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  استمارة تقييم 

 

  : تحية طيبة وبعدعميلنا العزيز

  وتقديم السعر المناسب لكم. التقييم لكي نتمكن من تقديم خدماتنا لك بشكل أفضل استمارةبرجاء ملىء 

, وسوف أو الفاكس برجاء اعادة ارسال ھذا التقييم الينا بعد ملىء البيانات المطلوبة به بالبريد االلكتروني

 بتسجيلھا بھذا التقييم . ماالسعار طبقا للمعلومات التي قمتنقوم بارسال عرض 

 

 : بيانات الجھة1بند 

       بيانات عامة للجھة: 
    اسم الجھة :.1
   الجھة األم (ان وجد) :.2
   عنوان المراسالت :.3
  :(ان وجد)البريدي  العنوان.4
   المدينة :.5
   الدولة :.6
   : ھاتف.7
   فاكس :.8
   بريد الكتروني :.9

   الموقع االلكتروني:.10
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 الشخص المسئول :

  
    االسم :

    الوظيفة :

    العمل ھاتف 

    فاكس

    موبيل

    البريد اإللكتروني

  

 بند 2 : بيانات المكتبة
 

   عدد الموظفين : 
   عدد األقسام أو القطاعات :

  عدد االشخاص باالدارة العليا :
   الھيكل التنظيمي (ان وجد):

    
 

 بند 3 : البنية التحتية ألجھزة الكمبيوتر والبرامج
 

  مواصفات  النوع  العدد  البند
        جھاز الخادم

        أجھزة الحاسب بالمكتبة
    ال   نعم   ھل ھناك شبكة معلومات بالمكتبة؟

    ال   نعم   وما ھو؟ ھل ھناك نظام قديم بالمكتبة؟
    ال   نعم   ھل النظام يدعم مارك؟

ام ي النظ جيالت ف دد التس الي ع  الح
  القديم؟
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 بند 4 : احصائيات المكتبة

  
  من فضلك قم بتسجيل االرقام التالية :

  
  الزيادة السنوية  العدد  أوعية المعلومات مسلسل

      عوالمراج عدد الكتب  .1
     عدد المجالت   .2
     عدد الرسائل الجامعية   .3
     والتقاريرعدد األبحاث والدراسات   .4
     عدد براءات االختراع   .5
     عدد الميكروفيلم / الشرائح   .6
     CD/DVD عد االسطوانات / دي في دي   .7
     عدد الملفات االلكترونية   .8
     الكتب االلكترونية    .9

     المجالت االلكترونية    .10
      الوسائط المتعددة.  .11
      باختصار. مصادر أخرى ... أذكر  .12
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 قطاع ميكنة المكتبات
 

 بند 5 : االحتياجات الجديدة للمكتبة إلدارة وميكنة المكتبة
  

   االحتياجات   العدد
  للمكتبيين Workstationكم عدد محطات العمل  
 OPACالبحث للمستفيدين  محطات  كم عدد 
كم عدد الدورات التنشيطية التي تحتاجھا التمام تدريب جيد على استخدام  

  البرنامج
  ؟احتياجك للتدريب ما  
 ؟ما احتياجك للدعم الفني والصيانة بعد انتھاء سنة الضمان 

 

  التوثيق وأدلة النظام

  ھل تحتاج  دليل المستخدم للبرنامج -1

          دليل االستخدام باللغة العربية

        دليل االستخدام باللغة االنجليزية

ھل تحتاج دليل استخدام تركيب النظام -2       

             دليل االستخدام باللغة العربية

           دليل االستخدام باللغة االنجليزية     
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  مستقبل من حيث التطور وتطبيق تكنولوجيا المعلومات؟ما دور المكتبة حالياً وتوقعاتك لل

  

  

  

  

  

 المعلومات السابقة دقيقة ومھمة وتستخدم فقظ في تقييم المكتبة التي تحتاج منا برنامج المكتبي
 

التاريخ    االسم                                 التوقيع                                  الختم                              

 

 

  


