
 



ريي  ويي ����ش  دني
ظ

ف ني �تظ
�ت
ام  �ظ �ظ

هو نظام منطقي لرتتيب املعرفة البشرية و 
ويتكون من جمموعة من العناصر , تنظيمها 

و هي اجلداول اليت , املادية و املوضوعية 
ع و و فر التتكون منها األصول و األقسام و 

.اجلداول املساعدة و الكشاف 
 



ويي   دني
ظ

ف ني �تظ
��ت
اتت ���ا�ةت  ����ظ

 
 العشرية– 2اهلرميالرتكيب –1

املوضوع هو االساس يف – 3
 التقسيم

 املساعدةاجلداول – 5 التذكروسائل – 4



يي –1
بب ��هرم ر�تي :���ت

حبيث أن كل موضوع , تدرج ديوي يف تفريع املعرفة البشرية من العام إىل اخلاص 
أكثر دقة وختصصاً من املوضوع املتفرع  ةيف اخلطة يندرج حتته موضوعات جديد

.عنُه 
التكنولوجيا   600: مثال 

اهلندسة 620          
الفيز�ء التطبيقية 621         

اهلندسة الكهربئية      621.3     
سة االلكرتونيةداهلن         621.38

االلكرتونيات         621.381
الدوائر االلكرتونية        621.3815

 



ةت –2 ريي
: ����ش

يقوم هذا النظام على تقسيم املعرفة البشرية إىل  
و يتفرع كل واحد منها إىل , عشرة أصول رئيسية 

كما , عشرة أقسام متثل التفريعات الرئيسية لألصل 
أن كل قسم يتفرع بدوره إىل عشرة فروع حبسب 

.طبيعة املوضوع 
 



وع �و –3
م ��ٔ ا ���و�ظ سيي

�ت ��نت
يي 

ظ :  �اس �
من األهداف الرئيسية للنظام جتميع املواد 
املكتبية اليت تعاجل املوضوعات املرتابطة و 

.املتشابة مع بعضها يف مكان واحد 
 



ذظ�ر و�أ�ل –4 : ��تت
تتضح هذه الوسائل يف األرقام اخلاصة 

التقسيمات بملكان و اللغات و 
.و موضوع الرتاجم املوحدة 

 



ذاول ����ا�ذةت –5 :  ���ج
تستخدم وتتكرر مع كثري من املوضوعات يف خطة 

.مثل الشكل و املكان و الزمان , التصنيف 
تشتمل على أرقام تضاف إىل الرقم األساسي 

للموضوع املستمد من اخلطة لتوفري أكرب قدر ممكن 
.  من التخصيص 

ال تستخدم منفردة و إمنا يتم إضافة رموزها للرقم 
.املستمد من اخلطة 

 



ويي   دني
ظ

ف ني �تظ
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ظ ا�ةت � اتت ���ظ ����ظ

 

 التذكروسائل : أوًال 

 اجلداول املساعدة : ثنياً 



ذظ�ر: أوًال  و�أ�ل ��تت

  
تظهر وسائل التذكر يف األرقام اخلاصة بملكان 

و موضوع والتقسيمات املوحدة  و اللغات
.الرتاجم 

 



���ك�نظ  1-

التكرار الدائم لبعض أرقام املكان
–الرمز : مثال  ثثل قارة أورب 4

-الرمز  ثثل فرنسا 44
-الرمز  ثثل ايطاليا 45
–الرمز  ثثل اسبانيا 46

 



الذي يُعد رقم    910بلنسبة لرقم اجلغرافية 
اساس و عليه  فان جغرافية أورب تكون بضمن  

 914الرقم 
    914.4جغرافية فرنسا 

   914.5جغرافية ايطاليا 
914.6جغرافية اسبانيا 

 



ةت و ا�ٔ�دتب   2- ٔ�ل ال��ظ
يُعد  ا

وعليه       , )  8( وأصل األدب )  4( أصل اللغة 
تصبح                                                        

) 820( واألدب االجنليزي )420( اللغة االجنليزية 
) 830( و األدب االملاين )  430( اللغة االملانية 

) 840( و األدب الفرنسي )  440( اللغة الفرنسية 
) 850( و األدب االيطايل )  450( اللغة االيطالية 

 



�اتت ���و�ذةت  3 ��ن�سيي

هناك أيضاً  نوع من التكرار يف استخدام رموز التقسيمات       
املوحدة اذ أن هذه  التقسيمات تشري اىل جانب من جوانب 

.                                        املعاجلة ألي موضوع 
الفلسفة و النظر�ت)  01( التقسيم املوحد : مثال 

فلسفة و نظر�ت علم االقتصاد                 330.01
فلسفة و نظر�ت القانون  340.1

فلسفة و نظر�ت العلوم البحتة 501 
فلسفة و نظر�ت العلوم التطبيقية أو التكنولوجيا 601 
 



م   4 را�ج ���ت

تؤدي وسائل التذكر هنا دوراً  
حيث أن توزيع الرتاجم , ملحوظاً 

حبسب املوضوعات ثاثل ترتيب 
األصول العشرة

 



الفلسفة  100األصل : مثال 
تراجم الفالسفة 921         
الد��ت  200األصل         

تراجم رجاالت  الدين         922
العلوم االجتماعية  300األصل         
تراجم علماء االجتماع  923        
اللغات 400األصل          
تراجم اللغويون  924        

 



اليت مشلت , هناك الكثري من االضافات اجلديدة 
جماالت عديدة بضمنها جمال احلاسوب و االنظمة و 

.الربامج
:  مثال 

التواصل و االتصاالت              004.6
Interfacing and Communications 

 



بروتوكوالت التواصل و االتصاالت 004.62
االنرتنت 004.678

أما االنرتنت و الشبكة العنكبوتية كنظم و مصادر 
025.042للمعلومات فتصنف حتت الرقم 

)االنرتانت ( الشبكات الداخلية   004.682
 



الربيد االلكرتوين  004.692
مجاعات املناقشات و الدردشة  004.693

ويشمل الفيديو , نظم الوسائط املتعددة   006.7
التفاعلي 

مواقع التواصل االجتماعي   006.754
:وكمايلي  006.754توجد مالحظة حتت الرقم  

صنف األعمال املتداخلة موضوعياً عن مواقع التواصل 
 302.30285االجتماعي بضمن الرقم    

 



ذاول ����ا�ذةت : ثنياً  ���ج

تعد هذه اجلداول احد وسائل بناء و تركيب األرقام 
كما أ�ا تساعد املصنف يف بناء األرقام األكثر , 

.ختصيصاً 
رموز هذه اجلداول ال تستخدم منفردة على 

اإلطالق و إمنا مضافة إىل األرقام األساسية من 
.خطة التصنيف 

 



 � اتت �نج ويي  �نظ   23 , 22ةت ��و�ظ  دني
ظ

ف ني �تظ
�ت
ام  �ظ �ظ

�اتت  �ذاتت   23 , 22,���نج �ةت ��ج رنج
ٔ
�ا �نظ ا

��ظ
�ونظ كل  نت  يي

 على املقدمة و اجلداول املساعدةمل تيش: اللد األول 

على  اخلالصات الثالثة واجلداول مل تيش: اللد الثاين  
– 000( الرئيسية من  500     (

 

(   منيشتمل على اجلداول الرئيسية : اللد الثالث 
600 – 999 ( 

الكشاف التحليلي: اللد الرابع 
 



فقد صدرت يف  23إما الطبعة ,   2003صدرت عام   22الطبعة 
 2011 ,عام 
تطوراً مهماً على صعيد الشكل املادي   2003شهد العام وقد 

سبة و ويتمثل بقيام شبكة مركز البحث املباشر للمكتبات احمل, لديوي 
(  Online Computerized Library Center / 

OCLC )
اتحة نظام تصنيف ديوي على شبكة االنرتنت من خالل املوقع 

.oclc.orghttp://connexion
 

http://connexion/
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