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 استبيان لتقيم أداء الخدمات المقدمة من قبل المكتبة
 

 الساءى  دأىا  بهاء المقىما  الخاىمء  أىا  جادى  عا  سااءىتك  رضاء ماى  لمعرفا  االساتمءر  هاه  بماء  التكار  برجاء 
 :الكلا  تطدير على داسءعى لىينء مه  اك أر  أ  حيث بءلمكتب  العءملي 
 المكتبة: داخل الزيارة مكان تحديد يرجى
   نبات زراعي و فسيولوجي.قطاع     الوراثة و الهندسة الوراثية.قطاع  

  أمراض نبات.قطاع     االنتاج الحيواني.قطاع  

  ميكروبيولوجي.قطاع     األراض ي و املياه.قطاع  

  البساتين.قطاع     الكيماء الزراعية.قطاع  

  املحاصيل.قطاع     االقتصاد الزراعي و اإلرشاد.قطاع  

  وقاية النبات.قطاع     الهندسة الزراعية.قطاع  

 األلى البحث خدمات قسم.    قطاع كمبيوتر و معلومات عامة.  

 الرقمية املكتبة.    واالستنساخ الطباعة قسم.  

 :مباشر بشكل معه المتعامل الشخص وظيفة تحديد يرجى

 العلمي القسم مسئول.    العلمي البحث خدمات مسئول.  

  الرقمية.مسئول املكتبة    مسئول خدمة الطباعة و االستنساخ.  

 سئول النواحي االدارية و السكرتارية.م    مسئول قسم الرسائل العلمية.  

 مدير املكتبة.     

 

 تقيم أداء الخدمات
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  بالمكتبة العمل مواعيد : أولا 
     مالئمة؟ 5 الساعة حتى 9 الساعة من المكتبة مواعيد ترى هل.1

     : بالمكتبة العاملين أداء : ثانيا
     ؟ المقدمة الخدمات لكافة مرضى بالمكتبة العاملين أداء هل.2
     ؟ المكتبة وبين بينك التواصل على المكتبة إدارة تشجع هل.3
     ؟ بها والعاملين المكتبة داخل الفرعية االقسام بين تكامل هناك هل.4
 المكتبلة - األللى البحل )المقدملة  للخلدمات كلاف  بالمكتبلة العلاملين علدد هلل.5

 ؟) والتوجيه الرشادا الرقمية
    

  : المكتبة مقتنيات : ثالثا
     ؟ المكتبة على المترددين ألعداد كافية المكتبة مقتنيات هل.6

mailto:Mohamed.refaat@fagr.bu.edu.eg
mailto:Mohamed.refaat@fagr.bu.edu.eg


  
 

 بتاريخ    /  /     وحدة ضمان الجودة -كلية الزراعة بمشتهر -جامعة بنها

 جامعة بنها.-كلية الزراعة بمشتهر-وحدة ضمان الجودة

 13637الرمزالبريدي:-مصر-قليوبية - طوخ-مشتهرالعنوان: 

 البريد اإللكتروني مدير الوحدة:

Mohamed.refaat@fagr.bu.edu.eg 

 املحمول مدير الوحدة :

01114077410#01005055780#01282232399 
 

 
 

     ؟ للقسم الفرعية التخصصات تغطى علم  قسم لكل المتخصصة المجموعات هل.7
 كتب- جامعية رسائل - جامعية رسائل- موسوعات ( قسم لكل المتخصصة االوعية أشكال هل.8
 ؟ كافية ) مؤتمرات -

    

     ؟ القسم الحتياجات كافية المختلفة باللغات بالقسم الخاصة المجموعات هل.9

ا    :المكتبة قبل من المقدمة الخدمات : رابعا
     بالمكتبة؟ المقدمة الخارجية االستعارة خدمة عن راض أنت هل.10
     ؟لتقليديا النظام من افضل المكتبة إدارة ف  األلى النظام هل.11
     ؟ مرضى بشكل واالستنساخ الطباعة خدمة تقدم هل.12
     ؟ بالمكتبة االلكترونية بالخدمات  )وتجهيزات أجهزة(  مادية عوائق هناك هل.13

ا    :" واإلضاءة األثاث " المكان : خامسا
     ؟ المستفيدين ألعداد كافية المكتبة مساحة هل.14
     ؟ المستفيدين لراحة مناسب المكتبة أثا  هل.15
     لك؟ مالئمة بالمكتبة الطبيعية واإلضاءة التهوية هل.16

 : بالمكتبة األداء لتطوير المقترحات

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------- 

 )) معنا تعاونكم وحسن الهتمامكم شكرا   ((

 
 كلية الزراعة بمشتهررؤية: 

االرتقاااااااااء بنوعاااااااااية التعلاااااااايم الزراعااااااااي بال لاااااااااية ليحقاااااااا  التمياااااااا  والجااااااااودة ماااااااا  

تعزياااااااااز قاااااااااادرة الطالاااااااااال عمااااااااااى الاااااااااتعلم الاااااااااا اتي والبحاااااااااااث العل ااااااااااي التطبيقااااااااااي 

 الهادف لتكون ال لية: 

  للكيااااااااااااااااءات مااااااااااااااا  ال اااااااااااااااري ين والبااااااااااااااااح ين القاااااااااااااااادري  عماااااااااااااااى 
ل
مصااااااااااااااادرا

 واملسااااااااااااااااااا مة  ااااااااااااااااااي تحقاااااااااااااااااااي  التنميااااااااااااااااااة 
ل
 وعامليااااااااااااااااااا

ل
املنافسااااااااااااااااااة وقليمااااااااااااااااااايا

 ملستدامة. ا

  لكشاااااااااااااااااعاع العل اااااااااااااااااي والتكنولاااااااااااااااااوجي  عمااااااااااااااااال عماااااااااااااااااى النهاااااااااااااااااوض 
ل
مااااااااااااااااااركزا

 بالقطاع الزراعي وتنمية البيئة.

 

 كلية الزراعة بمشتهر رسالة: 

م ااااااااااالت العلااااااااوة الزراعياااااااااة امل تلياااااااااة قاااااااااادري    ااااااااايوعااااااااداد مت صصاااااااااين 

 للمنافساااااااااااة  الااااااااااا اتيعماااااااااااى الاااااااااااتعلم 
ل
 وعملياااااااااااا

ل
ً لين علمياااااااااااا ساااااااااااو    ااااااااااايومااااااااااا

تساااااااااا م بياعلااااااااااية  التااااااااايالعمااااااااال ووجااااااااااراء األبحاااااااااا  العلمياااااااااة التطبيقياااااااااة 

تحقياااااااااا  خطااااااااااة الدولااااااااااة للتنميااااااااااة الزراعيااااااااااة ماااااااااا  تنشااااااااااي  التياعاااااااااال   ااااااااااي

واملناااااااااااااط   القليوبيااااااااااااةمحافظااااااااااااة   اااااااااااايبااااااااااااين ال ليااااااااااااة واملجتماااااااااااا   اإلي ااااااااااااا ي

وطااااااااااار   اااااااااايوتنميااااااااااة البيئااااااااااة  و لاااااااااا   الزراعااااااااااياملجاااااااااااورة ل دمااااااااااة القطاااااااااااع 

ً اليااااااااااااار   سااااااااااااالوكي ينطلااااااااااااا  مااااااااااااا  مبااااااااااااااد  الشااااااااااااايافية وال  ا اااااااااااااة وت ااااااااااااااف

 باألداء املتمي  والتطوير املستمر. وااللت اة
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