
 تنظيو نعلونات
-3                                     طاب      707243-3  1تنظيو نعلوناات   :اسً اميقرر ورقيه  – 1

  طالبات   737243
 2نظاي  ،  2 )  4، وساااات الما س ا اللعليا   3الساااات الهعمها     :اميعتيدة امساعات  – 2

 (اهلي 
  بينانج قسو الو الهعلونات  :ضينها اميقرر تقديً يتً امتي امبراىج أو امبرناىج – 3
  السن  الثاني  ، الهسموى الثالث :اميقرر فيه اقدو هذيي ذام امدراسي تىياميس  – 5
 707102 "،    "نق نا  ياي الاو الهعلوناات  "  :(إن وجدت) اميقرر ااميتطنبات اميسبقة مهذ – 6
" 

 األه اف
 يهدف اميقرر إمً امتعريف باميفاهيً األساسية متنظيً اميعنىىات ، ونظريات امفهرسة

مذمك في  .امضبط امببنيىجرافي ميصادر اميعنىىات بأشكامها اميختنفة وتطبيقات أنظيةوامتصنيف،
 : قادر عنًكىن امطامب ينهاية امفصه امدراسي س

 :الهجال الهعييي    
  ىعرفة ىفهىو تنظيً اميعنىىات وامعينيات امتي تندرج تحته ىثه امفهرسة وامتصنيف

 وامضبط امببنيىجرافي
 بيانات امتسجينة امببنيىجرافية وىكىناتهاىعرفة  أنىاع امفهارس وأشكامها ، و 
 ىعرفة امقىاعد امدومية منفهرسة امىصفية فييا يخص امىصف واميداخه 
 ىعرفة ىفهىو امتصنيف وأهييته وعٍقته بتنظيً اميعنىىات 
 ىعرفة خطط امتصنيف امتي تستخدو في ىؤسسات اميعنىىات وأنىاعها وامفرق بينها 
 ىعرفة ىكىنات خطة امتصنيف 

 :الههاسات اإلدساكي   نجال
 استخداو قىاعد امىصف امببنيىجرافي في فهرسة ىصادر اميعنىىات عنً اختٍف أشكامها 
 اختيار اميداخه اميناسبة منتسجينة امببنيىجرافية 
 تطبيق قىاعد امىصف امببنيىجرافي منكتب اميطبىعة 
 في ىؤسسات  حه اميشكٍت امخاصة بامفهرسة امىصفية امتي ييكن أن يصادفها اميفهرس

 اميعنىىات
 اختيار رقً امتصنيف اميناسب ميصادر اميعنىىات 
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  استخداو خطة تصنيف ديىي امعشري في تصنيف ىصادر اميعنىىات 
 اختيار خطة امتصنيف اميناسبة ميؤسسات اميعنىىات حسب نىعيتها 

 :نهاسات المواصل وتقني  الهعلونات والههاسات المطبيقي 
 
 ة سنيية ألي ىصدر ىن ىصادر اميعنىىات وفقًا منقىاعد اميقننة تصييً تسجينة ببنيىجرافي

 امتي تً دراستها
   ألي  -باستخداو امجداول وامقىائً اإلضافية اميساعدة  -تكىين أرقاو امتصنيف اميناسبة

 ىصدر ىن ىصادر اميعنىىات

 وصف الهقيس
 اميىاضيع اميطنىب بحثها وشيىمها (1)

عدد  اميىضىع
 األسابيع

 ساعات اٌتصال

,0 اميفاهيً األساسية متنظيً اميعنىىات -1  ساعتان 5
 ساعات 4 1 أنىاع امفهرسة وأهييتها ، ووظائفها -2
امنشََََََأة  )تقنينََََََات امفهرسََََََة امىصََََََفية  -3

  (وامتطىر
0,  ساعتان        5

امقىاعََد  )قىاعََد امفهرسََة األنجنََى أىريكيََة  -4
 (امعاىة منىصف 

 ساعة 8  2

,1 ىداخه األسياء وامهيئات وامعناوين -5  ساعات 6 5
 ساعات 8 2 تطبيقات عينية عنً امفهرسة امىصفية -6
 ساعات 4 1 (وىكىناتها أنىاعها  )خطط امتصنيف  -7
 ساعات 4 1 تصنيف ديىي امعشري -8
,1 امقىاعد امعاىة منتصنيف -9  ساعات 6 5

,1 استخداو امجداول وامقىائً اميساعدة -10  ساعات 6 5
,1 تطبيقات عينية عنً تصنيف امكتب - -11  ساعات 6 5
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 56 14 الهجهوع

 الكمب والهياجع
  :امرئيسة اميطنىبة (امكتب )اب امكت  – 1

 -.ىزيََدة وىنقحََة وىراجعََة  4ط -.ىحيََد فتحََي عبََد امهََادي /اميََدخه إمًََ عنًََ امفهرسََة  -
 . 2008دار امثقافة امعنيية ،  :اإلسكندرية 

أحيد بدر ، ىحيد فتحي عبَد  /فنسفته وتاريخه ، نظريته ونظيه وتطبيقاته امعينية  :امتصنيف  -
 . 1995دار اميريخ ،  :امرياض – . 2ط -.امهادي 

  :األساسية اميراجع – 2
تحريََر  / 1993ىَع تعَديٍت  1988قىاعَد امفهرسَة األنجنَى األىريكيَة ، امطبعَة امثانيَة ىراجعَة  -      

 ىيشيه 
 -.ونكنر ؛ تعريب ىحيد فتحي عبد امهادي ، نبينة خنيفة جيعَة ، يسَريه يايَد  .بىل و جىرىان ،        

 :امقاهرة 
 . 1996امدار اميصرية امنبنانية ،        

 . 1999ترجية وتعريب شعبان خنيفة ،  / 21امطبعة  :خطة تصنيف ديىي امعشري  -     
 قائيَة يرفَق) (امَخ ...امتقارير امعنيية، امدوريات )  بها اميىصً واميراجع امكتب – 3   

 (:بذمك
1- Taylor , G.Arlene. Wynars Introduction to cataloging and classification :covers AACR2 edition  .- 9

th
 ed.- 

(library and information science text series ), 2007. 
2- Wynar, Bohdon S. Introduction to cataloging and classification.-8

th
 ed.- Englewood,Colo. : Libraries 

unlimited , 1992. 
3- Chan ,Mai Lois. Cataloging and classification : An introduction .-2

nd
 ed .- New York: Mc Graw.Hill,inc,2007. 

4- Mortimer, Mary. Learn Dewey Decimal classification .- 22ed .-Texas: Total Recall publications,inc,2007.- ( 
Library Education Series).- first North American Edition.    

جاا وى تعلاايو القواااا  األنجلااو لني كياا  لللهيساا  يااي  اال  .نحجااو ، نساانام نحهااود -5
نجلا  الهكمباات والهعلوناات  – .نسانام نحهاود نحجاو   /اسمخ ام الهكمبات للانظو الليا  

  2، ع  23س  -.العيبي  
 . 107 – 77ص  -. ( 2003ابي ل  )
 
 

 
 


