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 أجب عن األسئلة التبلية :

 أنواع الفهارس ؟                                                           اذكرتكمم عن أنواع الفهرسة ثم  -1
 
 ؟المثاليتكمم عن الفهرس البطاقى واذكر مواصفات الفهرس -2
 
 ة لممطبوعات؟تكمم بإيجاز عن المالمح الرئيسي-3
 
 -الحاالت اآلتية: فيماذا تفعل  اذكر– 4
وجرود أكثرر مرن -مريالد وتراري   هجرر وجرود تراري   -عدم وجود بيانات النشرر-أ

 ؟ثالثة مؤلفين عمى صفحة العنوان 
تعدد الترقيم كأن بردأ  إذا-نشر تاري كل منها  ىاألجزاء عمكان العمل متعدد  إذا-ب

مجموعررة أوراغ ريررر مرقمررة فرري بدايررة الكترراب أو  إذا وجررد-بررالحروث ثررم باألرقررام
 آخره؟

 
 
 
 
 
 

 مع تمنياتي  بالتىفيق و النجاح
 د | أسماء كمال

 2014-2013إجاتة ايححاٌ انفهرسة نهفرقة األونً شعثة جكُىنىجيا انحعهيى

       ------------------------------------------------------- 

 -أنواع الفهرسة: -1



ىصفية:وهً انىصف انًازي نهًىاز انًطثىعة وانغير انفهرسة ان

يطثىعة تهسف انىصىل انسهم وانسريع نهًىاز انًكحثية فً أقصر 

وقث يًكٍ وشنك عٍ طريق اعساز تطاقة شرصية نحهك انًىاز جضى 

يجًىعة يٍ انثياَات كاسى انًؤنف وعُىاٌ انكحاب وانطثعة وتياَات 

س انفهرسة انًقُُة عهً انُشروغيرها وشنك طثقا نًجًىعة يٍ قىع

 انًسحىي انسونً وانًحهً يٍ قثم عهًاء انفهرسة .

انفهرسة انًىضىعية :هً انىصف انًىضىعً نًىاز انًعهىيات 

 عٍ طريق أرقاو انحصُيف ورؤوس انًىضىعات .

 

 .أنىاع الفهارس
 فهرس المؤلث -1
 فهرس العنوان -2
 الفهرس الموضوعى -3
 الفهرس القاموسى -4
 الفهرس المصنث -5
 الفهرس الموحد -6

 

 الفهرس البطاقى: -2

من بطاقات يدوية عميها بيانات الكتب وتكون بالحجم الدولى  يتكون
سم توضع فى أدراج مصممة لذلك  12.5× 5.5بوصة أو 5×3

 -لتناسب حجم البطاقة ومن مميزاتو:
 * مرن يسمح بادخال وحذف البطاقات .

 -بو:. ومن عيو  * ال يتمف بسرعة
 يصعب استخدامو الكثرمن قارىءفى وقت واحد -
 يشغل حيز كبير فى المكتبة-
 ال يمكن استخدامو خارج المكتبو-
 تتعرض بطاقتو لمفقد والضياع-
  

 مواصفات الفهرس المثالى:   



المرونة التى تسمح بادخال البيانات اوسحبها اى االضافة او الحذف  - أ
فى اى وقت وذلك بغرض بسهولة وبسرعة فى أى مكان بالفهرس و 

 باستمرار. المحافظة عمى حداثتو
السهولة فى االستخدام والسرعة فى االستشارة الكثر من قارىء فى  - ب

 وقت واحد.

 االقتصاد فى اعداده وصيانتو. - ت

 اال يشغل حيز كبير فى المكتبة. - ث

 امكانية التعديل والتغيير فى المداخل. - ج

 
 تالمالمخ الرئيسية للمطبىعا -3
 العنوان -1
 المؤلث -2
 الطبعة-3
 بيانات النشر.-4
 اإلهداء. -5
 التصدير-6
 المقدمة-7
 قائمة المحتويات -8
 متن الكتاب -9

 الكشاث-11
 القوائم الببميوجرافية - 11            

 
 َسحرسو االذحصارات. -عسو وجىز تياَات َشر:*-أ-4

 ]ز.و[ : ]ز.ٌ[ ، ]ز.ت[     

 نهجري.*انحاريد انًيالزي = انحاريد ا   

 )وآخ( ---*كحاتة اسى انًؤنف االول    

 *يكحة انحاريد االقسو وانحاريد االحسخ .-ب

 *يكحة اول حرف ثى شرطة وآذر حرف ثى فاصهة ثى عسز صفحات انكحاب.

*اشا كاٌ تانكحاب صفحات غير يرقًة يٍ أونه جعس وجسجم تيٍ يعقىفحيٍ قثم 

 انحرقيى االصهً .



فً َهاية انكحاب جسجم تيٍ يعقىفحيٍ فً َهاية رقًة *اشا كاَث انصفحات غير انً

 انحرقيى االصهً.

 

 

 يع جًُياجً تانُجاح وانحىفيق                                                    

 ز/  أسًاء كًال                                                           
 

 


