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 جامعة الجوف

 ن المكتباتوعمادة شؤ

 ضوابط  بطاقة الفهرسة بالمكتبات

 : جديدة بطاقة فهرسة إنشاءتية عند يجب مراعاة الشروط اآل

 .الببلوجرافي السجللتفادي تكرار  أوالالبحث في قاعدة الجامعة -1

التدقيق  مراعاةمع  معتمدكمعيار و مرجع  في البحث عن التسجيالت الموحد الفهرس العربي عتمادا -2

 .لموضوع الكتاب األقرببرقم التصنيف  السجل الصحيحفي اختيار 

 .صحيحةالطريقة البوتدوينه في السجل الببليوجرافي  حسب ما ورد مراعاة عالمات الفهرسة -3

 .حسب الحقول إلنجليزيللكتاب ا (4)في بطاقة الكتاب العربي و (7) المؤشراعتماد  -4

الدراسية و  المقررات مراعاةمع  ,قسم الفهرسة بالعمادةاعتماد سياسة التوزيع حسب توجيهات  -5

 .توزيعها وفق احتياجات المكتباتضمان 

 :االجراءات الفنية 

على  حيث تكون, مامي من الداخلفي الغالف األ RFIDذات التردد اإلذاعي  الممغنط البطاقةوضع -1

 .الكتاب من غالفالجانب اليسار  إلى نحازةموتكون  ,أسفل – وسط -أعلىثالث مستويات 

ويختلف من  يساسرقم أ (13) منرقم الباركود حيث يتكون , البطاقة الممغنطةعلى وضع الباركود أ -2

 .ىأخر إلىمكتبة 

مكتبة القريات  3111111111111الطالبات  مكتبة 1111111111111برقم  تبدءاالمركزية  المكتبة :مثال 

 الطبيةمكتبة ال 8111111111111 مكتبة دومة الجندل 7111111111111مكتبة طبرجل  4111111111111

 الخ......  2111111111111

 :مثال

 سم X 5 2.5  مقاس
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 الغالف األيمن) داخل صفحة الغالف RFID التردد اإلذاعي تالبطاقة الممغنطة ذامكان لصق الباركود و -3

 .(لألجنبية األيسر للكتب العربية و

  .لمسؤول قسم الفهرسة بالمكتبات ة باركود بعد االنتهاء مباشر رقم آخريجب تسليم  -4

 .سيرأ وبشكل, كعب الكتاب على  ملصق رقم التصنيف يكون أنيجب  -5

 أسفل فيRef  صيغة  رقم االستدعاء إلىيضاف  ,مرجع أوموسوعة  أو الكتاب في حالة كون الوعاء -5

 .سم 3 : 2على ارتفاع مابين  ,رقم االستدعاء

 :مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 .Boldنوع ( 14)حجم الخط على الكعب  -6

ستخدم خطة ما عداء المكتبة الطبية ت, في المكتبات بالجامعة العشري خطة تصنيف ديوي إتباعيجب  -7

 .األمريكيةتصنيف المكتبة الطبية 

 .اليسار جهة إلىختم النسخة التي ال تعار في صفحة العنوان تحت العنوان مباشر يتم وضع  -8

ويغطي , مثبت فوق رقم االستدعاء لضمان حمايته من التلف (بمواصفات خاصة) صقيجب وضع ال -9

 .رقم االستدعاء بالكامل
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 نظام المكتبة األمريكية الوطنية المعمول به في المكتبة الطبية بجامعة الجوف

 

 


