
    $z- م( التفريع الجغرافي(  
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    

  
    --)٢XX-٣XX( اإلحاالت الموضوعية المرآبة --   

  )م( موضوع-- انظر المرآبةإحالة  - ٢٦٠
    المؤشرات   

   غير معرف -األول   
   غير معرف-#       
   غير معرف–الثاني     
  ير معرفغ -#       

     رموز الحقول الفرعية
$a- م (إليه الرأس المحال(  

    $i-م ( النص الشارح(  
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    

  )م  (موضوع-- المرآبةأيضا انظر إحالة – ٣٦٠
    المؤشرات

   غير معرف -األول   
   غير معرف-#       
   غير معرف–الثاني     
  غير معرف -#       

     رموز الحقول الفرعية
$a- م (إليه الرأس المحال(  

    $i- م( النص الشارح(  
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨    

  --انظر من حقول متابعة  --
  )م(اسم شخصي — متابعة انظر من-٤٠٠

     المؤشرات
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   الشخصياالسمنوع عنصر مدخل  -األول     

  سم أولا - ٠         
  أخير سما - ١      
 ]مهمل[أخير مفرد  اسم -١      
  ]مهمل[متعدد أخير سم ا - ٢       
  عائلةاسم  - ٣        
   غير معرف–الثاني     
  غير معرف -#       
  ]مهمل[ المحارف غير الترتيبية -الثاني        
 ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠      

  رموز الحقول الفرعية   
    a $- غ م (خصيسم الشالا(  
    b $- غ م (الترقيم(  
    c $- م(السم أللقاب والكلمات األخرى المرتبطة باا(  
    d $-غ م(السم با  ةرتبط التواريخ الم(  
    e $- م (مصطلح الرابطال(  
    f $- غ م( تاريخ العمل(  
    g $- غ م( معلومات متنوعة(  
    h $- غ م( الوسيط(  
    $i-غ م( اإلحالة  عبارة تعليمة(  
    j $-م (قيد النسب م(  
    k $- م(ي شكلالرأس الفرعي ال(  
    l $- غ م (لغة العمل(  
    m $- م(لموسيقي وسيط األداء ل(  
    n $-م(قسم من العمل ال/ رقم الجزء(  
    o $- غ م( بيان التوزيع الموسيقي(  
    p $- م(قسم من العمل ال/ جزءاسم ال(  
    q $-غ م (لالسم شكل األآمل  ال(  
    r $-غ م(فتاح للموسيقى  الم(  
    s $-غ م (ة اإلصدار(  
    t $- غ م( عنوان العمل (  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w-   غ م(حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي ريعالتف(  
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
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  )م(اسم هيئة —متابعة انظر من - ٤١٠

  المؤشرات     
  الهيئةسم  ا نوع عنصر مدخل-األول     
  مقلوب االسم - ٠         
  اسم سلطة – ١      
  المباشر االسم في ترتيبه-٢      
   غير معرف–الثاني      
  غير معرف -#       
 ]مهمل[ المحارف غير الترتيبية -الثاني        
  ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠      

  رموز الحقول الفرعية   
  a  $- غ م( آعنصر مدخل  السلطةاسم الهيئة أو اسم(  
    b $-م (تابعة الوحدة ال(  
    c $-غ م(ى  مكان الملتق(  
    d $-م(الملتقى أو توقيع المعاهدة   تاريخ(  
    e $- م(بط ارالمصطلح ال(  
    f $-  غ م( تاريخ العمل(  
    g $- غ م( معلومات متنوعة(  
    $h- غ م( الوسيط(  
    $i-غ م( اإلحالة  عبارة تعليمة(  
    k $- م (الرأس الفرعي الشكلي(  
    l $-  غ م( لغة العمل(  
    m $- م(لموسيقي  لوسيط األداء(  
    n $-م (الملتقى/قسمال/ رقم الجزء(  
    o $- غ م( بيان التوزيع الموسيقي(  
    p $- م(قسم من العمل ال/ جزءاسم ال(  
    r $- غ م( المفتاح للموسيقى(  
    s $-غ م (ة اإلصدار(  
    t $- غ م( عنوان العمل (  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  
  )م(اسم ملتقى —عة انظر منمتاب - ٤١١
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  المؤشرات     

  الملتقىسم  ا نوع عنصر مدخل-األول     
  مقلوب االسم - ٠         
  اسم سلطة – ١      
  االسم في ترتيبه المباشر-٢      
   غير معرف–الثاني      
  غير معرف -#       
 ]مهمل[ المحارف غير الترتيبية -الثاني        
  ]مهمل[ الواردة  عدد المحارف غير الترتيبية– ٩-٠      

     رموز الحقول الفرعية
  a  $- غ م( آعنصر مدخل  السلطةاسم أو ملتقى الاسم(  
    b $- مهمل[) غ م( الرقم[   
    c $- غ م( مكان الملتقى(  
    d $-م (الملتقى  تاريخ(  
    e $- م( تابعةالوحدة ال(  
    f $-  غ م( تاريخ العمل(  
    g $- غ م( معلومات متنوعة(  
    $h-غ م(وسيط  ال(  
    $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    k $- م (الرأس الفرعي الشكلي(  
    l $-  غ م( لغة العمل(  
    n $-م (الملتقى/قسمال/ رقم الجزء(  
    p $- م(قسم من العمل ال/ جزءاسم ال(  
    q $- غ م (اسم الملتقى تابع عنصر مدخل اسم السلطة(  
    s $-غ م (ة اإلصدار(  
    t $-غ م( العمل  عنوان (  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  
  )م(عنوان موحد —متابعة انظر من - ٤٣٠

  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف -#          
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  المحارف غير الترتيبية -الثاني        

  عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠      
   رموز الحقول الفرعية   

  a  $- غ م (العنوان الموحد(  
    d $-م( توقيع المعاهدة   تاريخ(  
    f $-  غ م( تاريخ العمل(  
    g $- غ م( معلومات متنوعة(  
    $h- غ م( الوسيط(  
    $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    k $- م (الرأس الفرعي الشكلي(  
    l $-  غ م( لغة العمل(  
    m $- م(لموسيقي وسيط األداء ل(  
    n$ -م (الملتقى/قسمال/ رقم الجزء(  
    o $- غ م( بيان التوزيع الموسيقي(  
    p $- م(قسم من العمل ال/ جزءاسم ال(  
    r $- غ م( المفتاح للموسيقى(  
    s $-غ م (ة اإلصدار(  
    t $- غ م( عنوان العمل (  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 استخدام المتابعةتقييد  -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  
  )م(مني مصطلح ز—متابعة انظر من - ٤٤٨

  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف -#          
  غير معرف -الثاني        
  غير معرف -#       

   رموز الحقول الفرعية   
  a  $- غ م (المصطلح الزمني(  
    $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
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 قييد استخدام المتابعةت -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م(لح موضوعي مصط—متابعة انظر من - ٤٥٠
  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف-#       
   غير معرف–الثاني      
  غير معرف -#       
 ]مهمل[ المحارف غير الترتيبية -الثاني        
  ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠      

     رموز الحقول الفرعية
  a  $-غ م (سم الجغرافي المصطلح الموضوعي أو اال عنصر مدخل(  
    b $- غ م (المصطلح الموضوعي تابع عنصر مدخل االسم الجغرافي (  
    $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    k $- م (الرأس الفرعي الشكلي(  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  ض اإلحالةعر -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
    

  )م (اسم جغرافي—متابعة انظر من - ٤٥١
  المؤشرات     
  رفغير مع –األول     
  غير معرف-#       
   غير معرف–الثاني      
  غير معرف -#       
 ]مهمل[ المحارف غير الترتيبية -الثاني        
  ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠      
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     رموز الحقول الفرعية

  a  $- غ م (االسم الجغرافي(  
    b $- مهمل[) غ م (االسم يتبع المكان آعنصر بيانات[ 
    $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    k $- م (الرأس الفرعي الشكلي(  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(رافي   الجغالتفريع(  
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م (مصطلح شكلي/ نوع أدبي—متابعة انظر من - ٤٥٥
  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف -#          
  غير معرف -الثاني        
  غير معرف -#       

  قول الفرعية رموز الح   
  a  $- غ م (المصطلح الشكلي/ النوع األدبي(  
    $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(مني   الزالتفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م(تقسيم فرعي عام —متابعة انظر من - ٤٨٠
  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف -#          
  غير معرف -الثاني        
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 غير معرف  -#       
   رموز الحقول الفرعية   

  $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي عالتفري(  
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م(تقسيم فرعي جغرافي —متابعة انظر من - ٤٨١
  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف -#          
  غير معرف -الثاني        
  غير معرف -#       

   الحقول الفرعية رموز   
  $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م(تقسيم فرعي زمني —متابعة انظر من - ٤٨٢
  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف -#          
  غير معرف -الثاني        
  غير معرف -#       

   رموز الحقول الفرعية   
  $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
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    v $- م(   الشكلي التفريع(  

    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  
  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م(تقسيم فرعي شكلي —متابعة انظر من - ٤٨٥
  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف -#          
  غير معرف -الثاني        
  غير معرف -#       

   رموز الحقول الفرعية   
  $i-غ م(رة تعليمة اإلحالة  عبا(  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م (ليها الحقلالمؤسسة التي ينطبق ع -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  
  --) ٥XX( من أيضا حقول متابعة انظر --  

  )م(اسم شخصي —من أيضامتابعة انظر  - ٥٠٠
  المؤشرات     
  نوع عنصر مدخل االسم الشخصي  –األول     
  أول اسم - ٠         
  أخير سما - ١      
   ]هملم[ مفرد أخير اسم - ١      

  ]مهمل[  متعددأخيرسم  ا-٢
  عائلة اسم - ٣      
   غير معرف -الثاني     
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   غير معرف-#       

  ]مهمل [المحارف غير الترتيبية –الثاني     
  ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠      
  رموز الحقول الفرعية     
    a $- غ م( الشخصي االسم(  
    b $- غ م( الترقيم(  
    c $-م (باالسمناوين والكلمات األخرى المرتبطة  الع(  
    d $- غ م (باالسم التواريخ المرتبطة(  
    e $- م( المصطلح الرابط(  
    f $- غ م( تاريخ العمل(  
    g $- غ م( معلومات متنوعة(  
    $h- غ م( الوسيط(  
    $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    $j-م ( مقيد النسب(  
    k $- م (ليالرأس الفرعي الشك(  
    l $-  غ م( لغة العمل(  
    m $- م(لموسيقي وسيط األداء ل(  
    n $-م (الملتقى/قسمال/ رقم الجزء(  
    o $- غ م( بيان التوزيع الموسيقي(  
    p $- م(قسم من العمل ال/ جزءاسم ال(  
    $q- غ م( الشكل األآمل لالسم(  
    r $- غ م( المفتاح للموسيقى(  
    s $-غ م (ة اإلصدار(  
    t $- غ م( عنوان العمل (  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م(اسم هيئة — منأيضامتابعة انظر  - ٥١٠
  المؤشرات     
  نوع عنصر مدخل االسم الهيئة   –األول     
  االسم مقلوب – ٠         
  اسم سلطة – ١      
   االسم في الترتيب المباشر-٢      



٣٣ مرآز الفهرس العربي الموحد                                                                                           
   غير معرف -الثاني     

   غير معرف-#       
  ]مهمل [المحارف غير الترتيبية –الثاني     
  ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠      
  رموز الحقول الفرعية     
    a $- غ م( آعنصر مدخل  السلطةاسم الهيئة أو اسم(  
    b $- م( الوحدة الفرعية(  
    c $- مغ ( مكان انعقاد الملتقى(  
    d $- م( تاريخ انعقاد الملتقى أو توقيع المعاهدة(  
    e $- م(بط ارالمصطلح ال(  
    f $-  غ م( تاريخ العمل(  
    g $- غ م( معلومات متنوعة(  
    $h- غ م( الوسيط(  
    $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    k $- م (الرأس الفرعي الشكلي(  
    l $-  غ م( لغة العمل(  
    m $- م(لموسيقي اء لوسيط األد(  
    n $-م (الملتقى/قسمال/ رقم الجزء(  
    o $- غ م( بيان التوزيع الموسيقي(  
    p $- م(قسم من العمل ال/ جزءاسم ال(  
    r $- غ م( المفتاح للموسيقى(  
    s $-غ م (ة اإلصدار(  
    t $- غ م( عنوان العمل (  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- مغ ( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م (ملتقىاسم — منأيضامتابعة انظر  - ٥١١
  المؤشرات     
  نوع عنصر مدخل اسم الملتقى –األول     
  االسم مقلوب – ٠         
  اسم سلطة – ١      
   االسم في الترتيب المباشر-٢      
   غير معرف -الثاني     
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   غير معرف-#       

  ]مهمل [المحارف غير الترتيبية –الثاني     
  ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠      
  رموز الحقول الفرعية     
    a $- غ م( آعنصر مدخل السلطةأو اسم ملتقى  الاسم(  
    b $- مهمل[ ) غم (الرقم[ 
    c $- غ م( مكان انعقاد الملتقى(  
    d $-غم(  تاريخ انعقاد الملتقى (  
    e $- م (الوحدة التابعة(  
    f $-غ م(مل   تاريخ الع(  
    g $- غ م( معلومات متنوعة(  
    $h- غ م( الوسيط(  
    $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    k $- م (الرأس الفرعي الشكلي(  
    l $-  غ م( لغة العمل(  
    n $-م (الملتقى/قسمال/ رقم الجزء(  
    p $- م(قسم من العمل ال/ جزءاسم ال(  
    $q-غ م( مدخل  اسم الملتقى يتبع اسم السلطة آعنصر(  
    s $-غ م (ة اإلصدار(  
    t $- غ م( عنوان العمل (  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(رافي   الجغالتفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م(عنوان موحد — منأيضامتابعة انظر  - ٥٣٠
  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف -#          
 يبية  المحارف غير الترت-الثاني        
  عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠      

   رموز الحقول الفرعية   
  a  $- غ م (العنوان الموحد(  
    d $-م( توقيع المعاهدة   تاريخ(  
    f $-  غ م( تاريخ العمل(  
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    g $- غ م( معلومات متنوعة(  

    $h- غ م( الوسيط(  
    $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    k $- م (لفرعي الشكليالرأس ا(  
    l $-  غ م( لغة العمل(  
    m $- م(لموسيقي وسيط األداء ل(  
    n $-م (الملتقى/قسمال/ رقم الجزء(  
    o $- غ م( بيان التوزيع الموسيقي(  
    p $- م(قسم من العمل ال/ جزءاسم ال(  
    r $- غ م( المفتاح للموسيقى(  
    s $-غ م (ة اإلصدار(  
    t $- غ م( عنوان العمل(   
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )م (طبق عليها الحقلالمؤسسة التي ين -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م(مصطلح زمني — منأيضامتابعة انظر  - ٥٤٨
  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف -#          
  غير معرف -الثاني        
  غير معرف -#       

   رموز الحقول الفرعية   
  a  $- غ م (المصطلح الزمني(  
    $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
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  )م( التسجيلة  رقم ضبط-٠$    

  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م(مصطلح موضوعي — منأيضامتابعة انظر  - ٥٥٠
  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف-#       
   غير معرف–الثاني      
  غير معرف -#       
 ]مهمل[حارف غير الترتيبية  الم-الثاني        
  ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠      

     رموز الحقول الفرعية
  a  $-  غ م (االسم الجغرافيعنصر مدخل المصطلح الموضوعي أو(  
    b $- غ م(عنصر مدخل االسم الجغرافي يتبع  المصطلح الموضوعي (  
    $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    k$ - م (الرأس الفرعي الشكلي(  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م(رقم ضبط التسجيلة  -٠$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م(اسم جغرافي — منأيضامتابعة انظر  - ٥٥١
  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف-#       
   غير معرف–الثاني      
  غير معرف -#       
 ]مهمل[تيبية  المحارف غير التر-الثاني        
  ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠      

     رموز الحقول الفرعية
  a  $- غ م (االسم الجغرافي(  
    b $- مهمل[) غ م( االسم يتبع المكان آعنصر بيانات[ 
    $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
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    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل رقم ورابط الحقل  -$ ٨    

  
  )م(مصطلح شكلي / نوع أدبي—من أيضامتابعة انظر  - ٥٥٥

  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف -#          
  غير معرف -الثاني        
  غير معرف -#       

   رموز الحقول الفرعية   
  a  $- غ م (المصطلح الشكلي/ النوع األدبي(  
    $i- مغ( عبارة تعليمة اإلحالة (  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )م (ينطبق عليها الحقلالمؤسسة التي  -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  
  )م(تقسيم فرعي عام —من أيضامتابعة انظر  - ٥٨٠

  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف -#          
  غير معرف -الثاني        
  غير معرف -#       

   رموز الحقول الفرعية   
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  $i-غ م(ة اإلحالة  عبارة تعليم(  

    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )م (لمؤسسة التي ينطبق عليها الحقلا -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م(تقسيم فرعي جغرافي —من أيضامتابعة انظر  - ٥٨١
  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف -#          
  غير معرف -الثاني        
  غير معرف -#       

   رموز الحقول الفرعية   
  $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م(ة  رقم ضبط التسجيل-٠$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م(تقسيم فرعي زمني —من أيضامتابعة انظر  - ٥٨٢
  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف -#          
  غير معرف -الثاني        
  غير معرف -#       

   الفرعية رموز الحقول   
  $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
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    v $- م(   الشكلي التفريع(  

    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  
  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( ضبط التسجيلة  رقم-٠$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م(تقسيم فرعي شكلي —من أيضامتابعة انظر  - ٥٨٥
  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
  غير معرف -#          
  غير معرف -الثاني        
  غير معرف -#       

   رموز الحقول الفرعية   
  $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة(  
    v $- م(   الشكلي التفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
  عرض اإلحالة -٣

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  
  -- حقول معالجة السلسلة --  
  )م(التحديد التسلسلي أو /تواريخ نشر السلسلة و – ٦٤٠  
     المؤشرات  
   صيغة المالحظةأسلوب –األول     
  األسلوب مصاغ – ٠      
   غير مصاغاألسلوب – ١      
   غير معرف–الثاني     
   غير معرف-#       
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     رموز الحقول الفرعية  

    $a –غ م(أو التحديد التسلسلي / تواريخ النشر و(  
    $z – غ م( مصدر المعلومات(  
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )م(ة  خصوصيات ترقيم السلسل– ٦٤١  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a – غ م (مالحظة خصوصيات الترقيم(  
    $z – غ م( مصدر المعلومات(  
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )م(سلسلة  مثال ترقيم ال– ٦٤٢  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a – غ م( مثال ترقيم السلسلة(  
    $d –غ م(التواريخ التي ينطبق عليها مثال ترقيم السلسلة /  المجلدات(  
  )م( ليها الحقل النسخة التي ينطبق ع/  المؤسسة– ٥$    
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )م(الجهة المصدرة /  مكان السلسلة والناشر– ٦٤٣  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a – م( المكان(  
    $b –م(الجهة المصدرة / ناشر ال(  
    $d –غ م(الجهة المصدرة / التواريخ التي ينطبق عليها المكان والناشر/  المجلدات(  
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )م( ممارسات تحليل السلسلة – ٦٤٤  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     
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   غير معرف-#       

  معرف  غير -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a – غ م (ممارسات تحليل السلسلة(  
      f –محللة بالكامل   
      p –محللة جزئيا   
      n –لم تحلل   
    $b – غ م( استثناءات ممارسات التحليل(  
    $d –غ م(مارسات التحليل نطبق عليها متالتواريخ التي /  المجلدات(  
  )م( النسخة التي ينطبق عليها الحقل /  المؤسسة– ٥$    
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )م( ممارسات متابعة السلسلة – ٦٤٥  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a –غ م( السلسلة  ممارسات متابعة(  
      t –  بالسلسلة إضافيتوبعت آمدخل   
      n –بالسلسلة إضافيتابع آمدخل  لم ت   
    $d –غ م(التواريخ التي تنطبق عليها ممارسات التحليل /  المجلدات(  
  )م( النسخة التي ينطبق عليها الحقل /  المؤسسة– ٥$    
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )م(ممارسات تصنيف السلسلة  – ٤٦٦  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a –غ م( السلسلة  ممارسات تصنيف(  
      c– المجلدات مصنفة آمجموعة  
      m – ألخرىالمجلدات مصنفة مع السلسلة الرئيسة أو ا  
      s – المجلدات مصنفة على انفراد  
    $b – غ م( استثناءات ممارسات التحليل(  
    $d –غ م (التي تنطبق عليها ممارسات التصنيفالتواريخ /  المجلدات(  
  )م( النسخة التي ينطبق عليها الحقل /  المؤسسة– ٥$    
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
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  --)٦٦٦-٦٦٣( األسماء المرآبة االتإح --  
  )مغ ( األسماء -- المرآبة أيضا انظر إحالة – ٦٦٣  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a –  م(النص الشارح(  
    $b –  م (إليهالرأس المحال(  
    $t – م (إليهان المحال العنو(  
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )غ م( األسماء -- انظر المرآبة إحالة – ٦٦٤  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a – م( النص الشارح(  
    $b – م (إليه الرأس المحال(  
    $t – م (إليه العنوان المحال(  
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )غ م( التاريخ إحالة – ٦٦٥  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a – م( التاريخ حالةإ(  
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )غ م( األسماء – الشارحة العامة اإلحالة – ٦٦٦  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  



٤٣ مرآز الفهرس العربي الموحد                                                                                           
    $a – م(مة  الشارحة العااإلحالة(  

  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  
  —)X٦٨-٦٦٧( حقول المالحظات --  
  )م (مالحظة عامة ليست للجمهور – ٦٦٧  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a – مغ  (مة ليست للجمهورمالحظة عا(  
  )م(  المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل – ٥$    
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
 ]مهمل[) م( المحارف في األلفباء غير الرومانية – ٦٦٨  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف -الثاني     
  رف غير مع-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a – غ م( المحارف في األلفباء غير الرومانية(  
  )م( ه البياناتالموجودة فيمصدر ال – ٦٧٠  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a – غ م (مصدراإلشارة الببليوجرافية لل(  
    $b – غ م(موجودة ال المعلومات(  
    $u –  محدد المورد الموحد)URL( ) م(  
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )م ( فيه البياناتغير الموجودةمصدر ال – ٦٧٥  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
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    $a – م( اإلشارة الببليوجرافية للمصدر(  

  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )م( بيانات سيرية أو تاريخية – ٦٧٨  
     المؤشرات   
  نوع البيانات –األول     
  لم تقدم معلومات -#       
   نبذة سيرية– ٠      
  داريإ تاريخ – ١      
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a –  م(بيانات سيرية او تاريخية(  
    $b – غ م (التوسع(  
    $u – محدد المورد الموحد )URL ) (م(  
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )م( مالحظة عامة للجمهور – ٦٨٠  
      المؤشرات  
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a –  م  (التفريع مصطلح أوالرأس(  
    $i –  م(النص الشارح(  
  )م( المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل  – ٥$    
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )م(متابعة مثال الموضوع  مالحظة – ٦٨١  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a – م  (التفريع مصطلح أو رأس الموضوع(  
    $i – م( النص الشارح(  
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م(لتسلسل  ا ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )مغ (معلومات الرأس المحذوف  – ٦٨٢  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     



٤٥ مرآز الفهرس العربي الموحد                                                                                           
   غير معرف-#       

   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a – م (اإلحالل رأس(  
    $i – م( النص الشارح(  
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )م( مالحظة تاريخ التطبيق – ٦٨٨  
     المؤشرات   
   غير معرف -األول     
   غير معرف-#       
   غير معرف -الثاني     
   غير معرف-#       
     رموز الحقول الفرعية  
    $a – غ م( مالحظة تاريخ التطبيق(  
  )م(  المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل – ٥$    
  )غ م( الربط – ٦$    
  )م( التسلسل  ورقمقل رابط الح -$ ٨    

  
  —)٧XX(لرابطة للرأس  حقول المداخل ا--

   معلومات عامة–المداخل الرابطة للرأس 
  )م( اسم شخصي  --لرابط للرأس المؤسس المدخل ا - ٧٠٠

    المؤشرات   
   الشخصياالسمنوع عنصر مدخل  -األول     
  أولاسم  - ٠      
  أخير سما - ١      
 ]مهمل[أخير مفرد  اسم – ١      
  ]مهمل[ متعدد أخير سما - ٢      
  عائلةاسم  - ٣        
  المكنز –لثاني ا    
  ستنادياألسماء االملف /  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠      
   رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١      
  ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةاال األسماءملف /  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢         
  لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستناد االملفال – ٣       
  غير محدد المصدر - ٤      

وأرشيفات ستنادي لمكتبة  االاألسماءملف /  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥
  آندا

  فرنسيةال  باللغة الكنديةرؤوس الموضوعاتقائمة  – ٦       
  $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧      

  يةرموز الحقول الفرع   
    a $- غ م (االسم الشخصي(  
    b $-  غ م(الترقيم(  
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    c $- م (والكلمات المصاحبة لالسم األلقاب(  

    d $- غ م (التواريخ المصاحبة لالسم(  
    e $-م ( المصطلح الرابط(  
    f $- غ م (تاريخ العمل(  
    g $- غ م (معلومات متنوعة(  
    h $- غ م (الوسيط(  
    j $- م (مقيد النسب(  
    k $- م (الرأس الفرعي الشكلي(  
    l $-  مغ (لغة العمل(  
    m $- م (لموسيقيوسيط األداء ل(  
    n $-  م (قسم من العملال/ رقم الجزء(   
    o $- غ م (بيان التوزيع الموسيقي(  
    p $-  م (قسم من العملال/ الجزءاسم(   
    q $- غ م (لالسمألآمل  اشكللا(  
    r $-  غ م(المفتاح للموسيقى(  
    s $- غ م (ةاإلصدار(  
    t $-  غ م (عنوان العمل(  
    v $- غ م (  الشكليالتفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عرض الوصلة -٠
 اإلحاللتعقد  -١

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )غ م( المصطلح أو  مصدر الرأس– ٢$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م(  اسم هيئة  --لرابط للرأس المؤسس المدخل ا - ٧١٠
     المؤشرات

  ئةي اله اسمنوع عنصر مدخل -األول     
   مقلوباالسم - ٠      
  سلطة الاسم - ١         
  ترتيب المباشر الاالسم في - ٢      
  المكنز -الثاني     
  ستنادياألسماء االملف /  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠      
   رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١      
  ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةاألسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢            
  لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لدستنا االملفال – ٣       
  غير محدد المصدر - ٤      

ستنادي لمكتبة وأرشيفات األسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥
  آندا
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  فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعاتقائمة  – ٦       

  $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧      
  رموز الحقول الفرعية     
    a $- غ م ( آعنصر مدخل السلطةاسم الهيئة أو اسم(  
    b $- م (تابعةالوحدة ال(  
    c $-  مغ  (الملتقىمكان(  
    d $-  م (الملتقى أو توقيع المعاهدةتاريخ(  
    e $- م (مصطلح الرابطال(  
    f $-  غ م(تاريخ العمل(  
    g $- غ م (معلومات متنوعة(  
    h $- غ م (الوسيط(  
    k $- م (كليالرأس الفرعي الش(  
    l $-  غ م(لغة العمل(  
    m $- م (وسيط األداء للموسيقى(  
    n $-  م (الملتقى/ القسم / رقم الجزء(  
    o $- غ م (بيان التوزيع الموسيقي(  
    p $- م (قسم من العملال/  الجزء اسم(   
    r $-  غ م(المفتاح للموسيقى(  
    s $- غ م (ةاإلصدار(  
    t $-  غ م (عنوان العمل(  
    v $- غ م (  الشكليالتفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عرض الوصلة -٠
 اإلحاللتعقد  -١

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )غ م( المصطلح أو مصدر الرأس – ٢$    
  )م ( الحقلالمؤسسة التي ينطبق عليها -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )م  (ملتقى  اسم --لرابط للرأس المؤسس  المدخل ا- ٧١١  

     المؤشرات
  ملتقى ال اسم نوع عنصر مدخل-األول     
   مقلوباالسم - ٠      
  سلطة الاسم - ١         
   المباشرهترتيب  االسم في- ٢      
  المكنز -الثاني     
  ستنادياألسماء االملف /  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠      
   رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١      
  ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةاألسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢         
  لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستناد االملفال – ٣       
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  غير محدد المصدر - ٤      

ستنادي لمكتبة وأرشيفات األسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥
  آندا 

  فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعاتقائمة  – ٦       
  $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧      

  رموز الحقول الفرعية   
    a $-  غ م ( آعنصر مدخللطة الساسم أو الملتقىاسم(  
    c $- غ م ( الملتقىمكان(  
    d $- غ م ( الملتقىتاريخ(  
    e $- م (الوحدة التابعة(  
    f $-  غ م(تاريخ العمل(  
    g $- غ م (معلومات متنوعة(  
    h $- غ م (الوسيط(  
    k $- م ( الشكليالمدخل الفرعي(  
    l $-  غ م(لغة العمل(  
    n $-  م (الملتقى/ القسم / رقم الجزء(  
    p $- م(قسم من العمل ال/  الجزء اسم(  
    q $- غ م(آعنصر مدخل   السلطةاسميتبع  الملتقى اسم(  
    s $- غ م (ةاإلصدار(  
    t $- غ م (عملعنوان ال(  
    v $- غ م (  الشكليالتفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

  عرض الوصلة -٠/
 اإلحاللتعقد  -١/

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )غ م( المصطلح أو مصدر الرأس – ٢$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  
  )م  (عنوان موحد  --لرابط للرأس المؤسس  المدخل ا- ٧٣٠

  ت   المؤشرا
  غير معرف –األول     
   غير معرف-#       
  المكنز -الثاني     
  ستنادياألسماء االملف /  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠      
   رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١      
  ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةاألسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢         
  لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستناد االملفال – ٣       
  غير محدد المصدر - ٤      
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  ستنادي لمكتبة وأرشيفات آندااألسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥

  فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعاتقائمة  – ٦       
  $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧      

     رموز الحقول الفرعية
    a $-  غ م(العنوان الموحد(  
    d $- م( تاريخ توقيع المعاهدة(  
    f $- غ م( تاريخ العمل(  
    g $- غ م( معلومات متنوعة(  
    h $- غ م( الوسيط(  
    k $- م ( الشكليالمدخل الفرعي(  
    l $- غ م( لغة العمل(  
    $m-م ( وسيط األداء للموسيقى(  
    n $- م(الملتقى / القسم /  رقم الجزء(  
    o $- غ م( بيان التوزيع الموسيقي(  
    p $- م(قسم من العمل ال/  الجزء اسم(  
    r $- غ م( المفتاح للموسيقى(  
    s $-غ م (ة اإلصدار(  
    t $- غ م( عنوان العمل(  
    v $- غ م (  الشكليالتفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

   عرض الوصلة-٠/
 اإلحالل تعقد -١/

    x $- م(م العا  التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )غ م( المصطلح أو مصدر الرأس – ٢$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م  (مصطلح زمني  --لرابط للرأس المؤسس  المدخل ا- ٧٤٨
     المؤشرات

  غير معرف –األول     
   غير معرف-#       
  المكنز -الثاني     
  ستنادياألسماء االملف /  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠      
   رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١      

ستنادي للمكتبة األسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢  
  وطنيةالطبية ال

  لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستناد االملفال – ٣       
  غير محدد المصدر - ٤      

ستنادي لمكتبة وأرشيفات األسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥
  آندا
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  فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعاتقائمة  – ٦       

      $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧      
  رموز الحقول الفرعية       

    a $- غ م (المصطلح الزمني(  
    v $- غ م (  الشكليالتفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

   عرض الوصلة-٠/
 اإلحالل تعقد -١/

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )غ م( المصطلح أومصدر الرأس  – ٢$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م  (مصطلح موضوعي  --لرابط للرأس المؤسس  المدخل ا- ٧٥٠
     المؤشرات

  غير معرف –األول     
   غير معرف-#       
  المكنز -الثاني     
  ستنادياألسماء االملف /  موضوعات مكتبة الكونجرس رؤوس- ٠      
   رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١      
  ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةاألسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢         
  لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستناد اإلملفال – ٣       
  غير محدد المصدر - ٤      

ستنادي لمكتبة وأرشيفات األسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥
  آندا

  فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعاتقائمة  – ٦       
  $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧      
  رموز الحقول الفرعية     

a $-غ م ( عنصر مدخل المصطلح الموضوعي أو االسم الجغرافي(  
$b-غ م(آعنصر مدخل ضوعي تابع االسم الجغرافي  المصطلح المو(  

    v $- غ م (  الشكليالتفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

   عرض الوصلة-٠/
 اإلحالل تعقد -١/

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )غ م( المصطلح أورأس  مصدر ال– ٢$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
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  )غ م( الربط -$ ٦    

  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
  )م  (اسم جغرافي  --لرابط للرأس المؤسس  المدخل ا- ٧٥١

     المؤشرات
  غير معرف –األول     
   غير معرف-#       
  المكنز -الثاني     
  ستنادياألسماء االملف / مكتبة الكونجرس رؤوس موضوعات - ٠      
   رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١      
  ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةاألسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢         
  لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستناد االملفال – ٣       
  غير محدد المصدر - ٤      

ستنادي لمكتبة وأرشيفات األسماء االملف / موضوعات الكندية رؤوس ال- ٥
  آندا

  فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعاتقائمة  – ٦       
  $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧      
     رموز الحقول الفرعية  

a $- غ م( االسم الجغرافي(  
    v $- غ م (  الشكليالتفريع(  
    $w- مغ( حقل الضبط  الفرعي (  

   عرض الوصلة-٠/
 اإلحالل تعقد -١/

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )غ م( المصطلح أو مصدر الرأس – ٢$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمقل رابط الح -$ ٨    

  )م(مصطلح شكلي / أدبينوع   --لرابط للرأس المؤسس  المدخل ا- ٧٥٥
     المؤشرات

  غير معرف –األول     
   غير معرف-#       
  المكنز -الثاني     
  ستنادياألسماء االملف /  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠      
   رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١      

ستنادي للمكتبة األسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢  
  الطبية الوطنية

  لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستناد االملفال – ٣       
  غير محدد المصدر - ٤      

ستنادي لمكتبة وأرشيفات األسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥
  آندا
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  فرنسيةال دية باللغة الكنرؤوس الموضوعاتقائمة  – ٦       

  $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧      
     رموز الحقول الفرعية  

a $-  غ م(المصطلح الشكلي آعنصر مدخل / األدبيالنوع(  
    v $- غ م (  الشكليالتفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

   عرض الوصلة-٠/
  تعقد اإلحالل-١/

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )غ م( المصطلح أو مصدر الرأس – ٢$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م( م عاتفريع  --ط للتقسيم الفرعي لراب المدخل ا- ٧٨٠
     المؤشرات

  غير معرف –األول     
   غير معرف-#       
  المكنز -الثاني     
  ستنادياألسماء االملف /  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠      
   رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١      
  ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةاألسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢         
  لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستناد االملفال – ٣       
  غير محدد المصدر - ٤      

ستنادي لمكتبة وأرشيفات األسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥
  آندا

  فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعاتقائمة  – ٦       
  $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧      

    الفرعيةرموز الحقول   
    v $- غ م (  الشكليالتفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

   عرض الوصلة-٠/
 اإلحالل تعقد -١/

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )غ م( المصطلح أو مصدر الرأس – ٢$    
  )م (سسة التي ينطبق عليها الحقلالمؤ -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    
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  )م( جغرافي تفريع  --لرابط للتقسيم الفرعي  المدخل ا- ٧٨١

     المؤشرات
  غير معرف –األول     
   غير معرف-#       
  المكنز -الثاني     
  ستناديالاألسماء املف /  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠      
   رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١      
  ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةاألسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢               
  لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستناد االملفال – ٣       
  غير محدد المصدر - ٤      

ستنادي لمكتبة وأرشيفات ألسماء االاملف /  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥
  آندا

  فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعاتقائمة  – ٦       
  $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧      

     رموز الحقول الفرعية 
    v $- غ م (  الشكليالتفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

   عرض الوصلة-٠/
 اإلحالل تعقد -١/

    x $- م(العام   يعالتفر(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )غ م( المصطلح أو مصدر الرأس – ٢$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م( زمني تفريع  -- الفرعي لرابط للتقسيم المدخل ا- ٧٨٢
  المؤشرات     
  غير معرف –األول     
   غير معرف-#       
  المكنز -الثاني     
  ستنادياألسماء االملف /  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠      
   رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١      
  لمكتبة الطبية الوطنيةستنادي لاألسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢         
  لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستناد االملفال – ٣       
  غير محدد المصدر - ٤      

ستنادي لمكتبة وأرشيفات األسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥
  آندا

  فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعاتقائمة  – ٦       
  $٢لفرعي  المصدر محدد في الحقل ا- ٧      

     رموز الحقول الفرعية 
    v $- غ م (  الشكليالتفريع(  
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    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

   عرض الوصلة-٠/
 اإلحالل تعقد -١/

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )غ م(مصطلح  الأو مصدر الرأس – ٢$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م( عام تفريع  --لرابط للتقسيم الفرعي  المدخل ا- ٧٨٥
     المؤشرات

  غير معرف –األول     
   غير معرف-#       
  المكنز -الثاني     
  ستنادياألسماء االملف / ونجرس رؤوس موضوعات مكتبة الك- ٠      
   رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١      
  ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةاألسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢         
  لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستناد اإلملفال – ٣       
  غير محدد المصدر - ٤      

ستنادي لمكتبة وأرشيفات األسماء االملف / لكندية رؤوس الموضوعات ا- ٥
  آندا

  فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعاتقائمة  – ٦       
  $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧      

     رموز الحقول الفرعية 
    v $- غ م (  الشكليالتفريع(  
    $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي(  

   عرض الوصلة-٠/
 اإلحالل تعقد -١/

    x $- م(العام   التفريع(  
    y $- م(  الزمني التفريع(  
    z $- م(  الجغرافي التفريع(  
  )م( رقم ضبط التسجيلة -٠$    
  )غ م( المصطلح أو مصدر الرأس – ٢$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  )م(لرابط المعقد لمدخل ا ا بيانات- ٧٨٨
     المؤشرات

  غير معرف –األول     
   غير معرف-#       
  المكنز -الثاني     
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  ستنادياألسماء االملف /  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠      

   رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١      
  ة الطبية الوطنيةستنادي للمكتباألسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢         
  لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستناد االملفال – ٣       
  غير محدد المصدر - ٤      

ستنادي لمكتبة وأرشيفات األسماء االملف /  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥
  آندا

  فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعاتقائمة  – ٦       
  $٢  المصدر محدد في الحقل الفرعي- ٧      

     رموز الحقول الفرعية 
  $a – م (إليه الرأس المحال(  
  $i- م( النص الشارح                                                                 (  

  )غ م( المصطلح أو مصدر الرأس – ٢$    
  )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥    
  )غ م( الربط -$ ٦    
  )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨    

  
  --) ٨XX( البديلة والبيانيات المكان --  

  )م ( االلكتروني والوصول المكان– ٨٥٦
     المؤشرات

  طرق الوصول  –األول     
  المعلومات غير متوفرة -#       

  بريد الكترونيال – ٠
  )FTP(بروتوآول نقل الملفات  – ١      
  )Telnet( الدخول عن بعد – ٢      
  )Dial-up ( بالهاتف– ٣      
  )HTTP( بروتوآول نقل النصوص التشعبية – ٤      
 ٢$ الطريقة محددة في الحقل الفرعي – ٧      
  العالقة -الثاني     
  المعلومات غير متوفرة - #      
   المورد– ٠      
   الموردإصدارة – ١      
   المورد المرتبط– ٢      
   ثابتة العرضلم تنتج– ٨      
  رموز الحقول الفرعية     
    a $- م ( المضيفاسم(  
    b $- م (رقم الوصول(  
    c $- م ( الضغطمعلومات(  
    d $-  م(المسار (  
    $f – م( االسم االلكتروني(  
    g $- مهمل[  )م (اسم المورد الموحد [  
    h $- غ م (معالج الطلب(  
    i $- م (يمةالتعل(  
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    $j –ت في الثانية  الثنائيا)bps(  

    k $- مغ  (رآلمة الس(  
    $l –يل الدخول  تسج)Logon) (غ م(  
    m $- م (تصل به للمساعدة في الوصولمن ي (  
    n $- مغ  (اسم مكان المضيف(  
    o $- مغ  (نظام التشغيل(  
    $p – غ م( المنفذ(  
    $q – غ م( نوع الصيغة االلكترونية(  
    r $- مغ  (اإلعدادات(  
    s $-  م(حجم الملف(  
    t $-  م(محاآاة الطرفية(  
    u $- دد المورد الموحد مح)URI) ( مغ (  
    $v –  م(أوقات الوصول(  
    w $- م (رقم ضبط التسجيلة(  
    x $- م (حظة غير عامةمال(  
    y $-  م(نص الوصلة(  
    z $- م( مالحظة عامة(  
  )غ م( طريقة الوصول – ٢$    
  )غ م(مواد محددة  – ٣$    
  )غ م (الربط -$ ٦    
   )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨    
  )م (البديلالتمثيل البياني  - ٨٨٠  

     المؤشرات
  صاحبمثل الحقل الم -األول     
  مصاحبمثل الحقل ال -الثاني     

  رموز الحقول الفرعية   
  )غ م (الربط -$ ٦    
    a$-z -مثل الحقل المصاحب  
   مثل الحقل المصاحب- ٥-$٠   
   مثل الحقل المصاحب- ٩-$٧   

  


