استمارة رقم  95أ .م  .أ  .س

مجهـــورية مصــر العــــربية

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

كود احملافظة
مسلسل املنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة
إحصاء الكتب والكتيبات املؤلفة واملرتمجة
وعدد النسخ املودعة ايداعاً قانونياً
عن السنة امليالدية

من  8105/0/0إىل 8105 / 08 /50

ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام القانون
رقم  53لسنة  0691بشأن سرية البيانات الفردية واملعدل بالقانون
رقم  82لسنة 0628

استمارة رقم  95أ .م  .أ  .س

ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  53لســنة  0691بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  82لسنة 0628

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

استمـــــــــــــارة
إحصاء الكتب والكتيبات املؤلفة واملرتمجة
وعدد النسخ املودعة إيداعا قانونيا
عن السنة امليالدية من  8105/0/0إىل 8105/08/50

هذه الصفحة تمأل بمعرفة الجهاز
بيانات الزيارة :
تاريخ الزيارة :

الزيارة االوىل
81 / /

الزيارة الثانية
81 / /

جزئى

الزيارة األخرية
81 / /

مل تستوفى

كلى
 -0إستيفاء بيانات املنشأة ؟
 -8اسباب عدم االستيفاء (اجلزئى  /الغري مستوفى)
مل يستدل على املنشأة
هدم املنشأة
املنشأة متوقفة مؤقت ًا
املنشأة متوقفة نهائي ًا
أخرى تذكر ........................................................................ ..................................................... :
رفض إعطاء البيانات

بيانات املشتغلني فى استمارة إحصاء الكتب والكتيبات
م
0
8
5
4
3
9
7
2
6

إسم املشتغل

الوظيفة االصلية

طبيعة العمل يف
االحصائية
باحث
مراجع ميدانى
مشرف ميدانى
مراجع مكتبى
مشرف مراجعة
مرمز
مراجعة ترميز
مدخل بيانات
مراجع إدخال

التوقيع

استمارة رقم  95أ .م  .أ  .س
ختضــع صــحة وســرية البيانــات الــواردة بهــذه
اإلستمارة ألحكام القانون رقـم  53لسـنة 0691
بشأن سرية البيانات الفرديـة واملعـدل بالقـانون
رقم  82لسنة 0628

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

استمـــــــــــــارة
إحصاء الكتب والكتيبات املؤلفة واملرتمجة
وعدد النسخ املودعة إيداعا قانونيا
عن السنة امليالدية من  8105/0/0إىل 8105/08/50

 -0اسم املنشأة :

.......................................................................................................................................................................................... .............................................11111111111111111111111111111111111111111111111111

 - 8حمــافظــــة:

 - 5قســــم /مـــركـــز:

.........................................................................

 - 4شيــاخة /مـدينة /قـرية:
 -3حضر  /ريف :

......................................................

.......................................................................................................... ..................

ريــــــف ()8

حضــــر ()0

 -9رقم التنظيم /اسم مالك املبنى:

1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 -7اســـــــم الطريـــق /التابـــع:

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 - 2الرقــم الربيــــدى:
/

 - 6رقـــــم التــليفون :
 - 01رقم التليفون احملمول :
 - 00الفـــــاكــــــس :
 - 08الربيد اإللكرتونى :
 - 05املوقع االلكرتونى :
 - 04نوع القطاع التابع له املنشأة :
 - 03سنه تأسيس املنشأه الفعلى :

0

............................................................................. ............................................ .............................................................................. . ................................................................................

........................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ...........

 -09اسم معطى البيان :
 -07الوظيفة :

حكومى ()0

عام  /أعمال عام ()8
شهر وسنه بدء التشغيل :

خاص ()5

............................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... ................................... .............................................................................................................................

 -02رقم احملمول :
 -06رقم التليفون :
 -81التوقيع :

........................................................................................

 -80التاريخ :

........................................................................................

( )1تستويف ميدانيا خالل شهر من تارخيه مع مراعاة إتباع تعليمات االستمارة قبل بدء االستيفاء.
لإلستفسار( :تليفون)( 03-33034041فاكس)  03-33033022الرقم الداخلي (مدير عام اإلدارة العامة إلحصاءات للخدمات)383 :

القسم األول

استمارة رقم  95أ .م  .أ  .س

الكتب والكتيبات املؤلفة واملرتمجة وعدد النسخ املودعة إيداعا قانونيا
بدار الكتب القومية طبقا للموضوع خالل عام 8105

 -010املؤلفة
املوضوع

العدد

عدد النسخ

 -018املرتمجة
العدد

عدد النسخ

عموميات
فلسفة وعلم نفس
دين
علوم اجتماعية
لغات
رياضيات ومعلوم طبيعية
" علوم حبته "
علوم تطبيقية
فنون مجيلة
أدب
جغرافيا وتاريخ
لغات شرقية
اجلمــــــــــــــلة

اإليداع القانوني  :يقصد به إيداع عدد  01نسخ من كل كتاب (مؤلف – مرتجم) بدار الكتب والوثائق القومية .

الكتب والكتيبات املؤلفة واملرتمجة

4

