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 المشروع السادس

RDAبرنامج تدريبي على قواعد وما 

   

 

 إعداد

 أمينة عادل

 محمود خليفة

 تعريف بالمشروع
وصف المصادر "يسعى هذا المشروع إلى الخروج بخطة واضحة لوضع برنامج تدريبي على قواعد الفهرسة الجديدة 

على أن يبنى هذا البرنامج من حيث الهيكل والمحتوى على البرنامج الخاص بمكتبة " RDAوإتاحتها 

للتدريب ليكون مرشدا لكافة الكونجرس األمريكية، وأن يكون هذا البرنامج هو البرنامج القومي المصري 

الدارسين والمهتمين والممارسين لعمليات الفهرسة، ويقترح أن يتاح البرنامج إلكترونياً بالمجان للجميع، على أن 

 .مستوى مبدئ، ومستوى متقدم: يتاح على مستويين

في إعداد مخطط مفصل  ويمثل هذا المخطط المرحلة األولى إلتمام البرنامج التدريبي، وستتمثل المرحلة الثانية

 .عن عملية نشر وإتاحة البرنامج

 الهدف من المشروع
 .وضع اإلطار العام لبرنامج قومي للتدريب على القواعد الجديدة للفهرسة .6

 .الخروج بمواصفات ومحتوى البرنامج التدريبي .2

 .تحديد الخطوات التنفيذية واإلجراءات الخاصة بتنفيذ هذا البرنامج .3

 .البرنامج تحديد طريقة إتاحة .4

 محتوى البرنامج التدريبي
سوف يقوم البرنامج التدريبي على البرنامج المنشور بالفعل لدى مكتبة الكونجرس األمريكية، والمخصص 

 :ويغطي البرنامج الموضوعات التالية. للتدريب على قواعد الفهرسة بشقيها الوصفي واالستنادي

 .FRBRجرافية مبادئ المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليو .6

 .FRBR, RDA, MARCالعالقة بين  .2

 .RDAاستخدام منصة قواعد  .3

 ، تعريف التجسيدة والمادة"وما"مقدمة إلى  .4
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 .وصف الحامل، والعمل .5

 .تعريف التعبيرة والمحتوى .0

 .العالقات .7

 .6الملفات االستنادية  .8

 .2الملفات االستنادية  .9

 .موضوعات خاصة .66

 "وما"الفهرسة المنقولة في  .66

 رجرااات التنفييية للمشروعالخطوات واال
تتولى الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات مهمة اعتماد المدربين المؤلين للتدريب على قواعد  .6

تدريب على يد خبراء مكتبة الكونجرس او شبكة الد تلقى قالفهرسة، وشرط أن يكون المدرب 

OCLC . 

 .بشكل مفصلحصر وتحديد المادة العلمية والتعرف على محتواها وشكلها  .2

 .أفراد 3عمل صغيرة، كل منها يتكون من  4تشكيل فرق  .3

يتولى كل فريق تجهيز المادة العلمية والنماذج العربية لقسمين او ثالثة أقسام من محتوى البرنامج  .4

 .التدريبي الموضح أعاله

 .مراجعين للقيام بمراجعة ما تم إنجازه من فرق العمل 5يتم تعيين عدد  .5

 .ي شكل قابل للنشرتجهيز المحتوى ف .0

 .إتاحة البرنامج في منصة إلكترونية للتدريب .7

 المهام التنفييية
 .تحضير محتوى البرنامج التدريبي، وتجهيزها وتقسيمها إلى موضوعات فرعية .6

 .مراجعة المحتوى بعد تقسيمه وتجهيزه .2

 .إعداد نماذج عربية للتسجيالت المتضمنة في محتوى التدريب .3

 .تاحة البرنامج التدريبي بعد االنتهاء منهإعداد منصة تعليمية إل .4

 الخطة الزمنية المقترحة للتنفيي
 شهر: الجوانب اإلجرائية واختيار الفريق المشارك والمراجعين ووضع خطة العمل .6

 شهور 0-3: تحضير المادة العلمية .2

 شهور 3: المراجعة .3

 شهر: التجهيز والنشر إلكترونيا .4
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القوى البشرية الالزمة للتنفيي
   

 .مدربين 8: عملية التجهيز والتحضير .6

 .مراجعين 3: عملية المراجعة .2

 .تقنيين 3: التجهيز والنشر .3


