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 التْصٔة املالحظة احملْر و

 أّعٔة مزكز مصادر املعلْمات األّل

 ( البحث بكامل عيْاٌ الكتاب أّ جزء ميُ ) بالكلنة .. . إلضافة األّعٔة ٓته البحث بكامل عيْاٌ الكتاب

 اليظز ّتارٓذ اليظز.إضافة اسه املؤلف ّدار  . غري مكتنلة الكتب بٔاىات

 تفعٔل إدخال الدّرٓات يف الربىامج . . غري متاحةإضافة الدّرٓات 

 تفعٔل إضافة أقزاص اللٔزر يف الربىامج . غري متاح .  إضافة أقزاص اللٔزر

 الكتب ّاالستفادة مً قاعدة بٔاىات الفَزض املْحد .عيآًّ اضافة املزٓد مً  غري طاملة للعيآًّ املتْفزة يف املٔداٌ . الكتب املطافة للربىامج عيآًّ

 إضافة خاىة عدد أجزاء الكتب عيد إضافة األّعٔة . . ) عدد أجزاء الكتب (لــ خاىة ال تْجد  عيد إضافة األّعٔة

 خطط مزكز مصادر التعله الثاىٕ
 إتاحة التعدٓل على اسه الربىامج ّتارٓذ التيفٔذ على خٔار تعدٓل اخلطة . تعدٓل اسه الربىامج ّتارٓذ التيفٔذ عيد اختٔار تعدٓل اخلطة  ال ميكً

 تزتٔب خطة املزكز حشب التارٓذ عيد تيفٔذ أمز الطباعة  عدو تزتٔب اخلطة املزكز حشب تارٓذ التيفٔذ عيد الطباعة

 طلبات االطػال الثالث

 .ّأسبْعٕبظكل ْٓمٕ ٓعزض اإلطػال  جدّلعزض  ْٓمٕ فكطعزض جدّل اإلطػال بظكل 

 . إضافة تيبَٔات اإلطػال على طاطة األمني الزئٔشة املزكزإطػال  لألمني طلبات تيبُٔ ال ْٓجد

 متكني األمني مً حزجز حصة باسه املعله ّاسيادٍا للنعله طالب االطػال . ٓته اسيادٍا ألمني مزكز مصادر التعله زجز حصة باسه معلهحل

 . املزكز إضافة خٔار اليظاطات إلطػال جدّل إطػال املزكزّاليظاطات بني ربط  ال ْٓجد

 تفعٔل طلبات اإلطػال ليظاو املكزرات عدو ظَْر مجٔع خٔارات طلبات اإلطػال ليظاو املكزرات

 غري مفعلة يف اليظاو أكعاب الكتب الزابع

 

 



 

 التْصٔة املالحظة احملْر و

 اخلامص
 طلبات اإلعارة باستدداو رقه

 كْد اهلْٓة أّ البار
 اظَار بٔاىات املشتعري ال ٓتعزف على رقه اهلْٓة املدخلة

 املرتددٌّ على املزكز الشادض

 إظَار اسه الطالب / املعله مباطزة عيد إضافة البحث بزقه اهلْٓة . تكزار إدخال رقه اهلْٓة عيد البحث بإضافة رقه اهلْٓة  للطالب أّ املعله

البحث خيتفٕ االسه ّال طالب ( عً طزٓل حمددات -عيد اختٔار املرتدد ) معله 

 ميكً اختٔارِ مزة أخزى

بكاء أمساء املعلنني /الطالب يف حال مت اختٔارٍه أكثز مً مزة عً طزٓل 

 حمددات البحث .

  املرتددٌّ على املزكز بالْٔو ّاألسبْع ّ التارٓذ ( طباعة أمساء  اتخٔار تعدد خٔار طباعة أمساء املرتددٌّ على املزكز   حمدّدٓة

 تعدد خٔارات فرتة الرتدد للنزتادًٓ على املزكز  اقتصار فرتة املزتادًٓ على الفشحة فكط

 اقتصار خٔارات البحث يف تكارٓز املرتددٌّ على الصف
 تعدد خٔارات البحث يف تكارٓز املرتددٌّ على املزكز  

 ) بالتارٓذ , بالْٔو , بالصف , بالفصل ( 

 الْقت ) املدة / الدقٔكة ( مً خٔارات املرتددًٓ . إلػاء بالدقائل على املزكزحتدٓد ّقت الرتدد 

 اليظاطات الشابع

 تفعٔل مجٔع خٔارات األىظطة امليفذة ليظاو املكزرات

 األىظطة امليفذة يف تكارٓز ىظاطات مزكز مصادر التعله  تطنني يف تكارٓز ىظاطات مزكز مصادر التعلهال تظَز األىظطة امليفذة 

تكارٓز ىظاطات مزكز مصادر يف ال تظَز الدّرات امليفذة عً طزٓل غري األمني 

 التعله

تكارٓز ىظاطات مزكز الدّرات امليفذة عً طزٓل غري األمني يف  تطنني

 مصادر التعله

 الثامً
التزجَٔزات املتْفزة ّطلبات 

 الصٔاىة

 العدد ( ليْع الصيف املطاف إضافة ) ( الصيف املطاف سْاء كاٌ مكتيب /تكين العددعدو ّجْد ) 

 إضافة خٔارات ) احلذف /التعدٓل ( على الطلب على الطلبغري متْفزة  ) احلذف / التعدٓل (  امكاىٔة

 التاسع

 تفعٔل مجٔع خٔارات التكارٓز ليظاو املكزرات التكارٓز

 ٓظَز العيْاٌ  أّ املعلنني عيد طلب طباعة تكزٓز كظف الطالب

 ) كظف الطالب ّاملعلنني يف مزكز . ( 
 مبا ٓتْافل مع الكظف املطلْبعيْاٌ التعدٓل 

 


