وزارة التعليم العبلي والبحث العلمـي
هيئت التعليم التقنــــــــــــــــــــــــــــي
المعهد التقني  /المىصــــــــــــــــــــل

قسم تقنيبث المعلىمبث والمكتببث
الصــــف الثـــــــــــــــــــــــــــبني

حقيبت الدراسيت /الفهرست المىضىعيت
اعداد
احمد خسعل سبلم
مبجستير معلىمبث ومكتببث

غفران عبدالكريم فرج
مبجستير معلىمبث ومكتببث

المفردات النظرية والعملية واالختبارات
االسبوع
االول

تفاصيل المفردات
عنوان المفردة الدراسٌة :
التصنٌف  :مفهومه وأغراضه  ,مقدمه فً تارٌخ التصنٌف
عند العرب وعند الغرب
الفئة المستهدفة :
طلبة الصف الثانً
الموضوع :
التصنٌف
االفكار المركزٌة :
ما هو التصنٌف
أهمٌة التصنٌف
تطور أنظمة التصنٌف
نظم التصنٌف الحدٌثة
مٌزات التصنٌف الجٌد
االهداف :
التعرف على أنظمة التصانٌف القدٌمة والحدٌثة
االختبار القبلً :
ما هو نظام تصنٌف مكتبة نٌبور فً وادي الفرات (2700ق.م )
االختبار الذاتً :
تكلم عن أي نظام تصنٌف لك معرفة به ,سواء قدٌم أو حدٌث
االختبار البعدي :
عدد نظم التصنٌف الحدٌثة ؟
المصادر :
.1محمد فتحً عبد الهادي  .الفهرسة الموضوعٌة .جده :دار الشروق ’1981
.2ملزمة مبادئ علم الفهرسة ,ج( 2الفهرسة الموضوعٌة ) أعداد محمود جرجٌس
محمد
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
نظام مكتبة نٌبور  :قسمت األلواح الطٌنٌة إلى موضوعٌن رئٌسٌٌن :
األول ٌعالج علوم األرض
الثانً ٌعالج علوم الكٌمٌاء
انظمه التصنٌف ألحدٌثه :
.1تصنٌف دٌوي العشري
.2تصنٌف مكتبه الكونكرس
.3التصنٌف العشري العالمً
.4التصنٌف الموضوعً
.5التصنٌف التوسعً( كتر )
.6التصنٌف الببلٌوغرافً
.7تصنٌف كولون ( التوضٌحً)

الثاني

عنوان المفردة الدراسٌة :
خطوات التصنٌف العملً
الفئه المستهدفة :
طلبه الصف الثانً
الموضوع :
خطوات التصنٌف العملً
أدوات العمل للمصنفٌن
االفكار المركزٌة :
الخطوات المتبعة للتصنٌف الجٌد
االهداف :
كٌفٌه أجراء التصنٌف الصحٌح لمصادر وأوعٌه المعلومات
االختبار القبلً :
اختر التصنٌف الصحٌح ( الموضوع الذي ستضع له رقم التصنٌف ) لكتاب
عنوانه (الهندسة الوراثٌة )
االختبار الذاتً :
اختر أي مصدر من مصادر المعلومات المتوفرة فً مختبر الفهرسة  ,واختر
له الموضوع الذي ستختاره للتصنٌف
االختبار البعدي :
ما هو الموضوع الذي ستحدده لكتاب عنوانه (جراحة االنف واالذن والحنجرة
)الختٌار رقم التصنٌف المناسب له
المصادر :
المدرجة فً االسبوع الثانً  /نفسها
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
← نختار موضوع الهندسة (تحت الموضوع الموصوف )
.1الهندسة الوراثٌة
 .2جراحة األنف واألذن والحنجرة(تحت الموضوع العام جراحة ) ENT

الثالث

عنوان المفردة الدراسٌة :
نظام تصنٌف دٌوي العشري  : DDCمقدمة النظام ؛
المفاهٌم األساسٌة ؛مكونات النظام .
الفئة الدراسٌة :
طلبة الصف الثانً
االهداف :
.1التعرف على نظام تصنٌف  DDCمن حٌث مفاهٌمه األساسٌة ,تقسٌماته
للمعرفة اإلنسانٌة ,الجداول الرئٌسٌة والمساعدة المرافقة له

االختبار القبلً :
_ ما هو رقم التصنٌف لـ (العلوم الطبٌعٌة )فً نظام دٌوي
_ عدد االقسام الرئٌسٌة لنظام  DDCللمعرفة االنسانٌة
االختبار الذاتً :
لدٌك االن جداول نظام تصنٌف  , DDCجد الخالصات الثالث لنظام دٌوي
منها
االختبار البعدي :
هل اعتمد دٌوي فً تقسٌمه للمعرفة على االرقام ام الحروف  ,وما هً
التقسٌمات الرئٌسة له
المصادر :
.1جداول نظام تصنٌف دٌوي العشري _ط  18و ط 20والطبعة المختصرة
.2ملزمة التعلٌم المجانً المعنونة ( علم الفهرسة ) ط( 2الفهرسة
الموضوعٌة )
.3كتاب الفهرسة الموضوعٌة  .محمد فتحً عبد الهادي /جدة :دار الشروق
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
.1رقم تصنٌف العلوم الطبٌعٌة ()500
.2االقسام الرئٌسة عددها ( )10اذ قسم دٌوي المعرفه االنسانٌة
الى عشرة اقسام
.3اعتمد دٌوي على األرقام فً تقسٌماته للمعرفة االنسانٌة
وهً:

الرابع

 000المعارف العامة
 100الفلسفة وعلم النفس
 200الدٌانات
 300العلوم االجتماعٌة
 400اللغات
 500العلوم الطبٌعٌة
 600العلوم التكنولوجٌة
 700الفنون
 800اآلداب
 900الجغرافٌة والتارٌخ والتراجم
عنوان المفردة الدراسٌة :
نظام تصنٌف دٌوي العشري  :الجداول المساعدة
الفئة المستهدفة :
طلبه الصف الثانً
الموضوع :
الجداول المساعدة لنظام DDC
األهداف :
التعرف على الجداول المساعدة لنظام  . DDCوأسباب وجودها وفائدة كل
جدول

االختبار القبلً :
 .1كم جدوال مساعدا متوفر فً نظام DDC

الخامس

االختبار الذاتً :
اطلع على الجداول المساعدة فً جداول نظام  DDCالموضوعة تحت ٌدٌك
أالن  ,وماذا ٌسبق أرقامها
االختٌار البعدي :
─هل ٌمكنك اختٌار رقم من الجداول المساعدة لتصنٌف الكتاب مباشرة أي
استخدامه لوحده لتصنٌف الكتب
─سمً عناوٌن الجداول المساعدة
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
ٌ .1توفر فً نظام  7 DDCجداول مساعدة تسبقها عالمة الشارحة ()-
 .2الٌمكن االعتماد على ارقام الجداول المساعدة كرقم رئٌسً فً التصنٌف ,
وانما تضاف الى االرقام الرئٌسٌة
 .3جدول التقسٌمات الموحدة او قائمة التقسٌمات الشكلٌة رقم ٌ 1لٌها
الجدول المساعد الثانً  :المناطق الجغرافٌة ( المكانٌة ) ٌلٌها
الجدول المساعد الثالث  :تقسٌمات اآلداب واالشكال االدبٌه
الجدول المساعد الرابع  :تقسٌمات اللغة
الجدول المساعد الخامس  :الجماعات الجنسٌة والعرقٌة والوطنٌة
الجدول المساعد السادس  :اللغات
الجدول المساعد السابع  :جماعات األشخاص
عنوان المفردة الدراسٌة :
جدول التقسٌمات الشكلٌة
جدول التقسٌمات المكانٌة
الفئة المستهدفة :
طلبة الصف الثانً
الموضوع :
جدولً التقسٌمات الموحدة (الشكلٌة والمكانٌة )
االهداف :
 .1التعرف على األرقام الخاصة بجدولً التقسٌمات الموحدة والمكانٌة
.2قواعد إضافة هذه األرقام لألرقام الرئٌسٌة
االختبار القبلً :
─ ماذا ٌدل رقم التقسٌم الموحد -016
─ ماذا ٌدل الرقم -05
─ ما هو الرابط بٌن أرقام التقسٌمات الموحدة واالرقام الرئٌسٌة للـــــ900
الدالة على التارٌخ
االختبار الذاتً :
من خالل جداول التصنٌف لـ  , DDCاطلع على أماكن جدولً التقسٌمات
الشكلٌة والمكانٌة  ,وحدد عدد الصفحات لكل منها
االختبار البعدي :
.1اعط رقم التصنٌف المناسب لـ ( مجلة كلٌة الطب /جامعة الموصل )
.2اعط رقم التصنٌف المناسب لـ (الزراعة فً العراق )

مفاتٌح اجوبة االختبارات :
ٌ .1دل  -016على التراجم
ٌ .2دل  -05على الدورٌات والمسلسالت
 .3ان ارقام التقسٌمات الموحدة هً نفس ارقام المواضٌع الرئٌسٌة لتارٌخ االماكن ,
لكن محذوف منها الرقم االول 9
فعال الرقم  -05فً جدول التقسٌمات المكانٌة هو تارٌخ العراق القدٌم
ورقم تارٌخ العراق القدٌم فً الجداول الرئٌسٌة هو 935
.4مجلة كلٌة الطب  /جامعة الموصل رقمها ← 610, 5الطب  610والدورٌات -05
.5الزراعة فً العراق ← الزراعة 630
العراق  -563من قائمة التقسٌمات المكانٌة بما انه الٌوجد
تعلٌمات باستخدام قائمة المناطق (المكان )تصنف لل ← 630تصنٌف له  -09من
قائمة التقسٌمات الموحدة وباستخدام القواعد ٌصبح الرقم  63039ثم تصنف رقم العراق
63039563

السادس والسابع

عنوان المفردة الدراسٌة :
التقسٌمات الزمانٌة فً الجدول 1
جدول التقسٌمات العرقٌة واألجناس والسالالت
جدول األشخاص والتصنٌف بالفئات
الفئة الدراسٌة :
طلبة الصف الثانً
الموضوع :
التقسٌمات الزمانٌة من الجدول المساعد  1الخاص بالتقسٌمات الموحدة
والشكلٌة
جدول االجناس والسالالت العرقٌة
قائمة األشخاص والتصنٌف بالفئات
االهداف :
─التعرف على قواعد استخدام الجداول المساعدة الخاصة باألجناس والسالالت
العرقٌة اي جدول رقم 7
─وقواعد استخدام جداول األشخاص اي الجدول المساعد رقم 5
─أما التقسٌمات الزمانٌة فهً ضمن الجدول المساعد 1
االختبار القبلً :
ما هً االجناس البشرٌة الرئٌسٌة
ما تتضمن قائمة األشخاص والتصنٌف بالفئات
االختبار الذاتً
من خالل جداول تصنٌف دٌوي ’ اطلع وحدد الجداول المساعدة الخاصة
بالتقسٌمات الزمانٌة واألشخاص والسالالت العرقٌة
االختبار البعدي :
.1ماذا ٌدل الرقم  -0903وأٌن ٌوجد
.2هو رقم التصنٌف المناسب لـ سٌكولوجٌة الٌابانٌٌن
.3ما هو رقم التصنٌف المناسب لـ كرة الطائرة للمعوقٌن جسدٌا
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
─االجناس البشرٌة الرئٌسٌة  :الجنس القوقازي والجنس المغولً والجنس
الزنجً

─تتضمن قائمة االشخاص
على مجموعات االشخاص حسب الخصائص غٌر المهنٌة
على مجموعات االشخاص حسب الخصائص المهنٌة
─ٌدل الرقم  -0903على العصور الحدٌثة وٌقع فً الجدول المساعد 1
التقسٌمات الشكلٌة (الموحدة )
─سٌكولوجٌة الٌابانٌٌن
سٌكولوجٌة الغرب 155384
الٌابانٌٌن  -956من قائمة ( )5قائمة االجناس ٌصبح الرقم
155384956
─كرة الطائرة للمعوقٌن
كرة الطائرة 7963325
المعوقٌن جسدٌا  -0816من قائمة االشخاص ( )7الٌوجد تعلٌمات تصنٌف
ما بٌن الرقم -088
ٌصبح الرقم 79633250880816

الثامن

عنوان المفردة الدراسٌة :
جدول التقسٌمات اللغوٌة
الفئة المستهدفة :
طلبة الصف الثانً
الموضوع :
الجدول المساعد رقم  6الخاص باللغات
االهداف :
التعرف على قواعد استخدام الجدول المساعد رقم  6الخاص باللغات
والتقسٌمات اللغوٌة
االختبار القبلً :
هل ٌحق لك استخدام قائمة التقسٌمات اللغوٌة مع جمٌع ارقام االساس ولجمٌع
المواضٌع
االختبار الذاتً :
حدد واطلع على قائمة اللغات والتقسٌمات اللغوٌة من جداول التصنٌف
 DDCالذي بٌن ٌدٌك
االختبار البعدي :
.1اعط رقم التصنٌف المناسب لـ اللغة الفرنسٌة فً التعلٌم االبتدائً
.2معجم انكلٌزي ─عربً
.3معجم عربً ─ انكلٌزي
.4معجم انكلٌزي ─عربً و عربً ─انكلٌزي
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
─ ال ٌحق لنا استخدام قائمة التقسٌمات اللغوٌة اال مع اللغات
اما قائمة اللغات فتستخدم عند ورود تعلٌمات باستخدامها مع جمٌع ارقام االساس

التاسع

ولكافة المواضٌع
─ رقم اللغة الفرنسٌة فً التعلٌم االبتدائً
اللغة الفرنسٌة فً قائمة اللغات -41
التعلٌم االبتدائً  372365امامه تعلٌمات باستخدام قائمة اللغات
وٌصبح الرقم 37236541
─ معجم انكلٌزي ─عربً
اللغة االنكلٌزٌة 420
المعاجم اللغوٌة  -3من قائمة التقسٌمات اللغوٌة
اللغة العربٌة 410
ونحذف رقم  4وٌصبح الرقم 42331
معجم عربً─انكلٌزي
اللغة العربٌة 410
المعاجم -3
اللغة االنكلٌزٌة  420وٌصبح الرقم 41332
─معجم مزدوج اللغة انكلٌزي ─عربً وعربً ─انكلٌزي
القاعدة تصنف اوال حسب اللغة االقل شهرة لنا
اللغة االنكلٌزٌة 420
المعاجم -3
اللغة العربٌة 410
وٌصبح الرقم 42331
عنوان المفردة الدراسٌة :
جدول التقسٌمات األدبٌة
الفئة المستهدفة :
طلبة الصف الثانً
الموضوع :
الجدول المساعد رقم ( )3الخاص بالتقسٌمات األدبٌة
االفكار المركزٌة :
جدول ارقامه تستخدم مع الرقم االساس النه جدول مساعد .تبنى
أرقامه مع ارقام آداب اللغات الرئٌسٌة او اآلداب االخرى فقط مع حذف الصفر من رقم
االساس (األدب الرئٌسً ) وتضاف ارقام هذا الجدول
االهداف :
كٌفٌة استخدام واضافة ارقام هذا الجدول ألرقام اآلداب االخرى
االختبار القبلً :
. 1هل ٌتم بناء الرقم الخاص بهذا الجدول بطرٌقة بناء ارقام التقسٌمات اللغوٌة
 ,اي حذف الصفر ثم اضافة الرقم
االختبار الذاتً :
االستعانة بجداول تصنٌفٌ DDCطلب إٌجاد هذا الجدول (جدول رقم 3
)الخاص باآلداب
االختبار البعدي :

.1جد رقم التصنٌف المناسب لـــ
الشعر العربً
البؤساء لفٌكتور هٌجو
تارٌخ ونقد أدب القرن الثامن عشر
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
 -1نعم طرٌقة بناء الرقم متشابهه
 -2الشعر العربً
األدب العربً 810
الشعر ٌ -1تم حذف الصفر من رقم االساس
وٌصبح الرقم 811
البؤساء  /فٌكتور هٌجو
األدب الفرنسً840
القصة -3
العصر 6
أول حرف من المؤلف هـ وأول حرف من العنوان ب وٌصبح الرقم 84336
هـ
ب
─تارٌخ ونقد ادب القرن الثامن عشر
تارٌخ ونقد االدب 809
القرن الثامن عشر  -09033من التقسٌمات الزمانٌة نحذف  09من القرن
←8093033

العاشر والحادي
عشر

عنوان المفردة الدراسٌة :
الكشاف ’التعرٌف به ’اهمٌة االحاالت
الفئة المستهدفة :
طلبة الصف الثانً
االفكار المركزٌة :
كشاف نظام  ’ DDCهو كشاف تجمٌعً لكل المواضٌع الموجودة
فً الجداول الرئٌسٌة ’مرتب هجائٌا إمام كل موضوع رقم التصنٌف الخاص به ومن
جمٌع أوجه الموضوع السٌاسٌة ’االقتصادٌة ’الموضوعٌة ,الشكلٌة ’المكانٌة
االهداف :
كٌفٌة استخدام الكشاف
االختبار القبلً :
هل سنجد األرقام الرئٌسٌة فقط فً الكشاف ام ارقام الجداول المساعدة أٌضا
’ وكٌف سنفرق
االختبار الذاتً :
بٌن ٌدٌك كشاف نظام تصنٌف ’ DDCجد لً ارقام تصنٌف اي موضوع
تختاره وبٌن العالقات الهرمٌة لالرقام

االختبار البعدي :
ما هً االرقام المساعدة اي ارقام الجداول المساعدة تحت كلمة العراق
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
.1سنجد االرقام الرئٌسٌة وارقام الجداول المساعدة ونفرق بالشارحة
.2تحت العراق سنجد -35

الثاني عشر

عنوان المفردة الدراسٌة :
نظام التصنٌف العشري العالمً : UDC
مقدمة النظام ’ المفاهٌم األساسٌة ’ مكوناته
الفئة المستهدفة :
طلبة الصف الثانً
الموضوع :
نظام تصنٌف  [ UDCالعشري العالمً ]
االفكار المركزٌة :
بداٌة النظام ’أسباب نشؤه ’ األسس والمفاهٌم التً بنً علٌها
’ مكوناته
االهداف :
التعرف على كٌفٌة بناء ارقام تصنٌف الـ UDC
ٌسبقها التعرف على ما ذكر فً أعاله
االختبار القبلً :
ما هً األقسام الرئٌسٌة للمعرفة لنظام الـ UDC
االختبار الذاتً :
من خالل الملزمة التً بٌن ٌدٌك ما هو رقم تصنٌف االداب وماذا
ٌختلف عن نظام DDC
االختبار البعدي :
هل تخلص نظام الـ UDCمن مسالة التمٌز والتحٌز للفلسفة الغربٌة ؟
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
.1قسمت المعرفة فً نظام الـ UDCالى عشرة أقسام رئٌسٌة وهً
المعارف العامة ’الفلسفة ’ الدٌانات ’العلوم االجتماعٌة ’ اللغات التً ألغٌت
ودمجت مع اآلداب فً عام  1964ثم الرٌاضٌات فالعلوم الطبٌعٌة ثم العلوم
التطبٌقٌة فالفنون الترفٌهٌة فاآلداب ثم الجغرافٌة والتراجم
.2لقد تخلص نظام الـ  UDCمن مسالة التحٌز للفلسفة الغربٌة حٌث
أصبحت الفلسفة الغربٌة تعالج ضمن الرقم العام ( )14الذي خصص للنظم
الفلسفٌة المختلفة

الثالث عشر

عنوان المفردة الدراسٌة :
نظام كتر السماء المؤلفٌن باللغة العربٌة واالنكلٌزٌة
الفئة المستهدفة :

الرابع عشر
والخامس عشر

طلبة الصف الثانً
الموضوع واالفكار المركزٌة :
تصنٌف كتر باللغة العربٌة واالنكلٌزٌة
االختبار القبلً :
كٌفٌة اعطاء االرقام السماء المؤلفٌن حسب نظام كتر
وباللغتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة
االختبار الذاتً :
الحظ القواعد المتبعة فً نظام كتر وباللغتٌن العربٌة
واالنكلٌزٌة
االختبار البعدي :
ماهو رقم كتر للمؤلف Foster,D
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
حسب قواعد نظام كتر(Foster,D )F812
عنوان المفردة الدراسٌة :
نظام التصنٌف العشري العالمً  :الجداول المساعدة
الموضوع واالفكار المركزٌة :
دراسة اهم الجداول المساعدة فً نظام الـ
UDCوهً :
جدول اإلضافة والتوسع
جدول العالقة بٌن المواضٌع
جدول اللغات
جدول األشكال
جدول األماكن
جدول االجناس البشرٌة
جدول األزمنة والعصور
االختبار القبلً :
ماذا المقصود بإشارة ( )+فً نظام الـ UDC
االختبار الذاتً :
قارن ما بٌن ارقام تصنٌف أقسام المملكة الحٌوانٌة فً نظام الـ UDC
مع نظام الـDDC
االختبار البعدي :
ما المقصود بعالمة ( ) :المستخدمة فً نظام الـUDC
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
ٌ.1قصد باشارة ( )+لربط رقمٌن او أكثر التكون متتابعة فً نظام الـUDC
مثل البناء والعمارة 69+72
ٌ.2قصد بعالمة (  ):لتوضٌح العالقة بٌن موضوعٌن ذات عالقة مثل
إحصاءات زراعٌة 31:63

السادس عشر و
السابع عشر

عنوان المفردة الدراسٌة :
نظام مكتبة الكونكرس LC
الفئة المستهدفة :
طلبة الصف الثانً
الموضوع واألفكار الرئٌسٌة :
.1المفاهٌم األساسٌة لنظام مكتبة الكونكرس LC
.2مكونات النظام
.3الجداول الرئٌسٌة حسب الموضوعات
االهداف :
كٌفٌة بناء ارقام التصنٌف لمجموعة المكتبة باستخدام نظام تصنٌف مكتبة
الكونكرس األمرٌكٌة LC
االختبار القبلً :
لماذا سمً نظام  LCبهذا االسم
هل ٌحتوي نظام الـ  LCعلى كشاف موحد
كم عدد اقسام المعرفة فً النظام
االختبار الذاتً :
جد رقم تصنٌف العلوم حسب نظام الـLC
االختبار البعدي :
ما الفرق الرئٌسً بٌن نظام دٌوي ونظام الـ LC
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
.1سمً نظام مكتبة الكونكرس بهذا االسم الن ادارة المكتبة (مكتبة الكونكرس )عندما
وجدت ان نظام جٌفرسن (الرئٌس الثالث للوالٌات المتحدة )غٌر كاف لتصنٌف
مجموعتها ’ قام امٌن المكتبة (هربرت بوتنام ) آنذاك ٌفكر فً أعداد نظام وجداول
مستقلة باالستعانة بعدد من المتخصصٌن فً الموضوعات المختلفة ’ أي قاموا هم
أنفسهم بتطور جداول مستقلة اعتمادا على األقسام الرئٌسٌة التً قسمت مجموعتها
المكتبة
.2االختالف الرئٌسً هو ان
ٲ .نظام دٌوي قسم المعرفة الى  10أقسام
ٲ .نظام الـ LCقسم المعرفة الى  21قسما
ب.نظام دٌوي استخدم األرقام
ب.نظام الـ  LCاستخدم األحرف واألرقام

الثامن عشر
والتاسع عشر

عنوان المفردة الدراسٌة :
التحلٌل الموضوعً الوعٌة المعلومات وصٌاغة رؤوس
الموضوعات
الفئة المستهدفة :
طلبة الصف الثانً

الموضوع واالفكار المركزٌة :
صٌاغة رؤوس الموضوعات
تجزئة رؤوس الموضوعات
اختٌار رؤوس الموضوعات
االهداف :
التعرف على القواعد الخاصة بصٌاغة رؤوس الموضوعات وتجزئتها وكٌفٌة
اختٌار رؤوس الموضوعات الوعٌة المعلومات
االختبار القبلً :
ان كنت التعرف عنوان مصدر معلومات بحاجة إلٌه وألتعرف مؤلفه فكٌف
تجده
ما هو رأس الموضوع المناسب لموضوع :
الحاسبات ’ الحاسوب ’الحاسبات االلكترونٌة ’اإلنسان اآللً ’الرابوت
المصادر :
.1محمد فتحً عبد الهادي .الفهرسة الموضوعٌة  :دراسة فً رؤوس الموضوعات
العربٌة  .جدة :دار الشروق 1981 ,
االختبار الذاتً :
─اذهب الى المكتبة ’ وجد مصدر (كتاب)فً موضوع :
إمراض المفاصل او الفهرسة الوصفٌة ....الخ
─من خالل شبكة االنترنٌت ’ كٌف تجد مصدرا فً موضوع (السٌرة الذاتٌة
لعفٌفة اسكندر)

العشرون

االختبار ألبعدي :
ما هو رأس الموضوع المناسب الذي تختاره لـ
.1سٌرة حٌاة جمال عبد الناصر
.2اقتصادٌات األرز
.3القانون المدنً
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
─ فً حالة عدم معرفة عنوان ومؤلف مصدر(كتاب ) بحاجة له نلجا الى
الموضوع
─ ٌفترض اختٌار احد المرادفات لصٌاغة راس الموضوع واختٌار البقٌة
مرادفات تعمل لها احاالت
─ سٌرة حٌاة اي شخص راس الموضوع تحت اسمه
─االرز – اقتصادٌات
─القانون المدنً
عنوان المفردة الدراسٌة :
قوائم رؤوس الموضوعات العربٌة
الفئة المستهدفة :
طلبة الصف الثانً

الموضوع واالفكار المركزٌة :
االطالع على قوائم رؤوس الموضوعات العربٌة مثل
(قائمة الخازندار) و(قائمة رؤوس الموضوعات الكبرى )
االهداف :
كٌفٌة استخدام قوائم رؤوس الموضوعات العربٌة
االختبار القبلً :
ما المقصود بقائمة رؤوس موضوعات ’ وما فائدتها
االختبار الذاتً :
من خالل القائمة (قائمة رؤوس الموضوعات الكبرى ) الموضوعة بٌن ٌدٌك
’ لماذا تجد بعض رؤوس الموضوعات مكتوبة بخط طوخ وأخرى بخط مائل
االختبار البعدي :
ما المقصود بعالمة ( )Xوعالمة ()X Xالموجودة فً قوائم رؤوس
الموضوعات
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
─قائمة رؤوس الموضوعات  :قائمة مجمع فٌها جمٌع الكلمات المفتاحٌة التً تخص
المواضٌع ’ وقم اختٌار احد مرادفات الكلمات كراس موضوع وباقً المرادفات اعمل
لها أحاالت
تفٌد فً توحٌد المصطلحات للمواضٌع
─ٌقصد بعالمة( ) Xانظر من وعالمة(  )X Xانظر اٌضا من

الحادي والعشرون

عنوان المفردة الدراسٌة :
قوائم رؤوس الموضوعات العربٌة
الفئة المستهدفة :
طلبة الصف الثانً
الموضوع واالفكار المركزٌة :
االطالع على قوائم رؤوس الموضوعات العربٌة مثل
(قائمة الخازندار) و(قائمة رؤوس الموضوعات الكبرى )
االهداف :
كٌفٌة استخدام قوائم رؤوس الموضوعات العربٌة
االختبار القبلً :
ما المقصود بقائمة رؤوس موضوعات ’ وما فائدتها
االختبار الذاتً :
من خالل القائمة (قائمة رؤوس الموضوعات الكبرى ) الموضوعة بٌن ٌدٌك
’ لماذا تجد بعض رؤوس الموضوعات مكتوبة بخط طوخ وأخرى بخط مائل

االختبار البعدي :
ما المقصود بعالمة ( )Xوعالمة ()X Xالموجودة فً قوائم رؤوس
الموضوعات
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
─قائمة رؤوس الموضوعات  :قائمة مجمع فٌها جمٌع الكلمات المفتاحٌة التً تخص
المواضٌع ’ وقم اختٌار احد مرادفات الكلمات كراس موضوع وباقً المرادفات اعمل
لها أحاالت
تفٌد فً توحٌد المصطلحات للمواضٌع
─ٌقصد بعالمة( ) Xانظر من وعالمة(  )X Xانظر اٌضا من

الثاني والعشرون
والثالث والعشرون

عنوان المفردة الدراسٌة :
قوائم رؤوس الموضوعات األجنبٌة
الفئة المستهدفة :
طلبة الصف الثانً
الموضوع واألفكار المركزٌة :
التعرف على قوائم رؤوس الموضوعات لمكتبة
الكونكرس األمرٌكٌة وقائمة سٌرز
األهداف :
كٌفٌة استخدام القوائم األجنبٌة لرؤوس الموضوعات
االختبار القبلً :
هل تتضمن قائمة رؤوس الموضوعات لمكتبة الكونكرس األمرٌكٌة رؤوس
موضوعات فضال عن أرقام التصنٌف للمصادر ومن نظام الـ LC
االختبار الذاتً :
من خالل شبكة االنترنٌت اطلع على قائمة رؤوس موضوعات مكتبة
الكونكرس األمرٌكٌة
االختبار ألبعدي :
─ما هو رأس الموضوع المناسب لـ المدرسات فً قوائم رؤوس
الموضوعات األجنبٌة
─ ما هو االختالف بٌن قائمة سٌرز وقائمة مكتبة الكونكرس
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
─تتضمن قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونكرس األمرٌكٌة أرقام تصنٌف
الموضوعات وفق نظام تصنٌف الـ  LCلهذا تعتبر كشافا لجداول نظام LC
─رأس الموضوع المناسب هو Teachers Women
─تختلف قائمة سٌرز عن قائمة مكتبة الكونكرس فً ان قائمة مكتبة الكونكرس وضعت
أساسا الستخدامها فً مكتبة قائمة فعال ومن واقع مجموعات موجودة بمكتبة الكونكرس

الرابع والعشرون

بٌنما وضعت قائمة سٌرز كقائمة قٌاسٌة تستخدم بصفة عامة للمكتبات الصغٌرة
والمتوسطة الحجم ( المكتبات المدرسٌة والمكتبات العامة )
عنوان المفردة الدراسٌة :
ترتٌب المداخل حسب الرف ( التصنٌف )
الفئة المستهدفة :
طلبة الصف الثانً
الموضوع واألفكار المركزٌة :
ترتٌب مداخل بطاقات الفهرسة حسب نظام تصنٌف
دٌوي العشري (الرف)
االهداف :
كٌفٌة ترتٌب الكتب على الرفوف استنادا لرقم التصنٌف
االختبار القبلً :
رتب ارقام طلب او تصنٌف الكتب االتٌة حسب ترتٌبها على الرف:
3003001 ’ 300302’ 300301 ’ 301’ 300
االختبار الذاتً :
مالحظة ومشاهدة ترتٌب كتب مختبر الفهرسة على الرفوف ’ وإٌجاد
األخطاء أن وجدت
االختبار البعدي :
رتب ارقام الكتب اآلتٌة حسب الرف
٠٦٫٥٦٦٦٦
٠٦٫٥٦٦٦
٠٦٫٥٦٦
٠٦٦
٠٦٦
ب٨٨٨
ب٨٨٨
س٤٢٨
ٲ٢٢٢
ٲ٢٢٢ٲ
٠٦٦
٠٦٦
ٲ٢٢٢
ب٢٨٢
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
.1ترتٌب األرقام حسب األتً :
300
3003001
300301
300302
301
.2ترتٌب ارقام طلب الكتب حسب األتً  :الحل
٠٦٦
٠٦٦
٠٦٦
٠٦٦
ب٢٨٢
ٲ٢٢٢
ٲ٢٢ٲ
ٲ٢٢٢
٠٦٫٥٦٦٦
ب٨٨٨

٠٦٫٥٦٦
س٤٢٨

الخامس والعشرون عنوان المفردة الدراسٌة :
الفئة المستهدفة :

٠٦٫٥٦٦٦٦
ب٨٨٨

ترتٌب المداخل حسب رؤوس الموضوعات

طلبة الصف الثانً
الموضوع واألفكار المركزٌة :
ترتٌب رؤوس الموضوعات هجائٌا او موضوعٌا
(هرمٌا)
األهداف :
تعلم كٌفٌة ترتٌب مداخل بطاقات الفهرسة للفهرس الموضوعً وترتٌب قائمة
ببلٌوغرافٌا ترتٌبا موضوعٌا
االختبار القبلً :
رتب الموضوعات االتٌة هجائٌا :
الفهرسة ’ التصنٌف ’ الفٌزٌاء ’ الكٌمٌاء
االختبار الذاتً :
اجلب من فهرس الموضوعات الموجود فً المكتبة قائمة الحد المواضٌع
وعلق علٌه
االختبار البعدي :
رتب الموضوعات اآلتٌة هجائٌا و الهجائً –المصنف :
الشعر العربً ’ األدب العربً ’ الشعر العربً –العصر األموي ’ الشعر العربً –
العصر الجاهلً ’ الشعر العربً –عصر صدر اإلسالم ’ األدب العربً الحدٌث
مفاتٌح اجوبة االختبارات
.1ترتٌب رؤوس الموضوعات كاالتً :
التصنٌف
الفهرسة
الفٌزٌاء
الكٌمٌاء
.2الترتٌب الهجائً
االدب العربً
االدب العربً –الحدٌث
الشعر العربً
الشعر العربً-العصر األموي
الشعر العربً-العصر الجاهلً
الشعر العربً –عصر صدر اإلسالم
السادس والعشرون عنوان المفردة الدراسٌة :
المكانز
والسابع والعشرون
الفئة المستهدفة :
طلبة الصف الثانً

الترتٌب الهجائً –المصنف
االدب العربً
االدب العربً -الحدٌث
الشعر العربً
الشعر العربً –العصر الجاهلً
الشعر العربً -عصر صدراالسالم
الشعر العربً –العصر األموي

الموضوع واالفكار المركزٌة :
تعرٌف المكانز
انواع العالقات بٌن الواصفات
االهداف :
استخدام المكانز واسترجاع المعلومات منها
االختبار القبلً :
ما المقصود بالمكانز ’ وما هً الواصفات
االختبار الذاتً :
تفحص المكنز الذي بٌن ٌدٌك وبٌن العالقات ما بٌن الواصفات
االختبار ألبعدي :
أعط المقصود بــــ BT ’NT ’ UF
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
─المكنز :قائمة استنادٌه بالواصفات او مصطلحات التكشٌف فً نظام المعلومات ’ فهو
األداة التً ٌعتمد علٌها المكشف لوصف محتوى الوثٌقة ’ كما انه هو األداة التً ٌعتمد
علٌها الباحث فً استرجاع المعلومات
─الواصفات  :هً المصطلحات المعتمدة فً المكنز والتً حددت فٌها العالقات الهرمٌة
وعالقة التكافؤ والترابط
Used for
─ٌقصد بــUF
NARROWER TERM
NT
Broader Term
BT

الثامن والعشرون

عنوان المفردة الدراسٌة :
التحلٌل الموضوعً الوعٌة المعلومات باستخدام الواصفات
الفئة الدراسٌة :
طلبة الصف الثانً
الموضوع واالفكار المركزٌة :
تحدٌد المحتوى الوصفً لمصادر المعلومات باستخدام
المكانز
االهداف :
االستخدام المثالً للمكنز واٌجاد الواصفة المناسبة لوعاء المعلومات
االختبار القبلً :
ما الواصفة المناسبة لمصدر معلومات ٌتحدث عن العمٌاء
االختبار البعدي :
جد المصطلح المترابط لــــ االقمشة والزراعة والتسمٌد
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
.1بعد التفتٌش فً المكنز ظهر العمٌاء استخدم المكفوفٌن

.2المصطلح المترابط
األقمشة مصطلح مترابط  RTالقطن
الزراعة  RTالمكننة
التسمٌد  RTاالنتاج

التاسع والعشرون
والثالثون

عنوان المفردة الدراسٌة :
الممارسات العربٌة واألجنبٌة فً بناء المكانز
الفئة المستهدفة :
طلبة الصف الثانً
الموضوع واألفكار المركزٌة :
استخدام مكنز  UNBISالمتوفر فً المختبر
االختبار القبلً :
ما الفارق الرئٌسً مابٌن المكنز وقائمة رؤوس الموضوعات
االختبار البعدي :
ما هً الواصفات المستخدمة لعلم المعلومات فً مكنز UNBIS
مفاتٌح اجوبة االختبارات :
─الفرق الرئٌسً هو انه لم ٌتم تصمٌم رؤوس الموضوعات الستخدامها مع عوامل
الربط البولٌانً  Boolean factorفً حٌن تم تصمٌم معظم الواصفات منذ البداٌة
الستخدامها مع عوامل الربط البولٌانً

رقم
المقرر

اسم المقرر

الوحدات
المعتمدة

بناء وتنمٌة
المجموعات المكتبٌة

3

االسبوع
االول
الثانً
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثانً عشر
الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس عشر

الساعات
ن
2

النوع
ع
2

اجباري

الموضوع
خطوات بناء المجموعات المكتبٌة
صٌاغة سٌاسة التنمٌة وتحدٌد المٌزانٌة
اختٌار المصادر الرقمٌة وتقسٌمها وكٌفٌة طلبها
مفهوم التجارة الرقمٌة وفوائدها
مفهوم التزوٌد الرقمً ومقوماته
مفهوم االنترنت ومجاالت استخدامه فً المكتبات وللمستخدمٌن
تطبٌقً عملً حول كٌفٌة استخدام الحاسوب فً اجراءات التزوٌد الرقمً
التعرف على انظمة الدفع الرقمً وماهٌة الطرق
تنمٌة المجموعات بالتزوٌد التعاونً
معاٌٌر تقٌٌم قواعد البٌانات العلمٌة الغراض االقتناء
اجراءات التزوٌد الرقمً عن طرٌق االنترنت
ممٌزات ومعوقات التزوٌد الرقمً
االدوات المساعدة لدعم عملٌات التزوٌد الرقمً
مواقع الناشرٌن واهمها Acqweb
مراجعة للتكلٌفات وتقٌٌم عام للموضوع

رقم
المقرر

اسم المقرر

الوحدات
المعتمدة

بناء وتنمٌة
المجموعات (تقلٌدي)

3

االسبوع
االول
الثانً
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثانً عشر
الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس عشر

الساعات
ن
2

النوع
ع
2

الموضوع
التعرف بالمفاهٌم والمصطلحات االساسٌة للموضوع
خطوات بناء المجموعات فً المكتبات ومؤسسات المعلومات
وضع سٌاسة لعملٌة بناء المجموعات وتنمٌتها
مفهوم االختٌار ووظائفه فً المكتبات ومؤسسات المعلومات
العوامل المؤثرة فً االختٌار فً المكتبات ومؤسسات المعلومات
المبادئ العامة لالختٌار وماهٌة االدوات المستخدمة فً االختٌار
مفهوم التزوٌد ووظائفه
اجراءات التزوٌد من ضمن االجراءات التقلٌدٌة
المشكالت وطرائق اخرى لالجراءات التنفٌذٌة
تنمٌة المجموعات المكتبٌة – االهمٌة واالسس
اسباب عملٌة االستبعاد ومعوقاتها
مفهوم تقوٌم المجموعات المكتبٌة واهدافها
سٌاسة التزوٌد
زٌارة عملٌة الى المكتبة للتعرف على سجالت التزوٌد ومنافذه
مراجعة للتكلٌفات وتقٌٌم عام للموضوعات

اجباري

