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 م١٩٩٩ مة للطبعة اإلنجليزية جتر
 )٢٠٠٠اآتوبر  (   ديث األول ـالتح
 )٢٠٠١اآتوبر  (   ديث الثانيـالتح
 )٢٠٠٢اآتوبر  (  الثـديث الثـالتح
 )٢٠٠٣اآتوبر (  رابع ـديث الـالتح
 )٢٠٠٤اآتوبر ( ديث الخامسـالتح

 
 

 
 اإلعداد

 مكتب تطوير الشبكة ومعايير مارك بمكتبة الكونجرس
 مكتب المعايير والدعم بمكتبة آندا الوطنية

 
 الترجمة

 مرآز الفهرس العربي الموحد 
 
 

 الناشر
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

 الرياض
 
 

 م ٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦
 
 
 

ول أعدت اصال بواسطة مكتب تطوير الشبكة               : ستناديةالنات ا  للبيا ٢١إن صيغة مارك     قائمة الحق
ة          دا الوطني ة آن دعم بمكتب ايير وال ا   .  ومعايير مارك بمكتبة الكونجرس، ومكتب المع وتمت ترجمته

 .في مرآز الفهرس العربي الموحد بترخيص
 

The MARC 21Format for Authority Data: Field List was originally 
prepared by the Network Development MARC Standards Office, 
Library of Congress and the Standards and Support Office, National 
Library of Canada. It has been translated with permission.                       
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 مقدمة

د     ارس الموح اح الفه ية لنج ات األساس ن المتطلب ات     إن م ة لبيان يغة معياري ى ص اد عل ة االعتم

زو            ة أي ة المحددة بالمواصفة العالمي الوصف الببليوجرافي متوافقة مع صيغة تبادل المعلومات الببليوجرافي

٢٧٠٩) ISO 2709.( ارك أ وبدراسة التطبيقات المختلفة للمواصفة العالمية تبين ) MARC 21 (٢١ن م

ك   بها؛ وذل ات وأنس ك التطبيق ن أفضل تل ام دة منه باب عدي ونجرس  :ألس ة الك  Library of) أن مكتب

Congress)                          ة ة المتكامل نظم المكتبي د آصيغة أساسية في ال ه معتم ا أن ة، آم ه بفعالي ه وتحديث  تقوم بدعم

 .الحديثة

ه إنشاء فهرس عربي موحد                        ة إلي ام الموآل م المه ز الفهرس العربي الموحد بحك ى مرآ وقد تبن

ات العربي ة المعلوم اركألوعي ا  ٢١ة، م ى مواءمته ل عل وزه، والعم وائم رم ع صيغه وق ة جمي رر ترجم  وق

ة   ات العربي ة المعلوم ة بأوعي ات الخاص توعب المتطلب يغة   . لتس ة ص وم أوًال بترجم ز أن يق د رأى المرآ وق

ات التصنيف،   ٢١ستنادية، وصيغة ماركال للبيانات ا٢١ للبيانات الببليوجرافية، وصيغة مارك ٢١مارك  لبيان

ات ومؤسسات                 ٢١ة مارك وصيغ ات مع المكتب  لبيانات المقتنيات؛ وذلك نظرًا ألهميتها في تيسير تبادل البيان

 .المعلومات األخرى حول العالم

ات    اتذة المكتب ن أس ات م ذ المشورة والملحوظ ة ألخ وة أولي ذا اإلصدار خط ي ه ز ف رى المرآ وي

وطن العربي            ين في أرجاء ال ذ  ،والمعلومات وآافة المكتبي اتهم       ال اتهم وتوجيه ا بملحوظ وا علين ن يبخل ين ل

 : على العنوان التالي وإرسالها المرفقة٢١البناءة من خالل ملء نموذج استمارة مارك 

 

 مرآز الفهرس العربي الموحد
 المملكة العربية السعودية

 ٨٦٤٨٦ب   .ص
 ١١٦٢٢الرياض 

 
 أو

 ٠٠٩٦٦-١-٢٧٥٤١٦١: فاآس
 
 أو

 :بريد إلكتروني
AUC@kapl.org.sa 
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 ٢١كاستمارة مار
 ؛)٢١استمارة مارك(ًاخاصًا نموذج أالفهرس العربي الموحد ألغراض التطويروالتحديث والتعديليستخدم مرآز

 .لة عن التطوير والتحديث والتعديلؤويقوم صاحب االقتراح بتسجيل اقتراحه عليه ليقدم إلى اللجنة المس حيث
  عنوان الصيغة

  الصفحة  القيمة   المحرفمواضع  الفاتح

  الصفحة  مواضع المحرف  الدليل

حقول 

 الضبط
   الصفحة  القيمة  مواضع المحرف 

 موضع الملحوظة
حقول 

األرقام 

 والرموز

 المؤشر  الوسم 
الحقل 

الفرعي
  الصفحة 

  العربي
 المصطلح

  اإلنجليزي

رح   ديل المقت التع

 للمصطلح

ي، ( أ إمالئ خط

 )مصطلح جديد

  العربي

 ة التغييرملحوظ

 

 

 

 

 

 

 ملحوظة عامة

 

 

 

 

 

 

احب   م ص اس

 الملحوظة
 

 )٠١ (٢٧٥٤١٦١الرجاء إرسال النموذج على فاآس المرآز 
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 قائمة الحقول: ستناديةالبيانات ا لل٢١صيغة مارك 
 

 م١٩٩٩ اإلنجليزية طبعةترجمة لل       
 )٢٠٠٠اآتوبر  (  حديث األولــالت
 )٢٠٠١اآتوبر  (  تحديث الثانيـال
 )٢٠٠٢اآتوبر  ( ديث الثالثــلتحا
 )٢٠٠٣اآتوبر  (  حديث الرابعـالت

 )٢٠٠٤اآتوبر (التحديث الخامس 
 

تسجيالت  هذه الوثيقة تعرض جميع عناصر البيانات الصالحة لالستخدام والمهملة، التي يمكن إن تظهر في   
ى قائمة مبسطة لعناصر البيانات والمقصود من هذه الوثيقة إن تسد الحاجة إل . ستناديةال للبيانات ا  ٢١مارك  

ات            ة ال تتضمن وصفًا وال      . تدعم تطوير نظم مارك والتحقق على الخط من صالحية عناصر البيان ذه القائم ه
ارك ات م ة لعناصر بيان ي الصيغة . أمثل وفرة ف ة مت تنادية الاالوصف واألمثل اركس وجزة لم ة ٢١ الم  باللغ

  Concise Authority Format21MARC  اإلنجليزية
 

 
 -- الفاتح والدليل--

 الفاتح    
       مواضع المحرف          

  طول التسجيلة- ٠٤-٠٠  
  حالة التسجيلة- ٠٥  
   a -زيادة في مستوى الترميز  
   c -مصصحة أو منقحة  
   d -محذوفة  
   n –جديدة  
   o-مهمل  
   s-محذوفة؛ قسم الرأس الى رأسين او أآثر  
   x-محذوفة؛ استبدل الرأس برأس آخر  
  نوع التسجيلة- ٠٦  
   z-بيانات استنادية  
   مواضع المحرف غير محددة– 8 – ٠٧  
  خطة ترميز المحرف -٠٩  
 ٨- مارك-#    
   a –   مجموعة المحارف العالمية)UCS /( الشفرة الموحدة)Unicode ( 
  عداد المؤشر- ١٠  
  طول رمز الحقل الفرعي– ١١  
  العنوان األساس للبيانات- ١٦-١٢  
  مستوى الترميز-17  
   n-تسجيلة استنادية آاملة  
   o-تسجيلة استنادية غير آاملة  
   مواضع المحرف غير محددة-  ١٩-١٨  
  خريطة المدخل- ٢٣-٢٠  
  طول جزء طول الحقل- ٢٠  
 البدء ء موضع محرف طول  جز- ٢١  
 للتطبيق  طول الجزء المحدد- ٢٢  
  غير معرف– ٢٣  

 الدليل
                مواضع المحرف

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

 --)X٠٠( حقول الضبط --        
 )غ م( رقم الضبط - ٠٠١
 )غ م( محدد رقم الضبط - ٠٠٣
 )غ م(وقت آخر معاملة  تاريخ و - ٠٠٥
 )غ م(الطول   عناصر البيانات ثابتة- ٠٠٨

                  مواضع المحرف
 تاريخ االدخال في  الملف– ٠٥ – ٠٠  
  التقسيم الجغرافي المباشر او غير المباشر-٠٦  
  اليقسم جغرافيا-#    
   d –مباشر— يقسم جغرافيا 
   i –غير مباشر— يقسم جغرافيا 
   n-ينطبق ال 
  لم يحاول ترميزه-|   
  خطة الرومنة-٠٧  
   a-معيار دولي    
   b –معيار وطني  
   c –معيار جمعية المكتبات الوطنبة  
   d –معيار المكتبة الوطنية أو الوآالة الببليوجرافية  
   e –معيار محلي  
   f-معيار غير معروف األصل  
   g-صطالحي لالسم في لغة وآالة الفهرسة  الرومنة اإلصطالحية أو الشكل اإل 
   n -الينطبق  
  لم يحاول ترميزه-|     
  لغة الفهرس-٠٨  
  المعلومات غير متوفرة-#    
   b-اإلنجليزية والفرنسية  
   e-اإلنجليزية فقط  
   f-الفرنسية فقط  
  لم يحاول ترميزه-|   
 ] مهمل[ موضع المحرف غير معرف -٠٨  
 تسجيلة نوع ال-٠٩  
   a-رأس مؤسس  
   b-احالة غير متابعة  
   c-احالة متابعة  
   d-تقسيم فرعي  
   e- شارة نقطة تفريع 
   f-رأس مؤسس وتقسيم فرعي  
   g-احالة وتقسيم فرعي  

  قواعد الفهرسة الوصفية-١٠ 
   a-القواعد األقدم  
   b- ١ قاف 
   c- ٢ قاف 
   d- ٢ رأس متوافق مع قاف 
   n-الينطبق  
   z-آخر  
  لم يحاول ترميزه-|   
 المكنز/ الموضوعاترؤوس نظام -١١  
   a- موضوعات مكتبة الكونجرسرؤوس  
   b- موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفالرؤوس  
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   c- الموضوعات الطبيةرؤوس  
   d-ستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنيةال الملف ا 
   k- وعات الكندية الموضرؤوس 
   n-الينطبق  
   r-مكنز الفن والعمارة  
   s- موضوعات سيرزرؤوس قائمة    
   v- قائمة رؤوس الموضوعات الفرنسية 
   z-آخر  
  لم يحاول ترميزه-|   
  نوع السلسلة-١٢  
   a-سلسلة منفردة  
   b-مفردة متعددة األجزاء  
   c-عبارة شبيهة بالسلسلة  
   n-الينطبق  
   z-آخر  
  الينطبق-|   
  سلسلة مرقمة أو غير مرقمة-١٣  
   a-مرقمة  
   b-غير مرقمة  
   c-متغير الترقيم  
   n-الينطبق  
  لم يحاول ترميزه-|   
  مدخل رئيس أو اضافي- - استخدام الرأس-١٤  
 ]مهمل[ لم يحدد -#   
   a- مالئم  
   b-غير مالئم  
   c-مهمل[دام آمدخل رئيس أو اضافي  الرأس مالئم لإلستخ[ 
   u- مهمل[ غير معروف[ 
  لم يحاول ترميزه-|   
  مدخل اضافي بالموضوع- - استخدام الرأس-١٥  
 ]مهمل[ لم يحدد -#   
   a- مالئم  
   b-غير مالئم  
   c- مهمل[ الرأس مالئم لإلستخدام آموضوع[ 
   u- مهمل[ غير معروف[ 
  لم يحاول ترميزه-|   
  مدخل اضافي بالسلسلة- - استخدام الرأس-١٦  
 ]مهمل[ لم يحدد -#   
   a- مالئم  
   b-غير مالئم  
   c- مهمل[ الرأس مالئم لإلستخدام آسلسلة[ 
   u- مهمل[ غير معروف[ 
  لم يحاول ترميزه-|   
 الموضوعيالتفريع  نوع  -١٧  
 ]مهمل[ المحرف هذا  القيمة مستخدمة في التسجيالت قبل تعريف موضع-#   
   a-موضوعي  
   b-ي شكل 
   c-زمني  
   d-جغرافي  
   e-لغة  
   n-الينطبق  
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  لم يحاول ترميزه-|   
  مواضع المحرف غير معرفة– ٢٧-١٨  
  نوع الوآالة الحكومية-٢٨  
  ليست وآالة حكومية-#   
   a-مكون مستقل أو شبه مستقل  
   c-متعدد المحليات  
   f-وطني/حادي ات 
   i-حكومي دولين  بي 
   l-محلي  
   m-متعدد الواليات  
   o-النوع غير محدد -- وآالة حكومية 
   s-والية، مقاطعة، اقليمي، تابع، الخ . 
   u-ليس معروفا ان  آان الرأس وآالة حكومية  
   z-آخر  
  لم يحاول ترميزه-|   
  تقويم اإلحالة-٢٩  
 ]مهمل[في التسجيالت قبل تعريف موضع المحرف هذا  القيمة مستخدمة -#   
   a-المتابعات متسقة مع الرأس  
   b-المتابعات ليست بالضرورة متسقة مع الرأس  
   n-الينطبق  

  لم يحاول ترميزه-|
  موضع المحرف غير معرف-٣٠  
  يجري تحديث التسجيلة-٣١  
   a-يمكن استخدام التسجيلة  
   b-سجيلة يجري تحديث الت 
  لم يحاول ترميزه-|   
  اسم شخصي غير مميز-٣٢  
   a-اسم شخصي مميز  
   b-اسم شخصي غير مميز  
   n-الينطبق  

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

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

  - -) 09X-01X( حقول األرقام والرموز - -
 ) غ م( رقم ضبط مكتبة الكونجرس -٠١٠ 

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

  الفرعيةل رموز الحقو 
  $a- غ م( رقم ضبط مكتبة الكونجرس( 
  $z-م(غير صالح / رقم ضبط مكتبة الكونجرس ملغي( 
 )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$8  
 )م( الرابط الى التسجيلة الببليوجرافية للمسلسل أو المفردة متعددة األجزاء -٠١٤ 
    المؤشرات 
  غير معرف-األول  
  غير معرف-#    
  غير معرف-انيالث  
  غير معرف-#    
  الفرعية   رموز الحقول 
  $a- غ م( رقم ضبط التسجيلة الببليوجرافية المرتبطة( 
 )غ م( الربط -$6  
 )م( رابط الحقل  ورقم التسلسل -$8  

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

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

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

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

 المؤشرات      
 غير معرف  –األول   

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

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

 )م(خرآمحدد معياري  -٠٢٤
 المؤشرات       

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

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

    رموز الحقول الفرعية
 a $- غ م (رقم العمل( 
 b $-  مغ (رقم الحرآة( 
 c $-  مغ (رقم المقتطفة( 
 d $-  م(التعليق أو الرأس( 
 e $- غ م (الدور( 
 g $- غ م (المفتاح( 
 m $- غ م (األداة/الصوت( 
 n $- غ م (الشارة المفتاحية( 
 o $- غ م (شارة الوقت( 
 $p – غ م( التنويت الموسيقي( 
 $q – م( المالحظة العامة( 
 $r – غ م( المفتاح أو النمط( 
 s $- م (ة الصالحية المرمزة مالحظ( 
 t $-  م (فاتحة النص( 
 $u - المحدد الموحد للمورد )URI) (م( 
 $y – م( النص الرابط( 
 $z – م( مالحظة عامة( 
 )غ م( رمز النظام – $2 
 )غ م( الربط -$ ٦ 
 )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨ 

 )م(رقم ضبط النظام   - ٠٣٥
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    المؤشرات 

 فغير معر -األول 
 غير معرف - #       
 غير معرف -الثاني   
 غير معرف - #       

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

 )غ م(مصدر الفهرسة  - ٠٤٠
    المؤشرات

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

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

  b $- غ م(  لغة الفهرسة( 
  c $- غ م (لناسخة اوآالة ال( 
  d $-م( المعدلة وآالة ال( 
  e $-  غ م(الوصف قواعد( 
  $f- غ م (موضوعات أو المكنز الرؤوس قواعد( 
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  
 )غ م(رمز الموثوقية  - ٠٤٢ 

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

 رموز الحقول الفرعية  
  a $- م (رمز الموثوقية( 
   sanb -يوجرافية الوطنية لجنوب افريقيا مشروع الببل 
 )غ م(رمز المنطقة الجغرافية  - ٠٤٣ 

    المؤشرات
 غير معرف -األول   
 غير معرف - #       

 غير معرف -الثاني  
 غير معرف - #   

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

 )غ م(رأس الفترة الزمنية لل - ٠٤٥
    المؤشرات

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

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

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

 )م( مكتبة الكونجرس طلبرقم  - ٠٥٠
    المؤشرات

 غير معرف  – األول  
 غير معرف - #

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

 )م(ف الجغرافي  التصني - ٠٥٢
    المؤشرات

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

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

 )م (مكتبة وأرشيفات آندارقم طلب  – ٠٥٥
    المؤشرات

 غير معرف –األول   
 غير معرف - #   
  مصدر رقم التصنيف–الثاني   
   مكتبة وأرشيفات آندا محدد من قبل – ٠   
  مكتبة وأرشيفات آنداقبل وآالة اخرى غير   محدد من– ٤   
 رموز الحقول الفرعية     
  a $- غ م (رقم التصنيف( 
  b $- غ م (مفردةرقم ال( 
  d $- غ م(التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب / المجلدات( 
 )م (ا الحقلالمؤسسة التي ينطبق عليه -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  
 )م( المكتبة الطبية الوطنية  طلبرقم  - ٠٦٠ 

    المؤشرات
 غير معرف –األول   
 غير معرف - #   
 مصدر رقم الطلب -الثاني      
 الرقم محدد من قبل المكتبة الطبية الوطنية - ٠   
  أخرى غير المكتبة الطبية الوطنيةوآالةل الرقم محدد من قب - ٤   
 رموز الحقول الفرعية    
  a $- مغ  (رقم التصنيف( 
  b $- غ م (مفردةرقم ال( 
  d $- غ م(التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب / المجلدات( 
 )غ م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م(قم التسلسل رابط الحقل ور -$ ٨  
  رقم تصنيف آخر– ٠٦٥ 
    المؤشرات 
  غير معرف–االول   
  غير معرف-#    
  غير معرف –الثاني   
  غير معرف-#    
 رموز الحقول الفرعية    
  a $- غ م (رقم مفرد او رقم بدء اإلمتداد—رقم التصنيف عنصر( 
  b $-  غ م (رقم انتهاء االمتداد—رقم التصنيفعنصر( 
  $c – غ م( المصطلح الشارح( 
 )غ م( مصدر الرقم – $2  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  

 )غ م(مجموعات المحارف الموجودة  - ٠٦٦
    المؤشرات

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

 رموز الحقول الفرعية   
  a $- محارف موعة مج G0)غ م( 
  b $-  مجموعة محارف G1)غ م( 
  c $-  مجموعة محارفG0 أو G1م ( بالتناوب( 

 )م( المكتبة الزراعية الوطنية طلبرقم  - ٠٧٠
    المؤشرات

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

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

 )م(رمز الفئة الموضوعية  - ٠٧٢
    المؤشرات

  غير معرف -األول   
 غير معرف - #     
   الرمزمصدر - الثاني  
  لم توفر معلومات-#    
 لمكتبة الزراعية الوطنية اقائمة رموز فئات موضوعات - ٠   
 $٢محدد في الحقل الفرعي مصدر ال - ٧   

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

 )مغ ( استخدام التقسيم الفرعي – ٠٧٣
    المؤشرات

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

 رموز الحقول الفرعية   
  a $-  م(استخدام التقسيم الفرعي( 
  z $-  مغ (مصدر الرمز( 

 )غ م ( الربط -$6                              
 )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

 )م(تصنيف ديوي العشري  طلب رقم – ٠٨٢
    المؤشرات

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

  a $- مغ  (رقم التصنيف( 
  b $- غ م (مفردةرقم ال( 
  $d –غ م(التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب /  المجلدات( 
 )غ م (رقم الطبعة -$ ٢  
 )م( المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل – $5  
 )غ م (الربط -$ ٦  
 )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

 )م (ديوي العشريرقم تصنيف  - ٠٨٣
    المؤشرات

  نوع الطبعة-األول   
  الكاملة- ٠   
  المختصرة- ١     
 لتصنيف مصدر رقم ا-الثاني      
  مكتبة الكونجرسمن قبل محدد - ٠    
  أخرى غير مكتبة الكونجرسمن قبل وآالة محدد - ٤   
 رموز الحقول الفرعية    
  a $- غ م (رقم مفرد او رقم بدء اإلمتداد—رقم التصنيف عنصر( 
  b $-  غ م (رقم انتهاء االمتداد—رقم التصنيفعنصر( 
  $c – غ م( المصطلح الشارح( 
  $z – غ م( رقم الجدول – تحديد الجدول( 
 )غ م ( رقم الطبعة– $2  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  

 )م(الوثائق الحكومية  طلب رقم  - ٠٨٦
    المؤشرات

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

 رموز الحقول الفرعية   
  a $- غ م (طلبرقم ال( 
  $d –غ م(التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب /  المجلدات( 
  z $-مغ ( غير صالح /ملغى الطلب  رقم( 
 )غ م( مصدررقم ال -$ ٢  
 )م( المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل – $5  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  

 )م(رقم تصنيف الوثائق الحكومية   - ٠٨٧
    المؤشرات

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

    رموز الحقول الفرعية
  a $- غ م (رقم مفرد او رقم بدء اإلمتداد—رقم التصنيف عنصر( 
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  b $-  غ م (رقم انتهاء االمتداد—رقم التصنيفعنصر( 
  $c – غ م( المعلومات الشارحة( 
 )غ م( مصدر الرقم – $2  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  
 Xارقام الطلب المحلية – ٠٩  

 ]مهمل)  [السلسلة( المحلي  الطلبرقم  - ٠٩٠
    المؤشرات

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

 فرعيةرموز الحقول ال   
  a $- غ م (رقم التصنيف( 
  b $-  غ م (المفردةرقم( 
  $d –غ م(التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب /  المجلدات( 
 --)1XX(حقول الرؤوس -- 
 معلومات عامة—الرؤوس 
 )غ م  (ي اسم شخص-الرأس  – ١٠٠ 

    المؤشرات
 نوع عنصر مدخل اإلسم الشخصي -ول األ  
 لاالسم األو - ٠   
 اإلسم األخير - ١     
 ]مهمل[ مفرد  األخيراالسم - ١   
 ]مهمل[ متعدد األخير االسم - ٢   
 اسم العائلة - ٣   
  غير معرف -الثاني   
 غير معرف -#    
 ]مهمل [المحارف غير الترتيبية –ي الثان  
 ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الموجودة ٩-٠   

 رموز الحقول الفرعية   
  a $- غ م (اإلسم الشخصي( 
  b $- غ م (الترقيم( 
  c $- م ( والكلمات األخرى المرتبطة باإلسمأللقابا( 
  d $- غ م (التواريخ المرتبطة باإلسم( 
  e $- م (المصطلح الرابط( 
  f $-  غ م(تاريخ العمل( 
  g $- غ م (معلومات متنوعة( 
  $h – غ م( الوسيط( 
  J $- م( قيد النسبم( 
  k $- م (الرأس الفرعي الشكلي( 
  l $-  غ م(لغة العمل( 
  $m -  م(وسيط األداء للموسيقى( 
  n $-  م(قسم من العمل ال/رقم الجزء( 
  o $- غ م( بيان التوزيع الموسيقي( 
  p $- م (قسم من العملال/ الجزء اسم(  
  q $- غ م ( لإلسمالشكل األآمل( 
  r $- مغ( المفتاح للموسيقى ( 
  s $-غ م (ة اإلصدار( 
  t $-  غ م(عنوان العمل( 
  $v- م( التقسيم الفرعي الشكلي( 
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  $x- م( التقسيم الفرعي العام( 
  $y- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  $z- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  

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

 ةئ الهي اسمنوع عنصر مدخل -األول   
 اإلسم مقلوب - ٠       
 طةل اسم الس- ١       
  اإلسم في ترتيبه المباشر-٢       
  غير معرف -الثاني   
 غير معرف -#        

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

 رموز الحقول الفرعية   
  a $- غ م ( آعنصر مدخل السلطةإسم الهيئة أو إسم( 
  b $- م (الوحدة الفرعية( 
  c $-  غ م (الملتقىمكان انعقاد( 
  d $-  م ( أو توقيع المعاهدةالملتقىتاريخ انعقاد( 
  e $- م (ابطمصطلح ر( 
  f $-  غ م (تاريخ العمل( 
  g $- غ م (معلومات متنوعة(  

                              - $h غ م(الوسيط( 
  k $-  م (يشكلالالرأس الفرعي( 
  l $-  غ م (لغة العمل( 
  $m-م ( وسيط األداء للموسيقى( 
  n $-  م (الملتقى/ القسم / رقم الجزء( 
  $o- غ م( بيان التوزيع الموسيقي( 
  p $-  م(قسم من العمل ال/الجزءاسم( 
  r $-غ م(لمفتاح للموسيقى  ا( 
  s $-غ م (ة اإلصدار( 
  t $-  غ م(عنوان العمل( 
  v $- م(  يشكلالتفريع ال( 
  $x- م( التفريع العام( 
  $y- م( التفريع الزمني( 
  $z- م( التفريع الجغرافي( 
 )غ م (الربط -$ ٦  
 )م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ ٨  

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

  الملتقى اسمنوع عنصر مدخل -األول   
 اإلسم مقلوب - ٠   
 طةل اسم الس- ١   
 االسم في ترتيبه المباشر - ٢   
  غير معرف -الثاني   
 غير معرف -#       
 ]مهمل [حارف غير الترتيبيةالم –الثاني   

 ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠ 
 حقول الفرعيةرموز ال   

  a $-  غ م ( آعنصر مدخللطةسم السإاسم الملتقى أو( 
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  b $- مهمل [ )غ م( الرقم[ 

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

k $-  م (يشكلالالرأس الفرعي( 
  l $-  غ م(لغة العمل( 
  n $-  م (الملتقى/ القسم / رقم الجزء( 
  p $- م (قسم من العملال/ الجزءاسم( 
  q $- غ م (إسم السلطة عنصر مدخل تابع إسم الملتقى( 
  $s- غ م( االصدارة( 
  t $-  غ م(عنوان العمل( 
  $v- م( التقسيم الفرعي الشكلي( 
  $x-م(عام  التقسيم الفرعي ال( 
  $y- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  $z- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  

 )غ م(عنوان موحد   - -أسالر – ١٣٠
    المؤشرات

  غير معرف–األول   
  غير معرف-#

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

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

  غير معرف-# 
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  غير معرف–الثاني   
 غير معرف -#    
 رموز الحقول الفرعية    
  a $- غ م (منيالمصطلح الز( 
  $v- م( التفريع الشكلي( 
  $x- م( التفريع العام( 
  $y- م( التفريع الزمني( 
  $z- م( التفريع الجغرافي( 
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  

 ) مغ  (مصطلح موضوعي- - الرأس– ١٥٠
    المؤشرات

  غير معرف–األول   
  غير معرف-# 

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

a $-غ م ( عنصر مدخل المصطلح الموضوعي أو االسم الجغرافي( 
$b- غ م( المصطلح الموضوعي تابع عنصر مدخل االسم الجغرافي( 
$v-م(تفريع الشكلي  ال( 

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

    المؤشرات
  غير معرف–األول   

  غير معرف-# 
  غير معرف–الثاني   
 رفغير مع -#    
 ]مهمل[  المحارف غير الترتيبية-الثاني   
 ]مهمل[الواردة  المحارف غير الترتيبية  عدد٩ – ٠   

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

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

    المؤشرات
  غير معرف–األول   

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

 رموز الحقول الفرعية   
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  a $- غ م (يالشكلصطلح الم/ النوع االدبي( 

$v- م( التفريع الشكلي( 
  $x- م( التفريع العام( 
  $y- م( التفريع الزمني( 
  $z- م( التفريع الجغرافي( 
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  
 )غ م(تفريع عام - -الرأس -١٨٠ 

    المؤشرات
  غير معرف -األول   
 غير معرف -#    
  غير معرف–ي الثان  
 غير معرف -#    

 رموز الحقول الفرعية   
$v- م( التفريع الشكلي( 

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

 )غ م(تفريع جغرافي - - الرأس-١٨١
    المؤشرات

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

 رموز الحقول الفرعية   
$v- م( التفريع الشكلي( 

  $x- م( التفريع العام( 
  $y- م( التفريع الزمني( 
  $z- م( التفريع الجغرافي( 
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( رابط الحقل ورقم التسلسل -$ ٨  
 )غ م(فريع زمني ت- - الرأس-١٨٢ 

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

 رموز الحقول الفرعية   
$v- م( التفريع الشكلي( 

  $x- م( التفريع العام( 
  $y- م( التفريع الزمني( 
  $z- م( التفريع الجغرافي( 
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م(قل ورقم التسلسل  رابط الح-$ ٨  
 )غ م(تفريع شكلي - - الرأس-١٨٥ 

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

    رموز الحقول الفرعية
$v- م( التفريع الشكلي( 

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

  --)3XX-2XX( اإلحاالت الموضوعية المرآبة --  
 )م( موضوع--احالة انظر المرآبة  - ٢٦٠

   المؤشرات  
  غير معرف -األول  

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

    رموز الحقول الفرعية
$a-م(محال اليه  الرأس ال( 

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

 )م  (موضوع--احالة انظر ايضا المرآبة – ٣٦٠
   المؤشرات
  غير معرف -األول  

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

    رموز الحقول الفرعية
$a-م(يه  الرأس المحال ال( 

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

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

    المؤشرات
 نوع عنصر مدخل اإلسم الشخصي -األول   
 االسم األول - ٠      
 اإلسم األخير - ١   
 ]مهمل[  االسم األخير مفرد-١   
 ]مهمل[سم عائلة متعدد ا - ٢    
 اسم العائلة - ٣     
  غير معرف–الثاني   
 غير معرف -#    
 ]مهمل[ المحارف غير الترتيبية -الثاني      
 ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠   

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

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

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

 )م(اسم هيئة —متابعة انظر من - ٤١٠
 المؤشرات    
 الهيئةسم  ا نوع عنصر مدخل-األول   
 مقلوب االسم - ٠      
 اسم سلطة – ١   
 باشر االسم في ترتيبه الم-٢   
  غير معرف–الثاني    
 غير معرف -#    
 ]مهمل[ المحارف غير الترتيبية -الثاني      
 ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠   

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

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

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م(سلسل  الت ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

 )م(اسم ملتقى —متابعة انظر من - ٤١١
 المؤشرات    
 الملتقىسم  ا نوع عنصر مدخل-األول   
 مقلوب االسم - ٠      
 اسم سلطة – ١   
  االسم في ترتيبه المباشر-٢   
  غير معرف–الثاني    
 غير معرف -#    
 ]مهمل[ المحارف غير الترتيبية -الثاني      
 ]مهمل[محارف غير الترتيبية الواردة  عدد ال– ٩-٠   

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

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

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
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  z $-م(ي  التقسيم الفرعي الجغراف( 
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

 )م(عنوان موحد —متابعة انظر من - ٤٣٠
 المؤشرات    
 غير معرف –األول   
 غير معرف -#       
  المحارف غير الترتيبية -الثاني      
 تيبية الواردة  عدد المحارف غير التر– ٩-٠   

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

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

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

 
 )م(مصطلح زمني —متابعة انظر من - ٤٤٨

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

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

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

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م ( الحقلالمؤسسة التي ينطبق عليها -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

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

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

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

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م(لربط  ا-$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

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

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

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

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

 )م (مصطلح شكلي/ نوع أدبي—نظر منمتابعة ا - ٤٥٥
 المؤشرات    
 غير معرف –األول   
 غير معرف -#       
  غير معرف -الثاني      
  غير معرف -#    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م (حقلالمؤسسة التي ينطبق عليها ال -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

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

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

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

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م (ا الحقلالمؤسسة التي ينطبق عليه -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 --) 5XX( حقول متابعة انظر ايضا من -- 

 )م(اسم شخصي —منايضا متابعة انظر  -٥٠٠
 المؤشرات    
 نوع عنصر مدخل االسم الشخصي  –األول   
  االسم األول- ٠      
  اإلسم األخير- ١   
  ]مهمل[مفرد االخير سم ال ا- 1   

 ]مهمل[ االسم االخير مرآب -٢
  اسم العائلة- ٣   
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
 ]مهمل [المحارف غير الترتيبية –الثاني   
 ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠   
 رموز الحقول الفرعية    
  a $- غ م( اإلسم الشخصي( 
  b $- غ م( الترقيم( 
  c $- م( العناوين والكلمات األخرى المرتبطة باإلسم( 
  d $- غ م( التواريخ المرتبطة باإلسم( 
  e $- م( المصطلح الرابط( 
  f $- غ م( تاريخ العمل( 
  g $- غ م( معلومات متنوعة( 
  $h- غ م( الوسيط( 
  $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة( 
  $j-م ( مقيد النسب( 
  k $- م ( الفرعي الشكليالرأس( 
  l $-  غ م( لغة العمل( 
  m $- م(لموسيقي وسيط األداء ل( 
  n $-م (الملتقى/قسمال/ رقم الجزء( 
  o $- غ م( بيان التوزيع الموسيقي( 
  p $- م(قسم من العمل ال/ جزءاسم ال( 
  $q- غ م( الشكل األآمل لالسم( 
  r $- غ م( المفتاح للموسيقى( 
  s $-غ م (ةر اإلصدا( 
  t $- غ م( عنوان العمل ( 
  v $-  م(التقسيم الفرعي  الشكلي( 
  $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي( 

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

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $-م(افي  التقسيم الفرعي الجغر( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
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 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

 )م(اسم هيئة —متابعة انظر ايضا من - ٥١٠
 المؤشرات    
 نوع عنصر مدخل االسم الهيئة   –األول   
 االسم مقلوب – ٠      
 سلطةاسم  – ١   
  االسم في الترتيب المباشر-٢   
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
 ]مهمل [المحارف غير الترتيبية –الثاني   
 ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠   
 رموز الحقول الفرعية    
  a $-غ م( آعنصر مدخل  السلطة إسم الهيئة أو إسم( 
  b $-م(ة  الوحدة الفرعي( 
  c $- غ م( مكان انعقاد الملتقى( 
  d $- م( تاريخ انعقاد الملتقى أو توقيع المعاهدة( 
  e $- م(بط ارالمصطلح ال( 
  f $-  غ م( تاريخ العمل( 
  g $- غ م( معلومات متنوعة( 
  $h- غ م( الوسيط( 
  $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة( 
  k $- م (الرأس الفرعي الشكلي( 
  l$ -  غ م( لغة العمل( 
  m $- م(لموسيقي وسيط األداء ل( 
  n $-م (الملتقى/قسمال/ رقم الجزء( 
  o $- غ م( بيان التوزيع الموسيقي( 
  p $- م(قسم من العمل ال/ جزءاسم ال( 
  r $- غ م( المفتاح للموسيقى( 
  s $-غ م (ة اإلصدار( 
  t $- غ م( عنوان العمل ( 
  v $- م(عي  الشكلي التقسيم الفر( 
  $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي( 

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

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )م ( ينطبق عليها الحقلالمؤسسة التي -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

 )م (ملتقىاسم —متابعة انظر ايضا من - ٥١١
 المؤشرات    
 نوع عنصر مدخل اسم الملتقى –األول   
 االسم مقلوب – ٠      
 اسم سلطة – ١   
  االسم في الترتيب المباشر-٢   
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  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
 ]مهمل [المحارف غير الترتيبية –الثاني   
 ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠   
 رموز الحقول الفرعية    
  a $-غ م( آعنصر مدخل السلطةأو اسم ملتقى  إسم ال( 
  b $- مهمل[ ) غم (الرقم[ 
  c $- غ م( مكان انعقاد الملتقى( 
  d $-غم( قاد الملتقى تاريخ انع ( 
  e $- م (الوحدة التابعة( 
  f $-  غ م( تاريخ العمل( 
  g $- غ م( معلومات متنوعة( 
  $h- غ م( الوسيط( 
  $i- غ م( عبارة تعليمة اإلحالة( 
  k $- م (الرأس الفرعي الشكلي( 
  l $-  غ م( لغة العمل( 
  n $-م (الملتقى/قسمال/ رقم الجزء( 
  p $- م(قسم من العمل ال/ جزءاسم ال( 
  $q- غ م( اسم الملتقى يتبع اسم السلطة آعنصر مدخل( 
  s $-غ م (ة اإلصدار( 
  t $- غ م( عنوان العمل ( 
  v $-  م(التقسيم الفرعي  الشكلي( 
  $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي( 

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

  x $- م(العام قسيم الفرعي الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

 )م(عنوان موحد —متابعة انظر ايضا من -٥٣٠
 المؤشرات    
 غير معرف –األول   
 غير معرف -#       
  المحارف غير الترتيبية -الثاني      
  عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠   

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

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

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $-م(قسيم الفرعي الزمني  الت( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

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

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

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

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

 )م(مصطلح موضوعي —نظر ايضا منمتابعة ا - ٥٥٠
 المؤشرات    
 غير معرف –األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف–الثاني    
 غير معرف -#    
 ]مهمل[ المحارف غير الترتيبية -الثاني      
 ]مهمل[ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة – ٩-٠   

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

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

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م(رقم ضبط التسجيلة  -$0  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

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

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

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

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

 )م(مصطلح شكلي / نوع أدبي—منايضا متابعة انظر  - ٥٥٥
 اتالمؤشر    
 غير معرف –األول   
 غير معرف -#       
  غير معرف -الثاني      
  غير معرف -#    

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



٣٦  مرآز الفهرس العربي الموحد                                                                              
 عالقة خاصة -٠
 تقييد استخدام المتابعة -١
 الشكل األقدم للرأس -٢
 عرض اإلحالة -٣

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقملحقل رابط ا -$ ٨  

 )م(تقسيم فرعي عام —منايضا متابعة انظر  - ٥٨٠
 المؤشرات    
 غير معرف –األول   
 غير معرف -#       
  غير معرف -الثاني      
  غير معرف -#    

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

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

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

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

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

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

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  



٣٧ مرآزالفهرس العربي الموحد
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

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

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

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

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $-م(في  التقسيم الفرعي الجغرا( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

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

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

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

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $-م(مني  التقسيم الفرعي الز( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 -- حقول معالجة السلسلة -- 
 )م(التحديد التسلسلي أو /تواريخ نشر السلسلة و –٦٤٠ 
 ت   المؤشرا 
  اسلوب صيغة المالحظة–األول   
 األسلوب مصاغ – ٠   
  االسلوب غير مصاغ– ١   
  غير معرف–الثاني   



٣٨  مرآز الفهرس العربي الموحد                                                                              
  غير معرف-#    
    رموز الحقول الفرعية 
  $a –غ م(أو التحديد التسلسلي / تواريخ النشر و( 
  $z – غ م( مصدر المعلومات( 
 )غ م( الربط – $6  
 )م(لتسلسل  ا ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 )م( خصوصيات ترقيم السلسلة – ٦٤١ 
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
    رموز الحقول الفرعية 
  $a – غ م (مالحظة خصوصيات الترقيم( 
  $z – غ م( مصدر المعلومات( 
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 )م( مثال ترقيم السلسلة – ٦٤٢ 
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
    رموز الحقول الفرعية 
  $a – غ م( مثال ترقيم السلسلة( 
  $d –مغ (التواريخ التي ينطبق عليها مثال ترقيم السلسلة /  المجلدات( 
 )م( النسخة التي ينطبق عليها الحقل /  المؤسسة– $5  
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 )م(الجهة المصدرة /  مكان السلسلة والناشر– ٦٤٣ 
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
 ول الفرعية   رموز الحق 
  $a – م( المكان( 
  $b –م(الجهة المصدرة /  الناشر( 
  $d –غ م(الجهة المصدرة / التواريخ التي ينطبق عليها المكان والناشر/  المجلدات( 
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 )م( ممارسات تحليل السلسلة – ٦٤٤ 
    المؤشرات  
  معرف  غير-األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
    رموز الحقول الفرعية 
  $a – غ م (ممارسات تحليل السلسلة( 
   f –محللة بالكامل  
   p –محللة جزئيا  



٣٩ مرآزالفهرس العربي الموحد
   n –لم تحلل  
  $b – غ م( استثناءات ممارسات التحليل( 
  $d –غ م(مارسات التحليل منطبق عليها تالتواريخ التي /  المجلدات( 
 )م( النسخة التي ينطبق عليها الحقل /  المؤسسة– $5  
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 )م( ممارسات متابعة السلسلة – ٦٤٥ 
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
 ز الحقول الفرعية   رمو 
  $a – غ م( ممارسات متابعة السلسلة( 
   t –  توبعت آمدخل اضافي بالسلسلة 
   n –تابع آمدخل اضافي بالسلسلة  لم ت 
  $d –غ م(التواريخ التي تنطبق عليها ممارسات التحليل /  المجلدات( 
 )م( النسخة التي ينطبق عليها الحقل /  المؤسسة– $5  
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 )م(ممارسات تصنيف السلسلة  – ٦٤٦ 
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
    رموز الحقول الفرعية 
  $a –غ م( السلسلة  ممارسات تصنيف( 
   c– المجلدات مصنفة آمجموعة 
   m – المجلدات مصنفة مع السلسلة الرئيسة أو األخرى 
   s – المجلدات مصنفة على انفراد 
  $b – غ م( استثناءات ممارسات التحليل( 
  $d –غ م (التي تنطبق عليها ممارسات التصنيفالتواريخ /  المجلدات( 
 )م( النسخة التي ينطبق عليها الحقل /  المؤسسة– $5  
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

 
 --)٦٦٦-٦٦٣( احاالت األسماء المرآبة -- 
 )مغ ( األسماء -- احالة انظر ايضا المرآبة – ٦٦٣ 
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
    رموز الحقول الفرعية 
  $a –  م(النص الشارح( 
  $b – م (الرأس المحال اليه( 
  $t –  م(العنوان المحال اليه( 
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 )غ م( األسماء -- احالة انظر المرآبة – ٦٦٤ 



٤٠  مرآز الفهرس العربي الموحد                                                                              
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
 ل الفرعية   رموز الحقو 
  $a – م( النص الشارح( 
  $b – م( الرأس المحال اليه( 
  $t – م( العنوان المحال اليه( 
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 )غ م( احالة التاريخ – ٦٦٥ 
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف -الثاني   
  معرف غير-#    
    رموز الحقول الفرعية 
  $a – م( احالة التاريخ( 
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 )غ م( األسماء – االحالة الشارحة العامة – ٦٦٦ 
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
 ول الفرعية   رموز الحق 
  $a – م( االحالة الشارحة العامة( 
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 —)X٦٨-٦٦٧( حقول المالحظات -- 
 )م (مالحظة عامة ليست للجمهور – ٦٦٧ 
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
  رموز الحقول الفرعية   
  $a – مغ  (مالحظة عامة ليست للجمهور( 
 )م(  المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل – $5  
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 ]مهمل[) م( المحارف في األلفباء غير الرومانية – ٦٦٨ 
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   
 رف غير مع-#    
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
    رموز الحقول الفرعية 
  $a – غ م( المحارف في األلفباء غير الرومانية( 



٤١ مرآزالفهرس العربي الموحد
 )م( موجودة بيانات المصدر – ٦٧٠ 
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
    رموز الحقول الفرعية 
  $a – غ م (اإلشارة الببليوجرافية للمصدر( 
  $b – غ م(موجودة  المعلومات( 
  $u –  محدد المورد الموحد)URL( ) م( 
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 )م( بيانات المصدر غير موجودة – ٦٧٥ 
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف - الثاني  
  غير معرف-#    
    رموز الحقول الفرعية 
  $a – م( اإلشارة الببليوجرافية للمصدر( 
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 )م( بيانات سيرية أو تاريخية – ٦٧٨ 
    المؤشرات  
 نوع البيانات –األول   
 لم تقدم معلومات -#    
 يرية نبذة س– ٠   
  تاريخ اداري– ١   
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
    رموز الحقول الفرعية 
  $a –  م(بيانات سيرية او تاريخية( 
  $b – غ م (التوسع( 
  $u – محدد المورد الموحد )URL ) (م( 
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 )م(ور  مالحظة عامة للجمه– ٦٨٠ 
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
    رموز الحقول الفرعية 
  $a –  م(الرأس او مصطلح التقسيم الفرعي( 
  $i –  م(النص الشارح( 
 )م( المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل  – $5  
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمالحقل رابط  -$ ٨  
 )م(متابعة مثال الموضوع  مالحظة – ٦٨١ 
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   



٤٢  مرآز الفهرس العربي الموحد                                                                              
  غير معرف-#    
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
    رموز الحقول الفرعية 
  $a – م( رأس الموضوع او مصطلح التقسيم الفرعي( 
  $i – م( النص الشارح( 
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 )مغ (معلومات الرأس المحذوف  – ٦٨٢ 
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
    رموز الحقول الفرعية 
  $a – م (اإلحالل رأس( 
  $i – م( النص الشارح( 
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 )م( مالحظة تاريخ التطبيق – ٦٨٨ 
    المؤشرات  
  غير معرف -األول   
  غير معرف-#    
  غير معرف -الثاني   
  غير معرف-#    
    رموز الحقول الفرعية 
  $a – غ م( مالحظة تاريخ التطبيق( 
 )م(  المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل – $5  
 )غ م( الربط – $6  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

 —)7XX(لرابطة للرأس  حقول المداخل ا--
  معلومات عامة–المداخل الرابطة للرأس 

 )م( اسم شخصي  --لرابط للرأس المؤسس المدخل ا - ٧٠٠
   المؤشرات  

 نوع عنصر مدخل اإلسم الشخصي -األول   
 االسم األول - ٠   
 م األخيراإلس - ١   
 ]مهمل[ االسم األخير مفرد – ١   
 ]مهمل[ متعدد األخيرسم إلا - ٢   
 اسم العائلة - ٣     
 المكنز –لثاني ا  
 ستناديالملف االسماء ا/  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠   
  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١   
 ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةالاالسماء املف /  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢      
 لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستنادال املفال – ٣    
 غير محدد المصدر - ٤   
 ستنادي لمكتبة آندا الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥   
 فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعات - ٦    
 $٢محدد في الحقل الفرعي  المصدر - ٧   

 رموز الحقول الفرعية   
  a $- غ م (االسم الشخصي( 



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

 عرض الوصلة -٠
 تعقد االحالل -١

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $-م(سيم الفرعي الجغرافي  التق( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )غ م( مصدر الرأس او المصطلح – $2  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

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

  الهئية اسمنوع عنصر مدخل -األول   
 اإلسم مقلوب - ٠   
 سلطةإسم ال - ١      
 ترتيب المباشر الاالسم في - ٢   
 المكنز -الثاني   
 ستناديالملف االسماء ا/  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠   
  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١   
 ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةالف االسماء امل/  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢      
 لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستنادال املفال – ٣    
 غير محدد المصدر - ٤   
 ستنادي لمكتبة آندا الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥   
 فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعات - ٦    
 $٢ر محدد في الحقل الفرعي  المصد- ٧   
 رموز الحقول الفرعية    
  a $-  غ م ( آعنصر مدخلإسم السلطةاسم الهيئة أو( 
  b $- م (تابعةالوحدة ال( 
  c $-  مغ  (الملتقىمكان( 
  d $-  م (الملتقى أو توقيع المعاهدةتاريخ( 
  e $- م (مصطلح الرابطال( 



٤٤  مرآز الفهرس العربي الموحد                                                                              
  f $-  غ م(تاريخ العمل( 
  g $- غ م (مات متنوعةمعلو( 
  h $- غ م (الوسيط( 
  k $- م (الرأس الفرعي الشكلي( 
  l $-  غ م(لغة العمل( 
  m $- م (وسيط األداء للموسيقى( 
  n $-  م (الملتقى/ القسم / رقم الجزء( 
  o $- غ م (بيان التوزيع الموسيقي( 
  p $- م (قسم من العملال/  الجزء اسم(  
  r $- غ م(يقى المفتاح للموس( 
  s $- غ م (ةاإلصدار( 
  t $-  غ م (عنوان العمل( 
  v $- غ م (التقسيم الفرعي الشكلي( 
  $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي( 

 عرض الوصلة -٠
 تعقد االحالل -١

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( ضبط التسجيلة  رقم-$0  
 )غ م( مصدر الرأس او المصطلح – $2  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 )م  (ملتقى  اسم --لرابط للرأس المؤسس  المدخل ا- ٧١١ 

    المؤشرات
 ملتقى ال اسم نوع عنصر مدخل-األول   
  اإلسم مقلوب- ٠   
 سلطة إسم ال- ١      
  المباشرهترتيب  االسم في- ٢   
 المكنز -الثاني   
 ستناديالملف االسماء ا/  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠   
  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١   
 بية الوطنيةستنادي للمكتبة الطالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢      
 لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستنادال املفال – ٣    
 غير محدد المصدر - ٤   
 ستنادي لمكتبة آندا الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥   
 فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعات - ٦    
 $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧   

 وز الحقول الفرعيةرم   
  a $-  غ م ( آعنصر مدخللطة أو إسم السالملتقىاسم( 
  c $- غ م ( الملتقىمكان( 
  d $- غ م ( الملتقىتاريخ( 
  e $- م (الوحدة التابعة( 
  f $-  غ م(تاريخ العمل( 
  g $- غ م (معلومات متنوعة( 
  h $- غ م (الوسيط( 
  k $- م ( الشكليالمدخل الفرعي( 
  l$ -  غ م(لغة العمل( 
  n $-  م (الملتقى/ القسم / رقم الجزء( 
  p $- م(قسم من العمل ال/  الجزء اسم( 



٤٥ مرآزالفهرس العربي الموحد
  q $- غ م(آعنصر مدخل  إسم السلطةيتبع  إسم الملتقى( 
  s $- غ م (ةاإلصدار( 
  t $- غ م (عملعنوان ال( 
  v $- غ م (التقسيم الفرعي الشكلي( 
  $w- مغ( حقل الضبط  الفرعي ( 

 عرض الوصلة -٠/
 تعقد االحالل -١/

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )غ م( مصدر الرأس او المصطلح – $2  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )مغ ( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

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

 غير معرف –األول   
  غير معرف-#    
 المكنز -الثاني   
 ستناديالملف االسماء ا/  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠   
 ألطفال رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب ا- ١   
 ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢      
 لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستنادال املفال – ٣    
 غير محدد المصدر - ٤   
 ستنادي لمكتبة آندا الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥   
 فرنسيةال  الكندية باللغةضوعاترؤوس المو - ٦    
 $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧   

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

  عرض الوصلة-٠/
  تعقد االحالل-١/

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  



٤٦  مرآز الفهرس العربي الموحد                                                                              
 )غ م( مصدر الرأس او المصطلح – $2  
 )م (ؤسسة التي ينطبق عليها الحقلالم -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

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

 غير معرف –األول   
  غير معرف-#    
 المكنز -الثاني   
 ستناديالملف االسماء ا/  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠   
  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١   
 ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢      
 لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستنادال املفال – ٣    
 غير محدد المصدر - ٤   
 ستنادي لمكتبة آندا الوطنيةال املف االسماء/  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥   
 فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعات - ٦    
   $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧   

 رموز الحقول الفرعية      
  a $- غ م (المصطلح الزمني( 
  v $- غ م (التقسيم الفرعي الشكلي( 
  $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي( 

  عرض الوصلة-٠/
 تعقد االحالل -١/

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )غ م( مصدر الرأس او المصطلح – $2  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل رقم ورابط الحقل  -$ ٨  

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

 غير معرف –األول   
  غير معرف-#    
 المكنز -الثاني   
 ستناديالملف االسماء ا/  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠   
  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١   
 ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةالملف االسماء ا/  الموضوعات الطبية رؤوس- ٢      
 لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستنادال املفال – ٣    
 غير محدد المصدر - ٤   
 ستنادي لمكتبة آندا الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥   
 فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعات - ٦    
 $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧   
 رموز الحقول الفرعية    

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

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

 ض الوصلة عر-٠/
  تعقد االحالل-١/



٤٧ مرآزالفهرس العربي الموحد
  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )غ م( مصدر الرأس او المصطلح – $2  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

 )م  (اسم جغرافي  --لرابط للرأس المؤسس  المدخل ا- ٧٥١
    المؤشرات

 غير معرف –األول   
  غير معرف-#    
 المكنز -الثاني   
 ستناديالملف االسماء ا/  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠   
  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١   
 ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢      
 لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستنادال املفال – ٣    
 غير محدد المصدر - ٤   
 ستنادي لمكتبة آندا الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥   
 فرنسيةال دية باللغة الكنرؤوس الموضوعات - ٦    
 $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧   
    رموز الحقول الفرعية 

a $- غ م( االسم الجغرافي( 
  v $- غ م (التقسيم الفرعي الشكلي( 
  $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي( 

  عرض الوصلة-٠/
  تعقد االحالل-١/

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $-م(عي الزمني  التقسيم الفر( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )غ م( مصدر الرأس او المصطلح – $2  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

 )م(صطلح شكلي م/ نوع ادبي  --لرابط للرأس المؤسس  المدخل ا- ٧٥٥
    المؤشرات

 غير معرف –األول   
  غير معرف-#    
 المكنز -الثاني   
 ستناديالملف االسماء ا/  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠   
  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١   
 لوطنيةستنادي للمكتبة الطبية االملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢      
 لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستنادال املفال – ٣    
 غير محدد المصدر - ٤   
 ستنادي لمكتبة آندا الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥   
 فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعات - ٦    
 $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧   
 لحقول الفرعية   رموز ا 

a $- غ م(المصطلح الشكلي آعنصر مدخل / النوع االدبي( 
  v $- غ م (التقسيم الفرعي الشكلي( 



٤٨  مرآز الفهرس العربي الموحد                                                                              
  $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي( 

  عرض الوصلة-٠/
  تعقد االحالل-١/

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $-م(ي  التقسيم الفرعي الجغراف( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )غ م( مصدر الرأس او المصطلح – $2  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

 )م( تقسيم فرعي عام  --ط للتقسيم الفرعي لراب المدخل ا- ٧٨٠
    المؤشرات

 غير معرف –األول   
  غير معرف-#    
 المكنز -الثاني   
 ستناديالملف االسماء ا/  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠   
  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١   
 ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢      
  الزراعية الوطنيةلمكتبةي الموضوعي لستنادال املفال – ٣    
 غير محدد المصدر - ٤   
 ستنادي لمكتبة آندا الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥   
 فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعات - ٦    
 $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧   

  رموز الحقول الفرعية   
  v $-  كلي رعي الش يم الف  (غ م) التقس
  $w- رعي بط  الف ل الض  (غ م) حق

لة  -0/ رض الوص  ع
الل  -1/ د االح  تعق

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )غ م( مصدر الرأس او المصطلح – $2  
 )م (ا الحقلالمؤسسة التي ينطبق عليه -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

 )م(تقسيم فرعي جغرافي   --لرابط للتقسيم الفرعي  المدخل ا- ٧٨١
    المؤشرات

 غير معرف –األول   
  غير معرف-#    
 المكنز -الثاني   
 ستناديالملف االسماء ا/  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠   
  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١   
 ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢      
 لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستنادال املفال – ٣    
 غير محدد المصدر - ٤   
 مكتبة آندا الوطنيةستنادي لالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥   
 فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعات - ٦    
 $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧   

    رموز الحقول الفرعية 



٤٩ مرآزالفهرس العربي الموحد
  v $- غ م (التقسيم الفرعي الشكلي( 
  $w- غ م( حقل الضبط  الفرعي( 

  عرض الوصلة-٠/
  تعقد االحالل-١/

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )غ م( مصدر الرأس او المصطلح – $2  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

 )م(تقسيم فرعي زمني   --الفرعي لرابط للتقسيم  المدخل ا- ٧٨٢
 المؤشرات     
 غير معرف –األول   
  غير معرف-#    
 المكنز -الثاني   
 ستناديالملف االسماء ا/  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠   
  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١   
 دي للمكتبة الطبية الوطنيةستناالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢      
 لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستنادال املفال – ٣    
 غير محدد المصدر - ٤   
 ستنادي لمكتبة آندا الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥   
 فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعات - ٦    
 $٢لفرعي  المصدر محدد في الحقل ا- ٧   

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

  عرض الوصلة-٠/
  تعقد االحالل-١/

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )غ م( مصدر الرأس او المصطلح – $2  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

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

 غير معرف –األول   
  غير معرف-#    
 المكنز -الثاني   
 ستناديالملف االسماء ا/  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠   
  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١   
 ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الطبية- ٢      
 لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستنادال املفال – ٣    
 غير محدد المصدر - ٤   
 ستنادي لمكتبة آندا الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥   
 فرنسيةال  الكندية باللغةرؤوس الموضوعات - ٦    
 $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧   



٥٠  مرآز الفهرس العربي الموحد                                                                              
    رموز الحقول الفرعية 

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

  عرض الوصلة-٠/
  تعقد االحالل-١/

  x $-م(العام قسيم الفرعي  الت( 
  y $- م( التقسيم الفرعي الزمني( 
  z $- م( التقسيم الفرعي الجغرافي( 
 )م( رقم ضبط التسجيلة -$0  
 )غ م( مصدر الرأس او المصطلح – $2  
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  

 )م(لرابط المعقد  المدخل ا بيانات- ٧٨٨
    المؤشرات

 غير معرف –األول   
  غير معرف-#    
 المكنز -الثاني   
 ستناديالملف االسماء ا/  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس- ٠   
  رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس ألدب األطفال- ١   
 ستنادي للمكتبة الطبية الوطنيةالملف االسماء ا/ وس الموضوعات الطبية رؤ- ٢      
 لمكتبة الزراعية الوطنيةي الموضوعي لستنادال املفال – ٣    
 غير محدد المصدر - ٤   
 ستنادي لمكتبة آندا الوطنيةالملف االسماء ا/  رؤوس الموضوعات الكندية- ٥   
 فرنسيةال ة الكندية باللغرؤوس الموضوعات - ٦    
 $٢ المصدر محدد في الحقل الفرعي - ٧   

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

  i $ - م (النص الشارح( 
 )غ م(مصدر الرأس او المصطلح  -$2   
 )م (المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل -$ ٥  
 )غ م( الربط -$ ٦  
 )م( التسلسل  ورقمرابط الحقل  -$ ٨  
 --) 8XX( البديلة والبيانيات المكان -- 

 )م ( االلكتروني والوصول المكان– ٨٥٦
    المؤشرات

 طرق الوصول  –األول   
 المعلومات غير متوفرة -#    

 بريد الكترونيال – ٠
 )FTP(بروتوآول نقل الملفات  – ١   
 )Telnet( الدخول عن بعد – ٢   
 )Dial-up ( بالهاتف– ٣   
 )HTTP(وتوآول نقل النصوص التشعبية  بر– ٤   
 2$ الطريقة محددة في الحقل الفرعي – ٧   
 العالقة -الثاني   
 المعلومات غير متوفرة - #   
  المورد– ٠   
  اصدارة المورد– ١   
  المورد المرتبط– ٢   
  ثابتة العرضلم تنتج– ٨   
 رموز الحقول الفرعية    



٥١ مرآزالفهرس العربي الموحد
  a $- م (اسم المضيف( 
  b $- م (رقم الوصول( 
  c $- م ( الضغطمعلومات( 
  d $-  م(المسار ( 
  $f – م( االسم االلكتروني( 
  g $- م (اسم المورد الموحد( 
  h $- غ م (معالج الطلب( 
  i $- م (يمةالتعل( 
  $j –ت في الثانية  الثنائيا)bps( 
  k $- مغ  (رآلمة الس( 
  $l – تسجيل الدخول )Logon) (غ م( 
  m $- م (تصل به للمساعدة في الوصولمن ي ( 
  n $- مغ  (اسم مكان المضيف( 
  o $- مغ  (نظام التشغيل( 
  $p – غ م( المنفذ( 
  $q – غ م( نوع الصيغة االلكترونية( 
  r $- مغ  (اإلعدادات( 
  s $-  م(حجم الملف( 
  t $-  م(محاآاة الطرفية( 
  u $-  محدد المورد الموحد)URI) ( م غ( 
  $v –  م(أوقات الوصول( 
  w $- م (رقم ضبط التسجيلة( 
  x $- م (حظة غير عامةمال( 
  y $-  م(نص الوصلة( 
  z $- م( مالحظة عامة( 
 )غ م( طريقة الوصول – $2  
 )غ م(مواد محددة  – $3               
 )غ م (الربط -$ ٦  
 ) م(رابط الحقل ورقم التسلسل  -$ 8  
 )م (البديليل البياني التمث - ٨٨٠ 

    المؤشرات
 صاحبمثل الحقل الم -األول   
 مصاحبمثل الحقل ال -الثاني   

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


