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 المشروع الخامس

المقررات الدراسية للفهرسة

   

 

 اعداد
 محمد فتحي عبد الهادي. د. ا

 سحر ربيع.د
 دينا محمد فتحي.د

 

 

 الهدف من المشروع
االولى في أقسام المكتبات بالمرحلة الجامعية مقرر أو مقررات الفهرسة الوصفية وضع تصور لتدريس 

 .والمعلومات بجمهورية مصر العربية يتضمن األهداف والوحدات وطرق التدريس والتقويم والمصادر

 

 الخطوات واالجراءات التنفيذية للمشروع
 : مرحلة التجهيز

 االطالع على احدث وأبرز الدراسات المرتبطة بالموضوع  

 المعلوماتبيانات من بعض أقسام المكتبات و تصميم استمارة تجميع 

 المعلوماتبالفعل في اقسام المكتبات و عمل حصر مبدئي بالمقررات التي يتم تدريسها 

  وضع تصور كامل لمقرر الفهرسة الوصفية 

 :مرحلة االعداد 
  عمل توصيف معياري للمقرر وفقا لما اقرته الهئية القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 جميع المادة العلمية المقترحة ت 

 : التجريبي  مرحلة التطبيق
  ارسال توصيف المقرر او المقررات الى اعضاء هئية التدريس المكلفين بتدريس الفهرسة الوصفية باقسام

 المكتبات والمعلومات لمعرفة امكانية التطبيق ومعوقاته 

  اعداد الشكل النهائي للمقرر 

 تي تساعد على التنفيذ وهى ل الوماوهناك مجموعة من الع

 التدريب الكافي للقائمين بالتدريس -



  مستقبل الفهرسة في مصر

 

45 

 تطوير االمكانيات التكنولوجية واتاحة الوصول لالدوات  -

 توافر المعامل واالجهزة المناسبة لعدد الطالب -

 التكلفة المحتملة 
الدراسية التي سوف يتطلب األمر دعم مالي في حالة اعداد كتاب دراسي أو االستقرار على ترجمة احد الكتب 

 .أيضا االشتراك فى أحدث األدوات الفنيةو يستقر األمر على تدريسها

واتحاد مكتبات الجامعات المصرية والدار المصرية  المصرية يمكن مخاطبة بعض الجهات مثل دار الكتب

 .اللبنانية على سبيل المثال للحصول على التمويل الالزم

 القوى البشرية الالزمة للتنفيذ
التدريس من بعض اقسام المكتبات الذين يتولون تدريس  تقترح اللجنة االستعانه بمجموعة من اعضاء هيئة

 :مقررات العمليات الفنية مثل 

 استاذ جامعة طنطا –بدوية بسوني . د  

 عة حلوان استاذ مساعد جام –منى فاروق . د 

 القاهرة  مدرس جامعة –اماني عبد العزيز  .د 

 مدرس جامعة القاهرة –منيرة مظهر . د 

 الناتج المتوقع
  إعداد مقرر دراسي يواكب التطورات التكنولوجية 

 اعداد أو ترجمة كتاب دراسى 

 إعداد خريج أكثر استيعابا الدوات العمل الالزمة في تطبيقات الفهرسة 

  تأهيل خريج قادر على مواجهة تحديدات سوق العمل 

 تصور للمقرر المقترح للفهرسة
  اهداف المقرر

 :يهدف هذا المقرر إلى إعداد طالب 
 للفهرسة والفهارس المبادئعارف باالسس و 
 قادر على تطبيق قواعد الفهرسة وفقا للمعيار المتفق عليه 
 استخدام األدوات والوسائل التى تساعد على استخدام القواعد 
  قادر على مواجهة المشكالت التي تقابله أثناء العمل ومتابعة التطورات الجارية 
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 محتوى المقرر
   

 المقرر المقترح  الموضوع
 مبادى وأسس الفهرسة والفهارس -1
 .المكتبات و أسس تنظيم مصادر المعلومات -

 

 التعريفات و المفاهيم  -

مفهوم الفهرسة والفهارس وأهميتها ، 

البرز الفهارس تقليدية و غير  واستعراض نماذج

 تقليدية

 البنية االساسية لعناصر البيانات  -

 كيفية تعريف وتمييز مصدر المعلومات

التمييز بين طبيعة البيانات الببليوجرافية والبيانات  

 . الحقائقية و البيانات االستنادية

 الفهرسة و الفهارس عبر االنترنت  -

 ابرز سمات الفهارس على االنترنت 

 االولى: الفرقة الدراسية 

 تنظيم المعلومات: اسم المقرر 

 وحدة من وحدات المقرر 

 مادة اجبارية 

 

 

 

 

 

 معايير الفهرسة الوصفية  -2

 

 ى معايير المحتو -

 نظرة تاريخية : تقنينات الفهرسة الوصفية 

قواعد الفهرسة ––قواعدكتر–قواعد بانيتزي )

مبادئ الفهرسة الدولية –األنجلو أمريكية 

 (والتقنيين الدولي للوصف الببليوجرافي

 االتجاهات الحديثة 

ومعايير RDAمعيار وصف المصادر وإتاحتها 

 الميتاداتا

 االولى :الفرقة الدراسية 

 تنظيم المعلومات: اسم المقرر 

 وحدة من وحدات المقرر 

 مادة اجبارية 

 

 :معايير التكويد والتركيب  -

 أشكال االتصال

 ) ISO 2709  التركيبية للتسجيلةالبنية ( 

  12شكل مارك 
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 معايير المبتاداتا 

 ابرز لغات الترميز 

 Bib Frameنموذج االطار الببليوجرافي 

 ببليوجرافية معيارية لةبناء تسجي -3

 ( وحدة مستقلة  )  12مارك 

 تسميات المحتوى ، المحتوى  البناء و التكوين ،

 شكل مارك وتطبيقات الويب

 الميتاداتا 

 دبلن كور 

برمجيات انشاء الميتاداتا باستخدام المعايير 

 المختلفة 

 استخداماات الميتاداتا و تطبيقاتها 

 (وما)قواعد وصف المصادر وإتاحتها 

المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية 

FRBR 

 ,FRADالمتطلبات الوظيفية للتسجيالت االستنادية 

FRASD 

 .البنية العامة للقواعد

 بنية، كيفية استخدام القواعد ال

 .RDA  :وما    تحديد نقاط اإلتاحة في

 

هذا الوحدة يمكن ان تشكل مقرر 

 واحد أو أكثر 

 مادة اجبارية

 

 

 

 معايير وصف المواد االرشيفية  -4

 معايير وصف المواد االرشيفية

 

  التعاون في الفهرسة -5

الفهرسة المركزية، الفهرسة التعاونية، 

الفهارس الموحدة، الفهرسة أثناء النشر، 

 الفهرسة المنقولة 

 دور المرافق الببليوجرافية 
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:طرق التدريس 

   

 المحاضرات 

  مرئية الالعروض 

  الزيارات الميدانية 

  المناقشات 

  التكليفات الدراسية 

 التطبيقات العملية 

 :تعليمية مثلكما يمكن استخدام وسائل 

نماذج من تقنينات الفهرسة، نماذج من االنواع المختلفة من  ،عينات من الفهارس انواعا واشكاال)النماذج والعينات 

 .ومن الضرورى وجود معمل ببليوجرافي( التسجيالت

 
 


