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 1. اسم المادة (1التصنيف )

 2. رقم المادة 0807321

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالفعمية )نظريالساعات  3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج عمم المكتبات والمعمومات )برنامج البكالوريوس(

 6. رقم البرنامج 0807

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم عمم المكتبات والمعمومات

 10. مستوى المادة الثانية( )السنة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الفصل األول 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس واإلنجميزية العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2007/2008
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 : ال يوجدمنّسق المادة .16

 
 

 : د. يونس أحمد الشوابكةمدرسو المادة .71

  362رقم المكتب: 
 ح ث خ 11-9الساعات المكتبية: 

  0795222709نقال:  24457رقم الهاتف: مكتب: 
 yshawabka@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 

 وصف المادة .71
ٌعرف بالمفاهٌم األساسٌة للتصنٌف وأهمٌته وأغراضه ووظائفه فً المكتبات ومراكز المعلومات. كما ٌتناول التعرٌف بنظم التصنٌف 

وأنواعها ومكوناتها وخصائصها، وٌركز بصفة خاصة على التعرٌف بنظام تصنٌف دٌوي العشري من حٌث نشأته وتطوره وتحدٌثه وبنٌته 
( ممثلة فً الجداول 22وممٌزاته وعٌوبه، ومن حٌث أقسامه ومكوناته الرئٌسة فً الطبعة الورقٌة األخٌرة ) وخصائصه العامة والخاصة

فً الرئٌسة والمساعدة والرمز والكشاف النسبً والدلٌل اإلرشادي، كما ٌعرف بقواعد ومبادئ  التصنٌف العملً وبكٌفٌة بناء وتركٌب األرقام 
الضوء على الطبعة اإللكترونٌة من تصنٌف دٌوي العشري المتاحة على اإلنترنت  تصنٌف دٌوي العشري، وأخٌرا ٌسلط  
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف
 يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطمبة بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من:

 معرفة المفاهيم األساسية للتحليل الموضوعي ألغراض التصنيف. .1

  لمتصنيف. األساسيةمعرفة المفاهيم  .2

 التعرف عمى مكونات وخصائص نظام التصنيف الناجح. .3

 على أهم نظم التصنيف العالمية المستخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات.  التعرف .4

  المالمح األساسية لتصنيف ديوي العشري في طبعاته الورقية واإللكترونية.التعرف عمى  .5

 تصنيف مصادر المعمومات.استخدام نظام تصنيف ديوي العشري في  .6

 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 اكتساب مهارات التصنٌف العملً وتكوٌن أرقام الطلب. .1
  اكتساب مهارات بناء وتركٌب األرقام فً تصنٌف دٌوي العشري فً الطبعة الورقٌة. .2

 اإللكترونٌة من تصنٌف دٌوي العشري.اكتساب مهارات استخدام الطبعة  .3

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 الوحدة األسابيع
 األول األسبوع

  والثانً
)الداللة اللغوٌة واالصطالحٌة، أهمٌة التصنٌف ووظائفه، تارٌخ  التصنٌف: مدخل عام األولى: الوحدة األولى:

 التصنٌف(

لث الثا األسبوع
 والرابع

الثانٌة: نظم )خطط( التصنٌف )مفهوم نظام التصنٌف، عناصر ومكونات نظام التصنٌف، خصائص نظام التصنٌف 
 الناجح، أنواع نظم التصنٌف، نماذج عالمٌة لخطط التصنٌف(

الخامس  األسبوع
 والسادس

امة والخاصة، عناصر الثالثة: تصنٌف دٌوي العشري: مدخل عام )النشأة والتطور، التحدٌث والطبعات، الخصائص الع
 ومكونات النظام، التعدٌالت العربٌة(

 –السابع  األسبوع
 األسبوع العاشر

( )الجداول الرئٌسة، 14( وطبعته الورقٌة المختصرة )23الرابعة: تصنٌف دٌوي العشري فً طبعته الورقٌة الكاملة )
واإلرشادات(الجداول المساعدة، الكشاف النسبً، الدلٌل اإلرشادي، التعلٌمات   

األسبوع الحادي 
 عشر

   الخامسة: تصنٌف دٌوي العشري فً طبعته اإللكترونٌة

األسبوع الثانً عشر 
الرابع عشر –  

 السادسة: التصنٌف العملً وبناء وتركٌب األرقام باستخدام تصنٌف دٌوي العشري
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 المحاضرات ؛ المناقشات ؛ الواجبات ؛ التدريب العممي

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 االمتحانات النظرية. .1
 االمتحانات العممية. .2
 الواجبات العممية. .3

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 % نسبة الغياب المسموح بها لمطالب(15: حسب النظام المعمول به في الجامعة )والغياب سياسة الحضور -أ

 ألداء االمتحان إذا كان غيابه بعذر مقبول. : يعطى الطالب فرصةالوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 : يحرم الطالب من عالمة االمتحانالغش والخروج عن النظام الصفي -د

 % لالمتحان النهائي50/  والحضور والمشاركة % لمواجبات25% لالمتحان األول/ 25: إعطاء الدرجات -ه

 : يتوفر مختبر للقسم مزود بأجهزة حاسوب وجهاز للعرضتسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 كتب ومصادر معلومات للتدريب العملي

 جهاز العرض

 حواسيب

 

 المراجع .22

 
 

 :المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب 
تصننف ديو ننلعيري وننكعيلريلوننيديريفمننعربيتكمعننةيوكع ننةيع ويننةيلعتلمنن ةيي مننورل ي( 2015الشوووابكة، ٌووونس أحموود اسووماعٌل ) .1

 عمان، األردن: جمعٌة المكتبات األردنٌة. ريكئ مةيلريعميووةيلريلويديريفمعريعتلرفقةيععيري ع ةيريثييثةيلري وكلن.

  .ميةالتعمي الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 ( مبادئ التصنٌف وفق تصنٌف دٌوي العشري. عمان: دار صفاء.2012علٌان، ربحً مصطفى و الشوابكة، ٌونس أحمد ) .1

2. Comaromi, John P. and M.P. Satija, M. P. (1988) Dewey Decimal Classification : history 
and current status. New York : Envoy Press.  

3. Dewey, Melvil, 2003. Dewey Decimal Classification and Relative Index.22
nd

 ed. Dublin, Ohio: OCLC 
Online Computer Library Center. 
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------------------التاريخ:  - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
 
 

                                                                                                                                  :نسخة إلى
 رئيس القسم

 لضمان الجودة مساعد العميد
 الدراسية ممف المادة

 


