الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دليل مكتبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

تعد المكتبة الجامعٌة من بٌن أهم المرافق الحضارٌة فً مجال المعلومات،
فهً تلعب دورا بارزا فً التعلٌم والبحث العلمً إلى جانب المساهمة فً
تطوٌر قطاع المعلومات ،والمبرر األساسً لوجود المكتبات هو اإلفادة
من محتوٌات أرصدتها الوثائقٌة تلبٌة لحاجٌات المستفٌدٌن.
ونظرا ألهمٌة المكتبات الجامعٌة والخدمات التً تقدمها ارتأٌنا وضع دلٌل
للتعرٌف بهٌاكل وخدمات مكتبة كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة جامعة
باتنة-1-
نشأة يكتبت كهيت انعهىو اإلنسانيت واالجتًاعيت
تظؼى انًكتبت جبهدة نتىفٍز انًزاجغ نألطبتذة وانببحثٍٍ وانطهبت يٍ أجم
انبحث واندراطت فً يختهف انتخصصبث يغ يزاػبة انًُبهج وانًمزاراث
انجبيؼٍت .

كهٍت انؼهىو اإلَظبٍَت واالجتًبػٍت تى ئَشبؤهب فً طُت  5112بًمتضى
انمزار انىساري رلى 52انًإرخ فً  5112/11/11و تضى خًظت ألظبو.

وتؼًم انًكتبت ػهى:
 اختٍبر انكتب فً جًٍغ انتخصصبث والتُبءهب. تُظٍى انًجًىػبث وصٍبَتهب وتمدٌى انخديبث انًختهفت وببنطزقانًُبطبت وئػبرتهب نألطبتذة وانببحثٍٍ وانطهبت واإلادارٌٍٍ.
 ئرشباد وتدرٌب انطهبت ػهى حظٍ اطتخداو انًكتبت واالطتفبادة يٍيختهف يصبادرهب.
 تهٍئت انشزوط انالسيت نهًطبنؼت وانبحث واندراطت. . انؼًم ػهى تكىٌٍ وتدرٌب طهبت ػهى انًكتببث ػٍ طزٌك ئجزاءتزبصبث يٍداٍَت فً يختهف ألظبو انًكتبت.

تمغ يكتبت انكهٍت فً انطببك انزابغ حٍث ٌىجد فً بهى انًكتبت فهبرص
ورلٍت نتظهٍم ػًهٍت اإلػبرة وانحصىل ػهى انىثٍمت ببنُظبت نهببحث.

يهاو يصانخ انًكتبت
 جناح اإلدارة: يكتب يسؤونت انًكتبت:
ٌمغ فً انطببك انزابغ نًبُى انؼهىو اإلَظبٍَت واالجتًبػٍت يمببم يدخم
جُبح اإلػبرة وفٍه تتى ػًهٍت يتببؼت انظٍز انحظٍ نهًكتبت و انمٍبو بًختهف
انؼًهٍبث اإلادارٌت.

 ئصدار انببهٍىغزافٍبث يتًثهت فً انفهبرص انىرلٍت ندػى انبحثانؼهًً فً كبفت انتخصصبث وانتؼزٌف بأَشطت انًكتبت وخديبتهب.
انهيكم انتنظيًي نهًكتبت:
يصهحت يكتبت كهيت انعهىو اإلنسانيت واالجتًاعيت

جناح اإلدارة

جناح اإلعارة
مخزن مكتبة الكلٌة

يكتب يظإونت انًكتبت

المكتب التقنً خاص
بالكتب
انًكتب انتمًُ خبص
ببنزطبئم انجبيؼٍت
واندورٌبث

لبػت انزطبئم
انجبيؼٍت
مكتب ترمٌم وصٌانة
الكتب

 انًكتب انتقني انخاص بانرسائم انجايعيت و انذورياث:
ٌتىاجد ببنًكتب انتمًُ يىظفىٌ ٌمىيىٌ بًختهف انؼًهٍبث انفٍُت و انتمٍُت
ػهى انزطبئم انجبيؼٍت و اندورٌبث ابتداء يٍ تظجٍههب ئنى أتًتتهب يؼتًدٌٍ
بزيجٍت . SYNGEB

 انًكتب انتقني انخاص بانكتب:
ٌتىاجد ببنًكتب انتمًُ يىظفىٌ ٌمىيىٌ بًختهف انؼًهٍبث انفٍُت و انتمٍُت
ػهى االوػٍت انفكزٌت ابتداء يٍ تظجٍههب ئنى أتًتتهب يؼتًدٌٍ بزيجٍت
"."SYNGEB

 يكتب ترييى وصيانت انكتب:
وٌىجد بهب يىظف ٌمىو بؼًهٍت صٍبَت و تزيٍى انكتب انتبنفت َظزا نكثزة
اطتؼًبنهب.

 جناح اإلعارة: يخزٌ انًكتبت:
ٌحتىي ػهى كتب فً انتخصصبث انتبنٍت :ػهى انُفض ،ػهى االجتًبع
وانفهظفت حٍث تتى ػًهٍت تمدٌى خديبث اإلػبرة يٍ لبم يىظفً انًخشٌ
نهطهبت وانببحثٍٍ ئضبفت ئنى اطتالو يهفبث اإلَخزاط و تظهٍى بطبلبث
انًكتبت.

و نظرا لضٌق المقر فقد تم فتح فرعٌن للمكتبة واحدة بـــ:
 يكتبت قسى انتاريخ و عهى اآلثار:
تمغ يكتبت انمظى ببنطببك انثبًَ نهًبُى وتحوي الرصٌد الوثائقً الخاص
بأساتذة و طلبة التارٌخ و علم اآلثار.

 قاعت انرسائم انجايعيت:
تعتمد النظام المفتوح (التعامل مباشرة مع الوثٌقة) وهً مخصصة
لألساتذة و طلبة الدكتوراه و الماستر.

إحصائيات الرصيد الوثائقي

 يكتبت قسى عهىو اإلعالو واالتصال وعهى انًكتباث:

احصائٌات الرصٌد الوثائقً لمكتبة الكلٌة للسنة الجامعٌة 2021/2020

 -1إحصائيات الرصيد الوثائقي لمكتبة (قسم :علم االجتماع ،علم
النفس ،الفلسفة)
الكتب

الرسائل
الجامعية

الدوريات

العدد اإلجمالي
للعناوين

5402

2986

135

العدد اإلجمالي للنسخ

4810

3380

816

 -2إحصائيات الرصيد الوثائقي لمكتبة التاريخ
الكتب

الرسائل
الجامعية

الدوريات

العدد اإلجمالي
للعناوين

2192

1317

22

العدد اإلجمالي للنسخ

8073

1317

22

تمغ يكتبت انمظى ببنطببك األول نهًبُى وتحوي الرصٌد الوثائقً الخاص
بأساتذة و طلبة علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات.

 -3إحصائيات الرصيد الوثائقي لمكتبة علوم اإلعالم و اإلتصال
و علم المكتبات

املالحق

الكتب

الرسائل
الجامعية

العدد اإلجمالي للعناوين

346

804

العدد اإلجمالي للنسخ

798

845

العدد اإلجمالي للرصيد الوثائقي
الكتب

الرسائل
الجامعية

الدوريات

العدد اإلجمالي
للعناوين

7940

5107

157

العدد اإلجمالي للنسخ

13681

5542

838

 -1بطاقة المكتبة إجبارية من أجل االستعارة
 -5االستعارة شخصٌة وتحدد مسؤولٌة المستعٌر
 -3على كل مستعٌر االلتزام ببرنامج اإلعارة المحدد من طرف
المكتبة
 -5على كل طالب ملىء استمارة االستعارة بدقة (االلتزام بكتابة
رقم الكتاب كامال مثال))5(55/372 :
ٌ -2منع منعا باتا الدخول إلى مخزن المكتبة
 -2لألستاذ الحق فً  12وثائق لمدة شهر
 -7لطلبة الدكتوراه الحق فً  12وثائق لمدة ٌ 51وما غٌر قابلة
للتجدٌد
 -1لطلبة الماستر الحق فً  13وثائق لمدة ٌ 51وما غٌر قابلة
للتجدٌد
 -9لطلبة لٌسانس الحق فً  15وثٌقتٌن لمدة  17أٌام غٌر قابلة
للتجدٌد
 -11لموظفً الكلٌة الحق فً  15وثٌقتٌن لمدة  17أٌام غٌر قابلة
للتجدٌد
 -11فً حالة التأخٌر فً إعادة الكتاب ٌخضع المستعٌر
لإلجراءات التً ٌحددها موظف المكتبة
 -15على المستعٌر فحص الكتاب والتأكد من سالمته قبل إعارته
ٌ -13تحمل المستعٌر المسؤولٌة الكاملة فً حالة إتالف الكتاب
 -15فً حالة إتالف الكتاب أو ضٌاعه ٌكون المعنً ملزما
بتعوٌضه ( إما تعوٌض الكتاب نفسه أو االلتزام بما تقرره
إدارة المكتبة )
 -12تتعامل المكتبة مع زائرٌها ببطاقة الطالب و مراسلة من
مسؤول المكتبة القادم منها الزائر
 -12ال تسلم التبرئة إال مرة واحدة فً السنة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
مكتبة الكلية

القاهون الداخلي ملكتبة الكلية
عًهيت االنخراط بانًكتبت تتى كًا يهي :










 بالنسبة للطلبة الجدد :
نسخة من الشهادة المدرسٌة
صورتان شمسٌتان
 بالنسبة لطلبة السنوات األخرى :
نسخة من شهادة إعادة التسجٌل
صورتان شمسٌتان
 بالنسبة لطلبة الماستر و الدكتوراه :
نسخة من شهادة التسجٌل
ثالث صور شمسٌة
 بالنسبة لألساتذة المؤقتين :
شهادة إدارٌة من رئٌس القسم
صورتان شمسٌتان
 بالنسبة لألساتذة الدائمين :
صورة شمسٌة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
مكتبة الكلية

القاهون الداخلي لقاعة البحث
-1
-2
-3
-4
-5
-6

على كل طالب (ماستر ،دكتوراه) استظهار
البطاقة الخاصة بقاعة البحث عند دخول القاعة.
ٌجب وضع المحافظ و الرزم فً مدخل القاعة
مباشرة و فً المكان المخصص لذلك.
ال ٌسمح للطالب حمل أكثر من مذكرتٌن.
ٌجب ترك المذكرات على الطاولة أو تسلٌمها
للمشرف على القاعة لٌتم ارجاعها إلى أماكنها من
طرفه.
ٌمنع منعا باتا وضع خطوط أو كتابة كلمات على
صفحات المذكرات أو تمزٌقها
ٌتحمل المسؤولٌة الكاملة كل من تسبب فً إتالف
المذكرة ( القطع أو التمزٌق ).

 -17تسلم التبرئة لطلبة الماستر والدكتوراه بعد دفع نسخة من
الرسالة المناقشة 1CD +
 -11فً حالة ضٌاع بطاقة المكتبة ٌلزم الطالب بملئ استمارة
تصرٌح بضٌاع و صورة شمسٌة للحصول على بطاقة مكتبة
جدٌدة.
 -19على كل مستعٌر احترام النظام الداخلً للمكتبة ومحتوى
مٌثاق األخالقٌات واآلداب الجامعٌة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
مكتبة الكلية

استمارة االستعارة

رقم بطاقة القارئ.................................................:
االسم واللقب ...................................................:
عنوان الكتاب ...................................................:
املؤلف...........................................................:
رقم الكتاب و النسخة..).....(....................................:
تاريخ االستعارة...................................................:
تاريخ اإلرجاع....................................................:
اإلمضاء.........................
مالحظة :أي تأخر يعرض صاحبه لحجز البطاقة حسب مدة التأخير.

 -7قاعة البحث قاعة عمل و تفكٌر فالهدوء ضروري
والبد منه.
ٌ -8منع تحرٌك الكراسً من أماكنها أو الوقوف داخل
القاعة لغٌر حاجة أو استغاللها ألغراض أخرى.
ٌ -9منع منعا باتا التدخٌن داخل القاعة.
 -11ال ٌسمح بإخراج رسائل الماجستٌر و الدكتوراه
من القاعة تحت أي ظرف.
 -11على جمٌع الرواد احترام النظام الداخلً للقاعة
والمشرف علٌها.
 -12كل تجاوز ٌؤدي بصاحبه إلى الحرمان من
خدمات المكتبة.

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

جامعة باتنة  1ـ الحاج لخضر

جامعة باتنة  1ـ الحاج لخضر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

شهادة عدم االنخراط

شهادة التبرئة

مكتبة الكلية

الاسم......................................................................................... :
اللقب......................................................................................... :
رقم بطاقة الطالب................................................................... :
السنة ........................................................................................ :
قسم ............................................................................... :
السنة الجامعية .........................................................................:
تشهد مسؤولت املكتبت أن الطالب(ة) غير مطالب(ة) من املكتبت.

مسؤولة املكتبة
مالحظت :ال تسلم شهادة عدم الاهخراط إال مرة واحدة في السنت.

باتنت في..../.../.... :
املكتبة املركزية

مكتبة الكلية

الاسم......................................................................................... :
اللقب......................................................................................... :
رقم البطاقة ............................................................................. :
السنة ........................................................................................ :
قسم ............................................................................... :
السنة الجامعية .........................................................................:
تشهد مسؤولت املكتبت أن الطالب(ة) غير مطالب(ة) من املكتبت.

مسؤولة املكتبة
مالحظت :ال تسلم التبرئت إال مرة واحدة في السنت.

باتنت في..../.../.... :
املكتبة املركزية

خطة تصنيف مكتبة الكلية
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تعتمد المكتبة تصنٌف دٌوي العشري و قد تم تصنٌفها وفق الخطة التالٌة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 – 111المعارف العامة
 –111المعرفة

كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 – 112ببلٌوجرافٌات و فهارس األعمال عن موضوعات معٌنة
 – 131الموسوعات و دوائر المعارف

مكتبةالكلية
رقم ..../..... :
محضر تعويض كتاب ضائع

 – 131دوائر المعارف و الموسوعات باللغة العربٌة
 – 121الدورٌات الصادرة باللغة العربٌة
 –125الدورٌات الصادرة باللغة الفرنسٌة ،البروفنسالٌة ،الكاتالنٌة
 – 171الوسائط الوثائقٌة و التعلٌمٌة (الوسائط اإلخبارٌة ،الصحافة،
النشر)...
 – 111الفلسفة – الظواهر غٌر الطبٌعٌة
 – 111.3المعاجم الفلسفٌة
 – 111مفاهٌم الفلسفة – طبٌعة الفلسفة – طرق الفلسفة

يف ............ :من شهر ............. :سنة................................ :
مت حترير حمضر حول الكتاب الضائع بعنوان........................................ :
للمؤلف .................. :رقم الكتاب ............ :رقم اجلرد.................:
من الطالب(ة) ................... :رقم بطاقة القارئ............................ :
طريقة التعويض:
مت تعويض الكتاب املذكور أعاله بالكتب التالية:
.......................................................................... -1
حرر بباتنة يف....../...../..... :

 – 115المعالجة التارٌخٌة و المعالجة الجماعٌة لألشخاص فً الفلسفة
 – 119المعالجة التارٌخٌة لألشخاص

إمضاء الطالب(ة)

مسؤولة المكتبة

عميد الكلية

 - 157الالوعً ودون الوعً

 – 111المٌتافٌزٌقٌا

 – 151اإلنسان

 – 111علم الوجود

 – 159أصل ومصٌر األرواح

 – 113علم الكون (فلسفة الطبٌعة)

 – 131الظواهر غٌر الطبٌعٌة

 – 115الفضاء

 – 131طرق التخاطر و القوى الخفٌة لتحقٌق الرفاهٌة

 – 112الزمن

 – 133التخاطر و اإلٌمان بالقوى الخفٌة

 – 112التغٌر

 – 133.1األشباح

 – 117البنٌة و التكوٌن

 – 133.3فنون العرافة والكهانة

 – 111القوة و الطاقة

 – 133.5الشٌطنة – السحر – الشعوذة

 – 119العدد و الكٌف

 – 133.2التنجٌم

 – 151المعرفة – السببٌة – الجنس البشري

 – 133.2قراءة الكف

 – 151المعرفة (نظرٌة المعرفة) الشرح ،التأوٌل ،االحتمالٌة  ،القٌمة
نظرٌة القٌم ،فلسفة اللغة

 – 133.1الظواهر الخارقة
 – 133.9تحضٌر األرواح
 – 132األحالم واألسرار
 – 137الكهانة عن طرٌق دراسة الخطوط
 – 131علم الفراسة

 – 155السببٌة
 – 153الحتمٌة والالحتمٌة ( الحرٌة ،الصدفة ،القدر ،حرٌة االرادة
الضرورة)
 – 155الغائٌة
 – 152الذات

 125ـــ اإلدراك الحسً ،الحركة ،العواطف  ،الدوافع الفسٌولوجٌة
 125.1ـــ اإلدراك الحسً
 125.15ـــ اإلدراك البصري
 125.3ـــ الحركات والوظائف الحركٌة
 125.5ـــ العواطف والشعور
 125.2ـــ الدوافع الفٌسٌولوجٌة
 123ـــ العملٌات العقلٌة الواعٌة والذكاء
 123.1ـــ الذاكرة والتعلم ( علم النفس التجرٌبً )
 123.5ـــ تكون وترابط األفكار والمعانً

 – 151مدارس وآراء فلسفٌة معٌنة (االٌدٌولوجٌة ،مفهوم الفكر العالمً
،مفهوم نظام االعتقادات )
 – 151المثالٌة و النظم والمذاهب ذات الصلة
 – 155الفلسفة النقدٌة
 – 153الفلسفة الحدٌثة البرجٌونٌة
 – 155اإلنسانٌة والنظم والمذاهب ذات الصلة
 – 152المذهب الحسً
 – 152المذهب الطبٌعً
 – 157فلسفة وحدة الوجود والنظم والمذاهب ذات الصلة

 123.3ـــ التخٌل ،التخٌالت ،اإلبداع

 – 151الدوجماطقٌة (القطعٌة) – االنتقائٌة – اللٌبرالٌة التوفٌقٌة السلفٌة
التقلٌدٌة

 123.5ـــ التفكٌر ،التأمل ،التعلٌل ،البدٌهة ،القٌمة ،الحكم (علم النفس
المعرفً)

 – 159نظم ومذاهب فلسفٌة أخرى

 123.7ـــ عملٌات اإلدراك
 123.1ـــ اإلرادة
 123.9ـــ الذكاء واالستعداد (اختبارات الذكاء ،اختبارات الشخصٌة)
 125ـــ الالوعً وحاالته المتغٌرة والعملٌات

 121ـــ علم النفس العام
 121.19ـــ النظم المدارس ،وجهات النظر
 121.5ـــ متنوعات
 121.51ـــ القٌاس النفسً
 121.3ـــ معاجم علم النفس

 122ـــ علم النفس المقارن

 125.5ـــ الالوعً (العقل الباطن)

 121ـــ علم النفس التطبٌقً

 125.3ـــ أحالم الٌقظة  ،الهواجس ،األوهام (التفكٌر الحالم)

 121.1ـــ التقدم والتحلٌل الشخصً

 125.5ـــ الحاالت المتغٌرة للوعً

 121.5ـــ العالقات الشخصٌة

 125.2ـــ ظاهرة النوم

 121.2ـــ حب المهنة

 125.7ـــ التنوٌم المغناطٌسً

 121.7ـــ علم النفس الصناعً

 122ـــ علم نفس الفروق (التفاضلً) والنمو (التطوري)

 – 121المنطق

 122.5ـــ علم النفس الفردي

 – 121االستقراء

 122.3ـــ علم نفس الجنس وسٌكولوجٌة النوع

 – 125االستدالل (االستنباط)

 122.5ـــ علم نفس الطفل

 – 122المغالطات ومصادر الحط

 122.52ـــ األطفال الشواذ (المعاقٌن  ،والموهوبٌن)

 – 122القٌاس الصوري

 122.2ـــ علم نفس الشباب

 – 127الفروض

 122.2ـــ علم نفس الكبار

 – 121الجدل و اإلقناع

 122.27ـــ سٌكولوجٌة المسنٌن

 – 129قٌاس التمثٌل

 122.7ـــ علم نفس النمو

 – 171علم األخالق (فلسفة األخالق)

 122.1ـــ علم نفس السالالت والشعوب

 – 171النظم األخالقٌة

 122.9ـــ سٌكولوجٌة البٌئة

 – 111الفلسفة الرواقٌة

 – 175األخالقٌات السٌاسٌة

 – 119الفلسفة فً العصور الوسطى

 - 173أخالقٌات العالقات العائلٌة

 119.1ـــ الفلسفة اإلسالمٌة

 – 175األخالقٌات المهنٌة

 – 191الفلسفة الغربٌة الحدٌثة وفلسفات غٌر شرقٌة أخرى  ،الفلسفة
المسٌحٌة

 – 172أخالقٌات الترفٌه و التسلٌة

 191.3ـــ معاجم
 511ـــ الدٌانات
 511.19ـــ علم النفس الدٌنً
 511ـــ الالهوت الطبٌعً
 – 511الدٌن اإلسالمً
 515ـــ الثقافة اإلسالمٌة
 515.12ـــ اإلسالم وعلم النفس
 -512الدفاع عن اإلسالم
 – 311علوم اجتماعٌة
 – 311.3معاجم علم االجتماع
 – 311علم االجتماع واألنثروبولوجٌا

 – 172أخالقٌات الجنس والتناسل
 – 177أخالقٌات العالقات االجتماعٌة
 – 171اخالقٌات االستهالك
 – 179أنماط أخالقٌة أخرى
 – 111الفلسفة القدٌمة ( الوسطٌة – الشرقٌة )
 – 111الفلسفة الشرقٌة (القدٌمة ،الوسطٌة ،الحدٌثة)
 – 115الفلسفة الٌونانٌة قبل سقراط
 – 113السفسطائٌة  -السقراطٌة – الفلسفات الٌونانٌة ذات الصلة
 – 115الفلسفة األفالطونٌة
 – 112الفلسفة األرسطٌة
 – 112الفلسفة الشكٌة واألفالطونٌة الجدٌدة
 – 117الفلسفة األبٌقورٌة

 – 312.2الجماعات الدٌنٌة

 – 315التفاعل االجتماعً

 – 312.1الجماعات الساللٌة ،العرقٌة ،القومٌة

 – 315.5علم االجتماع الصحفً

 – 312علم األنثروبولوجٌا الثقافً واالجتماعً

 – 315.53وسائط االتصال

 - 312.5علم االجتماع السٌاسً

 – 315.3التفاعل االجتماعً داخل الجماعات

 – 312.3علم االجتماع االقتصادي

 – 315.5التغٌٌر االجتماعً

 –312.5جوانب معٌنة للثقافة (الفنون – الطب – الترفٌه – اللعب –
الرٌاضة)

 – 315.2عالقة الفرد بالمجتمع

 – 312.53علم االجتماع التربوي
 – 312.55علم اجتماع اللغة
 – 312.2علم االجتماع الدٌنً
 – 312.1الزواج واألسرة (علم االجتماع العائلً)
 –312.11الزواج
 – 312.12األسرة (األعمال ذات الوجهات المتباٌنة عن األسرة )
 –312.17العالقات داخل األسرة
 – 317المجتمعات
 – 317.1التنمٌة والتخطٌط

 -313.3التنسٌق و الضبط االجتماعً
 – 313.5التغٌر االجتماعً
 – 313.2الصراع االجتماعً
 – 315.5البٌئة البشرٌة
 – 315.2السكان (الدٌموغرافٌا)
 – 315.1حركة السكان الهجرة و التهجٌر
 – 312الجماعات االجتماعٌة
 – 312.5مجموعات السن
 – 312.5النساء (علم االجتماع النساء)
 – 312.2الطبقات االجتماعٌة

 - 325مشاكل الرعاٌة االجتماعٌة و خدماتها

 – 317.3تركٌب المجتمع (علم اجتماع السكان)

 – 325.5األمراض و االضطرابات العقلٌة و العاطفٌة

 – 317.75المجتمعات القروٌة

 - 325.5مشاكل وخدمات المعاقٌن جسدٌا

 – 317.72علم االجتماع الحضري

 - 323مشاكل وخدمات اجتماعٌة أخرى

 – 311مجموعات اإلحصاءات العامة

 – 325.1الجرائم الجنائٌة

 – 351العلوم السٌاسٌة

 – 325.12جرائم ضد األشخاص

 – 351.2األٌدٌولوجٌا السٌاسٌة

 – 325.5علم األنثروبولوجٌا الجنائً (أسباب الجرٌمة و االنحراف)

 – 331العلوم االقتصادٌة

 – 325.3المجرمون (علم النفس الجنائً)

 – 351القانون

 – 325.2علم العقاب

 – 352القانون الجنائً

 – 371التربٌة والتعلٌم

 – 321اإلدارة العامة

 – 371.1الفلسفة و النظرٌة –التعلٌم ألهداف معٌنة

 – 325.2إدارة األفراد (إدارة المصادر البشرٌة)

 – 371.12علم النفس التربوي (صعوبات التعلم)...

 – 322العلوم العسكرٌة

 – 371.19علم االجتماع التربوي

 – 321علم االجتماع التطبٌقً

 – 371.13مدارس المجتمع

 – 321المشاكل الرعاٌة االجتماعٌة بشكل عام

 – 371المدارس و أنشطتها ،التعلٌم الخاص

 – 321.5السٌاسة االجتماعٌة (األداء االجتماعً)

 – 371.1المدرسون و التدرٌس و األنشطة ذات العالقة

 – 321.2األداء الحكومً

 – 511اللغة (األعمال ذات الوجهات المتباٌنة عن اللغة و األدب)

 – 371.5إدارة المدرسة ،إدارة أنشطة الطالب األكادٌمٌة

 – 511.1الفلسفة و النظرٌة (علم النفس اللغوي ،علم االجتماع اللغوي)

 – 371.52االمتحانات و االختبارات المدرسٌة

 – 511.3المعاجم ،دوائر المعارف ،معاجم األلفاظ

 – 371.57التقوٌم التربوي

 – 511علم اللغة

 – 371.3طرق التدرٌس و التعلم

 – 511اللغة العربٌة

 – 371.33تكنولوجٌة التعلٌم

 – 511.7التعلٌم ،البحث ،الموضوعات ذات الصلة

 – 371.5إرشاد و توجٌه الطالب (التوجٌه التربوي و المهنً)

 – 513المعاجم ،دوائر المعارف ،فهارس األلفاظ األبجدٌة

 – 371.9التعلٌم الخاص

 – 211العلوم الطبٌعٌة و الرٌاضٌات

 – 371.91الطالب المعاقون جسدٌا

 – 211العلوم الطبٌة – الطب

 – 371.95الطالب المعاقون عقلٌا

 – 215.1الوظائف العصبٌة ،الوظائف الحسٌة (علم النفس الفسٌولوجً)

 – 371.93الطالب الجانحون و المسببون للمشاكل

 – 212األمراض

 – 371.92الطالب الموهوبون

 – 212.11الطب النفسً البدنً

 – 375التعلٌم االبتدائً

 – 212.1الطب العصبً النفسً

 – 375.51تعلٌم ما قبل المدرسة

 – 212.12االضطرابات العصبٌة ،اضطرابات الكالم و اللغة،
اضطرابات الشخصٌة ،الذكاء التحكم الحركً

 – 375تعلٌم الكبار

 –212.12سوء استخدام المواد المخدرة (إدمان المخدرات)

 – 372المناهج
 – 371التعلٌم العالً

 – 212.19االضطرابات العقلٌة (علم النفس العٌادي)
 –711الفنون الجمٌلة ،الفلسفة و النظرٌة
 –792الرٌاضة و األلعاب الرٌاضٌة خارج المنزل
 –792.15أنواع معٌنة من الرٌاضات و األلعاب
 –111األدب العربً
 –911الجغرافٌا ،التارٌخ
 –911فلسفة و نظرٌة التارٌخ
 –951التراجم و األنساب

