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 1. اسم المادة التحميل الموضوعي لممعمومات

 2. رقم المادة 7670080

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج عمم المكتبات والمعمومات

 6. رقم البرنامج 0807

 7. اسم الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم عمم المكتبات والمعمومات

 10. مستوى المادة الماجستير

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج الماجستير

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية واإلنجميزية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2005/2006
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 ال يوجد

 : د. يونس أحمد الشوابكةمدرسو المادة .61

  362: رقم المكتب
 : الساعات المكتبية

 0795222709جوال:  24557 :رقم الهاتف
 yshawabka@yahoo.com :البريد اإللكتروني

 

 وصف المادة .61

بعملٌات المعالجة الفنٌة المختلفة كالفهرسة الموضوعٌة ٌعرف بالمفاهٌم األساسٌة للتحلٌل الموضوعً وخطواته، وعالقته 
والتصنٌف والتكشٌف واالستخالص،  مع التطبٌق بصفة خاصة على التحلٌل الموضوعً ألغراض الفهرسة الموضوعٌة والتكشٌف 

 الموضوعً.
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
 لمتحميل الموضوعي لمصادر المعمومات.  معرفة المفاهيم األساسية .1
 تعرف طبيعة العالقة بين التحميل الموضوعي وعمميات المعالجة الفنية لمصادر المعمومات. .0
 تعرف طبيعة التحديات والمشكالت التي تواجه المفهرسين في التحميل الموضوعي لمصادر المعمومات. .3
  ة.التكنولوجي التطورات ومستقبل التحميل الموضوعي في ضوء تعرف أثر تكنولوجيا المعمومات في التحميل الموضوعي .4

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

 .اكتساب مهارات التحليل المفهومي .1

 .اكتساب مهارات التحميل الموضوعي ألغراض الفهرسة الموضوعية .2

 التصنيف. اكتساب مهارات التحميل الموضوعي ألغراض .3

 اكتساب مهارات التحميل الموضوعي ألغراض التكشيف واالستخالص. .4

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .07

 الوحدة األسابيع
الرابع -األول   الوحدة األولى: المفاهيم األساسية للتحليل الموضوعي، وتشمل: 

 التحليل الموضوعي وعالقته بخطوات المعالجة الفنية مفهوم -
 التحليل المفهومي -
 التحديات والصعوبات التي تواجه التحليل الموضوعي -

الثامن -الخامس  التحليل الموضوعي والفهرسة الموضوعية، ويشمل:الوحدة الثانية:    
 أسس ومبادئ اختيار رؤوس الموضوعات -
 صياغة رؤوس الموضوعات -
 الفهرسة الموضوعية:أدوات  -

قوائم رؤوس الموضوعات والفرق بينها وبين المكانز       

المكانز واختيار الواصفات       

الثاني عشر –التاسع  ويشمل: الموضوعي،الوحدة الثالثة: التكشيف    
 وأهميته الموضوعي مفهوم التكشيف -
 أدوات التكشيف الموضوعي -
 الموضوعي: لغات التكشيف -

المقيدة اللغة      

اللغة الطبيعية )الكلمات المفتاحية(      

الخامس عشر –الثالث عشر  تطبيقات عملية على التحليل الموضوعي ألغراض الفهرسة الموضوعية.الوحدة الرابعة:    

 الوحدة الخامسة: التحليل الموضوعي وتكنولوجيا المعلومات، ويشمل: السادس عشر 
 اإللكترونيةخطط التصنيف في البيئة  -
 قوائم رؤوس الموضوعات والمكانز اإللكترونية -
 مستقبل التحليل الموضوعي في البيئة اإللكترونية -
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .01

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 المحاضرات .1
 المناقشات .2
 العروض .3
 التدريبات العممية. .4

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 االمتحانات النظرية والعممية. .1
 األبحاث والواجبات. .2

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 المعمول به في الجامعة.: حسب النظام والغياب سياسة الحضور -أ

 . الحرمان لمطالب الذي يزيد غيابه عن الحد المسموح به.الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 : الحرمان من عالمة االمتحان في حالة التمبس الكامل بالغشالغش والخروج عن النظام الصفي -د

% لالمتحان 60% لألبحاث والمشاركة ؛ 30% لالمتحان األول ؛ 30: حسب نظام العالمات المعمول به في الكمية: الدرجاتإعطاء  -ه
 النهائي.

 يتوفر مختبر مجهز للقسم بالحواسيب واألدوات األخرى.: تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 أجهزة حاسوب. .1

 مصادر معلومات.. 2

 . خطط وأدوات للفهرسة الموضوعية والتصنيف.3

 

 المراجع .22

 
 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
Taylor, Arlene G. (2004) The organization of information. 2

nd
 ed. London: Libraries Unlimited. 

  .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

(. التحلٌل الموضوعً للوثائق: الفهرسة الموضوعٌة والتكشٌف واالستخالص. عمان، األردن: 1991إتٌم، محمود أحمد ) .1
 مؤسسة عبد الحمٌد شومان. 

(. التكشٌف واالستخالص: دراسات فً 2001نارٌمان متولً ) ،عٌلمحمد فتحً، و اسما، عبد الهاديوأحمد، ، بدر .2
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 التحلٌل الموضوعً. القاهرة : دار قباء.
 نظم استرجاع المعلومات بٌن النظرٌة والتطبٌق. عمان: دار صفاء. (2005) سناء حافظ، التكروري .3
القاهرة : دار   الفهرسة الموضوعٌة : دراسة فً رؤوس الموضوعات وقوائمها (1994) محمد فتحً، عبد الهادي .4

 غرٌب.
 (. التنظٌم الموضوعً للمعلومات/ ترجمة عبد الوهاب أبو النور. القاهرة: عالم الكتب.2002فوسكت، أ. س. ) .1
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 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

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

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

                                                                                                                                  :نسخة إلى
 رئيس القسم  

 مساعد العميد لضمان الجودة

 الدراسية ممف المادة


