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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
الساعات . 1

 المعتمدة:
 ساعات معتمدة 3

 المقررنوع . 2
   أخرى  متطلب قسم   متطلب كلیة   متطلب جامعة أ.

     اختیاري   إجباري ب.
 لرابعا /      الثانیة ررقیقدم فیھ الم الذي/ المستوى  السنة. 3
 1404102 : مقدمة فى علم المعلومات. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4

 بدون وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 

 
 ینطبق)(اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 %35.71 20 المحاضرات التقلیدیة 1
 %17.86 10 ، مقلوب، معززالتعلیم المدمج 2
 %10.71 6  اإللكترونيالتعلیم  3
 - -  عن بعدالتعلیم  4
 %35.71 20 )معمل الحاسب االلي( أخرى 5

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

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 20 محاضرات 1
 20 إستودیوأو معمل  2
 - إضافیةدروس  3
 16 )+ مقلوب+ معززتعلیم مدمج + الكتروني(ى أخر 4
 56 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 15 ساعات االستذكار 1
 20 الواجبات 2
 20 المكتبة 3
 15 المشاریع /إعداد البحوث 4
  )(تذكرأخرى  5
 70 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 * 
 المكتبةإعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في 

 
 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف-ب

 وصف العام للمقرر:ال .1
��دف املقرر إ�� التعر�ف باملفاهيم األساسية لتنظيم املعلومات ، ونظر�ات الفهرسة والتصنيف،وتطبيقات أنظمة 

 الضبط الببليوجرا�� ملصادر املعلومات بأش�الها ا�ختلفة

 من خالل: ^Ôã^áÉŒÎ·îkÿ^Ë=ÔãàÂÕÿ^=m_Íà¡‡Ë=I=m_‹ÈŸ≈ª^=fiÎ¡·kÿ=ÔÎã_ã˚^=fiÎ‰_Õª= :الھدف الرئیس للمقرر. 2
 األهداف الفرعية:

 للقواعد املقننة ال�ي تم دراس��ا •
ً
افية سليمة ألي مصدر من مصادر املعلومات وفقا  تصميم ��جيلة ببليوجر
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ألي مصدر من مصادر  -ساعدة باستخدام ا�جداول والقوائم اإلضافية امل -تكو�ن أرقام التصنيف املناسبة   •

 املعلومات
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 1ع  .مثل الفهرسة والتصنيف يحدد العمليات ال�ي تندرج تحت تنظيم املعلومات 1.1

 2ع أنواع الفهارس وأش�الها يناقش  1.2

 1ع القواعد الدولية للفهرسة الوصفية فيما يخص الوصف واملداخل �سرد 1.3

 2ع  مفهوم التصنيف وأهميتھ وعالقتھ بتنظيم املعلومات �شرح  1.4

  المھارات 2
 1م قواعد الوصف الببليوجرا�� �� فهرسة مصادر املعلومات ع�� اختالف أش�الها �ستخدم  2.1

افية يختار  2.2  1م املداخل املناسبة للت�جيلة الببليوجر

 1م قواعد الوصف الببليوجرا�� للكتب املطبوعة يطبق 2.3

 2م رقم التصنيف املناسب ملصادر املعلومات يختار  2.4

  الكفاءات 3

 1ك �شارك �� تنظيم مصادر املعلومات �� فر�ق عمل 3.1

 2ك �� تنظيم مكتبة ال�لية �ستخدم قواعد الفهرسة وخطط التصنيف 3.2

 3ك يتواصل مع الزمالء أثناء إعداد املشروع 3.3
 
 

  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  الموضوعاتقائمة  م

 3 المفاه�م األساس�ة لتنظ�م المعلومات 1

 3 أنواع الفهرسة وأهمیتها ، ووظائفها 2

 3 تقنینات الفهرسة الوصف�ة ( النشأة والتطور)  3

 6 قواعد الفهرسة األنجلو أمر�ك�ة ( القواعد العامة للوصف ) 4

 3 مداخل األسماء والهیئات والعناو�ن 5

 6 تطب�قات عمل�ة على الفهرسة الوصف�ة 6

 3 خطط التصن�ف ( أنواعها ومكوناتها ) 7

 3 تصن�ف دیوى العشري  8

 6 القواعد العامة للتصن�ف 9

 3 استخدام الجداول والقوائم المساعدة 10

 6 تطب�قات عمل�ة على تصن�ف الكتب 11
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 45 ا�جموع

 
 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

1.1 

يــحـــــــدد الــعــمــلــيـــــــات الــ�ــي تــنـــــــدرج تــحـــــــت 

تــنــظــيــم املــعــلــومـــــــات مــثـــــــل الــفــهــرســــــــــــــــــــة 

 والتصنيف. 

 املنــــــاقشـــــــــــــــــــةالعروض العلميــــــة، 

 وا�حوار.

 اختبار

 تقر�ر فردي. العصف الذه�ي  يناقش أنواع الفهارس وأش�الها  1.2

1.3 

�ســـــــــــــرد القواعــــــد الــــــدوليــــــة للفهرســـــــــــــــــــة 

الــوصــــــــــــــــفـــيـــــــة فــيـــمـــــــا يــخـــص الــوصــــــــــــــــف 

 واملداخل

 املنــــاقشـــــــــــــــــةالعصـــــــــــــف الــــذه�ي، 

 وا�حوار.

بقواعــد الفهرســــــــــــــــة اعــداد قــائمــة 

 ال�ى تم دراس��ا األنجلو أمر�كية

 
�شــــــــــــــرح  مفهوم التصــــــــــــــنيف وأهميتـــــــھ 

 وعالقتھ بتنظيم املعلومات 

 تقر�ر فردي �علم �شار�ي

 المھارات 2.0

2.1 

�ستخدم  قواعد الوصف الببليوجرا�� 

�� فهرســـــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــــادر املعلومــــــات ع�� 

 اختالف أش�الها

الــــعــــروض الــــعــــمــــلــــيـــــــة، الــــتــــعـــــلـــــم 

 .التعاو�ي

لقواعــــد الفهرســــــــــــــــــة يقــــدم تحليال 

 النجلو أمر�كية

2.2 
يختــار املــداخــل املنــاســـــــــــــبــة للت�ـــــــــــــجيلــة 

افية  الببليوجر
 .بطاقة تقييم الذات الذا�يالتعلم 

2.3 
يطبق قواعـــــــد الوصــــــــــــــف الببليوجرا�� 

 للكتب املطبوعة
 . تقدير األداءبطاقة  التعاو�يالتعلم الذا�ي، التعلم 

2.4 
يختار رقم التصـــــنيف املناســـــب ملصـــــادر 

 املعلومات
 بطاقات مالحظة األداء العم��،  التعلم التشار�ي. 

 الكفاءات 3.0

3.1 
�شــــــارك �� تنظيم مصــــــادر املعلومات �� 

 فر�ق عمل
 بطاقات تقدير األداء. .العروض العملية

3.2 
الفهرســـــــــــــــــة وخطط �ســـــــــــــتخـــدم قواعـــد 

 �� تنظيم مكتبة ال�لية التصنيف
 تقر�ر فردي، تقييم ذا�ي �علم �عاو�ي، 

3.3 
يـــتـــواصــــــــــــــــــــل مـــع الـــزمـــالء أثـــنـــــــاء إعـــــــداد 

 املشروع

الــعــروض الــعــمــلــيـــــــة، الــعصـــــــــــــــف 

 .الذه�ي
 بطاقات مالحظة 

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 خالل الفصل .تقديميةعروض  اعداد 1

 %20 الثامن .اختبار منتصف 2

 %10 ا�حادي عشر تنظيم مصادر املعلوماتمشروع  3
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 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 %60 السادس عشر االختبار ال��ائي  4

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

 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
ساعات أسبوعيا،  3االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل تقدمي 

 كما يتم ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

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

مزیدة ومنقحة  4ط -محمد فتحي عبد الھادي. المدخل إلى علم الفھرسة. للمقرر المرجع الرئیس
 . 2017اإلسكندریة : دار الثقافة العلمیة ،  -ومراجعة .

 المساندةالمراجع 

أحمد بدر ، محمد فتحي عبد الھادي .التصنیف : فلسفتھ وتاریخھ ، 
 2012الریاض: دار المریخ ،  –.  2ط -نظریتھ ونظمھ وتطبیقاتھ العملیة.

. 
. 

 اإللكترونیةالمصادر 

 القرى  أم بجامعة هللا عبد امللك بمكتبة الرقمية املكتبة -

http://uqu.edu.sa/lib/digital_library   

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -

 )Edu Searchقواعد املعلومات ال��بو�ة ( -

 )ERIC(    ال��بو�ة واملعلومات املصادر  مركز  -

   ىأخر

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 المقررمتطلبات  العناصر

 المرافق
 إلخ)...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسیة، المختبرات، قاعات القاعات(

 قاعات دراسية -

 ا�حاسب اال�� معامل -

 التقنیة التجھیزات
 البرمجیات) الذكیة،السبورة  البیانات،عرض  (جھاز

 السبورة الذكية  -

 جهاز عرض البيانات. -

  التخصص)تبعاً لطبیعة ( أخرى تجھیزات

 
 

 
 لمقرر:اجودة  تقویمز. 
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 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم

 مناسبة ا�حتوى العل�ي.
الـــتـــــــدريـــس، أعضــــــــــــــــــــاء هـــيـــئـــــــة  الـــطـــلـــبـــــــة،

 النظراء

 بطاقة مالحظة.

 استبانة.

 النظراء الطلبة، . التدريسطرق واس��اتيجيات فاعلية 
 بطاقة مالحظة.

 استبانة.

 الطالبفاعلية طرق تقييم 
الـــتـــــــدريـــس، أعضــــــــــــــــــــاء هـــيـــئـــــــة  الـــطـــلـــبـــــــة،

 .النظراء
 بطاقة مالحظة.

 استبانة.

مـــخـــرجـــــــات الـــتـــعـــلـــم مـــــــدى تـــحصــــــــــــــــيـــــــل 

 للمقرر، 

أعضــــــــــــــــــــاء هـــــيـــــئـــــــة ، قـــــيـــــــادات الـــــ�ـــــ�نـــــــامـــــج

 التدريس.
 بطاقة مالحظة.

 اختبارات

 ومواده. مصادر التعلم
أعضــــــــــــــــــــاء هـــــيـــــئـــــــة ، قـــــيـــــــادات الـــــ�ـــــ�نـــــــامـــــج

 .الطلبةالتدريس، 
 اختبارات

 املقابالت.

 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 مباشریم (قیالت طرق

 
 

 اعتماد التوصیف . ح
  جھة االعتماد

  رقم الجلسة
  تاریخ الجلسة
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