اجملموعة ا إلقلميية لش به اجلزيرة العربية
ابملكتبة الرمقية العاملية لعام 2015
"الضبط املرجعي للغة العربية  --تدريب عىل بناء القدرات"
التارخي 14-13 :مايو 2015
الزمان 8:00 :ص  4:15 -م
املاكن :مركز الطالب جبامعة محد بن خليفة ،القاعة أ
املدينة التعلميية مبؤسسة قطر ،ادلوحة ،قطر
بتخطيط وتسهيل من مكتبة قطر الوطنية ،عضو مؤسسة قطر واملكتبة الرمقية العاملية

الربانمج

اليوم الول
املواعيد
07.15

التفاصيل
مغادرة البص اإىل الفندق  --التسجيل عند الوصول/القهوة عند الوصول

اجللسة الافتتاحية
09.00 - 08.15







08.20 - 08.15
08.30 - 8.20
08.40 - 08.30
08:50 - 08.40
09.00 - 08.50

معلومات حول املاكن
لكمة الرتحيب  --مدير مرشوع مكتبة قطر الوطنية
املكتبة الرمقية العاملية  --نظرة عامة  --مدير العمليات ابملكتبة
مقدمة حول الضبط املرجعي يف اللغة العربية  --رشاكء مكتبة قطر الوطنية
تقدمي احلضور

اجللسة الوىل
10.15 - 09.00
10.45 - 10.15

إازاةل الغموض حول موضوعات مقال يف وكيبيداي ابس تخدام ) (ORCIDو ) (VIAFوالضوابط املرجعية الخرى
أنْدي َمب ِْت ،الوكيبيدي املقمي ل) ، (ORCIDامجلعية الكمييائية امللكية ومركز حبث متحف بريمنغهام للعلوم
فاصل للقهوة

اجللسة الثانية

12.00 - 10:45

الضبط املرجعي يف الولايت املتحدة  --تسليط الضوء عىل اللغة العربية
جوي ِْس ب َ ْل ،مدير الفهرسة والبياانت الوصفية ،مكتبة جامعة برنس تون.

13.15 - 12.00

فاصل الغداء

14.30 - 13.15
15.00 - 14.30

اجللسة الثالثة
مواهجة حتدايت الضبط املرجعي للسامء العربية يف معليات الوصف يف املكتبة الرمقية العاملية
ابس تك ،منسق معلية الوصف ابملكتبة ،يقدهما َجي ُْسن ْايزنَر ،مدير العمليات ابملكتبة
ِ
اكرسا ْ
فاصل للقهوة

اجللسة الرابعة
16.15 - 15.00

اإاتحة املوارد الرمقية متعددة اللغات ابس تخدام املعلومات ذات الروابط :نظرة عامة عىل الوسائل واملعايري
اإميان خريي وهيبه ،أخصايئ أول فهرسة ،مكتبة قطر الوطنية

16.15

الصورة امجلاعية واملغادرة اإىل الفندق
العشاء امجلاعي (مبطعم الفندق)

اليوم الثاين
07.15
09.30 - 08.15

مغادرة البص للفندق/القهوة عند الوصول

اجللسة اخلامسة
تأسيس بياانت وصفية أفضل ،بناء التفامه بني الثقافات :احملتوى العريب ومعلية الفهرسة
َأ ِرن ه َْو ِك ْْن ،أخصايئ البياانت الوصفية ابملكتبة الرمقية العاملية ،يقدهما َجي ُْسن ْايزنَر ،مدير العمليات ابملكتبة

اجللسة السادسة

10.45 - 09.30

11.15 - 10.45

تدريب ال ( )ADRوالضبط املرجعي ابملكتب ا إلقلميي ملكتبة الكونغرس ابلقاهرة
مىن عبد القادر محمد ابراهمي ،مفهرس أول ،قسم الفهرسة والزتويد ،مكتبة الكونغرس  -القاهرة ،مرص ،يقدهما ِولْ َمي
َك ْوبَيك ،املدير امليداين ،مكتبة الكونغرس  -القاهرة ،مرص
فاصل للقهوة

اجللسة السابعة

12.15 - 11.15

الضبط املرجعي يف اللغة العربية يف اجملموعة ا إلقلميية لش به اجلزيرة العربية ابملكتبة الرمقية العاملية :جلسة نقاش حول
اخلطوات املس تقبلية
لك املتحدثني

اجللسة اخلتامية
12.30 - 12.15

 التلخيص واللكمة اخلتامية  -املكتبة الرمقية العاملية
 ختام الورشة وتوزيع الشهادات  -مكتبة قطر الوطنية

13.30 - 12.30
13.45
15.30 - 14.30
16.00 - 15.45
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فاصل الغداء
املغادرة اإىل اجملموعة الرتاثية مبكتبة قطر الوطنية

اجللسة الثامنة
جوةل اجملموعة الرتاثية مبكتبة قطر الوطنية
املغادرة للفندق

