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 1.  المادةاسم الوكانز والفهرصت الوىضىعيت 

 2.  المادةرقم 807310

 (نظريت عوليت) الوعتوذة الضاعاث  صاعاث هعتوذة3
.3 

 (ة عولية،نظري) الفعليت الضاعاث  صاعاث هعتوذة3

 4. ةالمتطمبات المتزامن/ة السابقالمتطّمبات  الىصفيت الفهرصت

 5.  البرنامجاسم بكالىريىس

 6.  البرنامجرقم 

 7.  الجامعةاسم  االردنيتالجاهعت

 8. الكمية  التربىيتالعلىم

 9. القسم هعلىهاث الوكتباث والعلن

 10.  المادةمستوى 

 11. الفصل الدراسي/  الجامعيالعام 2014/2015 الثاني

 12.  العممية لمبرنامجالدرجة بكالىريىس

 13.  األخرى المشتركة في تدريس المادةاألقسام 

 14.  التدريسلغة العربيت

 تاريخ/  المادة الدراسيةمخطط استحداث تاريخ 2007
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 هنّضقالوادة.16

 

 

 

 مدرسوالمادة.17

 

 ،24451:  رقن الهاتف، ح ث خ 12-11/ ح ث خ 2-1:  الضاعاث الوكتبيت،322: هكتبرقن ال:  إدراج ها يليالرجاء

 yshawabka@yahoo.com: إللكتروني البريذ ا
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 وصفالمادة.18

 
ٌعرف بالفهرسة الموضوعٌة وأساسٌاتها ومبادئ التحلٌل الموضوعً واختٌار رؤوس الموضوعات، وعالقة الفهرسة 

الموضوعٌة بالموضوعات األخرى، و أنواع رؤوس الموضوعات وأشكالها، وطرق تفرٌعها، كما ٌعرف بقوائم رؤوس 
الموضوعات العربٌة واألجنبٌة، وكٌفٌة استخدامها، وٌتطرق إلى المكانز من حٌث تعرٌفها وعالقتها بقوائم رؤوس الموضوعات، 

 .وأنواعها وكٌفٌة استخدامها

 
 

 
 أهدافتدريسالمادةونتائجها19.

. تعرٌف الطلبة بالتحلٌل الموضوعً وأهمٌته وعالقته بخطوات المعالجة الفنٌة. 1
. تعرٌف الطلبة بالفهرسة الموضوعٌة وأهدافها وفوائدها وعالقتها بالموضوعات األخرى. 2 
. تعرٌف الطلبة بقوائم رؤوس الموضوعات والمكانز. 3 
. إكساب الطلبة مهارات التحلٌل الموضوعً ألغراض الفهرسة الموضوعٌة. 4 

. والمكانز الموضوعات رؤوس قوائم استخدام مهارات الطلبة إكساب. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لها المادة الدراسية والجدول الزمنيمحتوى.20

 ييم التقأساليب المراجع
 نتاجات
التعّمم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

الذ .4  .3  .2  .1

ك

ث

و

ر

ا

 ل

 – األول .5

 الرابع 
المفاهيم األساسية : الوحدة األولى

:للتحليل الموضوعي، وتشمل  
مفهوم التحلٌل  -

الموضوعً وعالقته 
 بخطوات المعالجة الفنٌة

مبادئ وأسس التحلٌل  -
الموضوعً 

ألغراضالفهرالتحلياللوىضىعي .6

 صتالوىضىعيت
 الخاهش .11  .10  .9  .8  .7

 التاهن- 
أساسيات : الوحدة الثانية

:الفهرسة الموضوعية، ويشمل  
أسس ومبادئ اختٌار  -

رؤوس الموضوعات 
صٌاغة رؤوس  -
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26.  
 

  

 الموضوعات، وأنواعها
تجزئ رؤوس  -

 الموضوعات

رؤوصالوىضىعاتالوقلىبتوالن .12

 هيزة
 التاصع .17  .16  .15  .14  .13

 –

التاني 

 عشر 

قوائم رؤوس : الوحدة الثالثة
 الموضوعات العربية واألجنبية

الصفات الواجب  -
توافرها فً قائمة 

 رؤوس الموضوعات
خصائص ومالمح قوائم  -

رؤوس الموضوعات 
اإلحاالت، التعلٌمات، )

 (...التبصرات إلخ

 أنىاعقىائورؤوصالوىضىعاث .18
أسس إعداد قوائم  -

 رؤوس الموضوعات
نماذج من قوائم رؤوس  -

 الموضوعات العربٌة

نوارجونقىائورؤوصالوىضىعا .19

 تاألجنبيت
:المكانز: الوحدة الرابعة  .24  .23  .22  .21  .20  

تعرٌفها وأهمٌتها  -
ووظائفها وأنواعها 

ضبط المصطلحات فً  -
 المكانز

العالقات المتبادلة بين  -
 المصطلحات في المكانز

نوارجونالوكانزالعربيتواألجنب .25

 يت



 مركز االعتماد وضمان الجودةمخطط المادة الدراسيةالجامعة األردنية

 

4 
 

 تدريسية واالستراتيجيات الالنشاطات.21
 : واالصتراتيجياث التذريضيت التاليتالنشاطاث تطىير نتاجاث التعلن الوضتهذفت هن خالل يتن
 
 
 

 
 

 أساليبالتقييمومتطلباتالمادة.22

 : التقيين والوتطلباث التاليتهنخالألصاليب نتاجاث التعلن الوضتهذفتتحقق إثباث يتن
 
 

 

 السياساتالمتبعةبالمادة.23

 
 :طريقة التدريس

. المحاضرات، والمناقشات، والقراءات الجانبٌة، والتقارٌر 
 

: التقييم واالمتحانات
االمتحان األول % 25
بحث وواجبات عملٌة % 25
امتحان نهائً % 50

  

 

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 

 

 
 

 المراجع.25

 

: المراجع الرئيسة والمساندة لتدريس المقرر

: المراجع الرئيسة
. دراسة فً رؤوس الموضوعات وقوائمها: الفهرسة الموضوعٌة . ( 19 85 )محمد فتحً عبد الهادي  .1

 . دار غرٌب: القاهرة 
مكتبة : القاهرة. المكانز كأدوات للتكشٌف واسترجاع المعلومات. (1989)محمد فتحً عبد الهادي  .2

 .غرٌب
 .:المراجع المساندة
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الفهرسة الموضوعٌة والتكشٌف : التحلٌل الموضوعً للوثائق. (1997)إتٌم، محمود أحمد  .3
 . مؤسسة عبد الحمٌد شومان: عمان، األردن. واالستخالص

التحلٌل الموضوعً للمكتبات ومراكز . (1992)شعبان عبد العزٌز خلٌفة، ومحمد فتحً عبد الهادي  .4
 .العربً: القاهرة. المعلومات

5. Taylor, Arlene G. (2004). Subject analysis. In: The organization of 
information. 2nd ed. London: Libraries Unlimited. 

 
 

 

  معمومات إضافية.26
 
 
 

 
 
 

 
 

: ------------------اريخالت: ------------------------ - التوقيع: -------------------  منسق المادةاسم

 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/  لجنة الخطةمقرر

 -------------- ------------------- التوقيع: -------------------------  القسمرئيس

 --------------------------------- التوقيع: ------------------------- الكمية/  لجنة الخطةمقرر

 --------------------------------توقيعال: ------------------------------------------- العميد

  
 

 : إلىنسخة
 رئيسالقسم

  العميد لضمان الجودةمساعد
 ممفالمادة


