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 1. اسم المادة انفهرسح اإلنكتروَيح

 2. رقم المادة 8074000

 (ح،عًهيحانساعاخ انًعتًدج )َظري 3
.3 

 (ح، عًهيحانساعاخ انفعهيح )َظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 083708/  807000

 5. اسم البرنامج عهى انًكتثاخ وانًعهىياخ

 6. رقم البرنامج 0807

 7. اسم الجامعة األردَيح

 8. الكمية انعهىو انترتىيح

 9. القسم عهى انًكتثاخ وانًعهىياخ

 10. مستوى المادة انثكانىريىس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي انفصم األول 0005/0006

 12. الدرجة العممية لمبرنامج انثكانىريىس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس انعرتيح واإلَجهيزيح

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  0007/0008
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّسق انًادج .06

 ال يىجد

 : د. يونس أحمد الشوابكةمدرسو المادة .71

  360رقى انًكتة: 

 ح ث خ 00-9انساعاخ انًكتثيح: 

  0795000709َقال:  04457رقى انهاتف: يكتة: 

 البريد اإللكتروني: 
yshawabka@yahoo.com     

 
 وصف المادة .71

، وأنواعها وأشكالها 12المقروءة آلٌا )مارك( من حٌث نشأتها وأهدافها وأهمٌتها وتطورها، وٌوضح أجزاء تركٌبة مارك ٌعرف بالفهرسة 
الببلٌوغرافٌة لمصادر المعلومات المختلفة، المختلفة، وٌركز بشكل خاص على كٌفٌة استخدام تركٌبة مارك الببلٌوغرافٌة فً إنشاء التسجٌالت 

 وفقا لقواعد الفهرسة األنجلو أمٌركٌة الطبعة الثانٌة ومراجعاتها المختلفة، والتقنٌن الدولً للوصف الببلٌوغرافً.

 

 

mailto:yshawabka@yahoo.com
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

 .(12)مارك  بأساسٌات ومفاهٌم الفهرسة المقروءة آلٌا . تعرٌف الطلبة2
 وتطورها 12بنشأة تركٌبة مارك . تعرٌف الطلبة 1 
 األساسٌة. 12تعرٌف الطلبة بأجزاء ومكونات تركٌبة مارك . 3 

 .12. تدرٌب الطلبة على إنشاء تسجٌالت مارك الببلٌوغرافٌة باستخدام تركٌبة مارك 4

 عهى... ا  يكىٌ قادر أٌانًادج  إَهاءَتاجاخ انتعهّى: يتىقع يٍ انطانة عُد  -ب

 .12إنشاء التسجٌالت الببلٌوغرافٌة باستخدام تركٌبة مارك إكساب الطلبة مهارات . 2

 00إدخال انثياَاخ انثثهيىغرافيح في أحد َظى حىسثح انًكتثاخ انًتىافقح يع تركيثح يارك . إكساب انطهثح يهاراخ 0     
 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .00
 الوحدة األسابيع

 :مراجعة عامةالوحدة األولى:   األول األسبوع
 الوصف الببلٌوغرافً وإنشاء التسجٌالت الببلٌوغرافٌة وفقا لقواعد الفهرسة األنجلو أمٌركٌة -
 تحدٌد المداخل الرئٌسة واإلضافٌة -
 الضبط االستنادي للمداخل -

 : للفهرسة المقروءة آليا األساسية : المفاهيمالثانيةالوحدة  الثالث – الثاني األسبوع
 : نشأتها وتطورها وأهمٌتها12مارك  -
 هٌكلٌة مارك )بنٌة تركٌبة مارك( -
 مكونات حقول مارك وخصائصها الرئٌسة -
 مكونات تسجٌلة مارك -

 الفاتح .2
 الدلٌل .1
 الحقول المتغٌرة .3

 الموقع الرسمً لتركٌبة مارك على الوٌب وكٌفٌة استخدامه -

استخدام تركيبة مارك الببليوغرافية في إنشاء التسجيالت الببليوغرافية للكتب باستخدام الوحدة الثانية:  العاشر – الرابع األسبوع
 استمارات مطبوعة:

 000-002الحقول الثابتة:  -
 الحقول المتغٌرة -

 800-808حقول الضبط المتغيرة  .0
 000-088حقول البيانات المتغيرة  .2

 إنشاء التسجيالت الببليوغرافيةالحقول األكثر شيوعا واستخداما في  -

 تطبيقات عملية -

 الثالببث – الحببادع عشببر األسبببوع
 عشر

استخدام تركيبة مارك الببليوغرافية في إنشباء التسبجيالت الببليوغرافيبة ألنبواع  خبر  الوحدة الثالثة: 
 من مصادر المعلومات باستخدام استمارات مطبوعة: 

 الدورٌات -
 المصادر اإللكترونٌة -
 الجامعٌة الرسائل -

الخببام   –عشببر  الرابببع األسبببوع
 عشر

فبي  HORIZONتطبيقات عملية على إدخبال البيانبات الببليوغرافيبة باسبتخدام ن بام الوحدة الرابعة: 
 مكتبة الجامعة األردنية.

 إدخال البٌانات الببلٌوغرافٌة للكتب العربٌة واألجنبٌة -
 إدخال البٌانات الببلٌوغرافٌة للرسائل الجامعٌة -
 HORIZONإعداد ملفات االستناد باستخدام ن ام  -
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 انتانيح: انُشاطاخ واالستراتيجياخ انتدريسيحتطىير َتاجاخ انتعهى انًستهدفح يٍ خالل  يتى
 انًحاضراخ ؛ انًُاقشاخ ؛ انىاجثاخ ؛ انتدرية انعًهي

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انتقييى وانًتطهثاخ انتانيح: أسانيةخالل يٍ  انًستهدفح َتاجاخ انتعهى تحققإثثاخ  يتى
 االيتحاَاخ انُظريح.
 االيتحاَاخ انعًهيح.
 انىاجثاخ انعًهيح.

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 )حسب النظام المعمول به في الجامعة( والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 % االمتحان النهائي العممي(20% الواجبات والحضور والمشاركة / 52% االمتحان األول / 52) إعطاء الدرجات -ه

 زود بالحواسيب وجهاز العرض(: مختبر متسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .04

 كتب ومصادر معلومات للتدريب العملي

 جهاز العرض

 حواسيب

 

 المراجع .22

 
 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
القداهرة : الجمعيدة  -. 20آليدا : الددليا اشرشدادس شسدت دام نمدام مدار  محمد عبد الحميدد معدو. . أساسديات السهرسدة المقدر ة .2

  .2887المصرية للمكتبات والمعلومات ,

 www.loc.gov/marcعلى اإلنترنت  12الموقع الرسمي لمارك  .5

  .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 عمان:دار صساء . -( .20يا )مار  السهرسة المقر ة آل(. 2800عليان، ربحي مصطسى و الشلوا، وصسي عارف )

 

 

 
 

http://www.loc.gov/marc
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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   

 مساعد العميد لضمان الجودة
 الدراسية ممف المادة

 

 


