األسئهت انًتكررة حىل أههيت حصىل انًُتج عهى انترقيى اندوني نهكتب
انهدف يٍ يُح انترقيى اندوني ترقيى انُص يستقال كًُتج  ،سىاء أكبٌ انُص انًطبىع وانًسًىع أو اإلنكتروَي والتًُح أرقبو إنى
يُتجبث يثم انًىسيقى وانعروض أو انصىر أو انًطبىعبث انفُيت  .يرجى انرجىع إنى انرسى انبيبَي أدَبِ نتحديد يب إذا يُتجبث يؤههت
نهحصىل عهى أرقبو.
يؤهم ؟

انًُتج

كال

انًٕاد انزشٔٚجٛخ ٔاالػالَٛخ

َؼى

انكزت انظٕرٛخ

انًُشٕساد انز ٙرخضغ نزحذٚث انًزكشس (لٕاػذ انجٛبَبد ػهٗ االَزشَذ ،انًُزذٚبد) نٛسذ يؤْهخ نهحظٕل ػهٗ أسلبو

انًُزذٚبد

كال

أنؼبة انطبٔنخ

انُششاد يؤْهخ نهحظٕل ػهٗ أسلبو  ISBNإرا كبٌ انًحزٕٖ نٛس رسهسهٛب ف ٙانطجٛؼخٔ .رسًٗ أٚضب يُشٕساد انمطغ انكجٛشٔ ْٙ ،سلخ كجٛشح يٍ
انٕسق ،ثحجى طحٛفخ ٔانزٚ ٙزى طجبػزٓب ،رمشٚجب يثم يهظك ػهٗ جبَت ٔاحذ.

انُششاد

Yes

انكزٛجبد ٔانًطٕٚبد

كال يبػذا أٌ ٚطهت انُبشش رنك

انزمًٕٚبد

َؼى

سٔاٚبد يُشٕسح ػهٗ انٕٓارف انخهٕٚخ

إرا كبَذ ػجبسح ػٍ كهًبد أٔ انزؼهًٛٛخٔ .الرؼ ٍٛاألسلبو نألششطخ انًٕسٛمٛخ ٔ.األلشاص انًذيجخ انز ٙرجًغ  ISBNاأللشاص انًذيجخ يؤْهخ ألسلبو
ث ٍٛانًٕسٛمٗ ٔانكهًخ انًُطٕلخ نٛسذ يؤْهخ نهحظٕل ػهٗ أسلبو.

األششطخ انًضغٕطخ

كال

انًالثس

أٚخ فظٕل يطجٕػخ ثبنكهًبد يؤْهخ نهحظٕل ػهٗ أسلبو دٔنٛخ ف ٙحبل لٛبو انجبئغ ثجٛؼٓى ثشكم يسزمم

انفظٕل ٔانفمشاد ٔانشسٕو انجٛبَٛخ ٔيبانٗ رنك

كال

أكٕاة انمٕٓح ٔاألٔػٛخ

َؼى

كزت انزهٍٕٚ

الرحظم كزت انمظض انًشسٕيخ انًسهسهخ ػهٗ اسلبو  ،ثًُٛب انشٔاٚبد انًظٕسح رحظم ػهٗ اسلبو

كزت انمظض انًشسٕيخ

.كال  ،يبنى ركٍ ضشٔسٚخ ألَظًخ انًكزت انخهف ،ٙيثم انزًٕٚم أٔ يشالجخ انًخضٌٔ أٔ انزُبصل انذاخهٙ

يُشٕساد سلًٛخ يخظظخ

ال رحظم ألشاص انفٛذ ٕٚانشلًٛخ ػهٗ سلى  ISBNإرا كبَذ نهزشف ّٛأٔ أداء انفٛذ .ٕٚإرا كبٌ انمشص انًًغُط رؼه ًٙٛأٔ رشثٕ٘ فٕٓ يؤْم نهحظٕل

اششطخ األلشاص انًًغُطخ

ػهٗ سلى ٔيغ رنك ،رخزهف رؼشٚفبد رجبس انزجضئخ حٕل َٕع انًُزجٚ .جت ػهٗ انُبشش ٍٚانزحمك يٍ رجبس انزجضئخ يٍ أجم يؼشفخ يزطهجبد انحظٕل
ػهٗ انشلى  .إرا كبَذ األلشاص يؤْهخ نهحظٕل ػهٗ سلى ٚزى رسجٛهّ ثبنمشة يٍ خزى حك يهكٛخ انًؤنف ػهٗ انغالف .

كال

االػالَبد انزشٔٚجٛخ االنكزشَٔٛخ

كال

انُششاد االنكزشَٔٛخ

كال ال رًُح االجٓضح االنكزشَٔٛخ أسلبيب يبػذا يحزٕٚبد ثشايجٓب انز ٙلذ ركٌٕ رؼهًٛٛخ ثبألطم

األجٓضح االنكزشَٔٛخ

كال

االنؼبة االنكزشَٔٛخ /انؼبة انفٛذٕٚ

كال

انجشٚذ االنكزشَٔٙ

فمط اٌ كبَذ رؼهًٛٛخ ٔنكٍ ثطبلبد نؼت انٕسق ٔغٛشْب نٛسذ يؤْهخ

انجطبلبد انزؼهًٛٛخ

كال

انطؼبو ٔانذٔاء

َؼى

انشٔاٚبد انًشسٕيخ ثٛبَٛب

ال رًُح ثطبلبد انًؼبٚذح ٔانزُٓئخ اسلبيب يبػذا اٌ ٚشغت انُبشش ثزنك ٔرًُح كبفخ انجطبلبد انًجبػخ ثُفس انسؼش سلًب ٔاحذا

ثطبلبد انًؼبٚذح ٔ انزُٓئخ

رًُح انٕثبئك انزبسٚخٛخ انًحفٕظخ ف ٙيكزجخ أٔ يزحف سلًب ألَٓب جضء يٍ انزسجٛالد انججهٕٛجشافٛخ انز ٙرٓى انجبحثٔ .ٍٛرهج ٙيؼبٛٚش لبثهٛخ اكزشبفٓب
ٔاإلثالؽ ػٍ يكبٌ ٔجٕدْب ْٔ ٙجضء يٍ انُظبو.

انٕثبئك انزبسٚخٛخ

ًٚكٍ يُحٓب اسالبيب دٔنٛخ ثطهت يٍ انُبشش

انًزكشاد ٔانظحف

َؼى الَّ ًٚكٍ رؼمت ْزِ االطذاساد ٔيؼشفخ أيبكُٓب

اطذاساد ثأٔساق يُفظهخ

كال

انًجالد

َؼى

انخشائط

كال

أششطخ االداء ٔانًٕسٛمٗ

كال الٌ انًؼهٕيبد انمبثهخ نهزغٛٛش ثشكم يسزًش ال رًُح أسلبيب دٔنٛخ

انًؼهٕيبد انًُشٕسح ػهٗ انشجكخ االنكزشَٔٛخ

َؼى

انكزٛجبد ٔانًطٕٚبد

كال

انذٔسٚبد

كال

انٕثبئك انشخظٛخ انشلًٛخ

كال

انظٕس ٔانهٕحبد

كال

أساق انهؼت -انجطبلبد

َؼى

انكزت انشلًٛخ

كال

ثطبلبد انجشٚذ

كال

انًهظمبد ٔانجُشاد

َؼى ٔكزنك كزت انكهًبد انًزمبطؼخ ٔنؼجخ انسٕكٕدٔ

كزت االنغبص

كال

يحشكبد انجحث

كال

انًجالد انًزسهسهخ

كال

انمطؼخ انًٕسٛمٛخ

كال

انمًظبٌ ٔانًالثس األخشٖ

انزؼهًٛٛخ ٔانزٕجٛٓٛخ فمط

انشايج االنكزشَٔٛخ

كال

انمشطبسٛخ

كال

االنؼبة ٔيٍ ضًُٓب انذيٗ

االجٓضح الرًُح سفى ٔنكٍ انًؼهٕيبد فٓٛب نٕ كبَذ ػهٗ شكم َظٕص رًُح سلًب

األجٓضح االنكزشَٔٛخ انحبفظخ نهًؼهٕيبد

ال رًُح انًٕالغ االنكزشَٔٛخ اسلبيب دٔنٛخ ٔنكٍ اٌ كبٌ انُبشش ٚشٚذ رؼشٚف يُزجّ ػهٗ ْزا انًٕلغ يٍ انكزت ًٚكُّ انحظٕل ػهٗ سلى

انكزت انًكزٕثخ ػهٗ انشجكخ االنكزشَٔٛخ

كال  ،كبفخ االنؼبة ثشكم ػبو الرحظم ػهٗ اسلبو

االنؼبة انًُشٕسح ػهٗ انشجكخ االنكزشَٔٛخ

