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 التكشٌف واالستخالص: خطة مادة الجامعة األردنٌة

 807421: رقم المادة كلٌة العلوم التربوٌة

 ٌونس الشوابكة. د: أستاذ المادة قسم علم المكتبات والمعلومات

 3: الساعات المعتمدة برنامج البكالورٌوس

 

 :وصف المقرر

يعرف بالمفاهيم األساسية للتكشيف والكشافات واالستخالص والمستخلصات، وأغراض وأنواع وأشكال كل من 

كما يتناول عمليتي التكشيف واالستخالص باعتبارهما من العمليات الفنية لمصادر . الكشافات والمستخلصات

المعلومات، وإجراءات التكشيف واالستخالص، ومن ثم إعداد الكشافات والمستخلصات باعتبارها من أدوات استرجاع 

 .المعلومات،  ثم يدرس سبل تقييم الكشافات والمستخلصات، واستخدام الحاسبات في هاتين العمليتين

 :أهداف المقرر

تزويد الطالب بالمعلومات والمعارف المتصلة بعمليتي التكشيف واالستخالص ببعديها النظري :  أ ـ األهداف النظرية 

 .والتطبيقي وبنظريات التحليل الموضوعي ودورها في تنظيم المعلومات واسترجاعها

إكساب الطالب المهارات العملية في ممارسة عملية التكشيف واالستخالص وإعداد الكشافات : ب ـ األهداف العملية 

 وبهذا ٌتوقع أن ٌكتسب الطلبة مجموعة والمستخلصات وتقييمها، واستثمار إمكانات التقنيات الحديثة في هذا المجال،

 :المهارات التالٌة

ـ اإلدراك الواعي للمفاهيم األساسية المتصلة بعمليتي التكشيف واالستخالص ودورهما في تنظيم 

 .المعلومات واسترجاعها

 . ـ اإلدراك الواعي ألأنواع الكشافات والمستخلصات ومستوياتها

 .ـ القدرر علل إعداد الكشافات والمستخلصات إعداداًا منهجياًا دديقاًا 

 . ـ القدرر علل تقييم الكشافات والمستخلصات

 .ـ القدرر علل التعامل مع المعايير واألدوات المتصلة بعمليتي التكشيف واالستخالص

ـ القدرر علل إعداد الوصف الببليوجرافي المقنن لمصادر المعلومات التي يتم تكشيفها 

 .واستخالصها

ـ القدرر علل القيام بعمليات التحليل الموضوعي المنهجي لمصادر المعلومات التي يتم تكشيفها 

 .واستخالصها

ـ القدرر علل اختيار طرق التنظيم المناسبة ومن ثم تنظيم المداخل في الكشافات والمستخلصات 

 .التي يتم إعدادها

ـ القدرر علل استخدام الحاسبات واستثمار إمكانات التقنيات الحديثة في أعمال التكشيف 

 .واالستخالص
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 طريقة التدريس

 المحاضرات ؛ المناقشات ؛ القراءات الجانبٌة ؛ التقارٌر

 توزيع العالمات

 %25: االمتحان األول

 %25: البحوث والتقارٌر والواجبات والحضور والمشاركة

 %50: االمتحان النهائً

 

 

 

 

دات المقرر وتوزيعها علىأسابيع الدراسة وح

 

 أسابٌع الدراسة  الموضوع

 األسبوع األول  . التعرف على طبٌعة المقرر وأهدافه ووحداته

 األسبوع الثانً .أساسٌات التكشٌف واالستخالص

 األسبوع الثالث .أنواعها ومستوٌاتها: الكشافات 

 األسبوع الرابع  1إجراءات التكشٌف وإعداد الكشافات ـ 

 األسبوع الخامس 2إجراءات التكشٌف وإعداد الكشافات ـ 

 األسبوع السادس 2إجراءات التكشٌف وإعداد الكشافات ـ 

 األسبوع السابع  .أدوات ونظم وتجهٌزات التكشٌف

 األسبوع الثامن  . أساسٌات االستخالص

 األسبوع التاسع . أنواع المستخلصات

 األسبوع العاشر  . إجراءات االستخالص وإعداد المستخلصات

 األسبوع الحادي عشر  خدمات االستخالص

 األسبوع الثانً عشر تقٌٌم الكشافات والمستخلصات 

 األسبوع الثالث عشر  استخدام الحاسبات اآللٌة فً التكشٌف واالستخالص

 األسبوع الرابع عشر التكشٌف واالستخالص فً البٌئة الرقمٌة

 األسبوع الخامس عشر تقٌٌم التكلٌفات العملٌة 
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 المراجع الرئيسة المساندر لتدريس المقرر
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