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تصنيف متقدم    1.  المادةاسم

 2.  المادةرقم 807765

 (ة،عمميةنظري) المعتمدة الساعات ة ساعات معتمد3
.3 

 (ة عممية،نظري) الفعمية الساعات  ساعات معتمدة3

 4. المتطمباتالمتزامنة/ة السابقالمتطّمبات  يوجدال

 5.  البرنامجاسم ماجستير

 6.  البرنامجرقم 

 7.  الجامعةاسم  االردنيةالجامعة

 8. الكمية  التربويةالعموم

 9. القسم  المكتبات والمعموماتعمم

 10. مستوىالمادة 

 11. الفصل الدراسي/  الجامعيالعام 2014/2015 الثاني

 12.  العممية لمبرنامجالدرجة ماجستير

 13.  األخرى المشتركة في تدريس المادةاألقسام 

 14.  التدريسلغة العربية

 تاريخ/  المادة الدراسيةمخطط استحداث تاريخ 2007
 15. سية الدراةمراجعة مخطط الماد

 

 منّسقالمادة.16

 .يرقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترون:  إدراج ما يميالرجاء
 

 

 مدرسوالمادة.17

 

 
 

 

 وصفالمادة.18

يعرف بالمفاهيم األساسية لمتصنيف ونظرياته، وقواعد التصنيف العممي وبناء األرقام في تصنيف ديوي العشري في طبعته 
WebDeweyاإلنجميزية الورقية ونسخته اإللكترونية  ، كما يقدم شرحا مبسطا لنظام تصنيف مكتبة الكونجرس وكيفية تكوين 
.الرمز في النظام مع التطبيق عمى بعض الموضوعات العربية في بناء وتركيب األرقام  
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 أهدافتدريسالمادةونتائجها19.

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

 .معرفة المفاهيم األساسية لمتصنيف ونظرياته الحديثة .1

 .اكتساب مهارات تناء وتركية األرقام تاستخذام تصنيف ديىي العشري في نسخته الىرقية .2

 .اكتساب مهارات تناء وتركية األرقام تاستخذام تصنيف ديىي العشري في نسخته اإللكترونية .3

 .اكتساب مهارات تناء وتركية األرقام تاستخذام تصنيف مكتثة الكىنجرس في نسخته الىرقية .4

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 الزمني لها لجدول المادة الدراسية وامحتوى.20
المفاهٌم األساسٌة لتنظٌم المعلومات المدونة، وتشمل: الوحدة األولى  

 الحاجة إلى التنظٌم -
طبٌعة المعلومات  -
 طبٌعة تنظٌم المعلومات المدونة -
 تنظٌم المعلومات فً المكتبات -

. (المكتبات الرقمية ومعمارية المعلومات)تنظيم المعلومات في اإلنترنت 
:نظرٌات التصنٌف ومفاهٌمه، وٌشمل: الوحدة الثانٌة  

النظرٌة الكالسٌكٌة  -
 نظرٌة النموذج -
 :التصنٌف الببلٌوغرافً -

 
      التصنٌف الهرمً
      التصنٌف الحصري
      التصنٌف الوجهً

 خطط التصنٌف الببلٌوغرافٌة الرئٌسٌة -
التصنيف الواسع والتصنيف الضيق، تصنيف المعرفة وتصنيف مجموعة معينة، تكامل األرقام وسالمتها مقابل )مفاهيم التصنيف 

.  ، تصنيف مواد اإلنترنتTaxonomyمواكبة المعرفة، المكان الثابت مقابل المكان النسبي، التصنيفات 
:قواعد التصنٌف العملً وبناء األرقام فً تصنٌف دٌوي العشري، وٌشمل: الوحدة الثالثة  

قواعد التصنٌف العملً  -
 بناء وتركٌب األرقام باستخدام الجداول المساعدة -
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. تعليمات بناء وتركيب األرقام في الجداول الرئيسة
تصنٌف مكتبة الكونجرس                                                                                   : الوحدة الرابعة  

 أقسام النظام الرئٌسة وصفاته وخصائصه -
 أنواع أرقام الطلب فً النظام -

 

  التدريسيةستراتيجيات واالالنشاطات.21

 : واالستراتيجيات التدريسية التاليةالنشاطات تطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل يتم
 
 
 

 
 

 أساليبالتقييمومتطلباتالمادة.22

:  التقييم والمتطمبات التاليةمنخالألساليب نتاجات التعمم المستهدفةتحقق إثبات يتم

: متطمبات المساق  

دراسة القراءات المحددة أثناء الفصل الدراسي  -
 المشاركة في المناقشات الصفية المعتمدة عمى القراءات المحددة -

 إنجاز األبحاث المطموبة -

 الجموس لجميع االمتحانات المقررة -

 طريقة التدريس
 المحاضرات ؛ المناقشات ؛ القراءات الجانبية ؛ التقارير
 توزيع العالمات

%30: االمتحان األول  
%30: األبحاث والواجبات والحضور والمشاركة  
%40: االمتحان النهائي  

 
 
 

 

 السياساتالمتبعةبالمادة.23

 سياسة الحضور والغياب- أ
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  المحددالوقت في ت وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

  السالمة والصحةإجراءات- ج

 ي والخروج عن النظام الصفالغش- د

  الدرجاتإعطاء- ه

  في دراسة المادةالمتوفرةبالجامعةوالتيتسهمالخدمات- و

 وبة المعدات واألجهزة المطل.24

 

 

 
 

 المراجع.25

 
 

:المراجع الرئٌسة والمساندة لتدرٌس المقرر  
:المراجع الرئٌسة  

1. Taylor, Arlene G. (2004) The organization of information. 2
nd

 ed. London: Libraries Unlimited. 

2. Dewey Decimal Classification & Relative Index 22th ed. Albany, N.Y, 2003. 

: عمان، األردن. وفق نظام تصنيف ديوي العشري: مبادئ التصنيف (2012)عليان، ربحي مصطفي و الشوابكة، يونس أحمد  .3
 .دار صفاء

ترجمة عربية كاملة ومعدلة : علوم الدين اإلسالمي في تصنيف مكتبة الكونجرس (2001)الشوابكة، يونس أحمد اسماعيل  .4
 .جامعة اإلمارات العربية المتحدة، عمادة المكتبات الجامعية: العين، اإلمارات العربية المتحدة. BPلجداول القسم الفرعي 

ترجمة عربية معدلة مع دراسة : تاريخ العالم العربي في تصنيف مكتبة الكونجرس (2002)الشوابكة، يونس أحمد اسماعيل  .5
 .جامعة اإلمارات العربية المتحدة، عمادة المكتبات الجامعية: العين، اإلمارات العربية المتحدة. نقدية وكشاف

 

 

  معمومات إضافية.26
 
 
 

 
 
 

 
 

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

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

 -------------- ------------------- قيعالتو: -------------------------  القسمرئيس
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 --------------------------------- التوقيع: ------------------------- الكمية/  لجنة الخطةمقرر

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

  
 

 : إلىنسخة
 رئيسالقسم

  العميد لضمان الجودةمساعد
 ممفالمادة


