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 بواسطة مكتب تطوير الشبكة أصال أعدت الصيغة الببليوجرافية—المستوى الوطنيإن تسجيلة 
وتمت ترجمتها في مرآز .  وأرشيفات آندا المعايير بمكتبة ايير مارك بمكتبة الكونجرس، وقسمومع

  . العربي الموحد بترخيصالفهرس
 

The National Level Record--Bibliographic 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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  الصيغة الببليوجرافية-تسجيلة المستوى الوطني

 المستوى الكامل
  

  المقدمة
  

 مع رموز تبين ٢١ لمارك الببليوجرافيةبعناصر بيانات الصيغة آاملة تحتوي هذه الوثيقة على قائمة 
 المستوى الوطني  والمطلوب أن تتضمن تسجيالت.   في الواليات المتحدةمتطلبات المستوى الوطني

إن متطلبات تسجيلة المستوى .  وطنية وعالمية: هرسة تكفي الستخدامها من قبل هيئات متعددةفمعلومات 
يقصد بها منع وآالة الفهرسة من استخدام أي عنصر بيانات صالح من   في هذه الوثيقة الالمثبتةالوطني 

تويات  المقصود تسهيل عملية تقييس محوإنما، ٢١ لمارك الببليوجرافيةعناصر بيانات الصيغة 
  . الببليوجرافيةالتسجيالت 

   
 ١وتتضمن التحديث رقم  ١٩٩٩ للبيانات الببليوجرافية طبعة فبراير ٢١صيغة مارك بمرتبطة القائمة و
 ٤، التحديث رقم )٢٠٠٢ أآتوبر (٣، التحديث رقم )٢٠٠١ أآتوبر (٢، التحديث رقم )٢٠٠٠ أآتوبر(
  ).٢٠٠٥ أآتوبر (٦والتحديث رقم ، )٢٠٠٤ أآتوبر (٥، التحديث رقم )٢٠٠٣ أآتوبر(
  

  رموز المتطلبات
  

تم استخدام ثالثة رموز للتفريق بين عناصر البيانات الالزمة الوجود دائما، والالزمة الوجود عند توفر 
  :وفيما يلي الرموز المستخدمة.  المعلومات، واالختيارية

  
  إلزامي

لتسجيلة بحيث تشتمل عليه آل التسجيالت يجب أن يوجد دائما في ا إلزاميبعنصر البيانات المتبوع 
  .في عنصر البيانات اإللزامي) |(وال يسمح باستخدام محرف الملء .  الببليوجرافية

  
   إذا انطبقإلزامي

 الببليوجرافية إذا آان مناسبا يجب أن يوجد في التسجيلة إذا انطبق إلزاميبعنصر البيانات المتبوع 
في ) |(وال يسمح باستخدام محرف الملء .    الببليوجرافية المعلوماتتوفرتإذا  ومادة التي يتم وصفهالل

  . إذا انطبقلزاميعنصر البيانات اإل
  

  اختياري
، ولكن يمكن أن تشتمل الببليوجرافية الوجود في التسجيلة إلزاميغير اختياري عنصر البيانات المتبوع ب

 في ةاالختياريمواضع المحرف في ) |(ء يسمح باستخدام محرف المل.  عليه التسجيلة إذا رغب في ذلك
في حقول )   للضبطالفرعيحقل ال( ٧$ الفرعي الحقلوفي ) عناصر البيانات ثابتة الطول (٠٠٧حقل 

  ).٧٨٧-٧٦٠(المدخل الرابط 
  

  مواضع المؤشر
 على قيمة صالحة، وذلك في جميع الحقول المشتملة ٢١يلزم أن يحتوي آال موضعي المؤشر في مارك 

 .  ٩٩٩ ى إل٠١٠ وأي حقل يتم تعريفه محليا من ٨XX إلى ٠١٠، وهي الحقول ضع للمؤشرعلى موا
باستخدام محرف مطلقا يسمح  وال.  وفي حالة مواضع المؤشر غير المعرفة يستخدم معها دائما فراغ

  .٢١في مواضع مؤشرات مارك ) |(الملء 
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  الفاتح والدليل

  إلزامي                الفاتح     
  إلزامي         لة المنطقيةيالتسجطول  - ٠٤-٠٠    
  إلزامي      لةيحالة التسج - ٠٥    
  إلزامي            لةينوع التسج - ٠٦    
  إلزامي          المستوى الببليوجرافي - ٠٧    
  إلزامي            نوع الضبط - ٠٨    
  إلزامي          خطة ترميز المحرف - ٠٩    
  إلزامي      عداد المؤشر - ١٠    
  إلزامي    يعداد رمز الحقل الفرع - ١١    
  إلزامي     للبياناتاألساسالعنوان  - ١٦-١٢    
  إلزامي     مستوى الترميز - ١٧    
  إلزامي     شكل الفهرسة الوصفية - ١٨    
  إلزامي     الموصولةمتطلب التسجيلة - ١٩    
  إلزامي     خريطة المدخل - ٢٣-٢٠    
  إلزامي     الحقل طولجزء طول  - ٢٠    
  إلزامي    البدء محرف عطول  جزء موض - ٢١    
  إلزامي    للتطبيق طول الجزء المحدد - ٢٢    
  إلزامي   خريطة المدخل غير المعرف محرفموضع - ٢٣    

  
  الدليل

  إلزامي      وسم – ٠٢-٠٠             
  إلزامي     طول الحقل - ٠٦-٠٠    
  إلزامي    موضع محرف البدء - ١١-٠٧    

          
٠٠X --  حقول الضبط  

  
    إلزامي        رقم الضبط - ٠٠١

        
 إلزامي      محدد رقم الضبط  - ٠٠٣

  
 إلزامي      تاريخ و وقت آخر عملية  - ٠٠٥

  
  اختياري    الطول خصائص المادة اإلضافيةعناصر البيانات ثابتة - ٠٠٦

  
  اختياري          الحقل الثابت للوصف المادي - ٠٠٧

  
  اختياري              خريطة - - ٠٠٧

  إلزامي            فئة المادة - ٠٠              
  إلزامي        التحديد المخصص للمادة - ٠١              
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  اختياري              غير معرف - ٠٢    

  اختياري            اللون – ٠٣    
  اختياري     الوسيط المادي - ٠٤    
  اختياري     االستنساخنوعية  - ٠٥    
  اختياري    إعادة اإلنتاج / اإلنتاجتفاصيل  - ٠٦    
  اختياري    السلبية/ الجوانب اإليجابية  - ٠٧    
        
  إلزامي إذا انطبق               مورد إلكتروني- ٠٠٧
  إلزامي            فئة المادة - ٠٠    
  إلزامي        التحديد المخصص للمادة - ٠١    
  اختياري      غير معرف - ٠٢    
  اختياري      اللون – ٠٣    
    اختياري      األبعاد – ٠٤    
  اختياري      صوتال – ٠٥    
  اختياري     صورة العمق بت  - ٠٨-٠٦    
  اختياري      صيغ الملف - ٠٩    
  اختياري    معيار ضبط الجودة المستهدف - ١٠    
  اختياري     مصدر/ سابق  - ١١    
  اختياري     مستوى الضغط - ١٢    
  اختياري     إعادة التشكيلجودة  - ١٣    
        
  اختياري      نموذج آرة أرضية - ٠٠٧
  إلزامي      فئة المادة - ٠٠    
  إلزامي    التحديد المخصص للمادة - ٠١    
    اختياري      غير معرف - ٠٢    
  اختياري      اللون – ٠٣    
  اختياري     الوسيط المادي - ٠٤    
  اختياري     االستنساخنوعية  - ٠٥    
        
  اختياري       مادة لمسية - ٠٠٧
  إلزامي      ةفئة الماد - ٠٠    
  إلزامي        التحديد المخصص للمادة - ٠١    
  اختياري            غير معرف -٠٢    
  اختياري         لبرايصنف آتابة  - ٠٤-٠٣    
  اختياري           االنكماشمستوى - ٠٥    
  اختياري         الموسيقيبرايلشكل  - ٠٨-٠٦    
  اختياري        الخصائص المادية المحددة - ٠٩    

  
  اختياري            طيرسم بياني إسقا - ٠٠٧
  إلزامي            فئة المادة - ٠٠    
  إلزامي        التحديد المخصص للمادة - ٠١    
  اختياري            غير معرف - ٠٢    
  اختياري            اللون – ٠٣    
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  اختياري          أساس المستحلب - ٠٤     

  اختياري        صوت على وسيط أو مفصول - ٠٥    
  اختياري          لصوتاوسيط  - ٠٦    
  اختياري            اداألبع – ٠٧    
  اختياري          المادة الثانوية الداعمة - ٠٨    
          
  إلزامي إذا انطبق              شكل مصغر – ٠٠٧
  إلزامي            فئة المادة - ٠٠    
  إلزامي        التحديد المخصص للمادة - ٠١    
  اختياري            غير معرف - ٠٢    
  اختياري        السلبية/ الجوانب اإليجابية  - ٠٣    
  اختياري            بعاداأل – ٠٤    
  اختياري          مقدار معدل التصغير - ٠٥    
  اختياري          معدل التصغير - ٠٨-٠٦    
  اختياري            اللون – ٠٩    
  اختياري          فيلممستحلب على ال -١٠    
  اختياري            الجيل -١١    
  اختياري            فيلمأساس ال -١٢    

  
  اختياري           رسم بياني غير إسقاطي  -  ٠٠٧
  إلزامي            فئة المادة  -  ٠٠    
  إلزامي        التحديد المخصص للمادة  -  ٠١    
  اختياري           غير معرف  -  ٠٢    
  اختياري            اللون  -  ٠٣    
  اختياري          مادة الدعم األولية  -  ٠٤    
  اختياري          مادة ا لدعم الثانوية  - ٠٥    
        
  اختياري               متحرآةةصور  -  ٠٠٧

  إلزامي            فئة المادة - ٠٠        
  إلزامي        التحديد المخصص للمادة -٠١    
  اختياري            غير معرف -٠٢    
  اختياري            اللون – ٠٣    
  اختياري         المتحرآةةصيغ عرض الصور - ٠٤    
  اختياري        صوت على وسيط أو مفصول - ٠٥    
  اختياري          وسيط للصوت - ٠٦    
  اختياري            األبعاد – ٠٧    
  اختياري          تهيئة إرجاع القنوات - ٠٨    
  اختياري          اإلنتاجعناصر  - ٠٩    
  اختياري        السلبية/ الجوانب اإليجابية  - ١٠    
  اختياري            الجيل – ١١    
  اختياري            فيلمقاعدة ال - ١٢    
  اختياري             فئات اللون- ١٣    
  اختياري       نوعية مخزون اللون أو المطبوع - ١٤   
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  اختياري           مرحلة التلف - ١٥      

  اختياري            الكمال – ١٦    
  اختياري         فيلمتاريخ فحص ال - ٢٢-١٧    

  
  اختياري              توليفة  -  ٠٠٧
  إلزامي            فئة المادة - ٠٠    
  إلزامي        التحديد المخصص للمادة - ٠١    
        
  اختياري             نوتة موسيقية  -  ٠٠٧
  إلزامي            فئة المادة - ٠٠    
  إلزامي        التحديد المخصص للمادة - ٠١    
              
  اختياري            عن بعداستشعارصورة   -  ٠٠٧
  إلزامي            فئة المادة - ٠٠    
  إلزامي        التحديد المخصص للمادة - ٠١    
  اختياري            غير معرف -٠٢    
  اختياري          جهاز اإلحساسارتفاع - ٠٣    
  اختياري          سوضع جهاز اإلحسا - ٠٤    
  اختياري            غطاء الغيوم - ٠٥    
  اختياري          منصةبناء النوعية  - ٠٦    
  اختياري           المنصةاستخدامفئة  - ٠٧    
  اختياري          نوع جهاز اإلحساس - ٠٨    
  اختياري          نوع البيانات - ١٠-٠٩    

  
  اختياري              تسجيل صوتي - ٠٠٧
  إلزامي            فئة المادة - ٠٠    
  إلزامي        التحديد المخصص للمادة - ٠١    
  اختياري            غير معرف - ٠٢    
  اختياري            السرعة – ٠٣    
  اختياري          تهيئة إرجاع القنوات - ٠٤    
  اختياري         درجة نغم الثلم /عرض ثلم  - ٠٥    
  اختياري            ألبعاد ا - ٠٦    
  اختياري          عرض الشريط - ٠٧    
  اختياري            تهيئة شريط - ٠٨    
    اختياري      نوع القرص، االسطوانة أو الشريط - ٠٩    
  اختياري            نوع المادة - ١٠    
  اختياري            نوع التقطيع - ١١    
        
  اختياري         المحددةاإلرجاعخصائص  - ١٢    
  اختياري          والتخزينااللتقاطتقنية  - ١٣    

  
  اختياري                نص  - ٠٠٧
  إلزامي            فئة المادة - ٠٠    
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  إلزامي          التحديد المخصص للمادة - ٠١    

        
  اختياري              تسجيل فيديو - ٠٠٧
  إلزامي            فئة المادة - ٠٠    
  إلزامي        التحديد المخصص للمادة - ٠١    
  اختياري            غير معرف - ٠٢    
  اختياري            اللون – ٠٣    
    اختياري          صيغ تسجيلة الفيديو - ٠٤    
  اختياري         مفصولأووت على وسيط ص - ٠٥    
  اختياري          وسيط للصوت - ٠٦    
  اختياري            األبعاد – ٠٧    
  اختياري          تهيئة إرجاع القنوات - ٠٨    
      
  اختياري              غير محدد  -  ٠٠٧
  إلزامي            فئة المادة - ٠٠    
  إلزامي        التحديد المخصص للمادة - ٠١    
        

                              إلزامي          ثابتة الطول  عناصر البيانات – ٠٠٨ 

  جميع المواد  --  ٠٠٨
  إلزامي         في الملفأدخلالتاريخ  - ٠٥-٠٠    
  إلزامي    حالة المطبوع/ نوع التاريخ  - ٠٦    
  إلزامي      ١تاريخ  - ١٠-٠٧    
  إلزامي      ٢تاريخ  - ١٤-١١    
  إلزامي   ، أو األداءاإلنتاجمكان النشر،  - ١٧-١٥    
  إلزامي      اللغات – ٣٧-٣٥    
  إلزامي     معدلةالتسجيلة ال -٣٨    
  إلزامي     مصدر الفهرسة - ٣٩    
        
  آتب  -  ٠٠٨
  اختياري          إيضاحيات – ٢١-١٨    
  إلزامي     الجمهور المستهدف - ٢٢    
  إلزامي      دةفركل المش - ٢٣    
  اختياري          طبيعة المحتويات - ٢٧-٢٤    
  إلزامي     المطبوعات الحكومية - ٢٨    
  اختياري          مطبوعات المؤتمرات - ٢٩    
  اختياري           تذآاريمجلد  - ٣٠    
  اختياري            الكشاف – ٣١    
  اختياري            غير معرف - ٣٢    
  إلزامي       األدبيالشكل - ٣٣    
  إلزامي      السير – ٣٤    
        
  ملفات الحاسوب - ٠٠٨
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  اختياري                    غير معرف - ١٩-١٨    

  اختياري          الجمهور المستهدف - ٢٢    
      
  اختياري          غير معرف -٢٥-٢٣    
  إلزامي     نوع ملفات الحاسوب - ٢٦    
  إلزامي     المطبوعات الحكومية - ٢٨    
  تيارياخ          غير معرف - ٣٤-٢٩    

  
  خرائط  -  ٠٠٨
  اختياري          تضاريس – ٢١-١٨    
  اختياري            إسقاط – ٢٣-٢٢    
  اختياري            غير معرف - ٢٤    
  إلزامي     نوع المادة الخرائطية - ٢٥    
  اختياري          غير معرف - ٢٧-٢٦    
  إلزامي     المطبوعات الحكومية -٢٨    
  إلزامي      ةفردشكل الم - ٢٩    
  اختياري            معرفغير  - ٣٠    
  اختياري            الكشاف – ٣١    
  اختياري            غير معرف - ٣٢    
  إلزامي     الخاصةالصيغةخصائص  -٣٤-٣٣    
      
  الموسيقى  - ٠٠٨
  اختياري          شكل األداء -١٩-١٨    
  إلزامي      الموسيقىةصيغ -٢٠    
  اختياري          أجزاء الموسيقى -٢١    
    ختياريا          الجمهور المستهدف -٢٢    
  إلزامي      شكل ا لمفردة -٢٣    
  إلزامي     المواد المصاحبة -٢٩-٢٤    
  إلزامي   النص األدبي للتسجيل الصوتي - ٣١-٣٠    
  اختياري            غير معرف -٣٢    
    اختياري           والتوزيعاالقتباس -٣٣    
  اختياري            غير معرف -٣٤    

  
  الموارد المستمرة  - ٠٠٨
  إلزامي       التتابع– ١٨    
 إلزامي      االنتظام -١٩    
  اختياري          مرآز ردمد -٢٠  
  إلزامي          تكاملينوع المورد ال -٢١    
  اختياري          ة األصليدةفرشكل الم -٢٢    
  إلزامي      فردةشكل الم -٢٣    
  اختياري          طبيعة العمل الكلية -٢٤    
    اختياري     طبيعة المحتوى -٢٧-٢٥    
  إلزامي          عات الحكوميةالمطبو -٢٨    
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  اختياري                  مطبوعات المؤتمرات -٢٩    

  اختياري          غير معرف -٣٢-٣٠    
  اختياري          ء األصلية للعنوانلفبا ا-٣٣    
  إلزامي       المدخلقواعد -٣٤    
      
  المواد المرئية  - ٠٠٨

        
  لزاميإ   مدة عرض األفالم ا لمتحرآة وتسجيالت الفيديو - ٢٠-١٨    

  
  اختياري            غير معرف - ٢١    
  اختياري          الجمهور المستهدف -٢٢    
  اختياري          غير معرف - ٢٧-٢٣    
  إلزامي          المطبوعات الحكومية -٢٨    
  إلزامي            فردةشكل الم -٢٩    
  اختياري          غير معرف - ٣٢-٣٠    
  إلزامي          نوع المادة المرئية -٣٣    
  ميإلزا            أسلوب -٣٤    
          
  المواد المتنوعة  - ٠٠٨
  اختياري          غير معرف -٢٢-١٨    
  إلزامي            فردةشكل الم -٢٣    
  اختياري          غير معرف - ٣٤-٢٤    
      

 
٠١X -  Xاألرقام والرموز -- ٠٩  

  
  إلزامي إذا انطبق     رقم ضبط مكتبة الكونجرس   - ٠١٠

  $a - طبقإلزامي إذا ان      رقم ضبط مكتبة الكونجرس  
  $b - إلزامي إذا انطبق   رقم ضبط الفهرس الوطني الموحد لمجموعات المخطوطات  
  z $-  إلزامي إذا انطبق    غير صالح/ رقم ضبط مكتبة الكونجرس ملغى  
  اختياري          رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري          معلومات ضبط براءة االختراع   - ٠١٣

  a $- مي إذا انطبقإلزا        الرقم  
  b $- إلزامي إذا انطبق        البلد  
  c $- إلزامي إذا انطبق        نوع الرقم  
  d $- اختياري               التاريخ  
  e $- اختياري               الحالة  
  f $- إلزامي إذا انطبق       البلد المشارك  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
    اختياري          رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري                  رافية الوطنية  جرقم الببليو - ٠١٥
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  a $- إلزامي           الوطنية رقم الببليوجرافية  

  اختياري               المصدر -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري          رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق    الوطنية  رافية ج الببليووآالةالرقم ضبط  - ٠١٦

  a $- إلزامي إذا انطبق       رقم ضبط التسجيلة  
  z $- إلزامي إذا انطبق     التسجيلة ملغى أو غير صالح رقم ضبط  
  إلزامي إذا انطبق        المصدر -$ ٢  
  اختياري          رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري            أو رقم اإليداع القانونيحق النشر - ٠١٧

  a $- إلزامي          أو رقم اإليداع القانونيحق النشر  
  b $- إلزامي          ) المانحةوآالةال( المصدر  
  d $- اختياري               التاريخ  
  i $- اختياري              نص العرض  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري          رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق     سوم حقوق نشر المقال  رمز ر - ٠١٨

  a $- إلزامي           رمز رسوم حقوق نشر المقال  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق    الرقم الدولي المعياري للكتب    - ٠٢٠

  a $-  إلزامي إذا انطبق     الرقم الدولي المعياري للكتب  
  c $- إلزامي إذا انطبق       شروط اإلتاحة  
  z $- إلزامي إذا انطبق      غير صالح / ردمك ملغى  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق     الرقم الدولي المعياري للدوريات  - ٠٢٢

  a $-  إلزامي إذا انطبق     الرقم الدولي المعياري للدوريات  
  y $- إلزامي إذا انطبق        ردمد خاطئ  
  z $- إلزامي إذا انطبق        ردمد ملغي  
  إلزامي إذا انطبق        المصدر -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
إلزامي إذا        خرآمحدد معياري  - ٠٢٤
  انطبق

  a $- إلزامي      الرقم المعياري أو الرمز  
  c $-  إلزامي إذا انطبق                اإلتاحةشروط  
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  d $- إلزامي إذا      أو الرمز المعياري رموز إضافية تابعة للرقم

  انطبق
     z $- لزامي إذا انطبقإ           غير صالح/ ملغي أو رمز معياري رقم  

  إلزامي إذا انطبق       مصدر الرقم أو الرمز -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      الخارجيقم التزويد ر - ٠٢٥

  a $- إلزامي      رقم التزويد الخارجي  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري       محدد البصمات   - ٠٢٦

  a $- إلزامي إذا انطبق     مجموعات المحارف األولى والثانية  
  b $- إلزامي إذا انطبق     مجموعات المحارف الثالثة والرابعة  
  c $- إلزامي إذا انطبق        التاريخ  
  d $- إلزامي إذا انطبق       رقم المجلد أو الجزء  
  e $- إلزامي إذا انطبق       بصمة غير محللة  
  إلزامي إذا انطبق        المصدر -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق     ) رمتف(الرقم المعياري للتقرير الفني  - ٠٢٧

  a $- إلزامي     قم المعياري للتقرير الفني الر  
  z $-  إلزامي إذا انطبق      غير صالح/ ملغي الرقم  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       رقم الناشر   - ٠٢٨

  a $- إلزامي        ررقم الناش  
  b $- إلزامي        المصدر  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري       )CODEN(تحديد آودن  – ٠٣٠

  a $- إلزامي        آودن  
  z $-  اختياري     غير صالح  /ملغيآودن  
  انطبقإلزامي إذا                الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     معلومات الفواتح الموسيقية – ٠٣١

  a $- إلزامي إذا انطبق                       رقم العمل  
  b $-  إلزامي إذا انطبق              رقم الحرآة  
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  c $-  إلزامي إذا              رقم المقتطفة

  انطبق
  d $-  ختياريا      التعليق أو الرأس  
  e $- اختياري        الدور  
  g $- اختياري        المفتاح  
  m $- اختياري       األداة/الصوت  
  n $- اختياري       الشارة المفتاحية  
  o $- اختياري        شارة الوقت  
  $p – اختياري       التنويت الموسيقي  
 $q – اختياري       المالحظة العامة  
 $r – اختياري       النمط المفتاح أو  
  s $- اختياري       مالحظة الصالحية المرمزة  
  t $- إلزامي إذا انطبق               فاتحة النص  
 $u -الموحدلمورد محدد ا ) URI (     اختياري  
 $y – اختياري       النص الرابط 
 $z – اختياري       مالحظة عامة  
 اختياري        رمز النظام – ٢$  
  إلزامي إذا انطبق              بط  الر-$ ٦  
  اختياري      رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  

  
  اختياري      رقم التسجيل البريدي  - ٠٣٢

  a $- إلزامي       رقم التسجيل البريدي  
  b $-  إلزامي      ) المانحة للرقموآالةال(المصدر  
  إلزامي إذا انطبق               الربط -$ ٦  
  اختياري      التسلسل رابط الحقل ورقم -$ ٨  

  
  اختياري     وقت ومكان الحدث   / تاريخ - ٠٣٣

  a $-إلزامي إذا انطبق           وقت ال/ التاريخ المصاغ  
  b $- إلزامي إذا انطبق          رمز تصنيف المنطقة الجغرافية  
  c $- إلزامي إذا انطبق         الرمز الجغرافي للمنطقة الجغرافية  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق               الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق        نات الخرائطية الرياضية المرمزة البيا - ٠٣٤

  a $- إلزامي       فئة مقياس الرسم  
  b $-  إلزامي إذا انطبق          الخطياألفقيثابت النسبة للمقياس  
  c $- إلزامي إذا انطبق       ت النسبة لمقياس الرسم العمودي الخطيثاب  
  d $- إلزامي إذا انطبق         خط الطول ألقصى الغرب -- اإلحداثيات  
  e $- إلزامي إذا انطبق         خط الطول ألقصى الشرق -- اإلحداثيات  
  f $- إلزامي إذا انطبق                خط العرض ألقصى الشمال -- اإلحداثيات  
  g $- إلزامي إذا انطبق       خط العرض ألقصى الجنوب -- اإلحداثيات  
  h $- إلزامي إذا انطبق             مقياس زاوية الرسم  
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  j $- إلزامي إذا            الحد الشمالي -- االنحدار

  انطبق
  k $- إلزامي إذا انطبق           الحد الجنوبي -- االنحدار  
  m $- إلزامي إذا انطبق       الحد الشرقي -- خطوط مسح مجالية تصاعدية    
  n $- إلزامي إذا انطبق             الحد الغربي -- خطوط مسح مجالية تصاعدية  
  p $- إلزامي إذا انطبق           االعتدال الربيعي أو الخريفي  
  s $-  خط عرضG-ring              إلزامي إذا انطبق  
  t $-  خط طولG-ring              إلزامي إذا انطبق  
  لزامي إذا انطبقإ               الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري       رقم ضبط النظام   - ٠٣٥

  a $- إلزامي       رقم ضبط النظام  
  z $- إلزامي إذا انطبق          غير صالح  /رقم ضبط ملغى  
  إلزامي إذا انطبق               الربط -$ ٦  
   يارياخت     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     وباسة األصلية لملفات بيانات الحاسرقم الدر - ٠٣٦

  a $- إلزامي       رقم الدراسة األصلية  
  b $-  إلزامي إذا انطبق           ) المانحة للرقموآالةال(المصدر  
  إلزامي إذا انطبق               الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري       التزويد  مصدر  - ٠٣٧

  a $- إلزامي إذا انطبق             رقم المخزون  
  b $- إلزامي      التزويد/مصدر رقم المخزون  
  c $-  اختياري       اإلتاحةشروط  
  f $-  اختياري       اإلصدارشكل  
  g $- اختياري      خصائص شكلية إضافية  
  n $- اختياري        مالحظه  
  إلزامي إذا انطبق               الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      مرخص محتوى التسجيلة   - ٠٣٨

  a $- إلزامي      مرخص محتوى التسجيل  
  إلزامي إذا انطبق               الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
  إلزامي       مصدر الفهرسة  - ٠٤٠

  a$ - إلزامي إذا انطبق            الفهرسة األصليةوآالة  
  b $- إلزامي إذا انطبق              لغة الفهرسة  
  c $- إلزامي        ناسخة الوآالةال  
  d $- إلزامي إذا انطبق              المعدلةوآالةال  
  e $- اختياري       قواعد الوصف  
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إلزامي إذا                الربط -$ ٦  

  انطبق
  اختياري     رقم التسلسل رابط الحقل و -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق               رمز اللغة - ٠٤١

  a $- إلزامي   االنفراديالمسارات الصوتية أو العنوان  /رمز لغة النص  
 ] إذا انطبق لملفات الحاسوب، والمواد الموسيقية والبصريةإلزاميالحقل الفرعي [  
  b $-  إلزامي إذا انطبق     لفرعيةعناوين اأو ال، المستخلص، لملخصللغة الرمز    
  d $- إلزامي إذا انطبق         رمز لغة النص الغنائي أو المنطوق  
  e $- إلزامي إذا انطبق             رمز لغة نص األوبرا  
  f $- اختياري      رمز لغة قائمة المحتويات  
  g $- إلزامي إذا انطبق       رمز لغة المادة المصاحبة من غير نص األوبرا  
  h $- إلزامي إذا انطبق      أو الترجمات الوسيطة للنص / للغة األصلية ورمز ا  
  اختياري       مصدر الرمز -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق               الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق              رمز الموثوقية  - ٠٤٢

  a $- إلزامي       رمز الموثوقية  
          
  إلزامي إذا انطبق            رمز المنطقة الجغرافية  - ٠٤٣

  a $- إلزامي      رمز المنطقة الجغرافية  
  b $- اختياري      الرمز المحلي للمنطقة الجغرافية    
  c $- اختياري     )زويأ( لمنظمة الدولية للتقييس رمز ا  
  إلزامي إذا انطبق             مصدر الرمز المحلي -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق               الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
    اختياري           رمز الكيان المنتج/ بلد النشر- ٠٤٤

  a $- إلزامي       رمز مارك للبلدان  
  b $- اختياري      الهيئة الفرعية المحلية رمز  
  c $-  اختياري      زو للبلدان ايرمز  
  إلزامي إذا انطبق         لهيئة الفرعية المحليةمصدر رمز ا -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق               الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      الفترة الزمنية للمحتوى  - ٠٤٥

  a $- إلزامي إذا انطبق             رمز الفترة الزمنية  
  b $- إلزامي إذا انطبق      . )م( الميالد إلى . ) م. ق(  قبل الميالد ٩٩٩٩ مصاغ  
  c $- إلزامي إذا انطبق            لما قبل الميالد٩٩٩٩ مصاغ  
  إلزامي إذا انطبق                       الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
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  اختياري      تواريخ خصوصية الترميز  - ٠٤٦

  a $- ا انطبقإلزامي إذ             نوع رمز التاريخ  
  b $-  إلزامي إذا انطبق           . )م. ق( التاريخ األول  
  c $-  إلزامي إذا انطبق             . )م( التاريخ األول  
  d $-  إلزامي إذا انطبق           . )م. ق( التاريخ الثاني    
  e $-  إلزامي إذا انطبق                   . )م( التاريخ الثاني  
  j $- امي إذا انطبقإلز             تاريخ تعديل المصدر    
  k $- إلزامي إذا انطبق         إنشاء تاريخ البداية أو تاريخ وحيد  
  l $- إلزامي إذا انطبق             إنشاء تاريخ النهاية  
  m $-  إلزامي إذا انطبق             صالحبداية التاريخ  
  n $-  إلزامي إذا انطبق             صالحنهاية التاريخ  
   انطبقإلزامي إذا             مصدر التاريخ -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق               الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     رمز شكل التأليف الموسيقي  - ٠٤٧

  a $- إلزامي      رمز شكل التأليف الموسيقي   
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري    صواتاألرمز اآلالت الموسيقية أو عدد  - ٠٤٨

  a $- إلزامي إذا انطبق             المؤدي أو المجموعة  
  b $- إلزامي إذا انطبق              مؤدي منفرد  
  إلزامي إذا انطبق             مز مصدر الر-$ ٢  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
    
  اختياري       مكتبة الكونجرس طلبرقم  - ٠٥٠

  a $- إلزامي       رقم التصنيف  
  b $-  إلزامي إذا انطبق               المفردةرقم  
    اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق               الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق      رس جمستلة مكتبة الكون / إصدارة / بيانات نسخة - ٠٥١

  a $- إلزامي       رقم التصنيف  
  b $- إلزامي إذا انطبق               لمفردةرقم ا  
  c $- اختياري       معلومات النسخة  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      التصنيف الجغرافي   - ٠٥٢

  a $- إلزامي     رمز التصنيف الجغرافي للمنطقة  
  b $- إلزامي إذا انطبق         رمز التصنيف الجغرافي للمنطقة الفرعية  
  d $- اختياري        المكان المأهولاسم  
  إلزامي إذا انطبق             مصدر الرمز -$ ٢  
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إلزامي إذا                الربط -$ ٦  

  انطبق
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      في آندا حددةأرقام التصنيف الم - ٠٥٥

  a $- زاميإل       رقم التصنيف  
  b $- إلزامي إذا انطبق                     مفردةرقم ال  
  إلزامي إذا انطبق           التصنيف/ طلب مصدر رقم ال -$ ٢  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      المكتبة الطبية الوطنية  طلبرقم  - ٠٦٠

  a $- اختياري       رقم التصنيف  
  b $- إلزامي إذا انطبق               مفردةرقم ال  
   اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     بيان نسخة المكتبة الطبية الوطنية   - ٠٦١

  a $- إلزامي       رقم التصنيف  
  b $- إلزامي إذا انطبق               مفردةرقم ال  
  c $- إلزامي إذا انطبق             معلومات النسخة  
  اختياري      التسلسل رابط الحقل ورقم -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق     مجموعات المحارف الموجودة  - ٠٦٦

  a $- محارف موعة مج Gاختياري      ٠  
  b $-  مجموعة محارف Gاختياري      ١  
  c $-  مجموعة محارفGأو ٠ Gإلزامي      بالتناوب١  

  
  اختياري      المكتبة الزراعية الوطنية طلبرقم  - ٠٧٠

  a $- إلزامي       قم التصنيفر  
  b $- إلزامي إذا انطبق        مفردةرقم ال  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     بيان نسخة المكتبة الزراعية الوطنية  - ٠٧١

  a $- إلزامي       قم التصنيفر  
  b $- إلزامي إذا انطبق        مفردةرقم ال  
  c $- إلزامي إذا انطبق       ةمعلومات النسخ  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      رمز الفئة الموضوعية  - ٠٧٢

  a $- إلزامي       رمز فئة الموضوع  
  x $- إلزامي إذا انطبق     رمز فئة الموضوعقسيم الفرعي لالت  
  إلزامي إذا انطبق       مصدرال -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
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  اختياري    رقم مفردة مكتب المطبوعات الحكومية  - ٠٧٤

  a $-  إلزامي     مكتب المطبوعات الحكوميةمفردة رقم  
  z $-  إلزامي إذا انطبق   غير صالح/  ملغى  مكتب المطبوعات الحكوميةمفردةرقم   
  اختياري     قل ورقم التسلسل رابط الح -$ ٨  

  
  اختياري            رقم التصنيف العشري العالمي  - ٠٨٠

  a $- إلزامي      رقم التصنيف العشري العالمي  
  b $- إلزامي إذا انطبق        مفردةرقم ال  
  x $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم المشترك المساعد  
  ا انطبقإلزامي إذ        محدد الطبعة -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
   اختياري      رقم تصنيف ديوي العشري  - ٠٨٢

  a $- إلزامي       رقم التصنيف  
  b $- إلزامي إذا انطبق        مفردةرقم ال   
  اختياري        رقم الطبعة -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       رقم تصنيف آخر  - ٠٨٤

  a $- إلزامي       رقم التصنيف  
  b $- إلزامي إذا انطبق        مفردةم الرق  
  إلزامي إذا انطبق        مصدر الرقم -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق     رقم تصنيف الوثائق الحكومية   - ٠٨٦

  a $- إلزامي       رقم التصنيف  
  z $- إلزامي إذا انطبق     غير صالح  /رقم تصنيف ملغى  
  إلزامي إذا انطبق        مصدر الرقم -$ ٢  
   طبقإلزامي إذا ان        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       رقم التقرير  - ٠٨٨

  a $- إلزامي        رقم التقرير  
  z $- إلزامي إذا انطبق      غير صالح / رقم تقرير ملغى  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  

١XX-- اخل الرئيسةالمد  
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  إلزامي إذا انطبق       ي اسم شخص-الرئيسالمدخل  - ١٠٠
  a $- إلزامي        الشخصياالسم  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الترقيم  
  c $- إلزامي إذا انطبق    باالسم والكلمات األخرى المرتبطة األلقاب  
  d $-  مي إذا انطبقإلزا      باالسمالتواريخ المرتبطة  
  e $- اختياري       المصطلح الرابط  
  f $-  إلزامي إذا انطبق       تاريخ العمل  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  J $- اختياري         النسبقيدم  
  k $- إلزامي إذا انطبق       الرأس الفرعي الشكلي  
  l $-  إلزامي إذا انطبق       لغة العمل  
  n $-  إلزامي إذا انطبق     قسم من العمل ال/ رقم الجزء  
  p $- إلزامي إذا انطبق       قسم من العملال/  الجزء اسم  
  q $- إلزامي إذا انطبق       لالسم لشكل األآملا  
  t $-  إلزامي إذا انطبق       عنوان العمل  
  u $- اختياري        االنتساب  
  تيارياخ        رمز الرابط -$ ٤  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       هيئة  اسم--الرئيسالمدخل  - ١١٠

  a $- إلزامي      آعنصر مدخل السلطةاسم الهيئة أو اسم  
  b $- إلزامي إذا انطبق       الوحدة الفرعية  
  c $- إلزامي إذا انطبق        الملتقى مكان  
  d $- إلزامي إذا انطبق       أو توقيع المعاهدةالملتقى تاريخ  
  e $- اختياري       ابطرالمصطلح ال  
  f $-  إلزامي إذا انطبق        تاريخ العمل  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  k $-  إلزامي إذا انطبق      الرأس الفرعي الشكلي  
  l $-  إلزامي إذا انطبق        لغة العمل   
  n $-  إلزامي إذا انطبق      الملتقى/ القسم / رقم الجزء  
  p $-  إلزامي إذا انطبق     قسم من العمل / عنوان الجزء  
  t $-  إلزامي إذا انطبق       عنوان العمل  
  u $- اختياري        االنتساب  
  اختياري        الرابطرمز  -$ ٤  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق     اسم  ملتقى  -الرئيسالمدخل  - ١١١

  a $-  إلزامي      آعنصر مدخللطة الساسماسم الملتقى أو  
  c $- إلزامي إذا انطبق        الملتقى مكان  
  d $- إلزامي إذا انطبق       الملتقى تاريخ  
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  e $- إلزامي إذا        الوحدة الفرعية

  انطبق
  f $- إلزامي إذا انطبق        تاريخ العمل  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  k $-  إلزامي إذا انطبق      الرأس الفرعي الشكلي  
  l $-  إلزامي إذا انطبق       لغة العمل   
  n $-  إلزامي إذا انطبق      الملتقى/ القسم / رقم الجزء  
  p $- إلزامي إذا انطبق            قسم من العمل/عنوان الجزء  
  q $- إلزامي إذا انطبق       السلطةاسمتابعًا  الملتقى اسم  
  t $-  إلزامي إذا انطبق       عنوان العمل  
  u $- اختياري        االنتساب  
  رياختيا        رابطرمز ال -$ ٤  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق     عنوان موحد   -الرئيسالمدخل  - ١٣٠

  a $- إلزامي       العنوان الموحد  
  d $- إلزامي إذا انطبق       تاريخ توقيع  المعاهدة  
  f $- ذا انطبقإلزامي إ       لعمل تاريخ ا  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  h $- اختياري        الوسيط  
  k $-  إلزامي إذا انطبق      الرأس الفرعي الشكلي  
  l $- إلزامي إذا انطبق        لغة العمل  
  m $-  إلزامي إذا انطبق     وسيط األداء للموسيقى  
  n $-  لزامي إذا انطبقإ      قسم من العمل/ رقم الجزء  
  o $- إلزامي إذا انطبق       بيان التوزيع الموسيقي  
  p $-  إلزامي إذا انطبق       قسم من العمل/ عنوان الجزء   
  r $-  إلزامي إذا انطبق      المفتاح للموسيقى  
  s $- إلزامي إذا انطبق        اإلصدار  
  t $-  إلزامي إذا انطبق       عنوان العمل  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
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  اختياري      العنوان المختصر   - ٢١٠
  a $- إلزامي       العنوان المختصر  
  b $-  إلزامي إذا انطبق       مقيدةمعلومات  
  لزامي إذا انطبقإ        المصدر -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
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إلزامي إذا       العنوان المفتاحي   - ٢٢٢

  انطبق
  a $- إلزامي       العنوان المفتاحي  
  b $-  إلزامي إذا انطبق       مقيدةمعلومات  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري      الحقل ورقم التسلسل رابط -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       العنوان الموحد  - ٢٤٠

  a $- إلزامي       العنوان الموحد  
  d $- إلزامي إذا انطبق        المعاهدةتاريخ توقيع  
  f $-  إلزامي إذا انطبق       تاريخ العمل  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  h $- اختياري        لوسيطا  
  k $-   إلزامي إذا انطبق     الرأس الفرعي الشكلي  
  l $-  إلزامي إذا انطبق       لغة العمل   
  m $-  إلزامي إذا انطبق     وسيط األداء للموسيقى  
  n $-  إلزامي إذا انطبق     قسم العمل / رقم الجزء  
  o $- نطبقإلزامي إذا ا       بيان التوزيع الموسيقي  
  p $-  إلزامي إذا انطبق       قسم من العمل/ عنوان الجزء  
  r $- إلزامي إذا انطبق       للموسيقى-المفتاح  
  s $- إلزامي إذا انطبق        اإلصدار  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     الفهرسة  لةوآاترجمة العنوان  من قبل  - ٢٤٢

  a $- إلزامي        العنوان  
  b $- اختياري       بيانات أخرى للعنوان  
  c $- اختياري       .بيان المسؤولية، الخ  
  h $- اختياري        الوسيط  
  n $- إلزامي إذا انطبق       قسم من العمل/ ء اعدد األجز  
  p $-  لزامي إذا انطبقإ      قسم من العمل/ عنوان الجزء  
  y $- إلزامي      رمز لغة العنوان المترجم  
   إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      العنوان الموحد التجميعي   - ٢٤٣

  a $- إلزامي       العنوان الموحد  
  d $- مي إذا انطبقإلزا       تاريخ توقيع  المعاهدة  
  f $-  إلزامي إذا انطبق       تاريخ العمل  
  g $- اختياري       معلومات متنوعة  
  h $- اختياري        الوسيط  
  k $-  إلزامي إذا انطبق      الرأس الفرعي الشكلي  
  l $-  إلزامي إذا انطبق       لغة العمل  
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  m $-  إلزامي إذا      وسيط األداء للموسيقى

   انطبق
  n $-  إلزامي إذا انطبق     قسم العمل / رقم الجزء  
  o $- إلزامي إذا انطبق       بيان التوزيع الموسيقي  
  p $-  إلزامي إذا انطبق       قسم من العمل/ عنوان الجزء  
  r $-  إلزامي إذا انطبق      المفتاح للموسيقى  
  s $- إلزامي إذا انطبق        اإلصدار  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي       بيان العنوان  - ٢٤٥

  a $- إلزامي        العنوان  
    ]الحقل الفرعي إلزامي إذا انطبق للمواد المتنوعة[  

b $- إلزامي إذا انطبق       بيانات أخرى للعنوان  
c $-إلزامي إذا انطبق       . بيان المسؤولية، الخ  

  f $- إلزامي إذا انطبق       التواريخ ضمنًا   
  g $- إلزامي إذا انطبق      الفترة الزمنية للقسم األآبر  
  h $- اختياري        الوسيط  
  k $- إلزامي إذا انطبق        الشكل  
  n $-  إلزامي إذا انطبق       قسم من العمل/ رقم الجزء   
  p $- إلزامي إذا انطبق       قسم العمل/ ء عنوان الجز  
  s $- إلزامي إذا انطبق        اإلصدار  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق      الشكل المغاير للعنوان  - ٢٤٦

  a $-  إلزامي      العنوان الفعلي/ العنوان  
  b $- إلزامي إذا انطبق       يانات أخرى للعنوانب  
  f $- إلزامي إذا انطبق       التسلسليعيينالتاريخ او الت  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  h $- اختياري        الوسيط  
  i $- إلزامي إذا انطبق        نص العرض   
  n $-  ا انطبقإلزامي إذ       قسم من العمل/ رقم الجزء  
  p $-  إلزامي إذا انطبق       قسم من العمل/ عنوان الجزء  
  إلزامي إذا انطبق      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       العنوان السابق  - ٢٤٧

  a $- إلزامي        نوانالع  
  b $- إلزامي إذا انطبق       بيانات أخرى للعنوان  
  f $-  إلزامي إذا انطبق       التسلسليعيين التأوالتاريخ  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
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  h $- اختياري        الوسيط  

  n $-  إلزامي إذا انطبق       قسم العمل/ رقم الجزء  
  p $- إلزامي إذا انطبق       قسم من العمل/ ان الجزء عنو  
  x $- إلزامي إذا انطبق      الرقم الدولي المعياري للدوريات  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       بيان الطبعة  - ٢٥٠

  a $- اميإلز        بيان الطبعة  
  b $- إلزامي إذا انطبق              بيانات أخرى للطبعة  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
   اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
       
  إلزامي إذا انطبق       بيان العرض الموسيقي     - ٢٥٤

  a $- إلزامي       بيان التمثيل الموسيقي  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق      البيانات الخرائطية الرياضية  - ٢٥٥

  a $- إلزامي       بيان مقياس الرسم  
  b $- إلزامي إذا انطبق        بيان العرض  
  c $- إلزامي إذا انطبق       بيان اإلحداثيات  
  d $- إلزامي إذا انطبق        طاقبيان الن  
  e $- إلزامي إذا انطبق     بيان االعتدال الربيعي أو الخريفي   
  f $-  أزواج اإلحداثيات الخارجيةG-ring      إلزامي إذا انطبق  
  g $-  أزواج اإلحداثيات المستثناةG-ring      إلزامي إذا انطبق  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     بط الحقل ورقم التسلسل را -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق      خصائص ملف الحاسوب  - ٢٥٦

  a $- إلزامي      وبخصائص ملف الحاس  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
   انطبقإلزامي إذا     بلد الكيان المنتج لألفالم األرشيفية  - ٢٥٧

  a $- إلزامي       بلد وحدة اإلنتاج  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      تاريخ اإلصدار الطوابعي – ٢٥٨

  a $- إلزامي إذا انطبق       السلطة المصدرة   
  b $- إلزامي إذا انطبق        الفئة  
  إلزامي إذا انطبق       ط  الرب-$ ٦  
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   اختياري      رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق    ) بيانات النشر.  ( النشر، التوزيع، الخ - ٢٦٠

  a $-  ،إلزامي إذا انطبق      .إلخمكان النشر، التوزيع  
  b $-  إلزامي إذا انطبق      .إلخلناشر، الموزع، اا سم  
  c $-  إلزامي إذا انطبق      .إلخالنشر، التوزيع، تاريخ   
  d $- إلزامي إذا انطبق    )محلي  (  رقم اللوحة أو الناشر للموسيقى  
  e $- إلزامي إذا انطبق       مكان التصنيع  
  f $- إلزامي إذا انطبق        المصنع  
  g $- اختياري       عتاريخ التصني 
  اختياري        مواد محددة -$ ٣ 
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
   اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      تاريخ النشر المتوقع  - ٢٦٣

  a $- إلزامي       تاريخ النشر المتوقع  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري        العنوان  - ٢٧٠

     a $- إلزامي إذا انطبق        العنوان   
  b $- إلزامي إذا انطبق        المدينة  
  c $- اختياري       الوالية أو المقاطعة  
  d $- اختياري        البلد  
  e $- اختياري       الرمز البريدي  
  f $-  اختياري       لالسمعبارات سابقة  
  g $- ارياختي        االسم  
  h $- اختياري        الموضع  
  i $- إلزامي إذا انطبق        نوع العنوان   
  j $- اختياري       رقم الهاتف الخاص  
  k $- إلزامي إذا انطبق        رقم الهاتف  
  l $- اختياري        رقم الفاآس  
  m $- إلزامي إذا انطبق      عنوان البريد اإللكتروني  
  n $-  للصم صاالتاالتجهاز رقم )TDD ( اآللة الكاتبة عن بعد  أو )TTY ( اختياري  
 p $- اختياري        الشخص المندوباسم  
  q $- اختياري      وظيفة الشخص المندوب  
  r $- اختياري        الساعات  
  z $- اختياري       مالحظة عامة   
  اختياري        رابطرمز ال -$ ٤  
  إذا انطبقإلزامي         الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
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٣XX --الوصف المادي، الخ  . 

  
  إلزامي              الوصف المادي  - ٣٠٠

     ]الحقل إلزامي إذا انطبق لملفات الحاسوب[  
  a $- إلزامي               الحجم  
  b $- إلزامي إذا انطبق      المادية األخرىفاصيل الت  
  c $- إلزامي               األبعاد  
  e $- إلزامي إذا انطبق        المصاحبةادةالم  
  f $- إلزامي إذا انطبق        نوع الوحدة  
  g $- إلزامي إذا انطبق              حجم الوحدة  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري       وقت التسجيل  - ٣٠٦

  a $- إلزامي        مدة التشغيل  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري       . الساعات، الخ - ٣٠٧

  a $- إلزامي        الساعات  
  b $- اختياري       معلومات إضافية  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       التتابع الحالي  - ٣١٠

  a $- إلزامي      التتابع الجاري للمطبوع  
  b $- إلزامي إذا انطبق      تاريخ التتابع الجاري للمطبوع  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري      الحقل ورقم التسلسل رابط -$ ٨  

  
  اختياري      تتابع النشر السابق  - ٣٢١

  a $-  إلزامي       لسابقاتتابع المطبوع  
  b $- إلزامي إذا انطبق      تواريخ  تتابع المطبوع السابقة  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       الوسيط المادي  - ٣٤٠

  a $- إلزامي إذا انطبق       أساس المادة والشكل  
  b $- إلزامي إذا انطبق        األبعاد  
  c $- إلزامي إذا انطبق       المواد المضافة للسطح  
  d $- إلزامي إذا انطبق      تقنية تسجيل المعلومات   
  e $- انطبقإلزامي إذا        الدعم   
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  f $-  إلزامي إذا         اإلنتاجمعدل

  انطبق
  h $- إلزامي إذا انطبق       الموقع داخل الوسيط  
  i $- إلزامي إذا انطبق      المواصفات الفنية للوسيط  
   اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 تيارياخ     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
   
  إلزامي إذا انطبق     فضائي   -بيانات المرجع الجيو - ٣٤٢

  a $- إلزامي إذا انطبق        االسم  
  b $- إلزامي إذا انطبق             وحدات البعد أو التمثيل  
  c $- إلزامي إذا انطبق       وضوح خط العرض  
  d $- إلزامي إذا انطبق       وضوح خط الطول  
  e $- إلزامي إذا انطبق     رض المائل أو القياسي المتوازيخط الع   
  f $- إلزامي إذا انطبق       خط الطول المائل  
  g $- إلزامي إذا انطبق    خط طول الزوال المرآزي أو مرآز اإلسقاط   
  h $- إلزامي إذا انطبق    خط عرض أصل اإلسقاط أو مرآز اإلسقاط  
  i $- إذا انطبقإلزامي       التشريق الكاذب   
  j $-  إلزامي إذا انطبق       الكاذبالشمال  
  k $- إلزامي إذا انطبق       عامل المقياس  
  l $- إلزامي إذا انطبق      ارتفاع نقطة التناظر عن السطح  
  m $- إلزامي إذا انطبق       زاوية أزيموثال  
  n $- إلزامي إذا انطبق  بخط طول نقطة المقياس أو خط الطول المستقيم العمودي للقط   
  o $- إلزامي إذا انطبق      رقم الندسات ورقم المسار  
  p $- إلزامي إذا انطبق       محدد المنطقة  
  q $- إلزامي إذا انطبق       اسم المجسم الناقص  
  r $-  إلزامي إذا انطبق       الرئيسنصف المحور  
  s $- إلزامي إذا انطبق        قاسم النسبة  
  t $- إلزامي إذا انطبق       اإليضاح العمودي  
  u $- إلزامي إذا انطبق      طريقة الترميز العمودي  
  v $- إلزامي إذا انطبق    سلم محلي، محلي، أو إسقاط آخر أو الوصف  
  w $- إلزامي إذا انطبق   مرجعية المحلية -المخطط المحلي أو المعلومات الجيو  
  إلزامي إذا انطبق      خدمةالطريقة المرجعية المست -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق      بيانات إحداثيات المخطط   - ٣٤٣

  a $- إلزامي إذا انطبق      طريقة ترميز إحداثيات المخطط  
  b $- انطبقإلزامي إذا        وحدات بعد المخطط  
  c $- إلزامي إذا انطبق      وضوح اإلحداثيات السينية  
  d $- إلزامي إذا انطبق      وضوح اإلحداثيات الرأسية  
  e $- إلزامي إذا انطبق       وضوح األبعاد  
  f $- إلزامي إذا انطبق       وضوح االرتكاز   
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  g $- إلزامي إذا        وحدات االرتكاز

  انطبق
  h $- إلزامي إذا انطبق       الرتكازجهة مصدر ا  
  i $- إلزامي إذا انطبق       بيان الزوال لالرتكاز  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      تنظيم وترتيب المواد   - ٣٥١

  a $- إلزامي إذا انطبق        التنظيم  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الترتيب  
  c $- إلزامي إذا انطبق       المستوى الهرمي  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق      التمثيل البياني الرقمي  - ٣٥٢

  a $- إلزامي إذا انطبق      باشرةالطريقة المرجعية الم  
  b $- إلزامي إذا انطبق        نوع الشئ  
  c $- إلزامي إذا انطبق        عداد األشياء  
  d $- إلزامي إذا انطبق       صفوفعداد ال   
  e $- إلزامي إذا انطبق        عداد األعمدة  
  f $- إلزامي إذا انطبق       العداد العمودي  
  g $-  أو تخطيط مستوى شبكةVPF       إلزامي إذا انطبق  
  i $- إلزامي إذا انطبق      الوصف المرجعي غير المباشر  
  q $- إلزامي إذا انطبق      صيغة الصورة الرقمية  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق     ضبط التصنيف األمني للوثيقة  - ٣٥٥

  a $- اختياري       التصنيف األمني  
  b $- إلزامي إذا انطبق       تعليمات التداول  
  c $- إلزامي إذا انطبق      معلومات األبعاد الخارجية  
  d $- إلزامي إذا انطبق    بيانات تخفيض درجة السرية أو رفع الحظر   
  e $- إلزامي إذا انطبق       نظام التصنيف  
  f $- إلزامي إذا انطبق       رمز الدولة أو المنشأ  
  g $- إلزامي إذا انطبق      تاريخ تخفيض درجة السرية  
  h $- إلزامي إذا انطبق       تاريخ رفع الحظر  
  j $- إلزامي إذا انطبق        السلطة  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       ضبط بث المنشئ  - ٣٥٧

  a $- إلزامي       مصطلح ضبط المنشأ  
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  b $- إلزامي        المنشئةوآالةال  

  c $- إلزامي إذا انطبق       المرخص لهمادةمستلمو الم  
  g $- إلزامي إذا انطبق        قيود أخرى  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  - $٨  

  
  إلزامي إذا انطبق    أو التعيين التسلسلي   / ونشر تواريخ ال - ٣٦٢

  a $- إلزامي     عيين التسلسليأو الت / اريخ النشر ووت  
  z $- اختياري       مصدر المعلومات  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     تسلسل رابط الحقل ورقم ال -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق         السعر التجاري - ٣٦٥

  a $- إلزامي إذا انطبق       رمز نوع السعر  
  b $-  إلزامي إذا انطبق       مقدار السعر  
  c $- إلزامي إذا انطبق        رمز العملة   
  d $- إلزامي إذا انطبق       وحدة التسعير  
  e $- إلزامي إذا انطبق      مالحظة السعر  
  f $-  إلزامي إذا انطبق      السعر ساري من  
  g $-  إلزامي إذا انطبق       إلىالسعر ساري  
  h $-  إلزامي إذا انطبق       ١نسبة الضريبة  
  i $-  إلزامي إذا انطبق       ٢نسبة الضريبة  
  j $- إلزامي إذا انطبق       زو للبلدانرمز اي  
  k $- إلزامي إذا انطبق      لبلدان رمز مارك ل  
  m $-  إلزامي إذا انطبق      تحديد آيان التسعير   
  إلزامي إذا انطبق     مصدر رمز نوع السعر  -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  طبقإلزامي إذا ان      جارية تمعلومات اإلتاحة ال – ٣٦٦

  a $- إلزامي إذا انطبق     تحديد العنوان المضغوط للناشرين  
  b $-  إلزامي إذا انطبق     التاريخ المفصل للمطبوع   
  c $-  إلزامي إذا انطبق      رمز حالة اإلتاحة  
  d $-  إلزامي إذا انطبق     تاريخ اإلتاحة التالية المتوقعة  
  e $-  قإلزامي إذا انطب       المالحظة  
  f $-  إلزامي إذا انطبق      فئة الخصم للناشرين  
  g $-  إلزامي إذا انطبق      تاريخ نفاد الطبعة  
  j $- إلزامي إذا انطبق       زو للبلدانيرمز ا  
  k $-  إلزامي إذا انطبق      رمز مارك للبلدان  
  m $-  إلزامي إذا انطبق       وآالةالتحديد  
  إلزامي إذا انطبق     احة مصدر رمز حالة اإلت -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 إلزامي إذا انطبق     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
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 -- ٤XX بيانات السالسل 

  
  إلزامي إذا انطبق     مدخل إضافيالعنوان  / ان السلسلةبي - ٤٤٠

  a $- إلزامي        العنوان  
  n $-  إلزامي إذا انطبق       عملقسم من ال/ رقم الجزء  
  p $-  إلزامي إذا انطبق       قسم من العمل/ عنوان الجزء  
  v $-  إلزامي إذا انطبق      التسلسليعيين الت /رقم المجلد  
  x $- إلزامي إذا انطبق      الرقم الدولي المعياري للدوريات  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     م التسلسل رابط الحقل ورق -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       بيان السلسلة  - ٤٩٠

  a $- إلزامي        بيان السلسلة  
  l $-  إلزامي إذا انطبق       مكتبة الكونجرسطلبرقم  
  v $- إلزامي إذا انطبق       التسلسليعيينالت / رقم المجلد  
  x $- ي إذا انطبقإلزام     لدولي المعياري للدوريات الرقم ا  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

 
  

٥XX –المالحظات  
  

  اختياري       مالحظة عامة  - ٥٠٠
  a $- إلزامي       مالحظة عامة  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  ذا انطبقإلزامي إ      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري       ' مع'مالحظة  - ٥٠١

  a $-  إلزامي        'مع'مالحظة  
  إلزامي إذا انطبق      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     بط الحقل ورقم التسلسل را -$ ٨  

  
  اختياري      إلزاميمالحظة أطروحة  - ٥٠٢

  a $-   اختياري       أطروحةمالحظة   
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      . رافية، الخجمالحظة ببليو - ٥٠٤



٣١ الفهرس العربي الموحد مرآز                                                                                          
  a $-  إلزامي      .رافية، الخبليوجبمالحظة  

  b $- اختياري       عدد المراجع  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري       صاغةمالحظة المحتويات الم - ٥٠٥

  a $- إلزامي إذا انطبق     المصاغة  مالحظة المحتويات  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  r $- إلزامي إذا انطبق       بيان المسؤولية  
  t $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  u $- مورد الموحد محدد ال)URI(      اختياري  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري       اإلتاحةمالحظة قيود  - ٥٠٦

  a $- إلزامي        قيود اإلتاحة  
  b $- إلزامي إذا انطبق        السلطة  
  c $- إلزامي إذا انطبق      ترتيبات اإلتاحة المادية  
  d $- إلزامي إذا انطبق      المستفيدون المرخص لهم  
  e $- إلزامي إذا انطبق        الترخيص  
  u $- حدد المورد الموحد م)URI(      اختياري  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
   إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     مالحظة مقياس الرسم للمادة البيانية  - ٥٠٧

  a $- إلزامي إذا انطبق      مقياس الرسملمالحظة الجزء التمثيلي  
  b $- إلزامي إذا انطبق      بيانات أخرى لمقياس الرسم  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       بداعإلا / اإلنتاجمالحظة مسؤولية  - ٥٠٨

  a $-  إلزامي     اإلبداع/ مسؤولية اإلنتاج مالحظة بيان  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     المراجع  /مالحظة االستشهاد  - ٥١٠

  a $- إلزامي        اسم المصدر  
  b $- إلزامي إذا انطبق      التغطية الزمنية المصدر  
  c $- إلزامي إذا انطبق       ع في المصدرالموق  
  x $- إلزامي إذا انطبق     لرقم الدولي المعياري للدوريات ا  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
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إلزامي إذا         الربط -$ ٦  

  انطبق
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  بقإلزامي إذا انط      المؤدي أومالحظة المشارك  - ٥١١

  a $-  إلزامي      المؤدي/ لمشارك امالحظة  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     مالحظة نوع التقرير والفترة المغطاة  - ٥١٣

  a $- إلزامي        نوع التقرير  
  b $- إلزامي إذا انطبق       الفترة المغطاة  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      جودة البيانات   مالحظة - ٥١٤

  a $- إلزامي إذا انطبق       تقرير دقة المعامل  
  b $- إلزامي إذا انطبق       قيمة دقة المعامل  
  c $- نطبقإلزامي إذا ا       إيضاح دقة المعامل  
  d $- إلزامي إذا انطبق       تقرير الثبات المنطقي  
  e $- إلزامي إذا انطبق       تقرير االآتمال  
  f $- إلزامي إذا انطبق      تقرير دقة الموقع األفقي  
  g $- إلزامي إذا انطبق       قيمة دقة الموقع األفقي  
  h $- إلزامي إذا انطبق      إيضاح دقة الموقع األفقي  
  i $-  إلزامي إذا انطبق      العموديتقرير دقة الموقع  
  j $-  إلزامي إذا انطبق      العموديتقرير دقة الموقع  
  k $-  إلزامي إذا انطبق      العموديإيضاح دقة الموقع  
  m $- إلزامي إذا انطبق       غطاء السحب   
  u $- لمورد الموحد محدد ا)URI(      اختياري  
  z $- اختياري       حظةعرض مال   
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق     مالحظة خصوصيات الترقيم  - ٥١٥

  a $- إلزامي     الترقيم مالحظة خصوصيات  
   إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري      رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  

  
  اختياري    مالحظة نوع البيانات أو ملف الحاسوب  - ٥١٦

     a $- إلزامي      أو مالحظة البياناتوبنوع ملف الحاس  
   إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
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    وقت ومكان الحدث   / مالحظة تاريخ - ٥١٨

  اختياري 
  a $-  إلزامي    وقت ومكان الحدث/ مالحظة بيانات تاريخ  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري       . الملخص، الخ - ٥٢٠

  a $- إلزامي       .مالحظة ملخص، الخ  
  b $- اختياري      ة الملخصامتداد لمالحظ  
  u $- مورد الموحد محدد ال)URI(      اختياري   
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     مالحظة الجمهور المستهدف   - ٥٢١

  a $- إلزامي      مالحظة الجمهور المستهدف  
  b $- إلزامي إذا انطبق        المصدر  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      مالحظة التغطية الجغرافية  - ٥٢٢

  a $- إلزامي       التغطية الجغرافيةمالحظة  
  إلزامي إذا انطبق        طالرب -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري    مالحظة االستشهاد المفضل للمواد الموصوفة   - ٥٢٤

  a $- إلزامي    اد الموصوفةومالحظة االستشهاد المفضل للم  
   إلزامي إذا انطبق      مصدر الخطة المستخدمة -$ ٢  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       مالحظة ملحق   - ٥٢٥

  a $- إلزامي       مالحظة ملحق  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     معلومات البرنامج الدراسي  ةمالحظ - ٥٢٦

  a $- إلزامي         البرنامجاسم  
  b $- إلزامي إذا انطبق       مستوى االهتمام  
  c $- إلزامي إذا انطبق       المستوى القرائي  
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  d $- إلزامي إذا        عالمة أهمية العنوان

  انطبق
  i $- اختياري        عرض نص  
  x $-  اختياري       عامةمالحظة غير  
  z $- اختياري       مالحظة عامة  
  اختياري      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      المتاح  اإلضافيمالحظة الشكل المادي  - ٥٣٠

  a $- إلزامي    مالحظة الشكل المادي اإلضافي المتاح  
  b $-  إلزامي إذا انطبق       اإلتاحةمصدر   
  c $-  إلزامي إذا انطبق       اإلتاحةشروط  
  d $- إلزامي إذا انطبق        رقم الطلب  
  u $- مورد الموحد محدد ال)URI(      اختياري  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        طالرب -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
   إلزامي إذا انطبق      مالحظة إعادة اإلنتاج  - ٥٣٣

  a $- إلزامي       نوع االستنساخ  
  b $- إلزامي       مكان االستنساخ  
  c $- إلزامي إذا انطبق       عن االستنساخالمسئولة وآالةال  
  d $- إلزامي إذا انطبق       خ االستنساختاري  
  e $- إلزامي إذا انطبق      الوصف المادي للمستنسخات  
  f $- إلزامي إذا انطبق      بيان السلسلة لالستنساخ  
  m $- إلزامي إذا انطبق    لإلصدارات المستنسخةتسلسلي العيينأو الت/تواريخ وال  
  n $- اختياري      مالحظة بخصوص االستنساخ  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     عناصر بيانات ثابتة الطول لالستنساخ -$ ٧  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
إلزامي إذا       مالحظة اإلصدارة األصلية   - ٥٣٤
  انطبق

  a $-  إذا انطبقإلزامي       لألصلالرئيسالمدخل   
  b $- إلزامي إذا انطبق       بيان الطبعة لألصل   
  c $-  ،إلزامي إذا انطبق      لألصل.  الخالنشر،  التوزيع  
  e $-  ،اختياري      .الخالوصف المادي لألصل  
  f $- إلزامي إذا انطبق       بيان السلسلة لألصل  
  k $- بقإلزامي إذا انط      العنوان المفتاحي لألصل  
  l $- اختياري        موقع األصل  
  m $-  إلزامي إذا انطبق       للمادةالمحددةالتفاصيل   
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  n $- اختياري       مالحظة عن األصل  

  p $- إلزامي       عبارة تقديمية  
  t $- إلزامي إذا انطبق       بيان العنوان لألصل  
  x $- ا انطبقإلزامي إذ     لدولي المعياري للدوريات الرقم ا  
  z $- اختياري      الرقم الدولي المعياري للكتب  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     المكررات  /مالحظة موقع األصول  - ٥٣٥

  a $- إلزامي        المالك  
  b $- إلزامي إذا انطبق       العنوان البريدي  
  c $- إلزامي إذا انطبق        البلد  
  d $-  اختياري       عن بعداالتصالعنوان  
  g $- اختياري       رمز موقع المستودع  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      مالحظة معلومات التمويل  - ٥٣٦

  a $- اختياري        نص المالحظة  
  b $- إلزامي إذا انطبق        رقم العقد  
  c $- إلزامي إذا انطبق        رقم القرض  
  d $- إلزامي إذا انطبق        رقم محدد  
  e $- إلزامي إذا انطبق      رقم عنصر من البرنامج   
  f $- إلزامي إذا انطبق       رقم المشروع  
  g $- إلزامي إذا انطبق        رقم المهمة  
  h $- إلزامي إذا انطبق      رقم الوحدة أو فريق العمل  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      مالحظة تفاصيل  النظام   - ٥٣٨

  a $-  إلزامي     لنظام امالحظة تفاصيل   
  i $- إلزامي إذا انطبق       نص العرض  
  u $-الموحد لمورد  محدد ا)URI(     إلزامي إذا انطبق  
  إلزامي إذا انطبق        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري    مالحظة شروط االستخدام واالستنساخ   - ٥٤٠

  a $- إلزامي      قيود االستخدام واالستنساخ  
  b $- اختياري        السلطة  
  c $- إلزامي إذا انطبق       مصدر السلطة  
  d $- إلزامي إذا انطبق      المستفيدون المصرح لهم  
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  u $- مورد الموحد محدد ال)URI(      اختياري  

   اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق      هيئة التي ينطبق عليها الحقلال -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     مالحظة المصدر المباشر للتزويد  - ٥٤١

  a $- إلزامي إذا انطبق       مصدر التزويد  
  b $- بقإلزامي إذا انط        العنوان  
  c $- إلزامي إذا انطبق   طريقة التزويد  
  d $- إلزامي إذا انطبق       تاريخ التزويد  
  e $- إلزامي إذا انطبق       رقم الوصول  
  f $- إلزامي إذا انطبق        المالك  
  h $- اختياري        سعر الطلب  
  n $- إلزامي إذا انطبق        المدى  
  o $- مي إذا انطبقإلزا        نوع الوحدة   
   اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     قع مواد أرشيفية أخرى  امالحظة مو - ٥٤٤

  a $- إلزامي        الحافظ  
  b $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  c $- اختياري        البلد  
  d $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  e $- اختياري      سجل الملكية أو المصدر   
  n $- اختياري        مالحظة  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     بط الحقل ورقم التسلسل را -$ ٨  

  
  اختياري     تاريخية  السيرية  أو البيانات ال - ٥٤٥

  a $-  إلزامي       أو تاريخيةسيريةمالحظة  
  b $- اختياري       امتداد المالحظة   
  u $- مورد الموحد محدد ال)URI(      اختياري  
   إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     ط الحقل ورقم التسلسل راب -$ ٨  

  
  اختياري       مالحظة اللغة   - ٥٤٦

  a $- إلزامي       مالحظة اللغة  
  b $- اختياري      ءفبالألا رمز المعلومات أو  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
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إلزامي إذا         الربط -$ ٦  

  انطبق
 ياختيار     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق     العنوان السابق غموض مالحظة  - ٥٤٧

  a $- إلزامي      العنوان السابق  غموضمالحظة  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق      مالحظة الهيئة الناشرة   - ٥٥٠

  a $- إلزامي       لناشرةالهيئة ا مالحظة  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     مالحظة معلومات الكيان والخاصية  - ٥٥٢

  a $- إلزامي إذا انطبق       عنوان نوع الوحدة  
  b $- إلزامي إذا انطبق      تعريف نوع الوحدة والمصدر  
  c $- إلزامي إذا انطبق       نوان المعاملع  
  d $- إلزامي إذا انطبق      تعريف المعامل والمصدر  
  e $- إلزامي إذا انطبق       ذآر قيمة النطاق  
  f $- إلزامي إذا انطبق     تعريف قيمة الميدان المذآور والمصدر  
  g $- إلزامي إذا انطبق      المدى األدنى واألقصى للنطاق  
  h $- إلزامي إذا انطبق       سم الرمز والمصدرا  
  i $- إلزامي إذا انطبق       نطاق غير معلن  
  j $- إلزامي إذا انطبق      وحدات قياس المعامل واإليضاح  
  k $-  إلزامي إذا انطبق     النهاية لقيم المعامل/ تاريخ البداية  
  l $- إلزامي إذا انطبق       دقة قيمة المعامل  
  m $- إلزامي إذا انطبق      يضاح دقة قيمة المعاملإ  
  n $- إلزامي إذا انطبق       تواتر قياس المعامل  
  o $- إلزامي إذا انطبق      نظرة على المعامل والوحدة  
  p $- إلزامي إذا انطبق    تفاصيل االستشهاد المتعلق بالمعامل والوحدة  
  u $- مورد الموحد محدد ال)URI(      اختياري  
  z $- اختياري       عرض مالحظة  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     التقصي معينات/ مالحظة الكشاف التراآمي  - ٥٥٥

  a $-  إلزامي إذا انطبق    التقصي معينات/ مالحظة الكشاف التراآمي   
  b $-  إلزامي إذا انطبق       اإلتاحةمصدر  
  c $- إلزامي إذا انطبق       درجة الضبط  
  d $- إلزامي إذا انطبق       المرجع الببليوجرافي  
  u $- مورد الموحد محدد ال)URI(      اختياري  
   اختياري        مواد محددة -$ ٣  
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إلزامي إذا         الربط -$ ٦  

  انطبق
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      مالحظة معلومات  التوثيق  - ٥٥٦

  a $- إلزامي      مالحظة معلومات التوثيق  
  z $- إلزامي إذا انطبق     م الدولي المعياري للكتب الرق  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      لكية تاريخ الوصاية والم - ٥٦١

  a $- إلزامي        سجل الملكية  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق             الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     إلصدارات  مالحظة تحديد النسخ وا - ٥٦٢

  a $- إلزامي إذا انطبق       عالمات تعريفية  
  b $- إلزامي إذا انطبق       تعريف النسخة  
  c $- إلزامي إذا انطبق       تحديد اإلصدارة   
  d $-  إلزامي إذا انطبق      واإلجازةالقراءة والسماع  
  e $- إلزامي إذا انطبق        عدد النسخ  
  اختياري        د محددةموا -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري       معلومات التجليد  - ٥٦٣

  a $- إلزامي       مالحظة التجليد  
  u $- مورد الموحدمحدد ال) URI(      اختياري  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     مالحظة خصائص ملف الحالة  - ٥٦٥

  a $-  إلزامي      متغيراتال/ الحاالت عدد  
  b $- إلزامي إذا انطبق        اسم متغير  
  c $- إلزامي إذا انطبق       وحدة التحليل  
  d $- اختياري       مجتمع البيانات  
  e $- اختياري       رمز أو خطة الترتيب  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
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إلزامي إذا         الربط -$ ٦  

  انطبق
 اختياري     لحقل ورقم التسلسل رابط ا -$ ٨  

  
  اختياري       مالحظة المنهجية  - ٥٦٧

  a $- إلزامي       مالحظة المنهجية  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
   
  إلزامي إذا انطبق     المدخل الموصل غموض مالحظة  - ٥٨٠

  a $- إلزامي      المدخل الموصلمالحظة غموض  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري    مالحظة مطبوعات عن المواد الموصوفة   - ٥٨١

  a $-  إلزامي       المواد الموصوفة عنطبوعاتممالحظة  
  z $- ي إذا انطبقإلزام      الرقم الدولي المعياري للكتب  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري        إجراءمالحظة  - ٥٨٣

  a $- إلزامي إذا انطبق        اإلجراء  
  b $- إلزامي إذا انطبق       محدد اإلجراء  
  c $-  إلزامي إذا انطبق       اإلجراءتاريخ / وقت  
  d $-  إلزامي إذا انطبق       اإلجراءفترة  
  e $-  إلزامي إذا انطبق       اإلجراءطوارئ  
  f $- إلزامي إذا انطبق        التفويض  
  h $- إلزامي إذا انطبق        السلطة  
  i $-  إلزامي إذا انطبق       اإلجراءطريقة  
  j $-  إلزامي إذا انطبق       اإلجراءموقع   
  k $-  إلزامي إذا انطبق       اإلجراءوآيل  
  l $- إلزامي إذا انطبق        الحالة  
  n $- إلزامي إذا انطبق        المدى  
  o $- إلزامي إذا انطبق        نوع الوحدة  
  u $- مورد الموحد محدد ال)URI(      اختياري  
  x $- إذا انطبقإلزامي        مالحظة غير عامة  
  z $- إلزامي إذا انطبق       مالحظة عامة  
  اختياري       مصدر المصطلح -$ ٢  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
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  اختياري     مالحظة تراآمية وتكرارية االستخدام  - ٥٨٤

  a $- إلزامي إذا انطبق        معدل التراآم  
  b $- إلزامي إذا انطبق       تكرارية االستخدام  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
   إذا انطبقإلزامي        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      مالحظة المعارض  - ٥٨٥

  a $-  إلزامي       معارضالمالحظة  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري       مالحظة الجوائز  - ٥٨٦

  a $-  إلزامي       جوائزالمالحظة  
   اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

 
  

  ٦XX - الوصول الموضوعية  
  

  إلزامي إذا انطبق     ي شخصاسم -- المدخل اإلضافي بالموضوع - ٦٠٠
  a $- إلزامي       االسم الشخصي  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الترقيم  
  c $-  إلزامي إذا انطبق    المصاحبة لالسماأللقاب والكلمات األخرى  
  d $- إلزامي إذا انطبق      التواريخ المصاحبة لالسم  
  e $- اختياري       ابطرالح مصطلال  
  f $-  إلزامي إذا انطبق       تاريخ العمل  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  h $- اختياري        الوسيط  
  j $- اختياري         النسبقيدم  
  k $-  إلزامي إذا انطبق      الرأس الفرعي الشكلي  
  l $- قإلزامي إذا انطب        لغة العمل  
  m $- إلزامي إذا انطبق      لموسيقيوسيط األداء ل  
  n $-  إلزامي إذا انطبق      قسم من العملال / رقم الجزء  
  o $- إلزامي إذا انطبق       بيان التوزيع الموسيقي  
  p $- إلزامي إذا انطبق     قسم من العمل الفكريال / جزءاسم ال  
  q $- إذا انطبقإلزامي       لالسم لشكل األآملا   
  r $-  إلزامي إذا انطبق      المفتاح للموسيقى  
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  s $- إلزامي إذا         اإلصدار

  انطبق
  t $- إلزامي إذا انطبق        عنوان العمل  
  u $- اختياري        االنتساب  
  v $- إلزامي إذا انطبق      يالتقسيم الفرعي الشكل  
  x $- إذا انطبقإلزامي       التقسيم الفرعي العام   
  y $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الزمني  
  z $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الجغرافي  
  إلزامي إذا انطبق      مصدر المدخل أو المصطلح -$ ٢  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  اختياري        رابطرمز ال -$ ٤  
  ا انطبقإلزامي إذ        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق     اسم هيئة  -- المدخل اإلضافي بالموضوع - ٦١٠

  a $-  إلزامي    آعنصر مدخل لطةلس ااسماسم الهيئة أو  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الهيئة التابعة  
  c $-  إلزامي إذا انطبق        الملتقىمكان  
  d $- إلزامي إذا انطبق       أو توقيع المعاهدةالملتقى تاريخ  
  e $- اختياري       ابطرالمصطلح ال  
  f $-  إلزامي إذا انطبق       تاريخ العمل  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  h $- اختياري        الوسيط    
  k $-  طبقإلزامي إذا ان      الرأس الفرعي الشكلي  
  l $- إلزامي إذا انطبق        لغة العمل  
  m $- إلزامي إذا انطبق      لموسيقيوسيط األداء ل   
  n $-  إلزامي إذا انطبق      الملتقى/  القسم  /رقم الجزء  
  o $- إلزامي إذا انطبق       بيان التوزيع الموسيقي  
  p $- نطبقإلزامي إذا ا     قسم من العمل الفكري / عنوان جزء  
  r $- إلزامي إذا انطبق       للموسيقى -المفتاح  
  s $- إلزامي إذا انطبق        اإلصدار  
  t $-  إلزامي إذا انطبق       عنوان العمل  
  u $- اختياري        االنتساب  
  v $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الشكلي  
  x $- انطبقإلزامي إذا        التقسيم الفرعي العام  
  y $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الزمني  
  z $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الجغرافي  
  إلزامي إذا انطبق      مصدر المدخل أو المصطلح -$ ٢  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  اختياري        رابط رمز ال-$ ٤  
  بقإلزامي إذا انط        الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  
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إلزامي إذا     اسم ملتقى   -- المدخل اإلضافي بالموضوع - ٦١١

  انطبق
  a $-  إلزامي      آعنصر مدخلسلطة الاسم أو الملتقىاسم  
  c $-  إلزامي إذا انطبق        الملتقىمكان  
  d $- إلزامي إذا انطبق       تاريخ الملتقى  
  e$ - إلزامي إذا انطبق       الوحدة الفرعية  
  f $-  إلزامي إذا انطبق       تاريخ العمل  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  h $- اختياري        الوسيط   
  k $-  إلزامي إذا انطبق      الرأس الفرعي الشكلي  
  l $-  إلزامي إذا انطبق       لغة العمل   
  n $-  إلزامي إذا انطبق      الملتقى/ القسم / الجزء رقم  
  p $-  إلزامي إذا انطبق     قسم من العمل / عنوان الجزء  
  q $- إلزامي إذا انطبق       السلطةاسم تابع الملتقى اسم  
  s $- إلزامي إذا انطبق        اإلصدار  
  t $-  إلزامي إذا انطبق       عنوان العمل  
  u $- اختياري        االنتساب  
  v $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الشكلي  
  x $- إلزامي إذا انطبق       التقسيم الفرعي العام  
  y $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الزمني  
  z $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الجغرافي  
  ا انطبقإلزامي إذ      مصدر المدخل أو المصطلح -$ ٢  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  اختياري        رابطرمز ال -$ ٤  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق    عنوان موحد  -- المدخل اإلضافي بالموضوع - ٦٣٠

  a $- إلزامي       العنوان الموحد  
  d $- إلزامي إذا انطبق        المعاهدةتوقيع تاريخ 
 e $- اختياري      ابطرالمصطلح ال  
  f $- إلزامي إذا انطبق       لعمل تاريخ ا  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  h $- اختياري        الوسيط  
  k $-  إلزامي إذا انطبق      الرأس الفرعي الشكلي  
  l $- إلزامي إذا انطبق       ل لغة العم  
  m $- إلزامي إذا انطبق      لموسيقيوسيط األداء ل  
  n $-  إلزامي إذا انطبق     قسم من العمل  / رقم الجزء  
  o $- إلزامي إذا انطبق       بيان التوزيع الموسيقي  
  p $- إلزامي إذا انطبق     قسم من العمل الفكري / عنوان جزء  
  r $- إلزامي إذا انطبق       موسيقىلل -المفتاح  
  s $- إلزامي إذا انطبق        اإلصدار  
  t $- إلزامي إذا انطبق       عنوان العمل  
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  v $- إلزامي إذا       التقسيم الفرعي الشكلي

   انطبق
  x $- إلزامي إذا انطبق       التقسيم الفرعي العام  
  y $- طبقإلزامي إذا ان      التقسيم الفرعي الزمني  
  z $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الجغرافي  
  إلزامي إذا انطبق      مصدر المدخل أو المصطلح -$ ٢  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  اختياري              رمز الرابط -$ ٤  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
إلزامي إذا     مصطلح زمني   -- المدخل اإلضافي بالموضوع - ٦٤٨
   انطبق

  a $- إلزامي       المصطلح الزمني  
  v $- إلزامي إذا انطبق       شكل المدخل الفرعي  
  x $- إلزامي إذا انطبق       التقسيم الفرعي العام  
  y $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الزمني  
  z $-  إلزامي إذا انطبق      الفرعي الجغرافيالتقسيم   
  إلزامي إذا انطبق      مصدر المدخل أو المصطلح -$ ٢  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  مي إذا انطبقإلزا   مصطلح موضوعي   -- المدخل اإلضافي بالموضوع - ٦٥٠

  a $-  إلزامي     جغرافي آعنصر مدخلاسممصطلح موضوعي أو  
  b $-  إلزامي إذا انطبق    جغرافي آعنصر مدخلالسممصطلح موضوعي تابع  
  c $- إلزامي إذا انطبق        مكان الحدث  
  d $- إلزامي إذا انطبق       تاريخ النشاط  
  e $- طبقإلزامي إذا ان       ابطرالمصطلح ال  
  v $- إلزامي إذا انطبق       شكل المدخل الفرعي  
  x $- إلزامي إذا انطبق       التقسيم الفرعي العام  
  y $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الزمني  
  z $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الجغرافي  
  إلزامي إذا انطبق      مصدر المدخل أو المصطلح -$ ٢  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري              رمز الرابط -$ ٤  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق     جغرافي اسم  -- المدخل اإلضافي بالموضوع - ٦٥١

  a $- إلزامي        الجغرافياالسم  
  e $-اختياري            لرابط المصطلح ا  
  v $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الشكلي  
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  x $- إلزامي إذا        التقسيم الفرعي العام

  انطبق
  y $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الزمني  
  z $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الجغرافي  
  لزامي إذا انطبقإ      مصدر المدخل أو المصطلح -$ ٢  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  اختياري              رمز الرابط -$ ٤  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق     غير مقيد  -- مصطلح تكشيفي - ٦٥٣

  a $- إلزامي       مصطلح غير مقيد  
  إلزامي إذا انطبق        طالرب -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق    مصطلح وجهي   -- المدخل اإلضافي بالموضوع - ٦٥٤

  a $- إلزامي إذا انطبق       المصطلح األساسي  
  b $- إلزامي إذا انطبق      المصطلح غير األساسي  
  c $- إلزامي       الهرميةالعالقة / تحديد الوجه  
  e $-اختياري             المصطلح الرابط  
  v $- إلزامي إذا انطبق       شكل المدخل الفرعي  
  y $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الزمني   
  z $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الجغرافي   
  اختياري      مصدر المدخل أو المصطلح -$ ٢  
  اختياري        اد محددةمو -$ ٣  
  اختياري              رمز الرابط -$ ٤  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     شكل / نوع -- المصطلح التكشيفي - ٦٥٥

  a $- إلزامي    الشكل أو المصطلح األساسي / بيانات النوع  
  b $- إلزامي       األساسيالمصطلح غير  
  c $- إلزامي      العالقة الهرمية / تحديد الوجه  
  v $- إلزامي إذا انطبق       شكل المدخل الفرعي  
  x $- إلزامي إذا انطبق       التقسيم الفرعي العام  
  y $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الزمني  
  z $- ي إذا انطبقإلزام      التقسيم الفرعي الجغرافي  
  إلزامي إذا انطبق       مصدر المصطلح -$ ٢  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
   اختياري      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
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  رياختيا      مهنة --المصطلح التكشيفي - ٦٥٦

  a $- إلزامي        المهنة  
  k $- إلزامي إذا انطبق        الشكل  
  v $- إلزامي إذا انطبق       شكل المدخل الفرعي  
  x $- إلزامي إذا انطبق       التقسيم الفرعي العام  
  y $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الزمني  
  z $- ذا انطبقإلزامي إ      التقسيم الفرعي الجغرافي  
   اختياري       مصدر المصطلح -$ ٢  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      وظيفة --المصطلح التكشيفي - ٦٥٧

  a $- إلزامي        ةالوظيف  
  v $- إلزامي إذا انطبق       شكل المدخل الفرعي  
  x $- إلزامي إذا انطبق       التقسيم الفرعي العام  
  y $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الزمني   
  z $- إلزامي إذا انطبق      التقسيم الفرعي الجغرافي  
  اختياري       مصدر المصطلح -$ ٢  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  لزامي إذا انطبقإ        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      هدف منهاجي --مصطلح تكشيفي - ٦٥٨

  a $- إلزامي      الهدف األساسي للمنهج الدراسي  
  b $- إلزامي إذا انطبق      الهدف الفرعي للمنهج الدراسي  
  c $- إلزامي إذا انطبق       رمز المنهج الدراسي  
  d $- إلزامي إذا انطبق       عامل االرتباط  
  اختياري      مصدر المصطلح أو الرمز -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

 
   إلزامي إذا انطبق    مكان هرمي اسم  --  المدخل اإلضافي بالموضوع- ٦٦٢

  a $- إلزامي      ألآبرالبلد أو الكيان ا  
  b $- إلزامي إذا انطبق     السلطة السياسية األولى ترتيبا  
  c $- إلزامي إذا انطبق     السلطة السياسية المتوسطة  
  d $- إلزامي إذا انطبق        المدينة  
  e $- اختياري       المصطلح الرابط  
  f $- إلزامي إذا انطبق       القسم الفرعي للمدينة  
  g $- إلزامي إذا انطبق      ليس سلطة ومعلم جغرافي آخرإقليم 
 h $- إلزامي إذا انطبق       منطقة خارج األرض  
  إلزامي إذا انطبق      المصطلحالرأس أو  مصدر -$ ٢  
  اختياري       بط االررمز  -$ ٤  
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إلزامي إذا         الربط -$ ٦  

  انطبق
 رياختيا      رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  

 
  

٧XX - والرابطة المداخل اإلضافية 
  

  إلزامي إذا انطبق      اسم شخصي  --المدخل اإلضافي - ٧٠٠
  a $- إلزامي       االسم الشخصي  
  b $- إلزامي إذا انطبق        ترقيمال  
  c $-  إلزامي إذا انطبق   المصاحبة لالسم األلقاب والكلمات األخرى  
  d $- إلزامي إذا انطبق      مالتواريخ المصاحبة لالس   
  e $- اختياري       ابطرالمصطلح ال  
  f $- إلزامي إذا انطبق        تاريخ العمل  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  h $- اختياري        الوسيط  
  j $-اختياري        النسب  مقيد  
  k $-  إلزامي إذا انطبق      الرأس الفرعي الشكلي  
  l $-  إلزامي إذا انطبق       لغة العمل   
  m $- إلزامي إذا انطبق      لموسيقيوسيط األداء ل  
  n $-  إلزامي إذا انطبق       قسم من العملال/ رقم الجزء  
  o $- إلزامي إذا انطبق       بيان التوزيع الموسيقي  
  p $- إلزامي إذا انطبق       قسم من العملال/  الجزء اسم  
  q $- إلزامي إذا انطبق       لالسم لشكل األآملا  
  r $-  إلزامي إذا انطبق      المفتاح للموسيقى  
  s $- إلزامي إذا انطبق        اإلصدار  
  t $-  إلزامي إذا انطبق       عنوان العمل  
  u $- اختياري        االنتساب  
  x $- اختياري      الرقم المعياري الدولي للدوريات  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  اختياري        رابطرمز ال -$ ٤  
  إلزامي إذا انطبق      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       اسم هيئة  --إضافيالمدخل  - ٧١٠

  a $-  إلزامي      آعنصر مدخل السلطةاسماسم الهيئة أو  
  b $- إلزامي إذا انطبق       الوحدة الفرعية  
  c $-  إلزامي إذا انطبق        الملتقىمكان  
  d $- إلزامي إذا انطبق      تاريخ الملتقى أو توقيع المعاهدة  
  e $- اختياري       ابطرالمصطلح ال  
  f $-  زامي إذا انطبقإل       تاريخ العمل  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
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  h $- اختياري        الوسيط  

  k $-  إلزامي إذا انطبق      الرأس الفرعي الشكلي  
  l $-  إلزامي إذا انطبق       لغة العمل  
  m $- إلزامي إذا انطبق      وسيط األداء للموسيقى  
  n $-  إلزامي إذا انطبق      قىالملت/ القسم / رقم الجزء  
  o $- إلزامي إذا انطبق       بيان التوزيع الموسيقي  
  p $-  إلزامي إذا انطبق       قسم من العمل/ عنوان الجزء  
  r $-  إلزامي إذا انطبق      المفتاح للموسيقى  
  s $- إلزامي إذا انطبق        اإلصدار  
  t $-  قإلزامي إذا انطب       عنوان العمل  
  u $- اختياري        االنتساب   
  x $- اختياري      الرقم الدولي المعياري للدوريات  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  اختياري        الرابطرمز  -$ ٤  
  إلزامي إذا انطبق      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
   إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     قل ورقم التسلسل رابط الح -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق              اسم ملتقى --المدخل اإلضافي - ٧١١

  a $-  إلزامي    آعنصر مدخل لطة الساسم أو الملتقىاسم  
  c $- إلزامي إذا انطبق        مكان الملتقى  
  d $- إلزامي إذا انطبق       تاريخ الملتقى  
  e $- إلزامي إذا انطبق       الوحدة التابعة  
  f $-  إلزامي إذا انطبق       تاريخ العمل  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  h $- اختياري        الوسيط  
  k $-  إلزامي إذا انطبق      الرأس الفرعي الشكلي  
  l $-  إلزامي إذا انطبق       لغة العمل  
  n $-  إلزامي إذا انطبق      الملتقى/ القسم / رقم الجزء  
  p $-  إلزامي إذا انطبق     قسم من العمل / عنوان الجزء  
  q $- إلزامي إذا انطبق       السلطةاسمتابعًا  الملتقى اسم  
  s $- إلزامي إذا انطبق        اإلصدار  
  t $- إلزامي إذا انطبق       عنوان العمل الفكري  
  u $- اختياري        االنتساب  
  x $- اختياري      الرقم الدولي المعياري للدوريات  
   اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  اختياري        رابطرمز ال -$ ٤  
  إلزامي إذا انطبق      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
      
  إلزامي إذا انطبق      غير مقيد  اسم--المدخل اإلضافي - ٧٢٠

  a $- إلزامي        االسم  
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  e $- اختياري       ابطرالمصطلح ال  

  اختياري        رابطرمز ال -$ ٤  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق      موحد  عنوان--المدخل اإلضافي - ٧٣٠

  a $- إلزامي       العنوان الموحد  
  d $- إلزامي إذا انطبق       تاريخ توقيع المعاهدة  
  f $-  إلزامي إذا انطبق       تاريخ العمل  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  h $- اختياري        الوسيط  
  k $-  إلزامي إذا انطبق      الرأس الفرعي الشكلي  
  l $-  إلزامي إذا انطبق       لغة العمل   
  m $- إلزامي إذا انطبق      وسيط األداء للموسيقى  
  n $-  إلزامي إذا انطبق       قسم من العمل/ جزء الرقم  
  o $- إلزامي إذا انطبق       بيان التوزيع الموسيقي  
  p $-  امي إذا انطبقإلز       قسم من العمل/ عنوان الجزء  
  r $-  إلزامي إذا انطبق      المفتاح للموسيقى  
  s $- إلزامي إذا انطبق               اإلصدار  
  t $-  إلزامي إذا انطبق       عنوان العمل  
  x $- اختياري      الرقم الدولي المعياري للدوريات   
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق      يها الحقلالهيئة التي ينطبق عل -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق   عنوان تحليلي / مرتبط غير مقيد -- المدخل اإلضافي - ٧٤٠

  a $-  إلزامي     الرابط غير مقيد/ عنوان التحليلي  
  h $- ختياريا        الوسيط  
  n $-  إلزامي إذا انطبق       قسم العمل/ رقم الجزء  
  p $-  إلزامي إذا انطبق       قسم من العمل/ عنوان الجزء  
  إلزامي إذا انطبق      الهيئة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      اسم مكان هرمي --المدخل اإلضافي - ٧٥٢

  a $-  إلزامي      أو الكيان األآبرالبلد  
  b $- إلزامي إذا انطبق     السلطة السياسية األولى ترتيبا  
  c $- إلزامي إذا انطبق     السلطة السياسية المتوسطة  
  d $- إلزامي إذا انطبق        المدينة 
 f $- إلزامي إذا انطبق       دينةالقسم الفرعي للم 
  g $- إلزامي إذا انطبق     إقليم ومعلم جغرافي آخر  
  h $- إلزامي إذا انطبق       منطقة خارج األرض  
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إلزامي إذا      المصطلح الرأس أو  مصدر -$ ٢  

  انطبق
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
    
  اختياري    تفاصيل وصول النظام إلى ملفات الحاسوب  - ٧٥٣

  a $- إلزامي       وبنوع وموديل الحاس  
  b $- إلزامي إذا انطبق        لغة البرمجة  
  c $- إلزامي إذا انطبق       نظام التشغيل  
   إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      تحديد تصنيفي --المدخل اإلضافي - ٧٥٤

  a $- إلزامي        اسم الصنف  
  c $- اختياري        فئة الصنف  
  d $- اختياري        المعتاد أو البديلاالسم   
  x $- اختياري       مالحظة غير عامة  
  z $- اختياري       مالحظة عامة  
  اميإلز       مصدر محدد الصنف -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق               الربط -$ ٦  
  اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      ة الرئيسمدخل السلسلة  - ٧٦٠

  a $-  إلزامي إذا انطبق       الرئيسرأس المدخل  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الطبعة  
  c $- طبقإلزامي إذا ان       معلوما ت مقيدة  
  d $- اختياري     مكان النشر، الناشر، وتاريخ النشر  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات عالقية  
  h $- إلزامي إذا انطبق       الوصف المادي  
  i $- اختياري        عرض نص  
  m $-  إلزامي إذا انطبق     التفاصيل المحددة للمادة  
  n $- قإلزامي إذا انطب        مالحظة  
  o $- اختياري       مفردةمحدد آخر لل  
  s $- إلزامي إذا انطبق       العنوان الموحد  
  t $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  w $- إلزامي إذا انطبق       رقم ضبط التسجيلة  
  x $- إلزامي إذا انطبق      الرقم الدولي المعياري للدوريات  
  y $-  تحديد آودن)CODEN(      اختياري  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري       الحقل الفرعي للضبط -$ ٧  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      مدخل  السلسلة الفرعية  - ٧٦٢
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  a $-  إلزامي إذا        الرئيسرأس المدخل

  انطبق
  b $- إلزامي إذا انطبق        الطبعة  
  c$ - إلزامي إذا انطبق       معلومات مقيدة  
  d $- اختياري     مكان النشر، الناشر، وتاريخ النشر  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات عالقية  
  h $- اختياري       الوصف المادي  
  i $- اختياري        عرض نص  
  m $-  اختياري     التفاصيل المحددة للمادة  
  n $- اختياري        مالحظة  
  o $- اختياري       مفردةمحدد آخر لل  
  s $- إلزامي إذا انطبق       العنوان الموحد  
  t $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  w $- إلزامي إذا انطبق       رقم ضبط التسجيلة  
  x $- إلزامي إذا انطبق      الرقم الدولي المعياري للدوريات  
  y $-  تحديد آودن)CODEN(      اختياري  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري       الحقل الفرعي للضبط -$ ٧  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
   
  إلزامي إذا انطبق             مدخل اللغة األصلية  - ٧٦٥

  a $-  إلزامي إذا انطبق       الرئيسرأس المدخل  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الطبعة  
  c $- إلزامي إذا انطبق       معلومات مقيدة  
  d $- اختياري     مكان النشر، الناشر، وتاريخ النشر  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات عالقية  
  h $- اختياري       الوصف المادي  
  i $- اختياري        عرض نص  
  k $- اختياري      ة المرتبطمفردةبيانات السلسلة لل  
  m $-  اختياري     التفاصيل المحددة للمادة  
  n $- اختياري        مالحظة  
  o $- اختياري       مفردةمحدد آخر لل  
  r $- اختياري        رقم التقرير  
  s $- إلزامي إذا انطبق       العنوان الموحد  
  t $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  u $- اختياري      ي للتقرير الفنيالرقم المعيار  
  w $- إلزامي إذا انطبق       رقم ضبط التسجيلة  
  x $- إلزامي إذا انطبق      الرقم الدولي المعياري للدوريات   
  y $-  تحديد آودن)CODEN(      اختياري   
  z $- إلزامي إذا انطبق      الرقم المعياري الدولي للكتب  
  إذا انطبقإلزامي         الربط -$ ٦  
  اختياري       الحقل الفرعي للضبط -$ ٧  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  
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  اختياري       مدخل الترجمة  - ٧٦٧

  a $-  إلزامي إذا انطبق       الرئيسرأس المدخل  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الطبعة  
  c $- إلزامي إذا انطبق       معلومات مقيدة  
  d $- اختياري     مكان النشر، الناشر، وتاريخ النشر  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات عالقية  
  h $- اختياري       الوصف المادي  
  i $- اختياري        عرض نص  
  k $-  اختياري      ة المرتبطمفردة للالسلسلةبيانات  
  m $-  اختياري     التفاصيل المحددة للمادة   
  n $- اختياري        الحظةم  
  o $- اختياري       مفردةمحدد آخر لل  
  r $- اختياري        رقم التقرير  
  s $- إلزامي إذا انطبق       العنوان الموحد  
  t $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  u $- اختياري      الرقم المعياري للتقرير الفني  
  w $- نطبقإلزامي إذا ا        رقم الضبط  
  x $- إلزامي إذا انطبق      الرقم الدولي المعياري للدوريات  
  y $-  تحديد آودن)CODEN(      اختياري  
  z $- اختياري      الرقم الدولي المعياري للكتب  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري       الحقل الفرعي للضبط -$ ٧  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     إصدارة خاصة  / مدخل ملحق - ٧٧٠

  a $-  إلزامي إذا انطبق       الرئيسرأس المدخل  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الطبعة  
  c $- إلزامي إذا انطبق       معلومات مقيدة  
  d $- اختياري     مكان النشر، الناشر وتاريخ النشر  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات عالقية  
  h $- اختياري       الوصف المادي  
  i $- اختياري        عرض نص  
  k $-  اختياري      ة المرتبطمفردة للالسلسلةبيانات  
  m $-  اختياري     التفاصيل المحددة للمادة  
  n $- اختياري        مالحظة  
  o $- اختياري       مفردةمحدد آخر لل  
  r $- اختياري        ررقم التقري  
  s $- إلزامي إذا انطبق       العنوان الموحد   
  t $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  u $- اختياري      الرقم المعياري للتقرير الفني  
  w $- إلزامي إذا انطبق        رقم الضبط  
  x $- إلزامي إذا انطبق      الرقم الدولي المعياري للدوريات  
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  y $- يد آودن تحد)CODEN(      اختياري  

  z $- اختياري      الرقم الدولي المعياري للكتب  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري       الحقل الفرعي للضبط -$ ٧  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق      مدخل التسجيلة األم  - ٧٧٢

  a $- إلزامي إذا انطبق       الرئيسدخل رأس الم  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الطبعة  
  c $- إلزامي إذا انطبق       معلومات مقيدة  
  d $- اختياري     مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر   
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات عالقية  
  h $- اختياري       الوصف المادي  
  i $- اختياري        عرض نص  
  k $- اختياري      ة المرتبطمفردةبيانات السلسلة لل  
  m $-  اختياري     التفاصيل المحددة للمادة  
  n $- اختياري        مالحظة  
  o $- اختياري       مفردةمحدد آخر لل  
  r $- اختياري        رقم التقرير  
  s $- إلزامي إذا انطبق       العنوان الموحد  
  t $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  u $- اختياري      الرقم المعياري للتقرير الفني  
  w $- إلزامي إذا انطبق        رقم الضبط  
  x $- إلزامي إذا انطبق      الرقم المعياري الدولي للدوريات  
  y $-  تحديد آودن)CODEN(      اختياري  
  z $- اختياري      الرقم المعياري الدولي للكتب  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري       الحقل الفرعي للضبط -$ ٧  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق      مدخل المفردة المضيفة  - ٧٧٣

  a $-  إلزامي إذا انطبق       الرئيسرأس المدخل   
  b $- انطبقإلزامي إذا         الطبعة  
  d $- اختياري     مكان النشر، الناشر وتاريخ النشر   
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات عالقية  
  h $- اختياري       الوصف المادي  
  i $- اختياري        عرض نص  
  k $-  اختياري      ة المرتبطمفردة للالسلسلةبيانات  
  m $-  اختياري     التفاصيل المحددة للمادة  
  n $- اختياري        مالحظة  
  o $- اختياري       مفردةمحدد آخر لل  
  p $- اختياري       العنوان المختصر  
  q $-اختياري      د والصفحة األولى  الع  
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  r $- إلزامي إذا         رقم التقرير

  انطبق
  s $- إلزامي إذا انطبق       العنوان الموحد  
  t $- ذا انطبقإلزامي إ        العنوان  
  u $- إلزامي إذا انطبق      الرقم المعياري للتقرير الفني  
  w $- إلزامي إذا انطبق        رقم الضبط  
  x $- إلزامي إذا انطبق      الرقم الدولي المعياري للدوريات  
  y $-  تحديد آودن)CODEN(      اختياري  
  z $- اختياري      الرقم الدولي المعياري للكتب  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري       الحقل الفرعي للضبط -$ ٧  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري      مدخل الوحدة المكونة  - ٧٧٤

  a $-  إلزامي إذا انطبق       الرئيسرأس المدخل  
  b $- مي إذا انطبقإلزا        الطبعة  
  c $- إلزامي إذا انطبق       معلومات مقيدة  
  d $- اختياري     مكان النشر، الناشر وتاريخ النشر   
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات عالقية  
  h $- اختياري       الوصف المادي  
  i $- اختياري        عرض نص  
  k $-  ختياريا      ة المرتبطمفردة للالسلسلةبيانات  
  m $-  اختياري     التفاصيل المحددة للمادة  
  n $- اختياري        مالحظة  
  o $- اختياري       مفردةمحدد آخر لل   
  r $- إلزامي إذا انطبق        رقم التقرير  
  s $- إلزامي إذا انطبق       العنوان الموحد  
  t $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  u $- إلزامي إذا انطبق      ياري للتقرير الفنيالرقم المع  
  w $- إلزامي إذا انطبق        رقم الضبط  
  x $- إلزامي إذا انطبق      الرقم الدولي المعياري للدوريات  
  y $-  تحديد آودن)CODEN(      اختياري  
  z $- اختياري      الرقم الدولي المعياري للكتب  
  نطبقإلزامي إذا ا        الربط -$ ٦  
  اختياري       الحقل الفرعي للضبط -$ ٧  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       مدخل طبعة أخرى  - ٧٧٥

  a $-  إلزامي إذا انطبق       الرئيسرأس المدخل  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الطبعة  
  c $- طبقإلزامي إذا ان       معلومات مقيدة  
  d $- اختياري     مكان النشر، الناشر وتاريخ النشر  
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  e $- اختياري        رمز اللغة  

  f $- اختياري        رمز البلد  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات عالقية  
  h $- اختياري       الوصف المادي  
  i $- اختياري        عرض نص  
  k $-  اختياري      ةط المرتبمفردة للالسلسلةبيانات  
  m $-  اختياري     التفاصيل المحددة للمادة   
  n $- اختياري        مالحظة  
  o $- اختياري       مفردةمحدد آخر لل  
  r $- اختياري        رقم التقرير  
  s $- إلزامي إذا انطبق       العنوان الموحد  
  t $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  u $- اختياري      ياري للتقرير الفنيالرقم المع  
  w $- إلزامي إذا انطبق        رقم الضبط  
  x $- إلزامي إذا انطبق      الرقم الدولي المعياري للدوريات   
  y $-  تحديد آودن)CODEN(      اختياري  
  z $- اختياري      الرقم الدولي المعياري للكتب  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
   اختياري       الحقل الفرعي للضبط - $٧  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     مدخل الشكل المادي اإلضافي  - ٧٧٦

  a $-  إلزامي إذا انطبق       الرئيسرأس المدخل  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الطبعة  
  c $- إلزامي إذا انطبق       معلومات مقيدة  
  d$ - اختياري     مكان النشر، الناشر وتاريخ النشر  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات عالقية  
  h $- اختياري       الوصف المادي  
  i $- اختياري        عرض نص  
  k $-  اختياري      ة المرتبطمفردة للالسلسلةبيانات  
  m $-  اختياري     التفاصيل المحددة للمادة  
  n $- اختياري        ظةمالح  
  o $- اختياري       مفردةمحدد آخر لل 
  r $- إلزامي إذا انطبق        رقم التقرير  
  s $- إلزامي إذا انطبق       العنوان الموحد  
  t $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  u $- إلزامي إذا انطبق      الرقم المعياري للتقرير الفني  
  w $- إلزامي إذا انطبق        رقم الضبط  
  x $- إلزامي إذا انطبق      الرقم الدولي المعياري للدوريات  
  y $-  تحديد آودن)CODEN(      اختياري  
  z $- اختياري      الرقم الدولي المعياري للكتب  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري       الحقل الفرعي للضبط -$ ٧  
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 اختياري     ل ورقم التسلسل رابط الحق -$ ٨    

  
  إلزامي إذا انطبق       : مدخل صدر مع - ٧٧٧

  a $-  إلزامي إذا انطبق       الرئيسرأس المدخل  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الطبعة  
  c $-  إلزامي إذا انطبق       إضافيةمعلومات  
  d $- اختياري     مكان النشر، الناشر وتاريخ النشر  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات عالقية  
  h $- اختياري       الوصف المادي  
  i $- اختياري        عرض نص  
  k $-  اختياري      للمفردة المرتبطة السلسلةبيانات  
  m $-  اختياري     التفاصيل المحددة للمادة   
  n $- اختياري        مالحظة   
  o $- ارياختي       مفردةمحدد آخر لل 
  s $- إلزامي إذا انطبق       العنوان الموحد  
  t $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  w $- إلزامي إذا انطبق        رقم الضبط  
  x $- إلزامي إذا انطبق      الرقم الدولي المعياري للدوريات  
  y $-  تحديد آودن)CODEN(      اختياري  
  بقإلزامي إذا انط        الربط -$ ٦  
  اختياري       الحقل الفرعي للضبط -$ ٧  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       المدخل السابق  - ٧٨٠

  a $-  إلزامي إذا انطبق       الرئيسرأس المدخل  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الطبعة  
  c $- إلزامي إذا انطبق       معلومات مقيدة  
  d $- اختياري     مكان النشر، الناشر وتاريخ النشر  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات عالقية  
  h $- اختياري       الوصف المادي  
  i $- اختياري        عرض نص  
  k $-  اختياري      ة المرتبطمفردة للالسلسلةبيانات  
  m $-  اختياري     التفاصيل المحددة للمادة  
  n $- اختياري        مالحظة  
  o $- اختياري       مفردةمحدد آخر لل 
  r $- إلزامي إذا انطبق        رقم التقرير  
  s $- إلزامي إذا انطبق       العنوان الموحد   
  t $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  u $- إلزامي إذا انطبق      الرقم المعياري للتقرير الفني   
  w $-  إلزامي إذا انطبق       التسجيلةرقم ضبط  
  x $- إلزامي إذا انطبق      الرقم الدولي المعياري للدوريات  
  y $-  تحديد آودن)CODEN(      اختياري  
  z $- اختياري      الرقم الدولي المعياري للكتب   
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إلزامي إذا         الربط -$ ٦  

  انطبق
  اختياري       الحقل الفرعي للضبط -$ ٧  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق       المدخل الالحق  - ٧٨٥

  a $- إلزامي إذا انطبق       المدخل الرئيس  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الطبعة  
  c $- إلزامي إذا انطبق       معلومات مقيدة  
  d $- اختياري     مكان النشر، الناشر وتاريخ النشر  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات مرتبطة  
  h $- اختياري       الوصف المادي  
  i $- اختياري        عرض نص  
  k $-  اختياري      ة المرتبطمفردة للالسلسلةبيانات  
  m $-  اختياري     التفاصيل المحددة للمادة  
  n $- اختياري        مالحظة  
  o $- اختياري       مفردةمحدد آخر لل 
  r $- اختياري        رقم التقرير  
  s $- إلزامي إذا انطبق       العنوان الموحد  
  t $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  u $- اختياري      الرقم المعياري للتقرير الفني  
  w $- إلزامي إذا انطبق              رقم ضبط التسجيلة  
  x $- إلزامي إذا انطبق      ورياتالرقم الدولي المعياري للد   
  y $-  تحديد آودن)CODEN(      اختياري  
  z $- اختياري      الرقم الدولي المعياري للكتب  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
   اختياري       الحقل الفرعي للضبط -$ ٧  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق      ات مدخل مصدر البيان - ٧٨٦

  a $-  إلزامي إذا انطبق       الرئيسالمدخل  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الطبعة   
  c $- إلزامي إذا انطبق       معلومات مقيدة  
  d $- اختياري     رمكان النشر، الناشر وتاريخ النش  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات عالقية  
  h $-  اختياري       الماديالوصف  
  i $- اختياري        عرض نص  
  j $- اختياري       فترة المحتوى  
  k $-  اختياري      ة المرتبطمفردة للةسلسلالبيانات  
  m $-  اختياري     التفاصيل المحددة للمادة  
  n $- اختياري        مالحظة  
  o $- اختياري       مفردةمحدد آخر لل  
  p $- اختياري       لمختصرالعنوان ا  
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  r $- إلزامي إذا         رقم التقرير

  انطبق
  s $- إلزامي إذا انطبق       العنوان الموحد  
  t $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  u $- اختياري      الرقم المعياري للتقرير الفني   
  v $- إلزامي إذا انطبق       إسهام المصدر  
  w $- إلزامي إذا انطبق       لةرقم ضبط التسجي  
  x $- إلزامي إذا انطبق      الرقم الدولي المعياري للدوريات   
  y $-  تحديد آودن)CODEN(      اختياري  
  z $- اختياري      الرقم الدولي المعياري للكتب  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري        الحقل الفرعي للضبط -$ ٧  
  اختياري     ط الحقل ورقم التسلسل راب -$ ٨  

  
  اختياري      مدخل العالقة غير المحددة   - ٧٨٧

  a $-  إلزامي إذا انطبق       الرئيسالمدخل  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الطبعة  
  c $- إلزامي إذا انطبق       معلومات مقيدة  
  d $- اختياري     مكان النشر، الناشر وتاريخ النشر  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات مرتبطة  
  h $- اختياري       الوصف المادي  
  i $- اختياري        عرض نص  
  k $-  اختياري      ةالمرتبطمفردة  للالسلسلةبيانات  
  m $-  اختياري     التفاصيل المحددة للمادة  
  n $- اختياري        مالحظة  
  o $- ختياريا       مفردةمحدد آخر لل  
  r $- اختياري        رقم التقرير  
  s $- إلزامي إذا انطبق       العنوان الموحد  
  t $- إلزامي إذا انطبق        العنوان  
  u $- اختياري      الرقم المعياري للتقرير الفني    
  w $- إلزامي إذا انطبق       رقم ضبط التسجيلة  
  x $- إلزامي إذا انطبق      الرقم الدولي المعياري للدوريات  
  y $-  تحديد آودن)CODEN(      اختياري  
  z $- اختياري      الرقم الدولي المعياري للكتب  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
  اختياري        الحقل الفرعي للضبط -$ ٧  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  

 ٨XX -والمقتنيات سل  المداخل اإلضافية للسال 
  

  إلزامي إذا انطبق     شخصي  اسم -- المدخل اإلضافي للسلسلة - ٨٠٠
  a $- إلزامي        الشخصياالسم  
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  b $- إلزامي إذا         ترقيمال

  انطبق
  c $-  إلزامي إذا انطبق   المصاحبة لالسم األلقاب والكلمات األخرى  
  d $-   ي إذا انطبقإلزام      باالسمالتواريخ المرتبطة  
  e $- اختياري       ابطرالمصطلح ال  
  f $- إلزامي إذا انطبق         تاريخ العمل  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  h $- اختياري        الوسيط  
  j $- اختياري         النسبقيدم  
  k $-  إلزامي إذا انطبق      الرأس الفرعي الشكلي  
  l $- إلزامي إذا انطبق        مللغة الع  
  m $- إلزامي إذا انطبق      وسيط األداء للموسيقى  
  n $-  إلزامي إذا انطبق       م من العملالقس/ رقم الجزء  
  o $- إلزامي إذا انطبق       بيان التوزيع الموسيقي  
  p $- إلزامي إذا انطبق       قسم من العملال/  الجزء اسم  
  q $- إلزامي إذا انطبق       لالسم للشكل األآما  
  r $-  إلزامي إذا انطبق      المفتاح للموسيقى  
  s $- إلزامي إذا انطبق        إلصدارا  
  t $-  إلزامي       عنوان العمل  
  u $- اختياري        االنتساب  
  v $-  إلزامي إذا انطبق       التسلسليعيينالت/ رقم المجلد  
  اختياري        لرابطرمز ا -$ ٤  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق     هيئة اسم  -- المدخل اإلضافي للسلسلة - ٨١٠

  a $- إلزامي      السلطة آعنصر مدخلاسم أو  الهيئةاسم  
  b $- إلزامي إذا انطبق        الهيئة التابعة  
  c $-  إلزامي إذا انطبق        الملتقىمكان  
  d $-  إلزامي إذا انطبق       أو توقيع المعاهدةالملتقىتاريخ  
  e $- اختياري       لمصطلح الرابطا  
  f $- إلزامي إذا انطبق        تاريخ العمل  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  h $- اختياري        الوسيط  
  k $- إلزامي إذا انطبق      رأس الفرعي الشكلي ال  
  l $- إلزامي إذا انطبق         لغة العمل  
  m $- إلزامي إذا انطبق      وسيط األداء للموسيقى  
  n $-  إلزامي إذا انطبق      ملتقىال/ القسم / رقم الجزء  
  o $- إلزامي إذا انطبق       بيان التوزيع الموسيقي  
  p $-  إلزامي إذا انطبق       قسم من العمل/ عنوان الجزء  
  r $-  إلزامي إذا انطبق      المفتاح للموسيقى  
  s $- إلزامي إذا انطبق        إلصدارا  
  t $-  إلزامي       عنوان العمل  
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  u $- اختياري        االنتساب  

  v $-  إلزامي إذا انطبق       التسلسليعيينالت/  رقم المجلد  
  اختياري        ابطررمز ال -$ ٤  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق     ملتقى اسم -- المدخل اإلضافي للسلسلة - ٨١١

  a $-  إلزامي      سلطة الاسم أو الملتقىاسم  
  c $-  إلزامي إذا انطبق        الملتقىمكان  
  d $- إلزامي إذا انطبق       الملتقىاريخ ت  
  e $- إلزامي إذا انطبق        الهيئة التابعة   
  f $-  إلزامي إذا انطبق       تاريخ العمل   
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  h $- اختياري        الوسيط   
  k $-  إلزامي إذا انطبق      الرأس الفرعي الشكلي  
  l $- إلزامي إذا انطبق          العمللغة  
  n $-  إلزامي إذا انطبق      الملتقى/ القسم / رقم الجزء  
  p $-  إلزامي إذا انطبق     قسم العمل / عنوان الجزء  
  q $- إلزامي إذا انطبق       السلطةاسمتابعًا  الملتقى اسم  
  s $- إلزامي إذا انطبق        إلصدارا  
  t $-  إلزامي       عنوان العمل  
  u $- اختياري        االنتساب  
  v $-  إلزامي إذا انطبق       التسلسليعيينالت/ رقم المجلد  
  اختياري        رابطرمز ال -$ ٤  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  إلزامي إذا انطبق    عنوان موحد  -- المدخل اإلضافي للسلسلة - ٨٣٠

  a $- إلزامي       العنوان الموحد  
  d $- إلزامي إذا انطبق       تاريخ توقيع  المعاهدة  
  f $- إلزامي إذا انطبق        لتاريخ العم  
  g $- إلزامي إذا انطبق       معلومات متنوعة  
  h $- اختياري        الوسيط  
  k $-  ي إذا انطبقإلزام      الرأس الفرعي الشكلي  
  l $- إلزامي إذا انطبق        لغة العمل  
  m $- إلزامي إذا انطبق      وسيط األداء للموسيقى  
  n $-  إلزامي إذا انطبق       قسم من العمل/ رقم جزء  
  o $- إلزامي إذا انطبق       بيان التوزيع الموسيقي  
  p $-  طبقإلزامي إذا ان       قسم من العمل/ عنوان الجزء   
  r $-  إلزامي إذا انطبق      المفتاح للموسيقى  
  s $- إلزامي إذا انطبق        اإلصدار  
  t $- إلزامي إذا انطبق        عنوان العمل  
  v $-  إلزامي إذا انطبق       التسلسليعيينالت/ رقم المجلد  
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إلزامي إذا         الربط -$ ٦  

  انطبق
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري     قيم البيانات المرمزة للمقتنيات  - ٨٤١

     
  اختياري     مخصص الشكل المادي للنص   - ٨٤٢

     
  اختياري      مالحظة إعادة إنتاج  - ٨٤٣

     
  اختياري        الوحدة  اسم - ٨٤٤

     
  اختياري    وإعادة اإلنتاج االستخداممالحظة شروط ضوابط  - ٨٤٥

     
  اختياري       المؤسسة المقتنية   - ٨٥٠

  a $- إلزامي       المؤسسة المقتنية  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
   اختياري        الموقع   - ٨٥٢

  a $- إلزامي        الموقع  
  b $- إلزامي إذا انطبق      الموقع الفرعي أو المجموعة  
  c $- إلزامي إذا انطبق       موقع الترفيف  
  e $- اختياري        العنوان  
  f $- اختياري       محدد الموقع المرمز  
  g $- اختياري      محدد الموقع غير المرمز  
  h $- إلزامي إذا انطبق       جزء التصنيف  
  i $- إلزامي إذا انطبق        جزء المفردة  
  j $- إلزامي إذا انطبق       رقم ضبط الترفيف  
  k $- إلزامي إذا انطبق       طلبسابقة رقم ال  
  l $- إلزامي إذا انطبق       شكل ترفيف العنوان  
  m $- إلزامي إذا انطبق       طلبالحقة رقم ال  
  n $- اختياري        رمز البلد  
  p $- إلزامي إذا انطبق       تحديد القطعة  
  q $- اختياري       ة للقطعةيالحالة الماد   
  s $- اختياري      رمز رسوم مادة حقوق النشر   
  t $- إلزامي إذا انطبق        رقم النسخة   
  x $- اختياري       مالحظة غير عامة   
  z $- اختياري        عامةمالحظة  
  إلزامي إذا انطبق     مصدر التصنيف أو خطة الترفيف -$ ٢  
  اختياري        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري        رقم التسلسل -$ ٨  
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  اختياري    وحدة ببليوجرافية أساسية --تعليقات و نموذج  - ٨٥٣

     
  اختياري      مادة ملحقة --تعليقات و نموذج  - ٨٥٤

     
  اختياري      آشافات --تعليقات و نموذج  - ٨٥٥

     
  اختياري      الوصول والموقع االلكتروني   - ٨٥٦

  a $- إلزامي إذا انطبق        المضيفاسم  
  b $- إلزامي إذا انطبق       رقم الوصول  
  c $-  إلزامي إذا انطبق      ضغط المعلومات  
  d $- إلزامي إذا انطبق       مسارال  
  f $- إلزامي إذا انطبق       االسم االلكتروني  
  h $- بقإلزامي إذا انط       معالج الطلب  
  i $- اختياري        تعليمةال  
  j $- في الثانية  ثنائياتلا )bps (       إلزامي إذا انطبق  
  k $- إلزامي إذا انطبق       آلمة السر  
  l $-  تسجيل الدخول)Logon(      إلزامي إذا انطبق  
  m $- اختياري     من يتصل به للمساعدة في الوصول  
  n $- لزامي إذا انطبقإ       اسم مكان المضيف   
  o $- إلزامي إذا انطبق       نظام التشغيل  
  p $- إلزامي إذا انطبق        المنفذ  
  q $- إلزامي إذا انطبق      ةنوع الصيغة اإللكتروني   
  r $- إلزامي إذا انطبق        اإلعدادات  
  s $- اختياري        حجم الملف  
  t $- زامي إذا انطبقإل              محاآاة  الطرفية  
  u $- مورد الموحد محدد ال)URI(      إلزامي إذا انطبق  
  v $- إلزامي إذا انطبق       أوقات الوصول  
  w $-  اختياري      رقم ضبط التسجيلة  
  x $- اختياري       مالحظة غير عامة  
  y $- اختياري        نص الوصلة  
  z $- اختياري       مالحظة عامة  
  إلزامي إذا انطبق       ة الوصولطريق -$ ٢  
  إلزامي إذا انطبق        مواد محددة -$ ٣  
  إلزامي إذا انطبق        الربط -$ ٦  
 اختياري     رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

  
  اختياري    وحدة ببليوجرافية أساسية --قائمة و مسلسل زمني  - ٨٦٣

     
  اختياري     قة مادة ملح--قائمة و مسلسل زمني  - ٨٦٤

     
  اختياري      آشافات --قائمة ومسلسل زمني  - ٨٦٥

     
  اختياري    وحدة ببليوجرافية أساسية --المقتنيات النصية   - ٨٦٦
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  اختياري    وحدة ببليوجرافية أساسية --المفردة معلومات  - ٨٧٦

     
  اختياري      مادة ملحقة --المقتنيات النصية   - ٨٦٧

     
  اختياري      آشافات --المقتنيات النصية   - ٨٦٨

     

     
  اختياري      ملحقة مادة --معلومات المفردة  - ٨٧٧

     
  اختياري      آشافات --معلومات المفردة  - ٨٧٨

     
  إلزامي إذا انطبق       التمثيل البياني   - ٨٨٠

  إلزامي        الربط -$ ٦  
  a $- z- إلزامي     مثل الحقل المصاحب  
  إلزامي     مثل الحقل المصاحب - ٩ - ٧، ٥ -$٠  
    
  إلزامي      جنبي األحقل معلومات مارك - ٨٨٦

  a $- إلزامي إذا انطبق      وسم حقل مارك األجنبي  
  b $- إلزامي      محتوى حقل مارك األجنبي  
  إلزامي       مصدر البيانات -$ ٢  
  z-$a -إلزامي إذا انطبق      لحقول األجنبية لمارك ا  
 إلزامي إذا انطبق       الحقول األجنبية لمارك- ٩-٠$  

  
  اختياري      حقل معلومات غير مارك   - ٨٨٧

  a $- إلزامي             محتوى حقل غير مارك 
  اختياري       مصدر البيانات -$ ٢  

 


