




هـ ١٤٤٠منيره صالح حسين الهمامي ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الهمامي ، منيره صالح حسين 
كوني برفقتي إن نويِت الحج.  / منيره صالح حسين الهمامي .-  

هـ ١٤٤٠الرياض ، 
 ص ؛ ..سم ١٣

٦-٠٣٢٣-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- الحج - مناسك  أ.العنوان ١
١٤٤٠/٧٣٧٥ ٢٥٢٫٥ ديوي 

١٤٤٠/٧٣٧٥ رقم اإليداع: 
٦-٠٣٢٣-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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