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اسم المادة  2التصنيف  .1 

 2. رقم المادة 807411

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة   ساعات معتمدة3
.3 

 (ة، عمميةنظري)الساعات الفعمية   ساعات معتمدة3

 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب 1التصنيف 

اسم البرنامج  بكالوريوس .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم عمم المكتبات والمعمومات

 10. مستوى المادة 4

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2014/2015الثاني 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2015
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 عيسى لموه. م

 

 مدرسو المادة.17

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 

 عيسى للوه. م
 (9.30 – 8)ن ر ’  (1-12)ح ث خ 

 )24468)رقن هاتف المكتب 
 

 

  وصف المادة.18

يعرف بالمفاهيم والقواعد والخطوات األساسية لمتصنيف العممي وأهميته في المكتبات ومراكز المعمومات، كما يسمط الضوء عمى 
 الورقية، 22قواعد التصنيف العممي في تصنيف ديوي العشري، وأساسيات بناء وتركيب األرقام في النظام باستخدام الطبعة 
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ويتناول التطورات األخيرة في مجال تصنيف ديوي العشري ممثمة في حوسبة النظام وظهور الطبعة اإللكترونية من تصنيف ديوي 
ويعرف الطمبة بكيفية استخدامها، واإلفادة من التسهيالت ، Web Deweyالعشري المتاحة عمى اإلنترنت باسم ويب ديوي 

ضافة المالحظات المحميةسواآلليات التي تتيحها في استخراج أرقام التصنيف المناسبة ورؤو وأخيرا يعرف .  الموضوعات، وا 
 .بتصنيف مكتبة الكونجرس في طبعتيه الورقية واإللكترونية مع بعض التطبيقات العممية
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  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 :يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطمبة بالمهارات والمعارف التي تمكنهم منأ
 . لمتصنيف العمميمعرفة المفاهيم األساسية .1
 .التعرف عمى قواعد التصنيف العممي .2
 . األصمية بالمغة اإلنجميزية22المالمح األساسية لتصنيف ديوي العشري في طبعته الورقية التعرف عمى  .3
 .المالمح األساسية لنظام تصنيف ديوي العشري في طبعته اإللكترونيةالتعرف عمى  .4
 .اكتساب مهارات التصنيف العممي وتكوين أرقام الطمب .5
 .اكتساب مهارات بناء وتركيب األرقام في تصنيف ديوي العشري في الطبعة الورقية .6
 .اكتساب مهارات استخدام الطبعة اإللكترونية من تصنيف ديوي العشري .7

. 
 
 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى.20

 

 :دات المقرر وتوزيعها عمىأسابيع الدراسةوح

 

 الوحدة األسابيع

 (أهمية التصنيف العممي ومراحمه وخطواته) مدخل عام: التصنيف العممي: الوحدة األولى والثانياألسبوعاألول

 (عام)قواعد التصنيف العممي : الوحدة الثانية لث والرابعاألسبوعالثا

 الورقية 22قواعد التصنيف العممي باستخدام تصنيف ديوي العشري في طبعته : الوحدة الثالثة الخامس والسادساألسبوع
 واإللكترونية

و في  (22)بناء وتركيب األرقام في تصنيف ديوي العشري في طبعته الورقية الكاممة : الوحدة الرابعة  األسبوع العاشر–السابع األسبوع
 Web Deweyطبعته اإللكترونية 

 Web Deweyتصنيف ديوي العشري في طبعته اإللكترونية : الوحدة الخامسة األسبوع الحادي عشر

 السادس –األسبوع الثاني عشر 
 عشر

 Classification)األسس والتطبيقات والنسخة اإللكترونية : تصنيف مكتبة الكونجرس: الوحدة السادسة
Web) 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 

 :يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
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 أساليب التقييم ومتطلبات المادة.22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفةمن خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية
 طريقة التدريس

 المحاضرات ؛ المناقشات ؛ القراءات الجانبية ؛ التقارير

 

 السياسات المتبعة بالمادة.23

  والغيابسياسة الحضور- أ

 توزيع العالمات

 %25: االمتحان األول

 %25: االمتحان الثاني والحضور والمشاركة

 50: االمتحان النيائي

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 

 
 

 المراجع.25

 

 
. الكتب المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة- أ
 

:  المراجع بالمغة العربية .الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد التعميمية-  ب
. دار صفاء: عمان. مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات. 2008ىمشري، عمر أحمد،  .1
: عمان . أسس الفيرسة والتصنيف لممكتبات ومراكز المعمومات. 1999عميان، ربحي مصطفى،  .2

 .دار صفاء
فمسفتو وتاريخو، نظريتو ونظمو : التصنيف. 1995أحمد أنور عمر ومحمد فتحي عبد اليادي،  .3

 . دار المريخ: الرياض. وتطبيقاتو
- اإلطار العام، التصنيف العممي)تصنيف مكتبة الكونجرس . 1998حمادنة، عمر محمود،  .4

 .دار الضياء: عمان. (الجداول
 . مؤسسة شومان: عمان. التصنيف بين النظرية والتطبيق. 1998أتيم، محمود أحمد،  .5
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:  المراجع بالمغة اإلنجميزية 

1. Chan, Lois Mai, 1999. AGuid to Library of Congress Classification. 5th ed. 
Englwood, colo: Libraries Unlimited. 

2. Dewey, Melvil, 2003. Dewey Decimal Classification and Relative Index.22nd ed. 
Dublin, Ohio: OCLC Online Computer Library Center. 

3. Tylor, Arlene G., 2006. Introduction  to Cataloging and Classification. 10th ed. 
Westport, conn.: Libraries Unlimited. 

 
: المراجع الرئيسة والمساندة لتدريس المقرر

:  الرئيسانانالمرجع
. دار صفاء: عمان. مبادئ التصنيف. (2011)عميان، ربحي مصطفى و الشوابكة، يونس أحمد 

Dewey, Melvil, 2003. Dewey Decimal Classification and Relative Index.22nd ed. 
Dublin, Ohio: OCLC Online Computer Library Center. 

: المراجع المساعدة
. مكتبة الممك فيد الوطنية: الرياض. 3. ط. التصنيف بين النظرية والتطبيق(. 1998)إتيم، محمود  .1
 .الحمود: الكويت. التصنيف في المكتبات ومراكز المعمومات.(2000 )الحمود،نيمة .2
تصنيف ديوي العشري ( 2008)الشوابكة، يونس أحمد اسماعيل والخالدي، قاسم محمد محمود  .3

: ترجمة عربية معدلة ومتوسطة لمجداول الرئيسة والمساعدة والكشاف النسبي: والكشاف النسبي
 .جمعية المكتبات األردنية:  عمان، األردن.الطبعة الثانية والعشرون

: االسكندرية. ، مراجعة ومزيدة ومنقحة. 2. ط. مبادئ التصنيف(. 2003)عبد اليادي، محمد فتحي  .4
 .دار الثقافة العممية

5. Scott, Mona L. (2005).  Dewey Decimal Classification, 22nd edition: A 
study manual and number building guide. Wesrport, CT: Libraries 

Unlimited. 
 
 

  معمومات إضافية.26
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