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 1. اسم المادة الفهرسة الوصفية

 2. رقم المادة 0820080

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب -

 5. اسم البرنامج علم المكتبات والمعلومات 

 6. رقم البرنامج 8080

 7. اسم الجامعة األردنية

 8. الكلية العلوم التربوية

 9. القسم علم المكتبات والمعلومات

 10. مستوى المادة السنة الثانية

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي الفصل الدراسي الثاني 6802/6800

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية واإلنجليزية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  6102/ 2007
 15. المادة الدراسية مراجعة مخطط

 

 يونس أحمد الشوابكة. د: منّسق المادة .61

 البريد اإللكتروني ،64432 رقم المكتب ،ح ث خ 10-9 الساعات المكتبية ،)303)رقم المكتب : ما يلي الرجاء إدراج
yshawabka@yahoo.com. 

 

 يونس أحمد الشوابكة. د: مدرسو المادة .61

 البريد اإللكتروني ،64432 رقم المكتب ،ح ث خ 10-9 الساعات المكتبية ،)303)المكتب  رقم: : ما يلي الرجاء إدراج
yshawabka@yahoo.com. 

 

 :وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
الببلياااوفرافي، تساااجي ت مفااااهيم سساساااية فاااي الفهرساااة والفهاااارس، تعرياااو الفهرساااة الوصااافية وسهميتهاااا، وتقنياتهاااا، الماااداخل، الوصاااو 

 .، الميتاداتا، تطبيقات عملية(مارك)الفهرسة، الفهرسة المقروءة آليا 
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداو -س
 .تعريف الطلبة بمفاهيم الفهرسة األساسية وأهميتها وأنواعها وأشكالها .1
 . تعريف الطلبة بالفهارس وأهميتها وأنواعها وأشكالها .0
 .تعريف الطلبة بتقنينات الفهرسة الوصفية المختلفة مع التركيز على قواعد الفهرسة األنجلو أميركية الطبعة الثانية ومراجعاتها .3

 ...على ا  يكون قادر  سنالمادة  إنهاءيتوقع من الطالب عند : نتاجات التعّلم -ب
 .إعداد التسجيالت الببليوغرافية لمصادر المعلومات. 1
 .داخل الرئيسة واإلضافية للتسجيالت الببليوغرافيةتحديد الم. 0
 .القيام بعمليات الضبط االستنادي للمداخل الرئيسة واإلضافية.3

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 الوحدة األسابيع

 :، وتشملللفهرسةالمفاهيم األساسية : الوحدة األولى الثاني - األول األسبوع
 اللغوية واالصطالحيةالدالالت  -
 أهمية الفهرسة الوصفية وفوائدها -
 أنواع الفهرسة وأشكالها -
 أهميتها وفوائدها وأنواعها وأشكالها: الفهارس -

 :، ويشملتقنينات الفهرسة الوصفية: الوحدة الثانية  الثالث األسبوع
 لمحة ومقدمة تاريخية -
 AACR2  قواعد الفهرسة األنجلو أميركية -
 ISBDالتقنين الدولي للوصف الببليوغرافي  -
 RDAوصف وإتاحة المصادر  -

الفهرسدددة إنشدددال التسدددليبت الببليو راقيدددة وققدددا  وا دددد : الوحددددة الثالثدددة العاشر – الرابع األسبوع
 :، ويشملاألنللو أميركية، الطبعة الثانية

حقل العنوان وبيان المسؤولية، حقل الطبعةة، : فقرة الوصف وتشمل -
النشر، حقل الوصف المادي، حقل السلسلة، حقل المالحظات، حقل 

 .حقل الرقم المعياري وشروط االقتناء، حقول أخرى
 (رؤوس الموضوعات والمؤلفين اآلخرين)فقرة المداخل اإلضافية  -
 تطبيقات عملية -

 : وا د تحديد واختيار المداخل الرئيسة واإلضاقية: الوحدة الرابعة الخامس  شر – شر  الحادي
 (األشخاص، الهيئات، العناوين الموحدة)المداخل الرئيسة  -
 (األشخاص، الهيئات، العناوين الموحدة)المداخل اإلضافية  -
 الضبط االستنادي للمداخل -
وتطبيقددات  مليددة  لددى اختيددار وتحديددد المددداخل الرئيسددة نمددا    -

 واإلضاقية
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 :التالية النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةنتاجات التعلم المستهدفة من خ ل تطوير  يتم
 والتطبيق العمليالمحاضرات، والمناقشات، 

 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 :التقييم والمتطلبات التالية سساليبخ ل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 االمتحان األول% 02
 بحث وواجبات عملية 02%
 امتحان نهائي% 28

 

 .حسب األنظمة والتعليمات المتبعة في الجامعة إزاء كل بند من البنود أدناه :السياسات المتبعة بالمادة .22

 : والغياب سياسة الحضور -س

 الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات الس مة -ج

 والخروج عن النظام الصفيالغش  -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .02

 أجهزة حاسوب

 (Data Show)جهاز عرض 
 

 المراجع .22

 
 

 .والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة المقررة،الكتب  -س
دار غريب للطباعة والنشر : ـ القاهرة .، مزيدة ومنقحة ومراجعة3ـ ط. المدخل إلى علم الفهرسة. محمد فتحى عبد الهادى

 .7991والتوزيع ، 
 3003لتوزيع، دار صفاء للنشر وا: ـ عمان. 7ـ ط. مبادئ الفهرسة. ربحى مصطفى عليان

  .التعليمية الكتب الموصى بها، وفيرها من المواد  -ب
 

 .7993مكتبة غريب، : ـ القاهرة. الفهرسة ـ التصنيف ـ التكشيف: المعالجة الفنية ألوعية المعلومات. محمد فتحى عبد الهادى
 .3003دار الكتاب الحديث،  :ـ القاهرة. قواعد الفهرسة لمصادر المعلومات بين العلم والتطبيق. محمد البدوى* 
 .مج 3، 7997دار المريخ ، : ـ الرياض .موسوعة الفهرسة الوصفية للمكتبات ومراكز المعلومات. شعبان عبد العزيز خليفة* 
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 .7911الجمعية ، : ـ عمان، األردن.قواعد الفهرسة األنجلو ـ أمريكية: جمعية المكتبات األردنية* 
 .3000المكتبة ، : ـ الرياض .ائمة مداخل أسماء الهيئاتق. مكتبة الملك فهد الوطنية* 
 .3003دار الفكر ، : ـ عمان .مبادئ الفهرسة الوصفية والموضوعية. زياد مصطفى هناندة* 

 .3000الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، : ـ القاهرة. 7ـ ط.الفهرسة الوصفية. عبد التواب شرف الدين*  
دار الفكر العربى، : ـ القاهرة. 7ـ ط. أساسيات، تطبيقات، تدريبات: الفهرسة الوصفية لمواد المكتبات. محمد عبد الواحد ضبش* 

7991. 
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