جامعة الزرقاء
الكلية  :العلوم التربوية

عنوان المقرر :التكشيف واالستخالص
0512431
المتطلب السابق  :مبادئ الفهرسة

القسم  :علم المكتبات والمعلومات

وصف المساق
تتضمن المادة المفردات والمحاور األساسية اآلتية:
مفهوم التكشيف وعممياته األساسية ،الكشافات وأهميتها ،أنواع الكشافات ،مجاالت التكشيف (تكشيف الكتب،

الدوريات ،الصحف) ،األدوات الفنية إلعداد الكشافات ،التكشيف المحوسب ،المستخمصات وأهميتها ألغراض
البحث واسترجاع المعمومات ،أنواع المستخمصات  ،القائمون عمى االستخالص صفاتهم ومؤهالتهم ،خطوات

إعداد المستخمص ،تدريبات عممية عمى استخدام الكشافات والمستخمصات ،المكانز وبنيتها وأهميتها
واستخداماتها ،تدريبات عممية عمى استخدام المكانز العربية واألجنبية.
أهداف المساق
يهدف هذا المساق إلى أن يكون الطالب قاد اًر عمى أن :
 .1يوضح مفهوم التكشيف واالستخالص وعالقتهما بالفهرسة
 .2يميز بين نظم التكشيف

. .3يتمكن من إعداد الكشافات والمستخمصات بكفاءة
 .4يوضح مفهوم المكانز ودورها في عممية التكشيف ويتقن استخدام ها واستخدام الكشافات بكفاءة
مخرجات التعلم :
عند االنتهاء من هذا المقرر ،فإنه من المتوقع أن يكون الطالب مدركاً لـ:

أ) أهمية التكشيف لمباحث والمكتبة ،والعالقات بين الفهرسة والتصنيف والتكشيف ،وبين نظم التكشيف،
واالستخالص

ب) مهارات التكشيف التقميدية واآللية ومن إعداد الكشافات والمستخمصات بكفاءة
ت) استخدام المكنز اآللي والورقي

هيكل المقرر

:
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االسبوع

الساعة
المعتمدة

األول

6

الثاني

6

الثالث

6

الرابع

6

معرفة التكشيف المحوسب

الخامس

6

إكساب مهارة إعداد الكشاف

السادس

6

السابع

6

المواضيع

نتاجات التعلم

توزيع الخطة ومناقشتها ،التعريف بالتكشيف

معرفة مفهوم التكشيف

واالستخالص وأهميته ومدى التشابه

واالستخالص وأهميته ومدى

واالختالف بينهما وبين الفهرسة الموضوعية

التشابه واالختالف بينهما

والتصنيف

وبين الفهرسة الموضوعية
والتصنيف

التعريف بالعمميات األساسية لمتكشيف

معرفة العمميات األساسية

الكشافات وأهميتها

لمتكشيف والكشافات وأنواع

الكشافات ،ومجاالت التكشيف

أنواع الكشافات ،مجاالت التكشيف ( تكشيف

الصحف)

استخدام المكانز الورقية العربية واألجنبية

الكتب ،الدوريات ،الصحف)

( تكشيف الكتب ،الدوريات،

وكيفية استخدام المكانز

اجراءات
التعلم
-التعميم عن طريق

ح ّل المشكالت
-التعميم التعاوني

طرق
التعليم
التحضير

المسبق لمدرس

الحوار والمناقشة-التعميم عن طريق

ح ّل المشكالت
-التعميم التعاوني

-الحوار والمناقشة

المشاركة في

مناقشات

صفية

الورقية العربية واألجنبية
األدوات الفنية إلعداد الكشافات

معرفة األدوات الفنية إلعداد

الكشافات والتدريب العممي عمى تدريبات عممية عمى تكشيف الكتب والمجالت

تكشيف الكتب والمجالت

التكشيف المحوسب

استخدام المكنز اآللي ،التطبيق العممي عمى
إعداد كشاف لعدد من أعداد مجمة متخصصة

التدريب العملي على
التكشيف

ومحكمة

األنشطة

المشاركة في

مناقشات

صفية

االستقصاء

التعميم عن طريق

متخصصة ومحكمة

األنشطة

معرفة أنواع المستخمصات،

والمستخمصات وأهميتها

التدريب العملي على
التكشيف

التعميم عن طريق

استخدام التكشيف اآللي

لعدد من أعداد مجمة

صفاتهم ومؤهالتهم

 التعميم عن طريقاألنشطة

واستخدام المكنز اآللي

القائمون عمى االستخالص:

التدريب العملي على
التكشيف

العمل ضمن
فريق

أنواع المستخمصات ،القائمون عمى

االستخالص :صفاتهم ومؤهالتهم

 ،المستخمصات وأهميتها ألغراض البحث

ألغراض البحث واسترجاع

واسترجاع المعمومات

-التعميم عن طريق

ح ّل المشكالت
-التعميم التعاوني

-الحوار والمناقشة

التواصل

بالتعميم عن

بعد باألنشطة

والتكميفات

المعمومات

إكساب مهارة إعداد المستخمص

خطوات إعداد المستخمص

التدريب العممي عمى إعداد المستخمصات

التدريب العممي

التعميم عن طريق

األنشطة

المصادر

المكتبية التي
ّ
يحال إليها

حسب موضوع

المحاضرة
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الثامن

2

تقييم المساق من خالل االمتحان
النهائي

االمتحانات النهائية

تقديم االمتحان وتوضبح
المطلوب من أسئلته

وضع اختبارات
ثابته وصادقة

المراجع
الكتاب المقرر الرئيس
 مدادحة ،أحمد نافع ( .)2010الفهرسة الموضوعية والتكشيف .عمان :دار اثراء لمنشر.
 203ص


عبد الهادي ،محمد عبد الهادي ( .)2000التكشيف واالستخالص :المفاهيم ،األسس ،التطبيقات .القاهرة :الدار

المصرية المبنانية.
المقررات المساندة
 .1العناسوة ،محمد ( .)2009التكشيف واالستخالص واالنترنت في المكتبات ومراكز المعمومات .عمان :عالم الكتب الحديث
 .2التفريعات الحرة لرؤوس الموضوعات (  .)2009ترجمة مركز الفهرس العربي الموحد؛ تحرير مكتبة الكونجرس .الرياض :مكتبة
الممك عبد العزيز العامة

 .3قاسم ،حشمت ( .)2000مدخل لدراسة التكشيف واالستخالص .القاهرة :دار غريب.

طرق التعليم :
الطرق

العالمة

االختبار األول
االختبار الثاني
ملف اإلنجاز ومشروع
والمشاركة والحضور
النهائي

 20عالمة
 20عالمة
 10عالمات
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عمى مدار الفصل
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