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جامعة باتنة
مخبر تطوير نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي والثانوي

اللجنة العلمية لملتقى الجودة

استمارة مؤشرات جودة المكتبة( 70ب)

يجرري مخبررر تطروير نظررم الجرودة فرري مؤسسرات التعلرريم العرالي والثررانوي فرري
إطار أنشرطت الدوريرةد دراسرة مسرشية شراملة لرراود الجرودة فري مؤسسرات التعلريم
العاليد ورصد البنيرة التشتيرة لجرودة الجامعرة الج اي ريرة ةمؤسسرةد مرد شير مرد
جهوييتها ر في إمةانياتها الةمية والنوعيرة ر لمواةبرة مرا يجرري مرد ت يررات جووريرة
وأساسررية فرري وظررا ل التعلرريم العررالي .وذلررب ب رررو تةررويد باعرردة بيانررات وبنررب
للمعلومات ووضعها بيد الباشثيد المتخصصيد ةمعطيات ومواد خامد وتمةيرنهم مرد
إجراء دراسة نوعية تؤولهم إلرى اسرتخ و واستةشرال الصرورة البانوراميرة الشاليرة

لوضعية الجامعة الج اي رية .

فضمد وذه األودال والمشاور نضر بريد أيرديةم ورذه ااسرتمارة المخصصرة
لرصررد واستقصرراء ا ار ةررم شرروت بصررعتةم المعنيرريد المباشررريد ونشررد علررى ثقررة مررد
تعاونةم الجدي للوصوت بهذا البش إلى أوداف التري ا تخررع عرد وردل النهروو

بجامعاتنا  .شاةريد لةم تعاونةم الجدي م المخبر .
ا .المؤشرات الةمية للمةتبة
مجموع عناويد الةتب الوربية التي تشتمت عليها المةتبة
مجموع عناويد الةتب االةترونية
نسبة ةتاب وربي /طالب في المةتبة
نسبة ةتاب الةتروني /طالب في المةتبة
مجموع عناويد الدوريات التي تشتمت عليها المةتبة
مجموع عناويد الدوريات االةترونية التي تشتمت عليها المةتبة
معدت عدد الةتب المعارة في اليوم الواشد
عدد اإلصدارات للةتب أو المطبوعات لألساتذة المشلييد
عدد أجهية الشاسوب في المةتبة.
عدد المراج بالل ات األجنبية

العدد
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إسررتمارة موجهررة لمسر ولي المةتبررات الجامعيررة العامررة والمتخصصررة والطلبررة
أعضاء اللجاد البيداغوجية

مسررررررررررررررررررر وت المةتبرررررررررررررررررررة  :الشرررررررررررررررررررهادة ................:الخبررررررررررررررررررررة

...................:إتقاد الل ات األجنبية......الجنس........
الطالب :الةلية .........القسم.......الشعبة .......السنة ........
العقرات
1

تتوفر المةتبة الجامعية على الةتب المترجمة شديثا.

2

تتوفر على ةم معقوت مد اإلصدا ارت الوطنية.

3

تتوفر على ةم وا ت مد اإلصدارات العربية

4

تواةب المةتبة شرةة التأليل والترجمة ةت سنة .

5

تعاني المةتبات الجامعية مد صعوبة مواةبة العدد المتيايد مد الطلبة

6

تعاني المةتبة الجامعية مد نقو شاد في المراج المتخصصة الجيدة

7

تتوفر المةتبة على مةتبة إلةترونية في متناوت الطلبة .

8
9

10

تنظم المةتبة نشاطات ثقافية( مشاضرات ندوات ملتقيات...الخ
تصرردر نشررريات واإلع نررات ودليررت شرروت ومررا جررد مررد جديررد فرري عررالم
اإلصدارات في ةت التخصصات
تشررررو المةتبرررة علرررى ابتنررراء مطبوعرررات سواصررردارات وبشرررو أسررراتذة

الجامعة وجمعها ووضعها في متناوت الطلبة

 11توفر المةتبة على إمةانات الطب والتصوير .
 12تعمت على ااشتراب في الدوريات العالمية العلمية .
 13تيخر المةتبة بالمراج المتنوعة في ةت ااختصاصات .
 14تتمت بشرية إبرام عقود الشراةة م المةتبات الجامعية العالمية
 15تيسر للطلبة الشصوت على الةتب والمراج المطلوبة
 16يستشار األساتذة ويشارةود في اختيار نوعية الةتاب المطلوب .
 17توفر المةتبة الدوريات العلمية الوطنية والعالمية

نعم

ا

نوع
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 81توفر الموارد التةنولوجية للمعرفة العلمية وتضعها في متناوت الطلبة
 81تتوفر المةتبة على متدربيد وذوي خبرة في علم المةتبات
02

تترروفر المةتبررة علررى نظررام اإلعررارة متطررور ومناسررب للطلبررة مررد شي ر
اليمد

 08تتوفر المةتبة على مرافق وم شق للقراءة والمطالعة ةافية
00

02

.تصمم المةتبة نظام اإلعارة في ضوء ظرول الطلبة التعليميرة والبشثيرة
.
تترروفر المةتبررة علررى التةنولوجيررات الشديثررة فرري تسرريير عمليررات ااعر م

واإلعارة

 02عدد ساعات عمت المةتبة اليومية ةافية لتلبية شاجات الطلبة
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