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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
 3 المعتمدة:الساعات . 1
 المقررنوع . 2
   أخرى √ متطلب قسم   لیةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختیاري √  إجباري ب.
 4المستوى  2السنة  یقدم فیھ المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4
 1تنظیم المعلومات ) 1404243(
 

 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 الیوجد

 
 

 ینطبق)(اختر كل ما نمط الدراسة . 6
 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 %62.5 30 المحاضرات التقلیدیة 1
   التعلیم المدمج  2
    اإللكترونيالتعلیم  3
    عن بعدالتعلیم  4
 %37.5 18  أخرى 5

 
 

 مستوى الفصل الدراسي) (على التعلم الفعلیة للمقرر ساعات. 7
 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال
 30 محاضرات 1
  إستودیوأو معمل  2
  إضافیةدروس  3
 18 العملي / المیداني / التدریب التعاوني: تذكر)(ى أخر 4
 48 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 15 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
  المكتبة 3
  المشاریع /إعداد البحوث 4
 20 )(تذكرأخرى  5
 50 اإلجمالي 

، ویش��مل ذلك: جمیع أنش��طة التعلم، مثل: س��اعات االس��تذكار، للمقررھي مقدار الوقت المس��تثمر في النش��اطات التي تس��ھم في تحقیق مخرجات التعلم * 
 إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة

 
 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1
یستكشف الطالب الوسائل التي یمكن من للتكشیف واالستخالص حیث المبادئ والمفاھیم والعملیات األساسیة  مقرریقدم ھذا ال

 معلوماتالاحتیاجات استرجاع  ةتلبیئھما لبناوكیفیة خاللھا تمثیل المعلومات بالفھارس والملخصات 
  الھدف الرئیس للمقرر. 2

لب إكس��اب الطالب المعارف والمھارات الالزمة لفھم أس��س التكش��یف وأھمیتھ في اس��ترجاع المعلومات، فض��ال عن اكس��اب الطا
مھارات التكش���یف واالس���تخالص لمحتویات أوعیة المعلومات ، والمامھ بالتوجھات الحدیثة فى مجال التكش���یف اآللى وتكش���یف 

 مواقع االنترنت
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 1ع أسس ومفاھیم التحلیل الموضوعى والتكشیف واالستخالصان یتعرف الطالب على  1.1
 2ع أشكال وصیغ رؤوس الموضوعات ان یرتب الطالب  1.2
 2ع تفریعات رؤوس الموضوعاتان یرتب الطالب  1.3
 2ع رؤوس الموضوعات الحواشى واالحاالت وعالمات الترقیم التى تستخدم فىان یحدد الطالب  1.4
 1ع أساسیات التكشیف وأنواع الكشافات وأشكالھاان یلخص الطالب  1.5
 2ع كیفیة إعداد الكشافاتان یستعرض الطالب  1.6
 2ع نظم التكشیف وأدواتھان یسمي الطالب  1.7
 1ع أساسیات المستخلصات وخصائصھا وأنواعھا ان یلخص الطالب  1.8
 1ع المستخلصات  ان یحدد الطالب مكونات 1.9

 2ع كیفیة إعداد المستخلصاتان یصف الطالب  1.10
  المھارات 2

 2م مصادر المعلومات المختلفةا موضوعیان یحلل الطالب  2.1
 2م رؤوس الموضوعات بطریقة سلیمةان یصیغ الطالب  2.2
 2م عملیة التكشیف لمحتویات مصادر المعلومات ال سیما الكتب والدوریاتان یمارس الطالب  2.3
 2م ستخالص لنصوص مصادر المعلوماتان یصیغ الطالب ا 2.4
 2م على أنواع المستخلصاتان یتدرب الطالب  2.5
 1م واالستخالصتقنیات المعلومات في عملیات التكشیف ان یستخدم الطالب  2.6
  الكفاءات 3

 1ك ضمن فریق عملان یعمل الطالب  3.1
 2ك استخدام تقنیات المعلومات وشبكة االنترنتان یتعلم الطالب ذاتیاً  3.2
 2ك النصوص التي یتم تكشیفھا من خالل استشعار اھمیةالمسئولیة ان یتحمل الطالب  3.3

 
  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  الموضوعاتقائمة  م

 3 المفاھیم األساسیة للتحلیل الموضوعي والتكشیف واالستخالص 1
 3 الموضوعي، استراتیجیة التحلیل الموضوعيخطوات التحلیل  2
 3 أشكال وصیغ رؤوس الموضوعات 3
 3 تفریعات رؤوس الموضوعات 4
 3 اإلحاالت في رؤوس الموضوعات 5
 3 رؤوس الموضوعات في الحواشي 6
 3 رؤوس الموضوعات وترتیب المداخل فيعالمات الترقیم  7
 3 قوائم رؤوس الموضوعات األجنبیة والعربیة 8
 3 (أغراض الكشافات وأنواعھا وأشكالھا) أساسیات التكشیف واالستخالص 9
 3 الدوریات)إعداد الكشافات (عملیة التكشیف وخطواتھا: تكشیف الكتب، تكشیف  10
 3 نظم التكشیف 11
 3 أدوات التكشیف 12
 3 المستخلصات (التعریف والخصائص واألغراض) 13
 3  أنواع المستخلصات، مكونات المستخلصات 14
 6 طریقة إعداد المستخلصات 15

 48 المجموع
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 والتقییم:التدریس  د.
 یم یالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس  ربط . 1

 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0
ان یتعرف الط��ال��ب على أس�������س ومف��اھیم التحلی��ل  1.1

 الموضوعى والتكشیف واالستخالص
، التدریب لعروض التقدیمیةا

 العملي
االختبارات، التكالیف، 

 نموذج تقییم التدریب
ان یرت����ب الط����ال����ب أش�������ك����ال وص�������یغ رؤوس  1.2

  الموضوعات
العروض التقدیمیة، التدریب 

 العملي
االختبارات، التكالیف، 

 نموذج تقییم التدریب
العروض التقدیمیة، التدریب  ان یرتب الطالب تفریعات رؤوس الموضوعات 1.3

 العملي
االختبارات، التكالیف، 

 نموذج تقییم التدریب
لب الحواش�������ى واالحاالت وعالمات  1.4 طا ان یحدد ال

 الترقیم التى تستخدم فى رؤوس الموضوعات
العروض التقدیمیة، التدریب 

 العملي
االختبارات، التكالیف، 

 نموذج تقییم التدریب
ان یلخص الطالب أس������اس������یات التكش������یف وأنواع  1.5

 كالھاالكشافات وأش
العروض التقدیمیة، التدریب 

 العملي
االختبارات، التكالیف، 

 نموذج تقییم التدریب
العروض التقدیمیة، التدریب  ان یستعرض الطالب كیفیة إعداد الكشافات 1.6

 العملي
االختبارات، التكالیف، 

 نموذج تقییم التدریب
التقدیمیة، التدریب العروض  ان یسمي الطالب نظم التكشیف وأدواتھ 1.7

 العملي
االختبارات، التكالیف، 

 نموذج تقییم التدریب
ان یلخص الطالب أس�������اس�������یات المس�������تخلص�������ات  1.8

  وخصائصھا وأنواعھا
العروض التقدیمیة، التدریب 

 العملي
االختبارات، التكالیف، 

 نموذج تقییم التدریب
التقدیمیة، التدریب العروض   ان یحدد الطالب مكونات المستخلصات 1.9

 العملي
االختبارات، التكالیف، 

 نموذج تقییم التدریب
العروض التقدیمیة، التدریب  ان یصف الطالب كیفیة إعداد المستخلصات 1.10

 العملي
االختبارات، التكالیف، 

 نموذج تقییم التدریب
 المھارات 2.0
ان یحلل الطالب موض�������وعیا مص�������ادر المعلومات  2.1

 المختلفة
التكالیف، نموذج تقییم  التدریب العملي

 التدریب
ان یص�������یغ الطالب رؤوس الموض�������وعات بطریقة  2.2

 سلیمة
التكالیف، نموذج تقییم  التدریب العملي

 التدریب
ان یم��ارس الط��ال��ب عملی��ة التكش�������یف لمحتوی��ات  2.3

 مصادر المعلومات ال سیما الكتب والدوریات
التكالیف، نموذج تقییم  التدریب العملي

 التدریب
ان یص����یغ الطالب اس����تخالص لنص����وص مص����ادر  2.4

 المعلومات
التكالیف، نموذج تقییم  التدریب العملي

 التدریب
التكالیف، نموذج تقییم  التدریب العملي ان یتدرب الطالب على أنواع المستخلصات 2.5

 التدریب
المعلومات في عملیات ان یس�������تخدم الطالب تقنیات  2.6

 التكشیف واالستخالص
التكالیف، نموذج تقییم  التدریب العملي

 التدریب
 الكفاءات 3.0
التكالیف، نموذج تقییم  التدریب العملي ان یعمل الطالب ضمن فریق عمل 3.1

 التدریب
ان یتعلم الطالب ذاتیاً اس�������تخدام تقنیات المعلومات  3.2

 وشبكة االنترنت
التكالیف، نموذج تقییم  التدریب العملي

 التدریب
ان یتحمل الطالب المس����ئولیة من خالل اس����تش����عار  3.3

 اھمیة النصوص التي یتم تكشیفھا
التكالیف، نموذج تقییم  التدریب العملي

 التدریب
 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

إعداد تقریر عن إحدى قوائم رؤوس الموضوعات العربیة المتاحة  1
 وتقییمھا

5 5 
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 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 10 9 إعداد مشروع تكشیف جماعي للقرآن الكریم كنموذج لكشافات النصوص 2
 10 12 إعداد كشاف إلحدى الدوریات المختارة كتدریب على كشافات الدوریات 3
 20 8 اختبار دوري 4
 5 خالل الفصل تطبیقات عملیة ومشاركة 5
 50 16 اختبار نھائي 6

 الخ) ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقدیميعرض  شفھي، ،تحریري اختبار(یم یالتق أنشطة
 
 

 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
 الساعات المكتبیة •
 
 البرید االلكتروني •

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

-. 1ط –خلیفة ، شعبان عبد العزیز. نظریات التحلیل الموضوعي وتطبیقاتھ.  • للمقرر المرجع الرئیس
 .مج 2 -. 2009اإلسكندریة: دار الثقافة العلمیة، 

محمد فتحي. التكشیف واالستخالص: المفاھیم، األسس، التطبیقات/  عبد الھادي ، •
 . 2001القاھرة : الدار المصریة اللبنانیة ،  -محمد فتحي عبد الھادي ، یسریھ زاید .

القاھرة : دار غریب  -قاسم ، حشمت . مدخل لدراسة التكشیف واالستخالص . • المساندةالمراجع 
 . 2000والتوزیع، للطباعة والنشر 

-. 1ط –خلیفة ، شعبان عبد العزیز. نظریات التحلیل الموضوعي وتطبیقاتھ.  •
 .مج 2 -. 2009اإلسكندریة: دار الثقافة العلمیة، 

عبد الھادي ، محمد فتحي. التكشیف واالستخالص: المفاھیم، األسس، التطبیقات/  •
 . 2001المصریة اللبنانیة ،  القاھرة : الدار -محمد فتحي عبد الھادي ، یسریھ زاید .

القاھرة  -خلیفة ، شعبان عبد العزیز . قائمة رؤوس الموضوعات العربیة القیاسیة . •
 مج. 3 -. 2008: دار الشروق: 

                                      متاح على قرص مدمج ، وعبر االنترنت .Dissertation abstracts • اإللكترونیةالمصادر 
• Information science abstracts plus.- IFI- plenum Data 

Corporation 
   Guidelines for the content, organization and presentation of • ىأخر

indexes. 
• British standard recommendations for preparing indexes to 

books, periodicals and other documents. 
• Proposed American National Standard guidelines for indexes 

and related information retrieval devices.                                           
 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

 إلخ)...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسیة، المختبرات، قاعات القاعات(
أدوات التحلیل الموض���وعي والتكش���یف بمعمل ببلیوجرافي مجھز  •

 واالستخالص
 التقنیة التجھیزات

 البرمجیات) الذكیة،السبورة  البیانات،عرض  (جھاز
 ھاز عرض البیاناتج •
 سبورة الذكیةال •
 الحواسیب •
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 متطلبات المقرر العناصر
خلیفة ، ش���عبان عبد العزیز . قائمة رؤوس الموض���وعات العربیة  • تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات

 .مج 3 -. 2008القاھرة : دار الشروق:  -القیاسیة .
جامعة الدول العربیة. األمانة العامة. مركز التوثیق والمعلومات.  •

الدلیل العملي للتحلیل الموض����وعي والتكش����یف/ إش����راف محمود 
 . 1987س: المركز ، تون -أحمد أتیم .

   1995، الطبعة الثانیة  Unesco Thesaurusمكنز الیونسكو  •
 
 
 
 
 

 
 لمقرر:اجودة  تقویمز. 

  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم
اعض������اء ھیئة التدریس، المراجع ، لبةالط المحتوى العلمي مالئمة

 النظیر
 االستبیان

 االستبیان الطلبة، المراجع النظیر فاعلیة طرق واستراتیجیات التدریس
الطلبة، اعض������اء ھیئة التدریس، المراجع  فاعلیة طرق تقییم الطالب

 النظیر
 االستبیان

 االختبارات قیادات البرنامجاعضاء ھیئة التدریس،  مدى تحصیل مخرجات التعلم للمقرر
الطلبة، اعض�������اء ھیئة التدریس، قیادات  جودة مصادر التعلم

 البرنامج
 االختبارات والمقابالت

 إلخ)مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل ، فاعلیة التدریس (مثل.مجاالت التقویم 
 تحدیدھا) تمی( أخرى ،یرظالمراجع الن البرنامج،قیادات  التدریس،أعضاء ھیئة  (الطلبة، ونالمقیم
 )مباشر وغیر مباشر(یم قیالت طرق

 
 
 

 . اعتماد التوصیف ح
  جھة االعتماد

  رقم الجلسة
  تاریخ الجلسة
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