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 ھندسةكلیة ال المبنى:
  E011لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج  )٢م ١٠٥(مساحة  لطالب السنة األولى النوع: قاعة رسم 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

غیر  مستوفى
 مستوفى

المساحة األرضیة و 
 السعة

  √ ١٠٥ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

٢ 
كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس 

 .٢بالمؤسسة 
طالب ٣٥   √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب (مع لوحة للرسم). ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
 بصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالوسائل السمعیة و ال

 ).ا شو أو میكروفونبروجكتور أو دات(عند الحاجة یمكن تزویدھا ب
√  

١٤ 
القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم 

 توصیل كابل).
√  

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى 
 اإلحتیاجات الخاصة

  √ .بوضوح غات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیةتوافر الفرا ١٧

تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و  ١٨
 .على األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ

√  

 األمن و السالمة
  √ .٦ وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ١٩

  √ .نظافة القاعة ٢٠

 العمالة
  √ .وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات ٢١

  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢
 

 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –درفتین متحركتین مواصفات األبواب: تتكون من  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .دة / جھاز إنذار ضد الحریقالة جیبح
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 ھندسةكلیة ال المبنى:
  E012لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج  )٢م ١٠٥(مساحة  النوع: قاعة رسم لطالب السنة األولى 
 

 اتالمؤشر م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ١٠٥ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

٢ 
كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس 

 .٢بالمؤسسة 
طالب ٣٥  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ لنوافذ.سھولة إستخدام ا ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ رسم).توافر مقعد لكل طالب (مع لوحة لل ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة  بصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالوسائل السمعیة و ال

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونیمكن تزویدھا ب
√  

١٤ 
نت و عند الحاجة یتم توصیل القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنتر

 كابل).
√  

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ .توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح ١٧

ن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على تخصیص أماك ١٨
 .األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ

√  

 األمن و السالمة
  √ . ٦ وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ١٩

  √ .نظافة القاعة ٢٠

 العمالة
  √ .وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات ٢١

  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). مات لكل قاعةوجود عامل خد ٢٢
 

 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠فیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ تو .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 ھندسةكلیة ال المبنى:
  E018لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج  )٢م ١١٠(مساحة  قسم الھندسة المعماریة  لطالبالنوع: قاعة رسم 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 السعةالمساحة األرضیة و 
  √ ٢١٠ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

٢ 
كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس 

 .٢بالمؤسسة 
طالب ٧٠  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ د عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ.وجو ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب (مع لوحة للرسم). ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ دة بسبورة.القاعة مزو ١٢

١٣ 
(عند الحاجة  بصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالوسائل السمعیة و ال

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونیمكن تزویدھا ب
√  

١٤ 
القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل 

 كابل).
√  

  √ اعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ.وجود خرائط داخل الق ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى 
 إلحتیاجات الخاصة

  √ .توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح ١٧

تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على  ١٨
 .یة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئاألماكن المستو

√  

 األمن و السالمة
  √ .٦ لقرب من القاعةوجود تجھیزات ضد الحرائق با ١٩

  √ .نظافة القاعة ٢٠

 العمالة
  √ .وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات ٢١

  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢
 

 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢ضیة: المساحة األر .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 حة األرضیة).% من المسا ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E025 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٣٦ .٢إلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة كفایة الطاقة اإلستیعابیة ا ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤محاضرات مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء ال ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونزویدھا بت
√  

  √ نترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل).یوجد وصلة إالقاعة متصلة بشبكة اإلنترنت ( ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى 
الخاصة إلحتیاجات  

  √ .توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح ١٧

تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على  ١٨
 .األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ

√  

 األمن و السالمة
  √ .٦ لقرب من القاعةوجود تجھیزات ضد الحرائق با ١٩

  √ .نظافة القاعة ٢٠

 العمالة
  √ .وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات ٢١

  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢
 

 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .٧
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٨
 تفتح للخارج. –فات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین مواص .٩

 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .١٠
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .١١
راطیم لإلطفاء خ ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .١٢

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E026 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٣٦ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ ستخدام النوافذ.سھولة إ ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ الحاجة یتم توصیل كابل). نترنت و عندإالقاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة  ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى 
 إلحتیاجات الخاصة

  √ .توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح ١٧

معاق على أطراف الممرات و الصفوف و على تخصیص أماكن جلوس ال ١٨
 .األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ

√  

 األمن و السالمة
  √ .٦ لقرب من القاعةوجود تجھیزات ضد الحرائق با ١٩

  √ .نظافة القاعة ٢٠

 العمالة
  √ .وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات ٢١

  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). عةوجود عامل خدمات لكل قا ٢٢
 

 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠ة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ توفیر األضاء .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E029 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١عداد الطالب كفایة المساحة األرضیة أل ١

طالب ٣٦ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ ارئ.وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطو ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة القاعة مزودة بالوسائل السمعیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ نترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل).إالقاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة  ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥

  √ ر دائم للكھرباء (مولد كھربى).وجود مصد ١٦

تجھیزات ذوى 
 إلحتیاجات الخاصة

  √ .توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح ١٧

تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على  ١٨
 .األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ

√  

سالمةاألمن و ال  
  √ .٦ لقرب من القاعةوجود تجھیزات ضد الحرائق با ١٩

  √ .نظافة القاعة ٢٠

 العمالة
  √ .وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات ٢١

  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢
 

 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥محاضرات: تستوعب من إجمالى مساحات قاعات ال .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء  .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E032 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة : قاعة النوع
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٣٦ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى 
 إلحتیاجات الخاصة

  √ .لمعاق الحركة و الرؤیة بوضوحتوافر الفراغات الالزمة التى تتیح ل ١٧

تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على  ١٨
 .األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ

√  

 األمن و السالمة
  √ .٦ لقرب من القاعةوجود تجھیزات ضد الحرائق با ١٩

  √ .نظافة القاعة ٢٠

 العمالة
  √ .إدارى لمتابعة المحاضرات وجود مسئول ٢١

  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢
 

 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 للخارج.تفتح  –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .یقالة جیدة / جھاز إنذار ضد الحربح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E035 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

ستوفىغیر م مستوفى  

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٣٦ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣على األقل  مخرج (باب) ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ قاعة مزودة بسبورة.ال ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ.وجود خرائط  ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ .توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 .كن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئاألما

√ 
 

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ .نظافة القاعة ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢ساحة األرضیة: الم .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 من المساحة األرضیة). % ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E038 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٣٦ .٢إلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة كفایة الطاقة ا ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤ناء إلقاء المحاضرات مالئمة درجة الحرارة أث ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
لحاجة یمكن (عند ا القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

وى اإلحتیاجات تجھیزات ذ
 الخاصة

  √ .توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 .األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ

√ 
 

 األمن و السالمة
  √ .٦القاعة  وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 الكلیة. % من مجموع طالب ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  در للمیاه /ال / مصمتطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسة المبنى: 
 E112 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ١٤٦(مساحة  النوع: مدرج
 

 المؤشرات م التقییممجاالت 
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

  √ ١٤٦ م٢ .

طالب ١٠٨ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

  √ .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ . ٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ ل طالب.توافر مقعد لك ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة. ١٣
  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت. ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). وجود ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ .توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 .األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ

√ 
 

 و السالمة األمن
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ خدمات لكل قاعة (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥ات المحاضرات: تستوعب من إجمالى مساحات قاع .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /خالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رممتطلبات األمن و السالمة: خطة إ .٦

 .       الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسة المبنى: 
 E113 م:لقاعة رقا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ١٤٦(مساحة  النوع: مدرج
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

  √ ١٤٦ م٢ .

طالب ١٠٨ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

  √ .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ . ٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة. ١٣
  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت. ١٤
  √ داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. وجود خرائط ١٥
  √ مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى).وجود  ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ .توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 .اكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئاألم

√ 
 

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ خدمات لكل قاعة (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢مساحة األرضیة: ال .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .       الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 الھندسةلیة ك المبنى:
 E117 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 النوع: معمل حاسب آلى (نموذج ٢)
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١١٠ م٢ طالب. ٥٥=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٢ م٢ . ٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

٤ 
جھاز (أعلى من  ٣٥=  ٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب 

 جھاز). ١٤ب و ھو العدد المطلو
√  

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤ التأثیث ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

  √ .٥ كفایة و حداثة األجھزة  ٩

  √ المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة. ١٠

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 ل طابق).من العمالة غیر الفنیة لك ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١لیات العملیة / فى المرحلة الجامعیة األولى بالك ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس / 

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤/  المحركات الثقیلة
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 .متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 الھندسةكلیة  المبنى:
 E119 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 النوع: معمل حاسب آلى (نموذج ٢)
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 تیفاءدرجات اإلس

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١١٠ م٢ طالب. ٥٠= ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٢ م٢ . ٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

شار توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب الم
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

٤ 
جھاز (أعلى من  ٣٥=  ٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب 

 جھاز). ١٤العدد المطلوب و ھو 
√  

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

  √ .٥ كفایة و حداثة األجھزة  ٩

  √ معلومات الدولیة.المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة ال ١٠

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨بر مخرج لكل معمل / مخت ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

مل اللغات فى معمل الحاسب اآللى أو مع ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس / 

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠مؤسسات ، ال
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢/  مساعد فنى ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E120 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢لطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة كفایة ا ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤رارة أثناء إلقاء المحاضرات مالئمة درجة الح ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

ھیزات ذوى اإلحتیاجات تج
 الخاصة

  √ .توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 .األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ

√ 
 

 األمن و السالمة
  √ .٦لقرب من القاعة وجود تجھیزات ضد الحرائق با ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 وع طالب الكلیة.% من مجم ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E122 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١وذج (نم) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ كافیة. توافر نوافذ ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ وافر مقعد لكل طالب.ت ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل).القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت ( ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ .توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 .األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ

√ 
 

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٠٢درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 ھندسةكلیة ال المبنى:
  E124لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج  )٢م ٣٢٠(مساحة  النوع: مدرج رئیسى
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  .١ ایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب كف ١

  √ ٣٢٠ م٢

طالب ٢٣٧ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

  √ .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ ت تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ.وجود عالما ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ لبصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة.القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و ا ١٢
  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت. ١٣
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٤
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٥

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ ركة و الرؤیة بوضوح.توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الح ١٦

١٧ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٨
  √ نظافة القاعة. ١٩

 العمالة
  √ تابعة المحاضرات.وجود مسئول إدارى لم ٢١
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). ٢٢

  
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 ھندسةكلیة ال المبنى:
  E127لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج  )٢م ٣٢٠(مساحة  النوع: مدرج رئیسى
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 لمساحة األرضیة و السعةا
  .١ كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

  √ ٣٢٠ م٢

طالب ٢٣٧ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

  √ .٣األقل  مخرج (باب) على ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة. القاعة ١٢
  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت. ١٣
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٤
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٥

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ لالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح.توافر الفراغات ا ١٦

١٧ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٨
  √ نظافة القاعة. ١٩

 مالةالع
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). ٢١

  
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –تین متحركتین مواصفات األبواب: تتكون من درف .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .جھاز إنذار ضد الحریق /الة جیدة بح
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 كلیة الھندسة المبنى: 
 E212 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ١٤٦(مساحة  النوع: مدرج
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

. 
  √ ١٤٦ م٢

طالب ١٠٨ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

  √ .٣مخرج (باب) على األقل  ٢عدد یوجد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ . ٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ محاضر.توافر منضدة و كرسى لل ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة. ١٣
  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت. ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى).وجود  ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦بالقرب من القاعة  وجود تجھیزات ضد الحرائق ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ خدمات لكل قاعة (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 مجموع طالب الكلیة.% من  ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /رم متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل .٦

 .       الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 ھندسةكلیة ال المبنى:
  E214لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج  )٢م ١١٠(مساحة  النوع: قاعة فصل دراسى 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  .١ كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

  √ ١١٠ م٢

طالب ٨٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ ةوجود إضاءة مناسب ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة. ١٢
  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت. ١٣
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٤
  √ در دائم للكھرباء (مولد كھربى).وجود مص ١٥

ذوى اإلحتیاجات تجھیزات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٦

١٧ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 السالمةاألمن و 
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٨
  √ نظافة القاعة. ١٩

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

  
 

 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥ات المحاضرات: تستوعب من إجمالى مساحات قاع .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /خالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رممتطلبات األمن و السالمة: خطة إ .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسة المبنى: 
 E215 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ١٤٦(مساحة  النوع: مدرج
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

. 
  √ ١٤٦ م٢

طالب ١٠٨ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

  √ .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ . ٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة. ١٣
  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت. ١٤
  √ القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ.وجود خرائط داخل  ١٥
  √ مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى).وجود  ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 مستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.األماكن ال
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ خدمات لكل قاعة (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢األرضیة: المساحة  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 لمساحة األرضیة).% من ا ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .       الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 ھندسةكلیة ال المبنى:
  E217لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج  )٢م ١١٠(مساحة  النوع: قاعة فصل دراسى 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  .١ كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

  √ ١١٠ م٢

طالب ٨١ .٢لطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة كفایة ا ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤رارة أثناء إلقاء المحاضرات مالئمة درجة الح ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة. ١٢
  √ اإلنترنت.القاعة متصلة بشبكة  ١٣
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٤
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٥

ذوى اإلحتیاجات تجھیزات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٦

١٧ 
الممرات و الصفوف و على  تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٨ األمن و السالمة
  √ نظافة القاعة. ١٩

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١ العمالة
  √ ن خدمات فى كل طابق).(یوجد عاملی وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

  
 

 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠الجیدة: (مساحة النوافذ  توفیر األضاءة و التھویة .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 الھندسةكلیة  المبنى:
 E218 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 النوع: معمل حاسب آلى (نموذج ٢)
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١٠٥ م٢ طالب. ٥٥=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٢ م٢ . ٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

٤ 
از (أعلى من جھ ٤٠=  ٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب 

 جھاز). ١٤العدد المطلوب و ھو 
√  

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

ییم ال ینطبقالتق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧  

  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

  √ .٥ كفایة و حداثة األجھزة  ٩

  √ المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة. ١٠

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١حلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة / فى المر ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
معدات و فى معمل ال ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس / 

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 النماذج / أرفف / سبورة. التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 وجود شبكة خراطیم مطاطیة. متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 كلیة الھندسة المبنى: 
  E219لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج النوع: معمل المیكروبروسیسور 
 

 المؤشرات م ممجاالت التقیی
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١١٠ م٢ طالب. ٢٧=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

ة إلثبات كل التجارب المشار توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزم
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ .٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب  ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ ویة.كفاءة اإلضاءة و التھ ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

  √ .٥ كفایة و حداثة األجھزة  ٩

  √ المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة. ١٠

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل + ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠ابیة للمعامل: ال تزید عن الطاقة اإلستیع .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١لم النفس /  أو اإلحصاء أو ع

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .للغات جھاز لمعمل ا ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 یة.من العمالة غیر الفن ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E224 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢مالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلج ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤ضرات مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحا ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفوندھا بتزوی
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 لخاصةا

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –ت األبواب: تتكون من درفتین متحركتین مواصفا .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
طیم لإلطفاء خرا ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E226 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ ستخدام النوافذ.سھولة إ ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ الحاجة یتم توصیل كابل). القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
لمعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن تخصیص أماكن جلوس ا

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). اعةوجود عامل خدمات لكل ق ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠ءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ توفیر األضا .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E229 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١ألعداد الطالب  كفایة المساحة األرضیة ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ طوارئ.وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب ال ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  یة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالوسائل السمع

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ صدر دائم للكھرباء (مولد كھربى).وجود م ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 السالمة األمن و
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥المحاضرات: تستوعب من  إجمالى مساحات قاعات .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /ء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رممتطلبات األمن و السالمة: خطة إخال .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E231 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة لنوع: قاعة ا
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

لبطا ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ تیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح.توافر الفراغات الالزمة التى ت ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.وجود  ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الحریق الة جیدة / جھاز إنذار ضدبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E232 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣(باب) على األقل  مخرج ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ.وجود  ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
األماكن  تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E235 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢لطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة كفایة ا ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤رارة أثناء إلقاء المحاضرات مالئمة درجة الح ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

ھیزات ذوى اإلحتیاجات تج
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦لقرب من القاعة وجود تجھیزات ضد الحرائق با ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 وع طالب الكلیة.% من مجم ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E242 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١وذج (نم) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ كافیة. توافر نوافذ ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ وافر مقعد لكل طالب.ت ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل).القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت ( ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٠٢درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E243 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. وجود عالمات ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  ة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاع

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ لطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج ا ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 ب الطوارئ.المستویة و قرب الخدمات و أبوا
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 ب./ طال ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /من و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رممتطلبات األ .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسة المبنى: 
 E314 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ١٤٦(مساحة  النوع: مدرج
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

. 
  √ ١٤٦ م٢

طالب ١٠٨ .٢لمؤسسة كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس با ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

  √ .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤لتھویة الجیدة توافر ا ٨
  √ . ٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة. ١٣
  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت. ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى).وجود  ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
فوف و على تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الص

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ طابق).خدمات لكل قاعة (یوجد عاملین خدمات فى كل  وجود عامل ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠لنوافذ توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة ا .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .       الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسة المبنى: 
 E315 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ١٤٦(مساحة  النوع: مدرج
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

. 
  √ ١٤٦ م٢

طالب ١٠٨ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

  √ .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  مالئمة ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ . ٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢
  √ التعلیمیة. القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة ١٣
  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت. ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى).وجود  ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ خدمات لكل قاعة (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠(درجة الحرارة المناسبة:  .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .       الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 ھندسةكلیة ال المبنى:
  E318لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج  )٢م ١٠٥(مساحة  النوع: قاعة رسم لطالب السنة األولى 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 مساحة األرضیة و السعةال
  √ ١٠٥ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

٢ 
كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس 

 .٢بالمؤسسة 
طالب ٧٧  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣قل مخرج (باب) على األ ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب (مع لوحة للرسم). ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة  بصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالوسائل السمعیة و ال

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونیمكن تزویدھا ب
√  

١٤ 
القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل 

 كابل).
√  

  √ د خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ.وجو ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
لى تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و ع

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 ھندسةكلیة ال المبنى:
  E319لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج  )٢م ١٠٥(مساحة  النوع: قاعة رسم لطالب السنة األولى 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ١٠٥ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

٢ 
كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس 

 .٢بالمؤسسة 
طالب ٧٧  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب (مع لوحة للرسم). ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة  بصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالوسائل السمعیة و ال

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونیمكن تزویدھا ب
√  

١٤ 
القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل 

 كابل).
√  

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ م للكھرباء (مولد كھربى).وجود مصدر دائ ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 ةاألمن و السالم
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥رات: تستوعب من إجمالى مساحات قاعات المحاض .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /ئول اإلخالء / طفایات / جرادل رممتطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مس .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 ھندسةكلیة ال المبنى:
  E320لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج  )٢م ١٠٥(مساحة  رسم لطالب السنة األولى  النوع: قاعة
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ١٠٥ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

٢ 
كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس 

 .٢بالمؤسسة 
طالب ٧٧  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤یدة توافر التھویة الج ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب (مع لوحة للرسم). ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة  بصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالوسائل السمعیة و ال

 ).داتا شو أو میكروفون بروجكتور أویمكن تزویدھا ب
√  

١٤ 
القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل 

 كابل).
√  

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ لفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح.توافر ا ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ .نظافة القاعة ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –من درفتین متحركتین  مواصفات األبواب: تتكون .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .ة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقالبح
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 ھندسةكلیة ال المبنى:
  E321لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج  )٢م ١٠٥(مساحة  النوع: قاعة رسم لطالب السنة األولى 
 

 لمؤشراتا م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ١٠٥ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

٢ 
كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس 

 .٢بالمؤسسة 
طالب ٧٧  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ دام النوافذ.سھولة إستخ ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ حة للرسم).توافر مقعد لكل طالب (مع لو ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة  بصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالوسائل السمعیة و ال

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونیمكن تزویدھا ب
√  

١٤ 
إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل  القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة

 كابل).
√  

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على  تخصیص

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). ل خدمات لكل قاعةوجود عام ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 .م)ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E326 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١حة األرضیة ألعداد الطالب كفایة المسا ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ ت أبواب الطوارئ.وجود عالمات تحدد إتجاھا ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  سائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالو

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥احات قاعات المحاضرات: تستوعب من إجمالى مس .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /ة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رممتطلبات األمن و السالم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E327 قم:لقاعة را                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢ة كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسس ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤الجیدة  توافر التھویة ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).میكروفونبروجكتور أو داتا شو أو تزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ زمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح.توافر الفراغات الال ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 ةالعمال
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –تحركتین مواصفات األبواب: تتكون من درفتین م .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .ز إنذار ضد الحریقالة جیدة / جھابح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E330 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢عدد یوجد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ حاضر.توافر منضدة و كرسى للم ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
صفوف و على األماكن تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و ال

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ طابق). (یوجد عاملین خدمات فى كل وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠النوافذ توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E331 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤ة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات مالئم ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  التعلیمیة القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ ى).وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھرب ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦الحرائق بالقرب من القاعة وجود تجھیزات ضد  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /جرادل رم /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات  .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E336 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ وافر نوافذ كافیة.ت ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل).القاعة متصلة بشبكة  ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ وضوح.توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة ب ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ ت.وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرا ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠مناسبة: (درجة الحرارة ال .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 الھندسةكلیة المبنى: 
 E337 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 و السعة المساحة األرضیة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ جود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ.و ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ و مخارج الطوارئ. وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 مات و أبواب الطوارئ.المستویة و قرب الخد
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ٥١٬ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E343 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢لقاعات التدریس بالمؤسسة كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).روجكتور أو داتا شو أو میكروفونبتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ افة القاعة.نظ ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –واب: تتكون من درفتین متحركتین مواصفات األب .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
طفاء خراطیم لإل ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسة المبنى: 
 E414 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ١٤٦(مساحة  النوع: مدرج
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 جات اإلستیفاءدر

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

  √ ١٤٦ م٢ .

طالب ١٠٨ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ فذ.سھولة إستخدام النوا ٤

  √ .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ . ٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ منضدة و كرسى للمحاضر. توافر ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة. ١٣
  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت. ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ مولد كھربى).مصدر دائم للكھرباء (وجود  ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦ھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة وجود تج ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ خدمات لكل قاعة (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥من إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /طفایات / جرادل رم /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء  .٦

 .       الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسة المبنى: 
 E415 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ١٤٦مساحة ( النوع: مدرج
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

  √ ١٤٦ م٢ .

طالب ١٠٨ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 بوابالنوافذ و األ

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

  √ .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ . ٥ مناسبةوجود إضاءة  ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة. ١٣
  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت. ١٤
  √ خل و مخارج الطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح مدا ١٥
  √ مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى).وجود  ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 خدمات و أبواب الطوارئ.األماكن المستویة و قرب ال
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ خدمات لكل قاعة (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 .% من المساحة األرضیة) ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .       الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
  E418لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج القوى الكھربیة و أجھزة قیاس و إختبارات الجھد العالى  النوع: معمل ھندسة
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١١٠ م٢ طالب. ٢٧=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ .٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب  ٤

 ت اإلنشائیةالتجھیزا

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

یا تجھیزات معامل تكنولوج
 التعلیم و الوسائط المتعددة

  √ .٥ كفایة و حداثة األجھزة  ٩

  √ المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة. ١٠

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧متطلبات األمن و السالمة  وجود ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
ة فى المرحل ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .كھربیة فى معمل الماكینات ال ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢ر / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون / جھاز بروجكتو ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 بواب للخارج.األبواب و المخارج: تفتح األ .٨
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 كلیة الھندسة المبنى: 
  E419لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج  النوع: معمل اإلتصاالت الكھربیة (أنالوج و دیجیتال)
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١١٠ م٢ .طالب ٢٧=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 لیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.إ

√  

  √ .٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب  ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق لعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض).توافر األحواض با ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

  √ .٥ كفایة و حداثة األجھزة  ٩

  √ المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة. ١٠

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦رات و المعامل مالئمة عدد العاملین بالمختب

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦نولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة / فى معمل تك ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 اسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة.التأثیث: بنشات / كر .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة.متطلبات مقاومة / وقایة  .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 كلیة الھندسة المبنى: 
  E420لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج و اإللیكترونیات الصناعیة و التحریك الكھربى  اآلالت الكھربیةالنوع: معمل 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١١٠ م٢ .طالب ٢٧=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المخصصة لكل طالب المساحة ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ .٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب  ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
ة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف كفاءة عمل شبك

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 دةالتعلیم و الوسائط المتعد

  √ .٥ كفایة و حداثة األجھزة  ٩

  √ المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة. ١٠

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥النظریة / الجامعیة األولى بالكلیات 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤: جھاز حاسب لكل أجھزة الحاسب اآللى .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢تلیفزیون /  /جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 كلیة الھندسة  المبنى:
  E421لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج النوع: معمل أنتینا و میكروویف 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 عابیةاإلستی

  √ ١١٠ م٢ .طالب ٢٧=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ .٣سب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب تنا ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

  √ .٥ كفایة و حداثة األجھزة  ٩

  √ المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة. ١٠

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢+ للتدریس 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة / فى  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
مل المعدات و فى مع ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 یات و النماذج / أرفف / سبورة.التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماو .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 ئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة.متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضو .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E426 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١نموذج () ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ فذ كافیة.توافر نوا ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠(درجة الحرارة المناسبة:  .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E428 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ ات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ.وجود عالم ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  اعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالق

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ الطوارئ. وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 واب الطوارئ.المستویة و قرب الخدمات و أب
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 الب./ ط ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رممتطلبات  .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E431 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢لتدریس بالمؤسسة كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات ا ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).أو داتا شو أو میكروفونبروجكتور تزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ القاعة. نظافة ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –: تتكون من درفتین متحركتین مواصفات األبواب .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
اء خراطیم لإلطف ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E434 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 اتالمؤشر م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ نوافذ.سھولة إستخدام ال ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ فر منضدة و كرسى للمحاضر.توا ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ تم توصیل كابل).القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة ی ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن  تخصیص أماكن جلوس المعاق على

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ عاملین خدمات فى كل طابق). (یوجد وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠ویة الجیدة: (مساحة النوافذ توفیر األضاءة و التھ .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E435 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١لطالب كفایة المساحة األرضیة ألعداد ا ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  ریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البص

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ للكھرباء (مولد كھربى).وجود مصدر دائم  ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥ت: تستوعب من إجمالى مساحات قاعات المحاضرا .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /ل اإلخالء / طفایات / جرادل رممتطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئو .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E443 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة ة النوع: قاع
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 نوافذ و األبوابال

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ جود إضاءة مناسبةو ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ ق الحركة و الرؤیة بوضوح.توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعا ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ رى لمتابعة المحاضرات.وجود مسئول إدا ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 رج.تفتح للخا –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E444 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

فىغیر مستو مستوفى  

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣ى األقل مخرج (باب) عل ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ ة مزودة بسبورة.القاع ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ ل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ.وجود خرائط داخ ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢ة األرضیة: المساح .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 المساحة األرضیة). % من ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 ھندسةكلیة ال المبنى:
  E504لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 النوع: قاعة رسم لطالب قسم الھندسة المعماریة  (مساحة ٧٠ م٢) (نموذج ١)
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٧٠ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

٢ 
كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس 

 .٢بالمؤسسة 
طالب ٨١  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  مالئمة ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب (مع لوحة للرسم). ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة  الالزمة للعملیة التعلیمیةبصریة القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و ال

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونیمكن تزویدھا ب
√  

١٤ 
القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل 

 كابل).
√  

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ رباء (مولد كھربى).وجود مصدر دائم للكھ ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦جود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة و ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥ستوعب من إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: ت .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /خالء / طفایات / جرادل رممتطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإل .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسة المبنى: 
  E505لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج زر النوع: معمل الطباعة و اللی
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ٧٢ م٢ .طالب ١٨=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

واد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار توافر األجھزة و الم
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ .٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب  ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
قالتقییم ال ینطب  

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

  √ .٥ كفایة و حداثة األجھزة  ٩

  √ المعلومات الدولیة.المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة  ١٠

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨ختبر مخرج لكل معمل / م ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

معمل اللغات فى معمل الحاسب اآللى أو  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
 طالب فى باقى ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢فنى / مساعد  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
 
 
 
 

 

 



     

 
Faculty of Engineering                                                                                                كلیة الھندسة        
Quality Assurance Unit                                                                                          وحدة ضمان الجودة
                 

60 

 

 كلیة الھندسة المبنى: 
 E510 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج  )٢م ٧٢(مساحة  مكتبھ الخاماتالنوع: 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

  √ ٧٢ م٢ .

طالب ٥٣ .٢ایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة كف ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ نوافذ). ٣توافر نوافذ كافیة ( ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ . ٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢
  √ لعملیة التعلیمیة.القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة ل ١٣
  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت. ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى).وجود  ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ وح.توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوض ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠اسبة: (درجة الحرارة المن .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .       الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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           ھندسةلیة الك المبنى:
 E513+ E517 لقاعة رقم:ا                                                                                                 

                           

 النوع: قاعة رسم لطالب قسم الھندسة المعماریة  (مساحة ٢١٥ م٢) (نموذج ١)
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٢١٥ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

٢ 
كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس 

 .٢بالمؤسسة 
طالب ٦٦  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ تخدام النوافذ.سھولة إس ٤

  √ .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ لوحة للرسم).توافر مقعد لكل طالب (مع  ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة  بصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالوسائل السمعیة و ال

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونیمكن تزویدھا ب
√  

١٤ 
لة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وص

 كابل).
√  

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
یص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على تخص

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). امل خدمات لكل قاعةوجود ع ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١٣
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .١٤
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .١٥
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .١٦
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .١٧
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .١٨

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسة المبنى: 
  E516لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج الھندسة المعماریة  تطبیقات الحاسب اآللى لقسمالنوع: معمل 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 بیةاإلستیعا

  √ ١١٠ م٢ .طالب ٥٥=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٢م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ .٣عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب تناسب  ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

قییم ال ینطبقالت توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧  

  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

  √ .٥ كفایة و حداثة األجھزة  ٩

  √ المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة. ١٠

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١رحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة / فى الم ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
المعدات و فى معمل  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 و النماذج / أرفف / سبورة. التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 ھندسةكلیة ال المبنى:
  E535لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 النوع: قاعة رسم لطالب قسم الھندسة المعماریة  (مساحة ٧٢ م٢) (نموذج ١)
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٣٤٠ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

٢ 
كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس 

 .٢بالمؤسسة 
طالب ٧٢  √  

 األبواب النوافذ و

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

  √ .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ ءة مناسبةوجود إضا ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب (مع لوحة للرسم). ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة  بصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالوسائل السمعیة و ال

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونیمكن تزویدھا ب
√  

١٤ 
القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل 

 كابل).
√  

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ تیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح.توافر الفراغات الالزمة التى ت ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.وجود  ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الحریق الة جیدة / جھاز إنذار ضدبح
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                                                                                                        ھندسةكلیة ال المبنى:
  E536لقاعة رقم:ا

 النوع: قاعة رسم لطالب قسم الھندسة المعماریة  (مساحة ٣٤٠ م٢) (نموذج ١)
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 ستیفاءدرجات اإل

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٣٤٠ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

٢ 
كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس 

 .٢بالمؤسسة 
طالب ٧٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

  √ .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب (مع لوحة للرسم). ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة  بصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالوسائل السمعیة و ال

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونیمكن تزویدھا ب
√  

١٤ 
حاجة یتم توصیل القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند ال

 كابل).
√  

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
اق على أطراف الممرات و الصفوف و على تخصیص أماكن جلوس المع

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ توفیر األضاءة  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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                                ھندسةكلیة ال المبنى:
  E635لقاعة رقم:ا

 النوع: قاعة رسم لطالب قسم الھندسة المعماریة  (مساحة ٣٤٠ م٢) (نموذج ١)
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٣٤٠ م٢ .١المساحة األرضیة ألعداد الطالب  كفایة ١

٢ 
كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس 

 .٢بالمؤسسة 
طالب ٧٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

  √ .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ إتجاھات أبواب الطوارئ. وجود عالمات تحدد ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب (مع لوحة للرسم). ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة  بصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالوسائل السمعیة و ال

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونیمكن تزویدھا ب
√  

١٤ 
القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل 

 كابل).
√  

  √ ل و مخارج الطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخ ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 دمات و أبواب الطوارئ.األماكن المستویة و قرب الخ
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ٬٥١ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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                                                                                              ھندسةكلیة ال المبنى:
  E636لقاعة رقم:ا

 النوع: قاعة رسم لطالب قسم الھندسة المعماریة  (مساحة ٣٤٠ م٢) (نموذج ١)
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٣٤٠ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

٢ 
إلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس كفایة الطاقة ا

 .٢بالمؤسسة 
طالب ٧٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

  √ .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤ناء إلقاء المحاضرات مالئمة درجة الحرارة أث ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب (مع لوحة للرسم). ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة  التعلیمیةبصریة الالزمة للعملیة القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و ال

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونیمكن تزویدھا ب
√  

١٤ 
القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل 

 كابل).
√  

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ ).وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦لحرائق بالقرب من القاعة وجود تجھیزات ضد ا ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /جرادل رم متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 ھندسةكلیة ال المبنى:
  E520لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 النوع: قاعة فصل دراسى قسم الھندسة المعماریة  (مساحة ١١٠ م٢) (نموذج ١)
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ١١٠ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

٢ 
كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس 

 .٢بالمؤسسة 
طالب ٨١  √  

 لنوافذ و األبوابا

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب (مع لوحة للرسم). ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة  بصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالوسائل السمعیة و ال

 ).كروفونبروجكتور أو داتا شو أو مییمكن تزویدھا ب
√  

١٤ 
القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل 

 كابل).
√  

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ ة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح.توافر الفراغات الالزم ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –ركتین مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متح .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .إنذار ضد الحریقالة جیدة / جھاز بح
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 ھندسةكلیة ال المبنى:
  E521لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 النوع: قاعة فصل دراسى قسم الھندسة المعماریة  (مساحة ١١٠ م٢) (نموذج ١)
 

 تالمؤشرا م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ١١٠ م٢ .١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

٢ 
كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس 

 .٢بالمؤسسة 
طالب ٧٠  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ نوافذ.سھولة إستخدام ال ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ سم).توافر مقعد لكل طالب (مع لوحة للر ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة  بصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالوسائل السمعیة و ال

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونیمكن تزویدھا ب
√  

١٤ 
ت و عند الحاجة یتم توصیل القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترن

 كابل).
√  

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ وجود مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى). ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على  تخصیص أماكن

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). ت لكل قاعةوجود عامل خدما ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠ر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ توفی .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 كلیة الھندسةالمبنى: 
 E604 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج ) ٢م ٥٤فصل دراسى (مساحة النوع: قاعة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
  √ ٥٤ م٢ .١ضیة ألعداد الطالب كفایة المساحة األر ١

طالب ٤٠ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ توافر نوافذ كافیة. ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ الطوارئ. وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ .٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢

١٣ 
(عند الحاجة یمكن  سمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیةالقاعة مزودة بالوسائل ال

 ).بروجكتور أو داتا شو أو میكروفونتزویدھا ب
 √ 

  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت (یوجد وصلة إنترنت و عند الحاجة یتم توصیل كابل). ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ د مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى).وجو ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على األماكن 

 المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 ن و السالمةاألم
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). وجود عامل خدمات لكل قاعة ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥عات المحاضرات: تستوعب من إجمالى مساحات قا .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رممتطلبات األمن و السالمة: خطة  .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 الھندسةكلیة  المبنى:
 E605 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )٢(نموذج  النوع: معمل حاسب آلى تخصصى لقسم ھندسة الحاسب
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ٧٢م٢ طالب. ٣٦=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٢ م٢ . ٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

٤ 
جھاز (أعلى من  ٢٤=  ٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب 

 أجھزة). ٩العدد المطلوب و ھو 
√  

 ائیةالتجھیزات اإلنش

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 لیم و الوسائط المتعددةالتع

  √ .٥ كفایة و حداثة األجھزة  ٩

  √ المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة. ١٠

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧ت األمن و السالمة وجود متطلبا ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥عیة األولى بالكلیات النظریة / الجام
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس / 

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢را رقمیة / داتا شو / تلیفزیون / جھاز بروجكتور / كامی ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 خارج.األبواب و المخارج: تفتح األبواب لل .٨
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 كلیة الھندسة المبنى: 
 E612 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج  )٢م ٧٢النوع: قاعة فصل دراسى (مساحة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

ر مستوفىغی مستوفى  

 المساحة األرضیة و السعة
١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

  √ ٧٢ م٢ .

طالب ٥٣ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ نوافذ). ٣توافر نوافذ كافیة ( ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢ یوجد عدد ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ . ٥ وجود إضاءة مناسبة ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ ضر.توافر منضدة و كرسى للمحا ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة. ١٣
  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت. ١٤
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج الطوارئ. ١٥
  √ مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى).وجود  ١٦

ھیزات ذوى اإلحتیاجات تج
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 األماكن المستویة و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦لقرب من القاعة وجود تجھیزات ضد الحرائق با ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). ٢٢

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 وع طالب الكلیة.% من مجم ٤٠ – ٣٥إجمالى مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /متطلبات األمن و السالمة: خطة إخالء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رم .٦

 .       الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 الھندسةكلیة  المبنى:
 E613 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )١(نموذج  )٢م ٧٢(مساحة  قاعھ فصل دراسىالنوع: 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 المساحة األرضیة و السعة
١كفایة المساحة األرضیة ألعداد الطالب  ١

  √ ٧٢ م٢ .

طالب ٥٣ .٢كفایة الطاقة اإلستیعابیة اإلجمالیة لقاعات التدریس بالمؤسسة  ٢  √  

 النوافذ و األبواب

  √ نوافذ). ٣نوافذ كافیة ( توافر ٣

  √ سھولة إستخدام النوافذ. ٤

 √  .٣مخرج (باب) على األقل  ٢یوجد عدد  ٥

  √ وجود عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ. ٦

 التجھیزات

  √ .٤مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  ٧

  √ .٤توافر التھویة الجیدة  ٨
  √ . ٥ سبةوجود إضاءة منا ٩

  √ توافر مقعد لكل طالب. ١٠

  √ توافر منضدة و كرسى للمحاضر. ١١
  √ القاعة مزودة بسبورة. ١٢
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعیة و البصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة. ١٣
  √ القاعة متصلة بشبكة اإلنترنت. ١٤
  √ و مخارج الطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل  ١٥
  √ مصدر دائم للكھرباء (مولد كھربى).وجود  ١٦

تجھیزات ذوى اإلحتیاجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التى تتیح للمعاق الحركة و الرؤیة بوضوح. ١٧

١٨ 
تخصیص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و الصفوف و على 

 ات و أبواب الطوارئ.األماكن المستویة و قرب الخدم
√  

 األمن و السالمة
  √ .٦وجود تجھیزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩
  √ نظافة القاعة. ٢٠

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. ٢١
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة (یوجد عاملین خدمات فى كل طابق). ٢٢

 
 .طالب ٥٠: ال تزید عن الطاقة اإلستیعابیة للمعامل .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس / 

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 یث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة.التأث .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 قاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة.متطلبات م .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 الھندسةكلیة  المبنى:
 E618 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )٢(نموذج النوع: معمل حاسب آلى تخصصى لقسم ھندسة الحاسب 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١١٠ م٢ طالب. ٥٠=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٢ م٢ . ٢كل طالبالمساحة المخصصة ل ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

٤ 
جھاز (أعلى من  ٢٥=  ٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب 

 جھاز). ١٤العدد المطلوب و ھو 
√  

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

امل تكنولوجیا تجھیزات مع
 التعلیم و الوسائط المتعددة

  √ .٥ كفایة و حداثة األجھزة  ٩

  √ المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة. ١٠

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ لة العما

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس / 

 .ماكینات الكھربیة فى معمل ال ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢از بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون / جھ ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 ج: تفتح األبواب للخارج.األبواب و المخار .٨
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 الھندسةكلیة  المبنى:
 E619 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )٢(نموذج  ICDLالنوع: معمل حاسب آلى إلختبارات 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 فاءدرجات اإلستی

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١١٠ م٢ طالب. ٥٠=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٢ م٢ . ٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

ار توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المش
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

٤ 
جھاز (أعلى من  ٣٣=  ٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب 

 جھاز). ١٤العدد المطلوب و ھو 
√  

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

  √ .٥ كفایة و حداثة األجھزة  ٩

  √ علومات الدولیة.المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة الم ١٠

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨ر مخرج لكل معمل / مختب ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

ل اللغات فى معمل الحاسب اآللى أو معم ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس / 

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠ؤسسات ، الم
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢ /مساعد فنى  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 كلیة الھندسة المبنى: 
  E620لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج  ICDLالنوع: معمل حاسب آلى إلختبارات 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١١٠ م٢ .طالب ٢٧=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٨١ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ .٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب  ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 الوسائط المتعددة التعلیم و

  √ .٥ كفایة و حداثة األجھزة  ٩

  √ المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة. ١٠

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧من و السالمة وجود متطلبات األ ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥ألولى بالكلیات النظریة / الجامعیة ا
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤زة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل أجھ .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢قمیة / داتا شو / تلیفزیون / جھاز بروجكتور / كامیرا ر ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 .األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج .٨
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 ھندسةكلیة ال المبنى:
  E621لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )٢(نموذج  )٢م ١١٠(مساحة  النوع: قاعة فصل دراسى 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

مستوفىغیر  مستوفى  

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١١٠ م٢ .طالب ٣٦=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 و المقررات الدراسیة.إلیھا فى المناھج 

√  

 √  .٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب  ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق عة المعمل ال تحتاج إلى أحواض).توافر األحواض بالعدد الكافى (طبی ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

  √ .٥ كفایة و حداثة األجھزة  ٩

  √ المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة. ١٠

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 / طالب. ٢م ١٬٥ – ١٬٢المساحة األرضیة:  .١
 % من مجموع طالب الكلیة. ٤٠ – ٣٥المحاضرات: تستوعب من  إجمالى مساحات قاعات .٢
 تفتح للخارج. –مواصفات األبواب: تتكون من درفتین متحركتین  .٣
 م).ھ٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( .٤
 % من المساحة األرضیة). ١٥ -١٠توفیر األضاءة و التھویة الجیدة: (مساحة النوافذ  .٥
خراطیم لإلطفاء  ال / مصدر للمیاه /ء / مسئول اإلخالء / طفایات / جرادل رممتطلبات األمن و السالمة: خطة إخال .٦

 .الة جیدة / جھاز إنذار ضد الحریقبح
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F003م:لقاعة رقا                                                                                               

 )٢(نموذج النوع: معمل میكانیكا الموائع 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ٧٤ م٢ .طالب ١٨=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 معدات و موادأجھزة و 
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

٤ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج  ٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب 

 إلى حاسب آلى).
 التقییم ال ینطبق

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 الوسائط المتعددةالتعلیم و 

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل 

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦ین بالمختبرات و المعامل مالئمة عدد العامل

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠تزید عن الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة.التأثیث:  .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 ة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة.متطلبات مقاوم .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F010 لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج  النوع: معمل میكانیكا التربة و األساسات
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ٤٠ م٢ .طالب ١٠=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢طالبالمساحة المخصصة لكل  ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

٤ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج  ٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب 

 إلى حاسب آلى).
قالتقییم ال ینطب  

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

امل تكنولوجیا تجھیزات مع
 التعلیم و الوسائط المتعددة

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل 

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن الطاقة  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١اء أو علم النفس /  أو اإلحص

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .لمعمل اللغات جھاز  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 یر الفنیة.من العمالة غ ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F011 لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج النوع: معمل ھندسة و إختبار المواد 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١٢٧ م٢ .طالب ٣٢=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ ٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
ل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف كفاءة عم
 صحى).

 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 لمتعددةالتعلیم و الوسائط ا

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل 

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦برات و المعامل مالئمة عدد العاملین بالمخت

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
  √ .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦كنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة / فى معمل ت ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 راسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة.التأثیث: بنشات / ك .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. متطلبات مقاومة / وقایة .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F012 عة رقم:لقاا                                                                                               

 )٢(نموذج النوع: معمل الخرسانة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ٨٦  م٢ .طالب ٢١=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 عدات و موادأجھزة و م
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

٤ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج  ٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب 

 إلى حاسب آلى).
 التقییم ال ینطبق

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 لوسائط المتعددةالتعلیم و ا

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل 

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦ن بالمختبرات و المعامل مالئمة عدد العاملی

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
  √ .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠زید عن الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال ت .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦ى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة / ف ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 نشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة.التأثیث: ب .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. متطلبات مقاومة .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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                       كلیة الھندسة  المبنى:                                                                                                         
  E017 لقاعة رقم:ا                                                                                                        

 )٣(نموذج  النوع: مكتبة
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 یعابیةاإلست

  √ ٢٢٠  م٢ مستفید. ١٤٦=  ١سعة المكتبة لعدد المستفیدین  ١

  √ ١٫٥ م٢ .٢ المساحة المخصصة للمستفید ٢

 التجھیزات

  √ توافر مناضد و مقاعد بعدد المستفیدین. ٣

  √ وجود أرفف و خزانات للكتب و الدوریات و الرسائل. ٤

  √ مستفید. ١٦٠=  مستفید ٢٠*٨=  ٣عدد أجھزة الحاسب الشخصى  ٥

 √  .٤عدد شاشات الفھرسة  ٦

 √  .٥عدد ماكینات التصویر المستخدمة بالفعل  ٧

 األمن و السالمة

  √ .٦متطلبات مقاومة / الوقایة من الحریق  ٨
  √ .٧مالئمة األبواب و المخارج  ٩

  √ عالمات إرشادیة تحدد اإلتجاه لمخرج الطوارئ. ١٠

 √  نارة للطوارئ بالممرات و المخارج.توافر شبكة إ ١١

  √ الستائر معاملة بمواد ضد اإلشتعال. ١٢

األوعیة المكتبة (الكتب و 
 المراجع و الدوریات)

  √ .٨عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب / مرجع  ١٣
  √ .٩عدد المراجع لكل تخصص  ١٤
 √  .٩عدد الدوریات العلمیة المتخصصة  ١٥

 ةخدمات إضافی

  √ خدمة البحث الورقى و اإللكترونى. ١٦
  √ ترتیب المراجع و الدوریات وفقا للفھرسة الفعالة. ١٧
  √ اإلتصال بشبكة اإلنترنت. ١٨
  √ الفھرسة األلكترونیة. ١٩

 العمالة

  √ مدیر المكتبة. ٢٠
  √ .١٠مساعدون فنیون  ٢١

  √ .١٠إداریون  ٢٢
  √ .١٠عمال خدمات فنیة  ٢٣

  √ .١٠عمال نظافة  ٢٤

 الثقة و اإلعتمادیة *
  √ وفاء المكتبة بوعودھا فى الوقت المحدد. ٢٥
  √ اإلعالم بوقت تأدیة الخدمة. ٢٦
  √ تأدیة الخدمة بطریقة صحیحة من أول مرة. ٢٧

 اإلستجابة *
  √ تقدیم خدمات فوریة للمستفدیین من خدمات المكتبة. ٢٨
  √ مة لموظفى المكتبة فى معاونة الزائرین.الرغبة الدائ ٢٩
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 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

خدمات ذوى اإلحتایاجات 
 الخاصة

 ذوى اإلعاقة البصریة:
 √  توافر الكتب المكتوبة بطریقة برایل أو طریقة جون. ٣٠

 √  ة بحروف كبیرة و بحبر غامق.توافر مطبوعات بصفحات كبیرة مكتوب ٣١

   ذوى اإلعاقة السمعیة:

٣٢ 
توافر الوسائل المرئیة و التى تعتنى بإستخدام الصور و المناظر و أفالم الفیدیو و 

 الصور الفوتوغرافیة أو البرامج المترجمة بلغة اإلشارة.
 √ 

 ذوى اإلعاقة الحركیة:
 √  توفیر اآلثاث الالزم. ٣٣

 √  تجھیزات خاصة. توفیر ٣٤

 √  توفیر مصاعد لذوى اإلحتیاجات الخاصة للتنقل بین أدوار المكتبة. ٣٥

فاعلیة المكتبة فى العملیة 
 التعلیمیة و البحثیة

  √ وجود سجالت للزائرین. ٣٦

  √ إستخدام المكتبة فى العملیة التعلیمیة و البحثیة. ٣٧
  √ .*ستفیدین منھ وقت عمل المكتبة یتناسب مع ظروف الم ٣٨

 
 .% من إجمالى المستفیدین (الطالب / الھیئة المعاونة / طالب الدراسات العلیا / أعضاء ھیئة التدریس) ٨سعة المكتبة: ال تقل عن .  ١
 . ٢م ١٬٥المساحة المخصصة / مستفید: ال تقل عن . ٢
 .طالب ٢٠أجھزة الحاسب اآللى: ال یقل عن جھاز لكل . ٣
 طالب. ٥٠رسة: ال تقل عن شاشة لكل شاشات الفھ. ٤
 ماكینة تصویر مستخدمة بالفعل. ٢ماكینات التصویر: ال یقل عن . ٥
طلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة لجمیع . مت٦

 الطوابق / مخارج الطوارئ بجمیع األدوار.
 : یجب أن تفتح األبواب للخارج / األبواب مكونة من درفتین متحركتین.بواب و المخارجمالئمة األ . ٧

یتم من خالل تحدید نسبة المتردیین على المكتبة من (طالب مرحلة البكالوریوس / طالب الدراسات العلیا / أعضاء ھیئة      
 ت.الباحثون من جھات خارجیة)، و تحدد النسبة من واقع السجال التدریس /

 . عدد النسخ من كل كتاب: ال یقل عن نسختین.٨
دوریات مختلفة فى كل  ٥مرجع لكل تخصص / و عدد ال یقل عن  ٥٠. عدد المراجع و الدوریات: ال یقل عدد المراجع عن ٩

 تخصص.
ة لدورات فنى تصویر / عامل غیر فنى لكل قاعتین / عمال ٢طالب / مشرف لكل قاعة /  ٣٠٠. العمالة: مساعد فنى لكل ١٠

 المیاه.
. یتم من خالل تحدید نسبة المترددین على المكتبة من (طالب مرحلة البكالوریوس / طالب الدراسات العلیا / أعضاء ھیئة ١١

 التدریس) و تحدد النسبة من واقع السجالت.
 * یتم قیاسھا من خالل المقابالت و نتائج إستطالع رأى المستفیدین.
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F107لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج ) ٢( الفیزیاءالنوع: معمل 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١٦٤م٢ .طالب ٤١=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢بالمساحة المخصصة لكل طال ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ .٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب  ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

  √ كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى. ٥

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

  √ توافر األحواض بالعدد الكافى. ٧

  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
خدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل المعمل مزود ب

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧سالمة وجود متطلبات األمن و ال ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
  √ .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الكلیات النظریة / الجامعیة األولى ب
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤سب اآللى: جھاز حاسب لكل أجھزة الحا .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢داتا شو / تلیفزیون / جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F114لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج النوع: معمل المساحة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

قة المساحة و الطا
 اإلستیعابیة

  √ ٤٠ م٢ .طالب ١٠=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 عمل بالموقع).إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة (ال

√  

٤ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج  ٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب 

 إلى حاسب آلى).
 التقییم ال ینطبق

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ ویة.كفاءة اإلضاءة و التھ ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
طبقالتقییم ال ین  

١٠ 
المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل 

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧جود متطلبات األمن و السالمة و ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
رحلة فى الم ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .الكھربیة  فى معمل الماكینات ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢كتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون / جھاز بروج ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 األبواب للخارج. األبواب و المخارج: تفتح .٨
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F118لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج  CNC machinesالنوع: معمل الماكینات المبرمجة 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 ستیفاءدرجات اإل

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ٥٠ م٢ .طالب ١٢=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

شار توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب الم
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ .٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب  ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق اض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج ألى أحواض).توافر األحو ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
دمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل المعمل مزود بخ

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧المة وجود متطلبات األمن و الس ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
  √ .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥لكلیات النظریة / الجامعیة األولى با
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤ب اآللى: جھاز حاسب لكل أجھزة الحاس .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢اتا شو / تلیفزیون / جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / د ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 المعامل و الورش الھندسیة مبنى: ال
  F013لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج ورشھ سباكھ المعادن النوع: 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

الطاقة المساحة و 
 اإلستیعابیة

  √ ٢٢٠ م٢ .طالب ٥٥=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 ة.إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسی

√  

  √ .٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب  ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق ألى أحواض). توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
جد إتصال كامل المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یو

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ معامل.نظافة ال ١٣
  √ .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢العلیا /  فى مرحلة الدراسات ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥سوب و فروعھ) ، جھاز لكل طالب (تخصص الح ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 ة لیزر.طابع ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 

  F014لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج ورشھ خراسانھ المعادن النوع: 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ٢٢٠ م٢ .طالب ٥٥=  ١بیة للمعامل الدراسیة للطالبالطاقة اإلستیعا ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ .٣لى مع أعداد الطالب تناسب عدد أجھزة الحاسب اآل ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج ألى أحواض). ٧
  √ .٤تأثیث ال ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل 

 بالمعمل عند اللزوم). بالمبنى و یمكن التوصیل
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
  √ .٨مختبر  /مخرج لكل معمل  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

أو معمل اللغات فى معمل الحاسب اآللى  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
اقى طالب فى ب ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢عد فنى / مسا ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 

  F004لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج ورشھ النجاره النوع: 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ٨٥ م٢ .طالب ٢٠=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ .٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب  ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج ألى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 الوسائط المتعددة التعلیم و

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل 

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦لین بالمختبرات و المعامل مالئمة عدد العام

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
  √ .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠تزید عن  الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. التأثیث: .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 مة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة.متطلبات مقاو .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F207لقاعة رقم:ا                                                                                               

  معمل تقییم المنتجات البترولیة و العملیات المشتركةالنوع: معمل الكیمیاء العضویة  و 
 )٢(نموذج 

 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١٦٤م٢ .طالب ٣٧=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

٤ 
معمل ال تحتاج (طبیعة ال ٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب 

 إلى حاسب آلى).
 التقییم ال ینطبق

 التجھیزات اإلنشائیة

  √ كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى. ٥

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

  √ توافر األحواض بالعدد الكافى. ٧

  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ جھزة كفایة و حداثة األ

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل 

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢مل + (مھندس مع ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
  √ .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤مخصصة للطالب: المساحة األرضیة ال .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦المتعددة /  فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 ر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة.التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاض .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة.متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق /  .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F208 لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج + معمل االھتزازات إلحتراق الداخلى النوع: معمل ا
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ٨٣ م٢ .طالب ٢٠=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 ات و موادأجھزة و معد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ ٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
بكة صرف كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ش

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

٩ 
ل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة (طبیعة المعم ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل 

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢+  للتدریس
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
  √ .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  فى ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
عمل المعدات و فى م ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 ویات و النماذج / أرفف / سبورة.التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیما .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 وئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة.متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ض .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F213لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج و الكیمیاء التحلیلیة و الفیزیائیة  النوع: معمل الكیمیاء الغیر العضویة
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١٤٠ م٢ .طالب ٣٥=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 عدات و موادأجھزة و م
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

٤ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج  ٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب 

 إلى حاسب آلى).
 التقییم ال ینطبق

 التجھیزات اإلنشائیة

  √ كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى. ٥

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة (مزود بدوالیب غازات مستوردة). ٦

  √ توافر األحواض بالعدد الكافى. ٧

  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

٩ 
النوع من أجھزة (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل 

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 الفنیة لكل طابق). من العمالة غیر ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .٩

فى المرحلة  ٢م ١ألولى بالكلیات العملیة / فى المرحلة الجامعیة ا ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .١٠
فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 

فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  
 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤كات الثقیلة / المحر

طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .١١
 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 

 فف / سبورة.التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أر .١٢
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .١٣

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .١٤

 اطیم مطاطیة.متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خر .١٥

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .١٦
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F214لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج  مشاریع المھارات التقنیة الھندسیة النوع: معمل
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١١٠ م٢ .طالب ٤١=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

یة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار توافر األجھزة و المواد المعمل
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

٤ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج  ٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب 

 إلى حاسب آلى).
 التقییم ال ینطبق

 التجھیزات اإلنشائیة

  √ كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى. ٥

  √ ضاءة و التھویة (مزود بدوالیب غازات مستوردة).كفاءة اإل ٦

  √ توافر األحواض بالعدد الكافى. ٧

  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
√  

١٠ 
بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل المعمل مزود 

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧لسالمة وجود متطلبات األمن و ا ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
  √ .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥بالكلیات النظریة / الجامعیة األولى 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤اسب اآللى: جھاز حاسب لكل أجھزة الح .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢داتا شو / تلیفزیون /  جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 العامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F217لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج  النوع: معمل الكیمیاء العامة
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

و الطاقة  المساحة
 اإلستیعابیة

  √ ١٩٠ م٢ .طالب ٤٤=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 اسیة.إلیھا فى المناھج و المقررات الدر

√  

٤ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج  ٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب 

 إلى حاسب آلى).
 التقییم ال ینطبق

 التجھیزات اإلنشائیة

  √ كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى. ٥

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة (مزود بدوالیب غازات مستوردة). ٦

  √ لكافى.توافر األحواض بالعدد ا ٧

  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل 

 ى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).بالمبن
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
  √ .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

مل الحاسب اآللى أو معمل اللغات فى مع ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥لكل طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١نى مختبر / ف ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F218لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج  النوع: معمل الدوائر الكھربیة و الرقمیة و القیاسات الكھربیة و اإللیكترونیات 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 ستیعابیةاإل

  √ ١٧٦ م٢ .طالب ٤٤=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ .٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب  ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج إلى شبكة صرف 

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق ض).توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج ألى أحوا ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
كامل المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال 

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢ فى مرحلة الدراسات العلیا / ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥عھ) ، جھاز لكل طالب (تخصص الحسوب و فرو ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١لفنیین: ا .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F307لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج النوع: معمل مشاریع تخرج البتروكیماویات 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١٦٤ م٢ .طالب ٤١=  ١ابیة للمعامل الدراسیة للطالبالطاقة اإلستیع ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ .٣لى مع أعداد الطالب تناسب عدد أجھزة الحاسب اآل ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

  √ كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى. ٥

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة (مزود بدوالیب غازات مستوردة). ٦

  √ توافر األحواض بالعدد الكافى. ٧

  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ حداثة األجھزة  كفایة و

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل 

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
  √ .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤ألرضیة المخصصة للطالب: المساحة ا .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦و الوسائط المتعددة / فى معمل تكنولوجیا التعلیم  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 دة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة.التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منض .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 ت حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة.متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایا .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F308القاعة رقم:                                                                                               

 )٢(نموذج  وع: معمل اإلھتزازات و میكانیكا اآلالتالن
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ٨٢ م٢ .طالب ٢٠=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 معدات و مواد أجھزة و
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ .٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب  ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

٥ 
إلى شبكة صرف  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى (طبیعة المعمل ال تحتاج

 صحى).
 التقییم ال ینطبق

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

 التقییم ال ینطبق توافر األحواض بالعدد الكافى (طبیعة المعمل ال تحتاج ألى أحواض). ٧
  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

٩ 
المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  (طبیعة ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل 

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢لتدریس + ل
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
  √ .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة.التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ  .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 یة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة.متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوت .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F313لقاعة رقم:ا                                                                                               

 الدینامیكا الحراریة و إنتقال الحرارة و معمل معالجة المیاه النوع: معمل إنتقال الحرارة و

 )٢(نموذج 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١٤٠ م٢ .طالب ٣٥=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢البالمساحة المخصصة لكل ط ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ .٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب  ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

  √ كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى. ٥

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

  √ توافر األحواض بالعدد الكافى. ٧

  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل  المعمل مزود

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧السالمة وجود متطلبات األمن و  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
  √ .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .١
فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .٢

فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥بالكلیات النظریة /  الجامعیة األولى
فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  

 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 
طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤حاسب اآللى: جھاز حاسب لكل أجھزة ال .٣

 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 
 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .٤
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢داتا شو / تلیفزیون /  /جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة  ٢أجھزة العرض:  .٥

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .٦

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .٧

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .٨
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F315لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج  البتروكیماویات النوع: معمل قیاسات و أبحاث
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

مستوفى غیر مستوفى  

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ٤٠ م٢ .طالب ١٠=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 و المقررات الدراسیة.إلیھا فى المناھج 

√  

  √ .٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب  ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

  √ كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى. ٥

  √ كفاءة اإلضاءة و التھویة. ٦

  √ توافر األحواض بالعدد الكافى. ٧

  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 وسائط المتعددةالتعلیم و ال

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
المعمل مزود بخدمة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل 

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦بالمختبرات و المعامل  مالئمة عدد العاملین

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠ید عن الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تز .٩

فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .١٠
فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥الجامعیة األولى بالكلیات النظریة / 

فى معمل المعدات و  ٢م ٦معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  فى ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  
 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 

طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤أجھزة الحاسب اآللى: جھاز حاسب لكل  .١١
 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 

 شات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة.التأثیث: بن .١٢
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / تلیفزیون /  ٢أجھزة العرض:  .١٣

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .١٤

 وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. /متطلبات مقاومة  .١٥

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .١٦
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 المعامل و الورش الھندسیة المبنى: 
  F317لقاعة رقم:ا                                                                                               

 )٢(نموذج ) ١( الفیزیاءالنوع: معمل 
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 
 اإلستیعابیة

  √ ١٩٠ م٢ .طالب ٤٧=  ١الطاقة اإلستیعابیة للمعامل الدراسیة للطالب ١

  √ ٤ م٢ .٢المساحة المخصصة لكل طالب ٢

 أجھزة و معدات و مواد
٣ 

توافر األجھزة و المواد المعملیة الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار 
 إلیھا فى المناھج و المقررات الدراسیة.

√  

  √ .٣تناسب عدد أجھزة الحاسب اآللى مع أعداد الطالب  ٤

 التجھیزات اإلنشائیة

  √ كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى. ٥

  √ اإلضاءة و التھویة. كفاءة ٦

  √ توافر األحواض بالعدد الكافى. ٧

  √ .٤التأثیث  ٨

تجھیزات معامل تكنولوجیا 
 التعلیم و الوسائط المتعددة

٩ 
(طبیعة المعمل ال تحتاج إلى ھذا النوع من أجھزة  ٥ كفایة و حداثة األجھزة 

 العرض).
 التقییم ال ینطبق

١٠ 
ل بشبكة المعلومات الدولیة (یوجد إتصال كامل المعمل مزود بخدمة اإلتصا

 بالمبنى و یمكن التوصیل بالمعمل عند اللزوم).
√  

١١ 
معیدین  ٢(مھندس معمل +  ٦مالئمة عدد العاملین بالمختبرات و المعامل 

 من العمالة غیر الفنیة لكل طابق). ٢للتدریس + 
√  

  √ .٧وجود متطلبات األمن و السالمة  ١٢ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ نظافة المعامل. ١٣
 √  .٨مخرج لكل معمل / مختبر  ٢وجود  ١٤

 
 .طالب ٥٠الطاقة اإلستیعابیة للمعامل: ال تزید عن  .٩

فى المرحلة  ٢م ١فى المرحلة الجامعیة األولى بالكلیات العملیة /  ٢م ٤المساحة األرضیة المخصصة للطالب:  .١٠
فى معمل الحاسب اآللى أو معمل اللغات  ٢م ٢فى مرحلة الدراسات العلیا /  ٢م ٥ظریة / الجامعیة األولى بالكلیات الن

فى معمل المعدات و  ٢م ٦فى معمل تكنولوجیا التعلیم و الوسائط المتعددة /  ٢م ١أو اإلحصاء أو علم النفس /  
 .فى معمل الماكینات الكھربیة  ٢م ٤المحركات الثقیلة / 

طالب فى باقى  ٢٥طالب (تخصص الحسوب و فروعھ) ، جھاز لكل  ٤ھاز حاسب لكل أجھزة الحاسب اآللى: ج .١١
 .جھاز لمعمل اللغات  ٢٠المؤسسات ، 

 التأثیث: بنشات / كراسى للطالب / منضدة المحاضر / دوالیب حفظ الكیماویات و النماذج / أرفف / سبورة. .١٢
 طابعة لیزر. ٢شاشة عرض /  ٢لیفزیون / جھاز بروجكتور / كامیرا رقمیة / داتا شو / ت ٢أجھزة العرض:  .١٣

 من العمالة غیر الفنیة. ٢مساعد فنى /  ١فنى مختبر /  ١الفنیین:  .١٤

 متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة. .١٥

 األبواب و المخارج: تفتح األبواب للخارج. .١٦
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 كلیلت النظریةالالمبنى: 
  D009-D015لقاعة رقم:ا                                                                                                   

 
 )٤(نموذج  عیادة طبیةالنوع: 

 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

  √ م٢٢٤٠ .١ئمةمساحة مال ١ المساحة الكلیة

 مكونات العیادة

  √ غرفة كشف. ٢

  √ غرفة طوارئ. ٣

  √ غرفة إنتظار. ٤

  √ حمام بھ تجھیزات لذوى اإلحتیاجات الخاصة. ٥

 التجھیزات

  √ سریر للكشف. ٦
  √ صیدلیة بھا متطلبات اإلسعافات األولیة. ٧

  √ .٢وجود تجھیزات إنشائیة لذوى اإلحتیاجات الخاصة  ٨

  √ .٣سیارة إسعاف ٩
 

 األمن و السالمة
  √ .٤متطلبات مقاومة / الوقایة من الحریق  ١٠
  √ .٥مالئمة األبواب و المخارج  ١١
  √ عالمات إرشادیة تحدد اإلتجاه لمخرج الطوارئ. ١٢

 العاملون
  √ .٦األطباء  ١٣
  √ .٧الممرضون  ١٤

 
 .٢م ٦٠المساحة: ال تقل عن  .١
 .سم ١٠٠ – ٨٥ذوى اإلحتیاجات الخاصة: وجود منحدرات للصعود و الھبوط / وجود درابزین ارتفاعھ من متطلبات  .٢
 .تتوافر فى الوحدات الصحیة على مستوى الجامعة / األكادیمیة / المعاھد الخاصة .٣
م مطاطیة قریبة من متطلبات مقاومة / وقایة من الحریق: طفایات حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطی .٤

 العیادة.

 األبواب و المخارج: تتكون من درفتین / تفتح للخارج. .٥
 طالب. ٣٠٠٠األطباء: طبیب أو طبیبة لكل  .٦

 الممرضات: ممرض أو ممرضة لكل عیادة طبیة. .٧
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 كلیة الھندسة                        المبنى: 
 E002-E104-E202-E302-E402-E502-E602: بةدورات میاه للطل

 E001-E105-E205-E303-E403-E503-E603 للطالبات:دورات میاه 

 

 )٥(نموذج  النوع: دورات المیاه
 

 المؤشرات م مجاالت التقییم
 درجات اإلستیفاء

 غیر مستوفى مستوفى

 اإلتاحة
  √ .١ كفایة دورات المیاه ١

  √ .وجود دورات میاه خاصة بالطلبة و أخرى للطالبات ٢

اصفات اإلنشائیة و المو
 التجھیزات

  √ .٢مالئمة التھویة  ٣

  √ كفایة اإلضاءة. ٤

  √ سھولة فتح الشبابیك. ٥

  √ .٣توافر أحواض لغسیل األیدى  ٦

  √ توافر مرایا. ٧

  √ األرضیات من بالط غیر أملس. ٨
  √ وجود وسائل للتخلص من النفایات بشكل صحى. ٩

  √ نقیة.توفر مصدر میاه  ١٠
  √ سالمة شبكة الصرف الصحى. ١١

  √ .٤مساحة مالئمة لكل مستخدم  ١٢ المساحة

التجھیزات الخاصة بذوى 
 اإلحتیاجات الخاصة

  √ .٥ وجود دورات میاه خاصة  ١٣

  √ .٦مالئمة األبواب  ١٤

  √ وجود مساحة داخل و خارج الحمام لمساعدة المعاق على الحركة. ١٥
  √ .توفر عامل أو عاملة لكل دورة میاه ١٦ العمالة 

 األمن و السالمة
  √ النظافة. ١٧
  √ .٧توافر مصدر قریب مجھز بمتطلبات مكافحة / وقایة من الحریق  ١٨

 
 .طالب أو طالبة ٤٠عدد دورات المیاه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 .% من مساحة األرضیات  ١٥ -١٠التھویة: مساحة الشبابیك تمثل  .٢
 .األیدى: حوض مقابل كل مرحاض أحواض .٣
 لكل مستخدم. ٢م ٢٫٢المساحة األرضیة: ال تقل عن  .٤
دوریات المیاه الخاصة بذوى اإلحتیاجات الخاصة: مرحاض أفرنجى / األحواض و أدوات التحكم مثبتة على الحائط و ال یقل  .٥

 على الحركة من و إلى المرحاض.سم) لمساندة المستخدم  ١٠٠ – ٨٥سم / یوجد درابزین ( ١٣٧إلى  ٧٦إرتفاعھا من 

 سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المیاه الخاصة بالمعاقین تفتح للخارج / ال یقل عرض الباب عن  .٦
 طفایة حریق / معدات إنذار صوتیة و ضوئیة / وجود شبكة خراطیم مطاطیة قریبة من دورات المیاه. .٧

                                                                                                               
 

                                                                                                                       


