استمارة رقم ( )96أ .م  .أ  .س

مجهـــورية مصــر العــــربية

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

كود احملافظة
مسلسل املنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة
إحصاء النشاط الثقافى للمكتبات
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 ( )96أ .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 النشاط الثقايف للمكتبات

عن السنة امليالدية من  8105/0/0إىل 8105/08/50

هذه الصفحة تمأل بمعرفة الجهاز
بيانات الزيارة :
تاريخ الزيارة :

الزيارة االوىل
81 / /

الزيارة الثا نية
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 النشاط الثقافى للمكتبات
م
0
8
5
6
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 ( )96أ .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()0
إحصاء النشاط الثقايف للمكتبات

عن السنة امليالدية من  8105/0/0إىل 8105/08/50

 -0اسم املنشأة :

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

 -8اجلهة التابع هلا :

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.11..........11111

 -5نوع املكتبة( :عامة  /متخصصة  /جامعية ) :

 - 6حمــافظــــة:

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.................................1

 - 3قســــم /مـــركـــز:

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

 - 6شيــاخة /مـدينة /قـرية:
 -7حضر  /ريف :

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

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

حضــــر ()0

ريــــــف ()8

 -2رقم التنظيم /اسم مالك املبنى:

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 -6اســـــــم الطريـــق /التابـــع:

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 - 01الرقــم الربيــــدى:
/

 - 00رقـــــم التــليفون :
 - 08رقم التليفون احملمول :
 - 05الفـــــاكــــــس :
 - 06الربيد اإللكرتونى :
 - 03املوقع االلكرتونى :
 - 09نوع القطاع التابع له املنشأة :
 - 07سنه تأسيس املنشأه الفعلى :

0

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

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

 -02اسم معطى البيان :
 -06الوظيفة :

حكومى ()0

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

خاص ()5

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

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

 -81رقم احملمول :
 -80رقم التليفون :
 -88التوقيع :

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

 -85التاريخ :

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

( )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 االول  :بيانات عامة

استمارة ( )96أ1م1أ1س

الرقـم املميز للمنشـأة

كود احملافظة

 - 010اســــم املكتبة11111 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :
 -018اجلهة التابع هلا 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :
 -015نوع املكتبة( :عامة  /متخصصة  /جامعية ) 1111111111111 111 111111111111111111111111 1 :

عنــــوان املنشــــــــأة:
 -016حمــافظــــة:

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

 -019شياخة /مدينة /قرية:

- 012اسـم الطريـق /التابـع:

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

 -013قســــم /مـــركـــز:
 -017حضــــــر ()0

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

 /ريــــــف ()8

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 -016رقم التنظيم /اسم مالك املبنى:

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000

 -001الرقــم الربيدي :
 -000رقــم التليفون :

/

 -008رقم ت  1احملمول :

/

 -005الفـــــاكس :

/

:1

 -006الربيد اإللكرتوني

/

0 0000000000000000000000000000000000000000000000000

 -003املوقع اإللكرتوني:

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000--- 0000000000000000000000

استمارة رقم ( )96أ .م  .أ  .س

القسم االول :العمالة باملنشاة
العمالة واألجور خالل العام
ر
 -010عـــــــــدد املشتغليــــــــن
م

(ا) دائميـــــــن

فئــــــــات املشتغليــــــــــــــن
ذكــــور

0

مديـــر املكتبــــة

8

وكيــل املكتبـــة

5

اميــن املكتبــة

6

اخصائيــون وفنيــون

3

اداريــون وكتبــه

9

مشتغلــون اخــرون

7

اجلمـــــــــــــــــــــلة

النشاط الثقايف للمكتبات

إنـــاث

(ب) مــؤقتيــــــن (تشمل املومسيني)
مجلــــة

ذكــــور

إنـــاث

مجلــــة

(ج )مجــلــــــــة
ذكــــور

إنـــاث

اإلمجالي

4

استمارة رقم ( )96أ1م1أ1س

القسم الثانى  :عدد القاعات واملقاعد

عدد القاعات واملقاعد طبقاً ألنشطة املكتبة خالل العام

البيــــــــــان

 -810عدد
القاعات

 - 818عدد
املقاعد

 - 815عدد
احملاضرات
والندوات

 - 816عدد
األفالم

 -813عدد
احلفالت
املوسيقية

املطالعة
الكمبيوتر

احملاضرات والندوات

عرض األفالم

احلفالت املوسيقية

النشاط الثقايف للمكتبات
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استمارة رقم ( )96أ1م1أ1س

القسم الثالث :املقتنيات وحركة التداول

عدد املقتنيات وحركة تداول الكتب والكتيبات خالل العام
 -510عدد املقتنيات من
الكتب والكتيبات

 -518حركة تداول الكتب والكتيبات

()1

املوضوع

باللغة
العربية

بلغات أخرى

(ا) حركة الكتاب للمطالعني
باللغة العربية

بلغات أخرى

(ب) حركة الكتاب للمستعرين
باللغة العربية

بلغات أخرى

الفلسفة وعلم النفس
الدين والالهوت
()2

علوم اجتماعية

فقه وعلوم اللغة
الرياضيات والعلوم
الطبيعية
علوم تطبيقية

()3

()4

فنون مجيلة
اآلداب

التاريخ واجلغرافيا
الكتب املدرسية
عموميات
االمجالـــي
( )1يبني جمموع عدد النسخ من الكتب والكتيبات املوجودة فعال يف املكتبة يف نهاية سنة اإلحصاء.
( )2تشمل علوم اجتماعية (اجتماع – إحصاء – سياسة – اقتصاد سياسي -قانون -إدارة عامة – علوم حربية –تأمني – جتارة
ونقل ومواصالت – أصول وعادات السالالت البشرية والفنون الشعبية – الرتبية ).
( )3تشمل (علوم طبية وصحة عامة – علوم هندسية – زراعة وعلم الغابات وتربية احليوانات الزراعية وصيد احليوان الزراعي وصيد
احليوان والسمك  -اقتصاد منزلي  -إدارة األعمال التجارية و التكنولوجية والنقل واملواصالت والصناعات واحلرف وإنشاء املباني ).
( )4تشمل (ختطيط املدن والعمارة – صناعة البالستيك – الصناعات اخلفيفة والتصوير الفوتوغرايف واملوسيقى – الرتفيه واأللعاب
اجلماعية والرياضة ).

النشاط الثقايف للمكتبات
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القسم الرابع:عدد املطالعني واملستعريين

استمارة رقم ( )96أ1م1أ1س

عــدد املطالعيـن واملستعيـرين باملكتبـة طبقا للنوع واملوضوع خالل العام

املوضـــوع

 -610عدد املطالعـــني
ذكــور

إنــاث

()1

مجلة

 -618عدد املستعرييـــن
ذكــور

إنــاث

()2

مجلة

الفلسفة وعلم النفس
الدين والالهــوت
علوم اجتماعية
فقه وعلـوم اللغـة
الرياضيات والعلوم الطبيعية
علوم تطبيقيـة
فنـون مجيلــة
اآلداب
التاريخ واجلغرافيا
الكتب املدرسيـة
عموميــــات
االمجالــي

( )1املطـالعيـن ( :يشمل مجيع الوافدين إىل املكتبة لإلطالع داخلها )
( )2املستعريين ( :مجيع الوافدين إىل املكتبة لإلطالع خارجها)

النشاط الثقايف للمكتبات
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القسم اخلامس  :عدد املخطوطات وعدد املصورات

استمارة رقم ( )96أ1م1أ1س

عدد املخطوطات واملصورات يف املكتبة خالل العام

البيـــان

 -310خمطوطات

 -318مصورات

()1

الفلسفة وعلم النفس
الدين والالهــوت
علوم اجتماعية
فقه وعلـوم اللغـة
الرياضيات والعلوم الطبيعية
علوم تطبيقيـة
فنـون مجيلــة
اآلداب
التاريخ واجلغرافيا
عموميــــات
االمجالـــي

( )1هي نصوص نقلت علي هيئة صور ميكروفيلم ــ ميكروكارت ـ زير وكس

النشاط الثقايف للمكتبات
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استمارة رقم ( )96أ1م1أ1س

القسم السادس :عدد القواميس واألطالس واخلرائط واملوسوعات
عدد القواميس واألطالس و اخلرائط واملوسوعات يف املكتبة
خالل العام

املوضــــوع

 -910العـــــــــــــــــــدد

القواميس
األطالس
اخلرائط املنفصلة
املوسوعات

النشاط الثقايف للمكتبات
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