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 عميد الكليةكلمة 

 

نظرا لما تمثله المباني الجامعية من قاعات محاضرات وقاعات دروس ومعامل ومدرجات ومرافق      

من أهمية قصوى للعملية التعليمية فقد اهتمت كلية العلوم المالية واإلدارية جامعة فاروس وتسهيالت 

 بمراعاة دقيقة للمعايير الوصفية الموضوعة دقيقة من قبل الهيئة القومية لضمات الجودة واالعتماد

NORMS اوز الحد لتوفير أقصى درجات السالمة واألمان لتلك الموارد المادية، وذلك بصورة تفي وتتج

 .األدنى من الشروط الواجب توافرها

 

 

 

                                                                                                

 عميد الكلية                                                                                              

  طه طارقأ.د/ 
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 لجنة اإلعداد

 ا.د. طارق طه عميد الكلية

 ا.د. محمد محروس وكيل الكليه

 د. محمد حماد مدير وحدة ضمان الجودة

 د.رودينه عبد السالم وحدة ضمان الجودة نائب مدير

 فيد. وائل مصط منسق المعيار

 ا.امنيه محرم مساعد منسق المعيار

 

  
 فريق المراجعة

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب والمشرف على مركز  حسين فناكىأ.د/ نورهان 

 ضمان الجودة

 مدير مركز ضمان الجودة د/ احمد محمد عالمأ.م.

 منسق مركز ضمان الجودة فايقة ابراهيم د/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3  

 

 فاروس جامعةرسالة  و رؤية

 

 

 

 رؤية الجامعة :

أبيرز الجامعيات فيي المنطقية وعليي المسيتوى تطمح جامعة فاروس فيي أن تويون واحيدة مين 

الدولى لتلبي إحتياجات المجتمع وتواكب التطور التونولوجي المستمر، وتنمي قدرات طالبهيا 

 .التعليمية والمهنية والبحثية والقيادية

 

 

 رسالة الجامعة:

تهدف جامعة فاروس إلى توفير فرص تعليمية ذات مستوى متميز تساعد الطالب عليى تنمييه 

وتطويرمهييياراتهم ومعيييارفهم وتمويييين  ريجيهيييا ميييين  دمييية مجتمعيييياتهم وتطيييوير إنتاجييييية 

 مؤسساتهم من  الل تحقيق التوامل بين القدرات التعليمية والبحثية والتطبيقية.
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 جامعة فاروس -   العلوم المالية و االدارية      يةكلرسالة  و رؤية

 

 

 

 : كليةرؤية ال

جامعة فاروس كمؤسسية تعليميية وبحثيية الوصيول اليي مركيز علميي  -المالية واالداريةتتطلع كلية العلوم  

متقييدم يعمييل علييى التطييوير المسييتمر فييي مجاالييت األعمييال المتعييددة بمحتلييو مسييتوياتها المحلييية واإلقليمييية 

 والدولية.

 

 

 

 : كليةال رسالة

ة بحثية تقدم لطالبها التعليم والتعلمالمتميز جامعة فاروس مؤسسة تعليمي -تعد كلية العلوم المالية واالدارية 

في مجاالت األعمال التي تمون  ريجيها من التطوير المستمر لمعارفهم و براتهم ومهاراتهم و دمة 

 .المجتمع من  الل التعاون والتوامل بين الجهود التعليمية والبحثية والمجتمعية
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 *(داريهالماليه و اإلكليه العلوم )التسهيالت المادية ب 

 

 

 ( قاعات المحاضرات 1نموذج :) 
 ( المعامل 2نموذج :) 
 ( المكتبـــــة3نموذج :) 
 ( العيادة الطبية4نموذج :) 
 ( دورات المياه5نموذج :) 
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 قاعات المحاضرات
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 : كليه العلوم الماليه واإلداريهالمبنى النظرى            2م 35النوع:  فصل دراسى (1نموذج )         
 443Dالقاعه رقم:                                 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1األرضية ألعداد الطالبكفاية المساحة  1 المساحة األرضية والسعة

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصــأ أمــاكو جلــوا المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن
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 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه          2م 35النوع:  فصل دراسى (1نموذج )         
  435Dالقاعه رقم:                                 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
    √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ أبواب الطوارئ  وجود عالمات تحدد إتجاهات 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصــأ أمــاكو جلــوا المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن
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 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه          2م 35النوع:  فصل دراسى (1نموذج )         
  431Dالقاعه رقم:                                 

 
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات  6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصــأ أمــاكو جلــوا المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن
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 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه           2م 70النوع:  فصل دراسى (1نموذج )         
  421Dالقاعه رقم:                                 

 
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات  6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصأ أماكو جلـوا المعـاق علـي أطـرال الممـرات والصـفول وعلـي األمـاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن
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 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه           2م 53النوع:  فصل دراسى (1نموذج )         
  419Dالقاعه رقم:                                 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات  6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ .وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ  15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصــأ أمــاكو جلــوا المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن



  
 

12  

 

 

 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه           2م 53النوع:  فصل دراسى (1نموذج )         
  418Dالقاعه رقم:                                 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2 كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة 2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات  6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصــأ أمــاكو جلــوا المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن
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 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه           2م 70النوع:  فصل دراسى (1نموذج )         
  420Dالقاعه رقم:                                 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات  6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ .وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ  15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصــأ أمــاكو جلــوا المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن
 



  
 

14  

 

 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه           2م 35النوع:  فصل دراسى (1نموذج )         
  426Dالقاعه رقم:                                 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات  6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصــأ أمــاكو جلــوا المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن
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 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه           2م 35النوع:  فصل دراسى (1نموذج )         
  430Dالقاعه رقم:                                 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات  6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ .وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ  15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصــأ أمــاكو جلــوا المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن
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 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه           2م 35النوع:  فصل دراسى (1نموذج )         
  434Dالقاعه رقم:                                 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات  6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصــأ أمــاكو جلــوا المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن
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 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه           2م 35النوع:  فصل دراسى (1نموذج )         
  442Dالقاعه رقم:                                 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات  6
 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصــأ أمــاكو جلــوا المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن



  
 

18  

 

 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه           2م 35النوع:  فصل دراسى (1نموذج )         
  528Dالقاعه رقم:                                 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات  6
 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصــأ أمــاكو جلــوا المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

   / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن
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 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه           2م 35النوع:  فصل دراسى (1نموذج )         
  532Dالقاعه رقم:                                 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات  6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصــأ أمــاكو جلــوا المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن
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 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه     2م 107النوع:  قاعه محاضرات (1نموذج )         
  D415القاعه رقم:                                 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات  6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصــأ أمــاكو جلــوا المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن



  
 

21  

 

 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه     2م 107النوع:  قاعه محاضرات (1نموذج )         
  D414 القاعه رقم:                                 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات  6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصــأ أمــاكو جلــوا المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن
 



  
 

22  

 

 

 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه     2م 107النوع:  قاعه محاضرات (1نموذج )         
  D 121القاعه رقم:                                  

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات  6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ .وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ  15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصــأ أمــاكو جلــوا المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن
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 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه     2م 107النوع:  قاعه محاضرات (1نموذج )         
  D113القاعه رقم:                                 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات  6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17
تخصــأ أمــاكو جلــوا المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكو  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مو القاعة 19 األمو والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 مو مجموع طالب الكلية. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتيو  قطعتيو. مواصفات األبواب: تتكون مو 3
 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مو المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمو والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 ذار ضد الحريق(.جهاز إن
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 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه                2م110معمل  النوع:  (2نموذج )
  D114القاعه رقم:                                 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  تــــوافر 3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6
  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10
  √ . 6مالءمة عدد العامليو بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمو والسالمة 12 العمالة

 األمو والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13
 √  .8 وجود مخرجيو لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عو .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 20المؤسسات ، 

 والنماذج/ أرفف / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .4

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 مو العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية مو الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه                2م110النوع:  معمل  (2نموذج )         
  D116القاعه رقم:                                 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 االستيفاءدرجات 

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 والمقررات الدراسية. المشار إليها في المناهج
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6
  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10
  √ . 6مالءمة عدد العامليو بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمو والسالمة 12 العمالة

 األمو والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13
 √  .8 لكل معمل/مختبر وجود مخرجيو 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عو .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء الحاسب في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

قي طالبا فى با 25جهاز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 20المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .4

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 مو العمالة غير الفنية. 2عد فني / مسا 1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية مو الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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 و الترجمهاللغت المبنى النظرى: كليه            2م110لغه    النوع:  معمل(2نموذج )         
  D117القاعه رقم:                                 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 وموادأجهزة ومعدات 
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6
  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10
  √ . 6مالءمة عدد العامليو بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمو والسالمة 12 العمالة

 األمو والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13
 √  .8 وجود مخرجيو لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عو .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 20المؤسسات ، 

 والنماذج/ أرفف / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .4

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 مو العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية مو الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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 كليه اللغت و الترجمهالمبنى النظرى:            2م110لغه   النوع:  معمل(2نموذج )         
  123Dالقاعه رقم:                                  

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 الدراسية.المشار إليها في المناهج والمقررات 
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6
  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 المتعددةوالوسائط 

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10
  √ . 6مالءمة عدد العامليو بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمو والسالمة 12 العمالة

 األمو والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13
 √  .8 معمل/مختبروجود مخرجيو لكل  14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عو .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
أو معمل اللغات أواإلحصاء الحاسب اآللي في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 20ؤسسات ، الم

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .4

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 مو العمالة غير الفنية. 2/  مساعد فني 1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية مو الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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 الترجمهكليه اللغت و المبنى النظرى:            2م110لغه   النوع:  معمل(2نموذج )         
  214Dالقاعه رقم:                                  

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 وموادأجهزة ومعدات 
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6
  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10
  √ . 6مالءمة عدد العامليو بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمو والسالمة 12 العمالة

 األمو والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13
 √  .8 وجود مخرجيو لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عو .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 20المؤسسات ، 

 والنماذج/ أرفف / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .4

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 مو العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية مو الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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 كليه اللغت و الترجمهالمبنى النظرى:            2م110لغه   النوع:  معمل(2نموذج )         
  216Dالقاعه رقم:                                  

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 الدراسية.المشار إليها في المناهج والمقررات 
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6
  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 المتعددةوالوسائط 

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10
  √ . 6مالءمة عدد العامليو بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمو والسالمة 12 العمالة

 األمو والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13
 √  .8 معمل/مختبروجود مخرجيو لكل  14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عو .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
أو معمل اللغات أواإلحصاء الحاسب اآللي في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 20ؤسسات ، الم

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .4

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 مو العمالة غير الفنية. 2/  مساعد فني 1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية مو الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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 المبنى النظرى: كليه هندسه           2م110  آلىالنوع:  معمل حاسب (2) نموذج         
  E117القاعه رقم:                                  

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6
  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10
  √ . 6مالءمة عدد العامليو بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمو والسالمة 12 العمالة

 األمو والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13
 √  .8 وجود مخرجيو لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عو .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 20المؤسسات ، 

 والنماذج/ أرفف / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .4

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 مو العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية مو الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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 المبنى النظرى: كليه هندسه           2م110  آلىالنوع:  معمل حاسب (2وذج )نم
 E119القاعه رقم:                                  

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 مستوفيغير  مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6
  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10
  √ . 6مالءمة عدد العامليو بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمو والسالمة 12 العمالة

 األمو والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13
 √  .8 وجود مخرجيو لكل معمل/مختبر 14

 

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عو .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
أواإلحصاء الحاسب اآللي أو معمل اللغات في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 ا لمعمل اللغات.جهاز  20المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .4

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 غير الفنية. مو العمالة 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية مو الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المبنى النظرى: كليه هندسه           2م110  آلىالنوع:  معمل حاسب (2وذج )نم
 E218القاعه رقم:                                  

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  تــــوافر 3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6
  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10
  √ . 6مالءمة عدد العامليو بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمو والسالمة 12 العمالة

 األمو والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13
 √  .8 وجود مخرجيو لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عو .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 20المؤسسات ، 

 والنماذج/ أرفف / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .4

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 مو العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية مو الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المبنى النظرى: كليه هندسه           2م110  آلىالنوع:  معمل حاسب (2وذج )نم
 E619القاعه رقم:                                  

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 مستوفيغير  مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6
  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10
  √ . 6مالءمة عدد العامليو بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمو والسالمة 12 العمالة

 األمو والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13
 √  .8 وجود مخرجيو لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عو .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
أواإلحصاء الحاسب اآللي أو معمل اللغات في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 ا لمعمل اللغات.جهاز  20المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .4

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 غير الفنية. مو العمالة 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية مو الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المبنى النظرى: كليه هندسه           2م110  آلىالنوع:  معمل حاسب (2وذج )نم
 E620القاعه رقم:                                  

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  تــــوافر 3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6
  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10
  √ . 6مالءمة عدد العامليو بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمو والسالمة 12 العمالة

 األمو والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13
 √  .8 وجود مخرجيو لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عو .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 20المؤسسات ، 

 والنماذج/ أرفف / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .4

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 مو العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية مو الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المبنى النظرى: كليه العلوم الماليه واإلداريه                      المكتبـــــة النوع:(:3نموذج )
 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوٍل  مستوفى 
المساحة والطاقة 

 االستعابية
  √ .1سعة المكتبة لعدد الطالب  1
  √  2المساحة المخصصة للمستفيد  2

 
 التجهيزات

 

  √ توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيديو. 3
  √ وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4
  √  3ى. شخصالحاسب الأجهزة عدد  5
  √ .4عدد شاشات الفهرسة 6
  √ .5عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل  7

 
 

 األمو والسالمـة

  √ .6 متطلبات مقاومة/ الوقاية مو الحريق 8
  √ .7مالءمة األبواب والمخارج  9
  √ .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10
  √ .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11
  √ الستائر معاملة بمواد ضـد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

  √ .8عدد النسخ المتوافرة مو كل كتاب/ مرجع  13
  √ .9عدد المراجع لكل تخصأ  14
  √ .9عدد الدوريات العلمية المتخصصة  15

 
 خدمات اضافية 

  √ خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16
  √ ترتيب المراجع والدوريات, وفقًا للفهرسة الفعالة.  17
  √ االتصال بشبكة اإلنترنت. 18
  √ الفهرسة اإللكترونية.  19

 
 

 العمالة 

  √ مدير مكتبة. 20
  √ .10مساعدون  فنيون  21
  √ .10إداريون  22
  √ .10عمال خدمات فنية  23
  √ 11عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية *

  √ وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد . 25
  √ اإلعالم بوقت تأدية الخدمة . 26
  √ تأدية الخدمة بطريقة صحيحة مو أول مرة . 27

  √ تقديم خدمات فورية للمستفيديو مو خدمات المكتبة. 28 االستجابة*
  √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائريو. 29
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 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستولٍ  مستوفى
خدمات ذوي االحتياجات 

 الخاصة
 ذوو اإلعاقة البصرية

 √  توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  30

 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحرول كبيرة  31
 و بحبر غامق.

 √ 

 ذوو اإلعاقة السمعية:
توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر  32

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة 
 اإلشارة.

 √ 

 ذوو اإلعاقة الحركية:
 √  األثاث الالزم. توافر 33

 √  توافر تجهيزات خاصة. 34

 √  توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بيو أدوار المكتبة. 35

فاعلية المكتبة في العملية 
 التعليمية والبحثية

  √ وجود سجالت للزائريو. 36
  √ استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.  37
  √ عمل المكتبة يتناسب مع ظرول المستقيديو منه*.وقت  38

مو إجمالي المستفيديو )الطالب / الهيئة المعاونة / طالب الدراسات العليا /أعضاء هيئة  % 8سعة المكتبة : ال تقل عو  .1
 التدريس(. 

 .2م1.5عو المساحة المخصصة / مستفيد: ال تقل  .2

 طالبًا. 20ال تقل عو جهاز لكل  أجهزة الحاسب اآللي: .3

 طالبًا. 50ال تقل عو شاشة لكل  شاشات الفهرسة : .4

 آلة تصوير مستخدمة بالفعل. 2ال تقل عو ماكينات التصوير :  .5

حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع  مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية مو الحريق:  .6
 وارئ بجميع األدوار.الطوابق / مخارج الط

 مكونة مو جزأيو متحركيو./ األبواب يجب أن تفتح  األبواب للخارجمالءمة األبواب والمخارج:  .7

يتم مو خالل تحديد نسبة المتردديو علي المكتبة مو )طالب مرحلة البكالوريوا/ طالب الدراسات العليا / أعضاء هيئة  
    النسبة مو واقع السجالت.  التدريس / الباحثيو مو جهات خارجية(، وتحدد 

 عدد النسخ مو كل كتاب: ال يقل عو نسختيو. .8

ال يقل عو  خمـس دوريـات مختلفـة فـي وعدد  مرجعًا لكل تخصأ/  50ال يقل عدد المراجع عو  عدد المراجع والدوريات: .9
 كل تخصأ.

ني لكل قاعتيو/ عمالة لدورات فني تصوير / عامل غير ف 2طالب / مشرل لكل قاعة /  300العمالة : مساعد فني لكل  .10
 المياه.
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يتم مو خالل تحديد نسبة المتردديو علي المكتبة مو )طالب مرحلة البكالوريوا/ طالب الدراسات العليا/ أعضاء هيئة  .11
 التدريس( وتحدد النسبة مو واقع السجالت .

 *يتم قياسها مو خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيديو.  
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 العياده الطبيه 
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 (: العيادة الطبية4نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستولٍ  مستولٍ 
  √  1مساحة مالئمة 1 المساحة الكلية 

 
 

 مكونات العيادة  

  √ غرفة كشف.  2
  √ غرفة طوارئ. 3
  √ غرفة انتظار. 4
  √ حمام به تجهيزات لذوي االحتياجات الخاصة.  5

 
 

 التجهيزات

  √ سرير للكشف. 6
  √ صيدلية بها متطلبات اإلسعافات األولية.  7
  √  2إنشائية لذوي االحتياجات الخاصة.وجود تجهيزات  8
  √ *سيارة إسعال. 9

 
 األمو والسالمـة

  √ .4 متطلبات مقاومة/ الوقاية مو الحريق 10
  √ .5مالءمة األبواب والمخارج  11
  √ .المات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ ع 12

  √ 6األطباء 13 العاملون 
  √ 7الممرضون  14

  2م 60المساحة : ال تقل عو  .1
 سم. 100 -85متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة: وجود منحدرات للصعود والهبوط / وجود  سور ارتفاعه مو  .2

 . تتوافر في الوحدات الصحية علي مستوى الجامعة / األكاديمية / المعاهد الخاصة .3

صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة متطلبات مقاومة / وقاية مو الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار  .4
 مو العيادة.

 األبواب والمخارج: تتكون مو جزأيو متحركيو يفتحان للخارج. .5

 طالب. 3000األطباء: طبيب أو طبيبة لكل  .6
 الممرضات: ممرض أو ممرضة لكل عيادة طبية.

 
تواجد العربه فى غرفه رقم  )*(يتم توفير عربه  ناقله كبديل لسياره اإلسعاف داخل الجامعه ومكان

C111 . كما تك التعاقد مع سياره إسعاف فى حاله نفل المريض خارج الجامعه 
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 دورات المياه 
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                                 2م29 المساحه: )حمام طلبه(  : دورات المياهالنوع  (5نموذج )
 D( 202,203,302,303,402,403)رقم:

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

غير  مستوٍل 
 مستوٍل 

 
 اإلتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات 

  √ . 2مالئمة للتهوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سهولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ األرضيات مو بالط غير أملس.  8
  √ وسائل للتخلأ مو النفايات بشكل صحي.وجود  9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 10 
  √ سالمة شبكة الصرل الصحي.   11 

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

 االحتياجات الخاصة 
  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13
  √ 6مالءمة األبواب.  14
  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 األمو والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية مو الحريق 18
 طالبًا أو طالبة.  40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 مو مساحة األرضيات. %15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عو  .4

األحواض, وأدوات التحكم مثبتة علي دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/  .5
سم( لمساندة المستخدم على الحركة  100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76الحائط, وال يقل ارتفاعها عو 

 مو وإلى المرحاض.

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقيو تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عو  .6
 وتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة مو دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار ص .7


