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 مقدمة:

 فاروق األولاحدى أعرق المؤسسات التعليمية حيث أنه تم إنشاءها في عهد الملك  تعد كلية الطب بجامعة اإلسكندرية

أستاذ  هيماباشا إبرعلي وكان إنشاء الكلية تحت تعاون أساتذة الطب كالدكتور  1942وبدأ التدريس بها في عام 

بك طبيب الرمد. وصدر المرسوم الملكى بإنشاء جامعة األسكندرية قي الثاني من  محمود محفوظوالدكتور  الجراحة

يات الجامعة قي المستشفى األميرى م وسميت جامعة فاروق األول واقيمت كلية الطب كاحدى كل 1942اغسطس سنة 

جامعة معظمهم محوأل من  طالب 117م بعدد من الطالب بلغ مجموعهم  1943يناير 23ي فوبدأت الدراسة بها 

 تزيد على وعين الدكتور محمد بك محفوظ عميد الكلية. وبدأت الكلية بثمانية اقسام وكانت هيئة التدريس ال القاهرة

عضوآ بهيئة التدريس  1167وواحد وعشرين طبيبآ من األساتذة والمدرسين واليوم أصبح بها اثنان وثالثون قسمآ 

 .737 العليا و يبلغ عددهم باالضافة الى طلبة الدراساتطالب.  5600وتحتوى على 

مجمع كلية الطب بميدان   :فى ثالث مواقع رئيسية منذ نشأتها الطب بجامعة اإلسكندريةلكليةالبنية التعليمية  تمثلتو

وكانت المساحة  مستشفى الحضرة الجامعى, والجامعيالشاطبى  ومجمعومركز خدمات اليوم الواحد الخرطوم 

   2م116000 االجمالية لهذه المواقع

و مبنى كلية الطب بميدان الخرطوم بمبنى العيادات الخارجية الملحق  تم االنتهاء من بناء وتجهيز 2010فى عام و

لمساحة االجمالية للكلية ا لتبلغ الطب بجامعة اإلسكندريةلكليةالبنية التعليمية  مما أثرىكلية طب المواساة مبنى 

وجاري العمل حاليا على تشغيل مجمع سموحه الطبي الجامعي ومستشفي برج العرب الجامعي  تقريبا   2م 140000

 .حديثا

معمل  19وفرعيه(  9رئيسيه +  1مكتبات ) 10 وعدد قاعات الدرس 102 عددو المدرجات 28دد عتحتوى على  و

وتزداد السعة  عدد المالعب 5وعدد المتاحف  5و (معمل طالبيه )مهارات + كمبيوتر + مشارح 33وبحثي وخدمي 

 تقريبا. طالبا 7000 الى 4000العددية لالماكن التعليمية من 

  

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1942
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1924
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 المجمع الطبى باالزاريطةاوال : 

 المبنى االكاديمى

 قاعات   .6 : عدد قاعات المحاضرات 

 .6قاعة: ... ..5قاعة: .. ..4قاعة: .. ..3قاعة: .. ..2قاعة: .. VIPقاعة: قاعات المحاضرات

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة األرضية 
 والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

تجهيزات  ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

  معمل الباثولوجي( خدمية:   معامل (  

 معمل: الباثولوجي المعمل

 مستوفي/غير مستوف مجاالت التقييم

 مستوفي المساحة والطاقة االستيعابية

 مستوفي أجهزة ومعدات ومواد  

 مستوفي التجهيزات اإلنشائية

 مستوفي تجهيزات معامل  تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة

 مستوفي العمالة

 مستوفي األمن والسالمـة

 

 جامعة االسكندرية -القاعات والمعامل والمكتبات بكلية الطبملخص اجمالى 
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  معامل بحثية : مركز االبحاث الطبية 

  : الدور الثاني  ويشمل 

معمل ابحاث  معامل 
 الجينوم

معمل ابحاث 
 البروتيوم

معمل 
البيلوجيا 
 الجزئية

معمل 
 الكروماتوجرافي

معمل 
االمتصاص 

 الذري 

معمل عناية 
االمراض 

 النادرة

معمل االجهزة 
المعملية 
 المشتركة

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

أجهزة ومعدات 
 ومواد  

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

التجهيزات 
 اإلنشائية

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة
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  :  الدور الثالث ويشمل 

معمل ابحاث  معامل
الخاليا 
 الجذعية

معمل 
استزراع 
الخاليا 
 واالنسجة

معمل تقنيات 
 النانو الطبية

معمل 
البيولوجيا 
الجزئية 
البحاث 
تطبيقات 
الطب 
 التجديدي

بنك حفظ 
الخاليا 

واالنسجة 
 بالتبريد

وحدة 
الميكرسكوبات 

 المتقدمة

معمل اجهزة االبحاث 
 التجاربية

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

أجهزة ومعدات 
 ومواد  

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

التجهيزات 
 اإلنشائية

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة
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 العيادة الطبية
تعرض الحاالت كلية الطب تعتمد في الحاالت الطارئة  علي المستشفيات التابعة لها لتقديم خدمة الرعاية الطبية اما في الحاالت العادية 

 علي العيادة الشاملة بالمجمع النظري التابع للجامعه او هيئة التامين الصحي التابع لها الفرد
 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

    المساحة الكلية

    مكونات العيادة  

    التجهيزات

    األمن والسالمـة

    العاملون 

 دورات المياه  

 مالحظات غير مستوفي مستوفي التقييممجاالت 

  √  اإلتاحة

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

√  
 

   √ المساحة

التجهيزات الخاصة 
بذوي االحتياجات 

 الخاصة
 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

   √ العمالة

   √ األمن والسالمة
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  مبني الدوريات 

 مدرج     3عدد المدرجات : 

    قاعة  2:  قاعات عدد ال

 

  

 ..3..قاعة:  ..2قاعة: .. 1قاعة: قاعات المحاضرات

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي مستوفي المساحة األرضية والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

 بالكليةيلجات الخاصة تال يوجد ذوى اإلح تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 ..2قاعة: .. 1قاعة: قاعات المحاضرات

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي المساحة األرضية والسعة

 مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي التجهيزات  

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي العمالة
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 دورات المياه

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

   √ اإلتاحة

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

√ 

 
 

   √ المساحة

التجهيزات الخاصة 
بذوي االحتياجات 

 الخاصة
 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

   √ العمالة

   √ األمن والسالمة
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 ) الفاصل التعليمي ( الفاصل التعليمى بمبنى خدمات اليوم الواحد

  قاعة15المحاضرات )قاعات الدرس( :عدد قاعات. 

 .6قاعة: ... ..5قاعة: .. ..4قاعة: .. ..3قاعة: .. ..2قاعة: .. 1قاعة قاعات المحاضرات

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة األرضية 
 والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

تجهيزات  ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 

 12قاعة: . .11قاعة:  10قاعة: .. .9قاعة: . 8قاعة: . 7قاعة قاعات المحاضرات

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة األرضية 
 والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

تجهيزات  ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة
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 15قاعة: .. 14قاعة: .. 13قاعة قاعات المحاضرات

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي مستوفي األرضية والسعةالمساحة 

 مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 

  مدرج4)المدرجات(: عدد .. 

 

  

 ..4قاعة: .. ..3قاعة: .. ..2قاعة: .. 1قاعة: قاعات المحاضرات

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي المساحة األرضية والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة
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 ( معمل 11عدد المعامل الطالبية..معامل المهارات ) طالبى معمل 

 

 

  

معمل:  المعمل
 هارفي

معمل: 
1.... 

 6معمل: . 5معمل: . 4معمل: .3معمل:  .2معمل: 

مستوفي/غي مجاالت التقييم
 ر مستوف

مستوفي/غ
 ير مستوف

مستوفي/غ
 ير مستوف

مستوفي/غ
 ير مستوف

مستوفي/غ
 ير مستوف

مستوفي/غ
 ير مستوف

مستوفي/غ
 ير مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي أجهزة ومعدات ومواد  

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 11معمل:  10معمل:  9معمل:  8معمل:  7معمل:  المعمل

مستوفي/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي المساحة والطاقة االستيعابية

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي أجهزة ومعدات ومواد  

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات اإلنشائية

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التعليم والوسائط المتعددةتجهيزات معامل  تكنولوجيا 

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة
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 ( قاعات 4عدد المعامل الطالبية..معمل الكمبيوتر ) 

 4معمل: .3معمل:  ....2معمل:  ...1معمل: . المعمل

مستوفي/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي المساحة والطاقة االستيعابية

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي أجهزة ومعدات ومواد  

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات اإلنشائية

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددةتجهيزات معامل  

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 دورات المياه  

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

  √  اإلتاحة

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

√ 
 

 

   √ المساحة

التجهيزات الخاصة 
بذوي االحتياجات 

 الخاصة
 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

   √ العمالة

   √ األمن والسالمة
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 مركز المؤتمرات بالكلية 

 مدرج طالبي 2اعات المحاضرات )المدرجات(:عدد ق 

 

 فصول 10عدد الفصول اللدراسية 

 .6قاعة: ... ..5قاعة: .. ..4قاعة: .. ..3قاعة: .. ..2قاعة: .. 1قاعة قاعات المحاضرات

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي المساحة األرضية والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

تجهيزات  ذوي االحتياجات 
 الخاصة

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 

  

 ..2قاعة: .. 1قاعة: قاعات المحاضرات

 مستوفى/غير مستوف مستوفى/غير مستوف مجاالت التقييم

 مستوفي مستوفي المساحة األرضية والسعة

 مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي التجهيزات  

يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة  

 مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي العمالة
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 10قاعة: .. .9قاعة: . 8قاعة: . 7قاعة قاعات المحاضرات

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي المساحة األرضية والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 كبري للمؤتمرات ورسايل التعليم ما بعد الجامعيقاعة  4قاعات المحاضرات : 

 قاعات المحاضرات
اعة الق

 الكبري 
 VIPقاعة 

قاعة 
 اجتماعات

قاعة التصوير 
الطبي بالمبني 

االكاديمي وتابعة 
اداريا لمركز 

 المؤتمرات

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي المساحة األرضية والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي والسالمـةاألمن 

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة
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 *المتاحف 

 *ملعب 4عدد المالعب التابعة لمركز المؤتمرات :

  4ملعب  3ملعب  2 ملعب 1ملعب  المالعب 

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى المساحة األرضية والسعة

     النوافذ واألبواب

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى التجهيزات  

     تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى األمن والسالمـة

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى العمالة
 )وفقا للمواصفات الهندسيه العامه(وفقا لمعايير الحد االدني للمالعب * 

  

 متحف تاريخ الطب  قاعات المحاضرات

 يمستوفى/غير مستوف مجاالت التقييم

 مستوفي  المساحة األرضية والسعة

 مستوفي  النوافذ واألبواب

 مستوفي  التجهيزات  

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح االحتياجات الخاصةتجهيزات  ذوي 

 مستوفي  األمن والسالمـة

 مستوفي  العمالة



 

 

  

 Page 22 of 308 

 دورات المياه  

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

   √ اإلتاحة

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

√ 

 
 

   √ المساحة

التجهيزات الخاصة 
بذوي االحتياجات 

 الخاصة
 الخاصة بالكليةيلجات تال يوجد ذوى اإلح

   √ العمالة

   √ األمن والسالمة
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 المستشفى االميرى

 ..قاعة ...25عدد قاعات المحاضرات 

 .6قاعة: ... ..5قاعة: .. ..4قاعة: .. ..3قاعة: .. ..2قاعة: .. .1قاعة: ... قاعات المحاضرات

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة األرضية 
 والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

تجهيزات  ذوي 
 الخاصة االحتياجات

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

قاعة:  10قاعة: .. 9قاعة: .. ..8قاعة: .. .7قاعة: ... قاعات المحاضرات
..11.. 

قاعة: 
...12. 

مستوفى/غير  التقييممجاالت 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة األرضية 
 والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة
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قاعات 
 المحاضرات

قاعة: 
...13 

قاعة:  16قاعة: .. 015قاعة: . 14قاعة: ..
..17.. 

 .18قاعة: ..

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة 
 األرضية والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

تجهيزات  ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 

قاعة:  قاعات المحاضرات
...19. 

قاعة: 
..20.. 

قاعة:  22قاعة: .. 21قاعة: ..
..23.. 

قاعة:  24قاعة: ...
...25 

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي المساحة األرضية والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

تجهيزات  ذوي االحتياجات 
 الخاصة

 الخاصة بالكليةيلجات تال يوجد ذوى اإلح

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة
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 دورات المياه  

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

  √  اإلتاحة

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

√   

   √ المساحة

التجهيزات الخاصة 
بذوي االحتياجات 

 الخاصة
 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

   √ العمالة

   √ األمن والسالمة
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 مجمع الشاطبى  :  ثانيا

 للنساء والتوليد  مستشفى الشاطبى

 قاعات  9درس : عدد قاعات ال 

 .6قاعة: ... ..5قاعة: .. ..4قاعة: .. ..3قاعة: .. ..2قاعة: .. .1قاعة: ... قاعات المحاضرات

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة األرضية 
 والسعة

غير 
 مستوفي

غير 
 مستوفي

 تحت التجهيز تحت التجهيز مستوفيغير  مستوفيغير 

 تحت التجهيز تحت التجهيز مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي واألبوابالنوافذ 

 تحت التجهيز تحت التجهيز مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

 التجهيز تحت تحت التجهيز مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 تحت التجهيز تحت التجهيز مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 

 .9قاعة:  .8قاعة: . .7قاعة: ... قاعات المحاضرات

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 المساحة األرضية والسعة
غير 

 مستوفي

غير 
 مستوفي

 مستوفيغير 

 مستوفي مستوفي مستوفي واألبوابالنوافذ 

 مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي العمالة
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 المدرجات : مدرج واحد كبير عدد 

 

 .مدرج قاعات المحاضرات

 مستوفى/غير مستوف مجاالت التقييم

 مستوفي المساحة األرضية والسعة

 مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي التجهيزات  

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي العمالة

 

  (  معمل طالبى1) مهاراتالمعامل الطالبية..معمل عدد 

 

 

 
  

 1معمل:  المعمل

 مستوفي/غير مستوف مجاالت التقييم

 مستوفي المساحة والطاقة االستيعابية

 مستوفي أجهزة ومعدات ومواد  

 مستوفي التجهيزات اإلنشائية

 مستوفي تجهيزات معامل  تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة

 مستوفي العمالة

 مستوفي األمن والسالمـة
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 دورات المياه  

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

  √  اإلتاحة

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

√   

   √ المساحة

التجهيزات الخاصة 
بذوي االحتياجات 

 الخاصة
 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

   √ العمالة

   √ األمن والسالمة

 لالطفال   الشاطبىمستشفى 

 مدرج  3المدرجات : عدد  

 مدرج:  قاعات المحاضرات
...1. 

: مدرج 
..2.. 

: مدرج 
..3.. 

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي مستوفي المساحة األرضية والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 



 

 

  

 Page 29 of 308 

 

  قاعة  9قاعات الدرس : عدد  
 

 7قاعة  6قاعة  5قاعة  4قاعة  3قاعة  2قاعة  .1قاعة  قاعات المحاضرات

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

المساحة األرضية 
 والسعة

غير 
 مستوفي

غير 
 مستوفي

غير 
 مستوفي

غير 
 مستوفي

غير 
 مستوفي

غير 
 مستوفي

غير 
 مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 

 .9قاعة: . .8قاعة: ... قاعات المحاضرات

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي المساحة األرضية والسعة

 مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي التجهيزات  

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي العمالة
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 ( معمل طالبى1عدد المعامل الطالبية..معمل الكمبيوتر  ) 

 

 ...1معمل: . المعمل

 مستوفي/غير مستوف مجاالت التقييم

 مستوفي االستيعابيةالمساحة والطاقة 

 مستوفي أجهزة ومعدات ومواد  

 مستوفي التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  تكنولوجيا التعليم والوسائط 
 المتعددة

 مستوفي

 مستوفي العمالة

  مستوفي األمن والسالمـة
 

 دورات المياه  

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

  √  اإلتاحة

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

√   

   √ المساحة

التجهيزات الخاصة 
بذوي االحتياجات 

 الخاصة
 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

   √ العمالة

   √ األمن والسالمة
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 * ملعب 1دد المالعب:ع

 

 1ملعب  المالعب 

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

 مستوفى والسعةالمساحة األرضية 

  النوافذ واألبواب

 مستوفى التجهيزات  

  تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفى األمن والسالمـة

 مستوفى العمالة

  * وفقا للمواصفات الهندسيه للمالعب
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 الفاصل التعليمى بالمواساة: ثالثا

 .. :)مدرج 6عدد قاعات المحاضرات )المدرجات  

 

 .6: ...مدرج ..5: ..مدرج ..4: ..مدرج ..3: ..مدرج ..2: ..مدرج .1: ...مدرج المدرجاتقاعات 

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة األرضية 
 والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 

 ....... : )قاعة14عدد قاعات المحاضرات )قاعات الدرس.......  

 .6قاعة: ... ..5قاعة: .. ..4قاعة: .. ..3قاعة: .. ..2قاعة: .. .1قاعة: ... قاعات المحاضرات

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة األرضية 
 والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة



 

 

  

 Page 33 of 308 

 

قاعات 
 المحاضرات

 12قاعة .11قاعة: .. .10قاعة: . ..9قاعة:  8قاعة: .. 7قاعة: ..

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة 
 األرضية والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

تجهيزات  ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 

 14قاعة: . .13قاعة: ... قاعات المحاضرات

 مستوفى/غير مستوف مستوفى/غير مستوف مجاالت التقييم

 مستوفي مستوفي المساحة األرضية والسعة

 مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي التجهيزات  

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي العمالة
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  معمل طالبى 10الطالبية:عدد المعامل 

 ..6معمل: .. ..5معمل: .. ..4معمل: .. ...3معمل: . ..2معمل: .. ...1معمل: . المعمل

مستوفي/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

أجهزة ومعدات 
 ومواد  

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

التجهيزات 
 اإلنشائية

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 

 .10معمل: . .9معمل:  8معمل: .. 7معمل: . المعمل

مستوفي/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي والطاقة االستيعابيةالمساحة 

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي أجهزة ومعدات ومواد  

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  تكنولوجيا 
 التعليم والوسائط المتعددة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة
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 ( معمل طالبى1عدد المعامل الطالبية..معمل الكمبيوتر  ) 

 

 ...1معمل: . المعمل

 مستوفي/غير مستوف مجاالت التقييم

 مستوفي المساحة والطاقة االستيعابية

 مستوفي أجهزة ومعدات ومواد  

 مستوفي التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  تكنولوجيا التعليم والوسائط 
 المتعددة

 مستوفي

 مستوفي العمالة

 مستوفي األمن والسالمـة

 

   ) معامل أخري ) بحثية 

 الكيمياء ( –التشريح  –( اقسام ) الهيستولوجي 3عدد المعامل البحثية )

 

 3معمل  2معمل  ...1معمل: . المعمل

مستوفي/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي مستوفي المساحة والطاقة االستيعابية

 مستوفي مستوفي مستوفي أجهزة ومعدات ومواد  

 مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات اإلنشائية

 مستوفي مستوفي مستوفي تجهيزات معامل  تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة

 مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة
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  مشرحة  4عدد المشارح )تدريب طالب ( بالمواساة 

 

 4مشرحة  3مشرحة  2مشرحة  ...1مشرحة  المعمل

مستوفي/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي االستيعابيةالمساحة والطاقة 

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي أجهزة ومعدات ومواد  

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  تكنولوجيا التعليم والوسائط 
 المتعددة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

  متحف  4عدد المتاحف بالمواساة 

 1متحف  المتحف 

 الباثولوجي

 2متحف 

 الباثولوجي

 3متحف 

 الشريح

 4متحف 

 الشريح

مستوفي/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي االستيعابيةالمساحة والطاقة 

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي أجهزة ومعدات ومواد  

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  تكنولوجيا التعليم والوسائط 
 المتعددة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة
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 دورات المياه  

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

   √ اإلتاحة

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

√ 

 
 

   √ المساحة

التجهيزات الخاصة 
بذوي االحتياجات 

 الخاصة
 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

   √ العمالة

   √ األمن والسالمة
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 مستشفى الحضرة الجامعى: رابعا

 .. :)مدرج3عدد قاعات المحاضرات )المدرجات 

 ..3مدرج : ..2.. مدرج: .1مدرج:  المدرجاتقاعات 

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي مستوفي المساحة األرضية والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

    تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 

  ) قاعات  6عدد قاعات المحاضرات ) قاعات الدرس 

 6قاعة: 5قاعة : 4قاعة : ..3قاعة: ..2.. قاعة .1قاعة  المدرجاتقاعات 

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة األرضية 
 والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

تجهيزات  ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة
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 لتنمية المهارات     Skill Labمعمل طالبي معمل  1المعامل الطالبية عدد 

 

 1: معمل المعمل

 مستوفي/غير مستوف مجاالت التقييم

 مستوفي المساحة والطاقة االستيعابية

 مستوفي أجهزة ومعدات ومواد  

 مستوفي التجهيزات اإلنشائية

 مستوفي المتعددة تجهيزات معامل  تكنولوجيا التعليم والوسائط

 مستوفي العمالة

 مستوفي األمن والسالمـة

 

  عدد المعامل البحثية معمل الجراحات الميكرسكوبية لالطباء 

 

 1: معمل المعمل

 مستوفي/غير مستوف مجاالت التقييم

 مستوفي المساحة والطاقة االستيعابية

 مستوفي أجهزة ومعدات ومواد  

 مستوفي التجهيزات اإلنشائية

 مستوفي تجهيزات معامل  تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة

 مستوفي العمالة

 مستوفي األمن والسالمـة
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 دورات المياه  

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

  √  اإلتاحة

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

√   

   √ المساحة

التجهيزات الخاصة 
 بذوي االحتياجات

 الخاصة
 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

   √ العمالة

   √ األمن والسالمة
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  مجمع سموحةسا: خام

 ينعدد قاعات المحاضرات )المدرجات(: .. مدرج 

 ..2.. مدرج: .1مدرج:  المدرجاتقاعات 

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي المساحة األرضية والسعة

 مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي التجهيزات  

 مستوفي مستوفي تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي العمالة

  قاعات  4قاعات المحاضرات ) قاعات الدرس (: عدد 

 4قاعة : ..3قاعة: ..2.. قاعة .1قاعة  المدرجاتقاعات 

مستوفى/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة األرضية 
 والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجهيزات  

تجهيزات  ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة
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 بمستشفي طوارئ سموحه (المهارات معمل طالبي )معمل 1عامل الطالبية عدد الم 

 

 1: معمل المعمل

 مستوفي/غير مستوف مجاالت التقييم

 مستوفي المساحة والطاقة االستيعابية

 مستوفي أجهزة ومعدات ومواد  

 مستوفي التجهيزات اإلنشائية

 مستوفي تجهيزات معامل  تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة

 مستوفي العمالة

 مستوفي األمن والسالمـة

 

 دورات المياه  

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

  √  اإلتاحة

   √ المواصفات اإلنشائية والتجهيزات

   √ المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح االحتياجات الخاصة

   √ العمالة

   √ األمن والسالمة
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  مجمع برج العرب: سادسا

 ) قاعات  2 عدد قاعات المحاضرات ) قاعات الدرس 

 ..2.. قاعة .1قاعة  المدرجاتقاعات 

 مستوفى/غير مستوف مستوفى/غير مستوف مجاالت التقييم

 مستوفي مستوفي المساحة األرضية والسعة

 مستوفي مستوفي النوافذ واألبواب

 مستوفي مستوفي التجهيزات  

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفي مستوفي والسالمـةاألمن 

 مستوفي مستوفي العمالة

 

 دورات المياه  

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

  √  اإلتاحة

   √ المواصفات اإلنشائية والتجهيزات

   √ المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة

 يلجات الخاصة بالكليةتال يوجد ذوى اإلح

   √ العمالة

   √ األمن والسالمة
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 -المكتبات :: سابعا

 أوالً: المكتبة الرئيسية

 

غير  مستوفي مجاالت التقييم
 مستوفي

 مالحظات

المساحة والطاقة 
 ةاالستيعابي

  ( متر مربع لتستوعب عدد  650حيث تبلغ مساحة المكتبة )
 مستفيد  298

   التجهيزات

ترابيزة  32حيث يوجد عددتم تجهيز المكتبة بكافة احتياجاتها 
جهاز  150ارفف مغلقة ويوجد  52وكذلك عدد كرسى 160+

طابعات ابيض  4ماكينة تصوير وعدد 2حاسب ألى ويوجدعدد 
 ماسح ضوئى . 4طابعة الوان وعدد 1واسود وعدد 

   األمن والسالمـة

 :تم استكمال باقى احتياجات األمن والسالمة
تم استكمالها كجزء من متطلبات خطة الوقاية من الحريق  .1

خطة المبنى االكاديمى و تم عمل خطة اخالء للمكتبة فى 
من موظفى المكتبة على  6حالة الطوارئ وتم تدريب عدد 

 اعمال السالمة والصحة المهنية.

الباب الرئيسى للقاعات االساسية تم تصميمه لكى يفتح  .2
 للخارج.

 العالمات االرشادية تم استكمالها .3

 ئر فى كل الوحدات الموجودة بالمكتبة.تم تركيب الستا .4

 االوعية المكتبية
 )الكتب والمراجع والدوريات(

  

يوجد بالمكتبة مجموعة من الكتب والمراجع والرسائل العلمية 
نسخة تخدم كافة التخصصصات  20000والدوريات باجمالى 

الطبية  باالضافة الى الكتب والدوريات االلكترونية .ويتم سنويا 
دد من الكتب والمراجع حسب احتياجات االقسام شراء ع

( مرجع  للعام الحالى  43المختلفة  حيث تم شراء عدد )
 uptodateوتم االشتراك فى قاعدة بيانات ) 2009-2010

 . 2010-2009( لعام 

   خدمات اضافية
يتوفر بالمكتبة خدمة البحث الورقى وااللكترونى وجميع االجهزة 

االنترنت باالضافة الى مقتنيات المكتبة مرتبة متصلة بشبكة 
 وفقا الرقام التصنيف وتم فهرستها الكترونيا بالكامل

اخصائين  –مدير { (  23حيث يبلغ عدد العاملين بالمكتبة )   العمالة
 }عمال نظافة  –عمال خدمات فنية  –اداريين  –مكتبات 
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االعالن عن وقت تأدية الخدمة تفى المكتبة بوعودها مع    الثقة واالعتمادية 
 وتقديمها بطريقة صحيحة .

تقوم المكتبة بتقديم خدمات فورية للمستفيدين مع الرغبة    االستجابة
 الدائمة فى معاونة المستفيدين .

خدمات ذوي االحتياجات 
 المكان مصمم لكى يخدم ذوى االحتياجات الحركية فقط .   الخاصة

العملية فاعلية المكتبة في 
   التعليمية والبحثية

يتم تسجيل المترددين على النظام األلى وتستخدم المكتبة فى 
االطالع وكذلك الدخول على قواعد البيانات العالمية وتم زيادة 
اوقات العمل بالمكتبة لتبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى 

 الساعة الخامسة مساءا.
 

 

  ثانياً : المكتبات الفرعية

 مكتبة مركز المؤتمرات

 

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
 ةاالستيعابي

  

(  متر مربع  حيث تتسع 250تبلغ مساحة المكتبة  ) 
(   110( مستفيد ويمكن ان تستوعب لعدد)  90لعدد )

 2.5مستفيد بحيث تبلغ المساحة المخصصة لكل مستفيد 
 متر مربع

   التجهيزات

 15تم تجهيز المكتبة بكافة احتياجاتها حيث يوجد عدد
رف ويوجد عدد  172كرسى ويوجد عدد  100منضدة + 

جهاز حاسب ألىويوجد بالمكتبة شبكة انترنت السلكى  1
تتيح للمترددين استخدام الحاسب األلى الشخصى  وعدد 

 طابعة 1ماكينة تصوير وعدد  2

   األمن والسالمـة

 2ن والسالمة بالمكتبة حيث يوجد عدد احتياجات االم
طفاية حريق ويتوافر خطة للوقاية من الحريق فى المبنى 
ويوجد باب رئيسى يفتح للخارج فى حالة الطوارئ ويجد 

 عالمات ارشادية وال توجد ستائر بالمكتبة .

والمراجع فى مختلف يوجد بالمكتبة مجموعة من الكتب    االوعية المكتبية
كتاب ومرجع  1359التخصصات الطبية تصل الى 



 

 

  

 Page 46 of 308 

دوريةباللغتين االنجليزية  30باالضافة الى عدد  )الكتب والمراجع والدوريات(
 والفرنسية.

   خدمات اضافية
يتوفر بالمكتبة خدمة البحث الورقى وجهاز الحاسب األلى 

متصل باالنترنت باالضافة الى الكتب والمراجع مرتبة 
 حسب الموضوع 

   العمالة
عامل نظافة   1موظف + عدد 2يجد بالمكتبة عدد 

اخصائى مكتبات واالخر  1وبالنسبة للموظفين منهم عدد
 غير متخصص

تفى المكتبة بوعودها مع االعالن عن وقت تأدية الخدمة    الثقة واالعتمادية 
 وتقديمها بطريقة صحيحة .

للمستفيدين  تقوم المكتبةبتقديم خدماتها بصورة فورية    االستجابة
 مع الرغبة الدائمة فى معاونة المترددين على المكتبة .

خدمات ذوي االحتياجات 
 الخاصة

  ان الكلية  حيث  ال توجد خدمات لذوى االحتياجات الخاصة
        ال تقبل الطالب ذوى االحتياجات الخاصة .

فاعلية المكتبة في العملية 
 التعليمية والبحثية

  

يتم تسجيل المترددين فى سجل المترددين وتساهم المكتبة 
فى خدمة العملية التعليمية  ومواعيد العمل بالمكتبة  

تبدأمن الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة 
 مساءا 

 

 : مكتبة قسم العظام

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   ةاالستيعابي

متر  16اجمالية  بمساحة طابقين من المكتبة تتكون 
 المخصصة مستفيدين و المساحة 10مربع لخدمة عدد

 متر. 1.6 مستفيد لكل

   التجهيزات

تم تجهيز المكتبة بكافة االحتياجات التى تتناسب مع 
رف لحفظ الكتب و الرسائل   96مساحتها فيوجد عدد 

مستفيدين  ،  10وحدات لالطالع لخدمة عدد  10وعدد 
ماكينة  1اجهزة للحاسب االلى ، وكذلك عدد  3وكذلك 

 تصوير . 
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   األمن والسالمـة
متوفرة بصورة  احتياجات االمن و السالمة بالمكتبة غير

 حريق. طفاية 1 كاملة فهناك عدد

 و االستائرمتوفرة ولكنها غير معالجة ضد الحرائق.

 االوعية المكتبية

 )الكتب والمراجع والدوريات(
  

 36كتاب ومرجع وعدد  1020تحتوى المكتبة على عدد
رسالة ماجستير ودكتوراه وكلها  458دورية وعدد

 متخصصة فى  جراحة العظام

يتوفر فى المكتبة خدمة البحث الورقى و اجهزة     خدمات اضافية
 الحاسبااللى متصلة للدخول على االنترنت

(  اخصائى مكتبات  باالضافة الى 1يوجد بالمكتبة عدد )   العمالة
 عامل نظافة 

 الخدمة تأدية وقت عن بوعودها مع االعالم المكتبة تفى   الثقة واالعتمادية 

 تقوم المكتبة بتقديم المعاونة للمستفيدين منها.   االستجابة

خدمات ذوي االحتياجات 
 المكان غير مجهز لكى يخدم ذوى االحتياجات الخاصة   الخاصة

فاعلية المكتبة في العملية 
 التعليمية والبحثية

  
تستخدم المكتبة فى االطالع والبحثفى شبكة االنترنت 

التعليمية والبحثية فى مواعيد العمل لخدمة العملية 
 المستفيدين. ظروف مع الرسمية بما يتناسب

 

 : مكتبة قسم األطفال

 

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
مستفيد و  25مترلخدمة عدد  45المكتبة  مساحة تبلغ   ةاالستيعابي

 متر 1.8 مستفيد لكل المخصصة المساحة

   التجهيزات

تم تجهيز المكتبة بكافة االحتياجات التى تتناسب مع 
كرسى وعدد  25مناضد +عدد 3 عدد مساحتها فيوجد

 ألى،كما  يوجد حاسب جهاز 25 رف ، و كذلك عدد 78
 تصوير. ماكينة 2 عدد
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   األمن والسالمـة

 احتياجات االمن و السالمة بالمكتبة متوفرة الى حد ما

 حريق. ايةطف 2 فهناك عدد

 الباب الرئيسى للمكتبة تم تصميمة لكى يفتح للخارج.

 االستائرمتوفرة بالمكتبة ولكنها غير معالجة ضد الحرائق. 

 االوعية المكتبية

 )الكتب والمراجع والدوريات(
  

 اوعية كبيرة من مجموعة على المكتبة تحتوى 
كتاب ومرجع فى تخصصات  317المعلوماتتشمل عدد

دوريات.منذ عام  5المختلفة باالضافة الى  االطفال 
وكل رسائل الدكتوراه والماجستير الخاصة بقسم  1991

 االطفال .

   خدمات اضافية
يتوفر فى المكتبة خدمة البحث الورقى مع اتصال اجهزة 

الحاسب بشبكة االنترنت ،  باالضافة الى ان مقتنيات 
 المكتبة مرتبة وفقا الرقام التصنيف .

 للمكتبة ( مدير3يبلغ عدد العاملين فى المكتبة حوالى )    لةالعما
 اداريون باالضافة الى عامل نظافة . 2 وعدد

 الخدمة تأدية وقت عن بوعودها مع االعالم المكتبة تفى   الثقة واالعتمادية 

   االستجابة
للمستفيدين مع الرغبة  فورية المكتبة خدمات  تقدم

 المستفيدين.الدائمة فى معاونة 

خدمات ذوي االحتياجات 
 المكان غير مجهز لكى يخدم ذوى االحتياجات الخاصة.   الخاصة

فاعلية المكتبة في العملية 
 التعليمية والبحثية

  

تستخدم المكتبة فى االطالع  والبحث فى شبكة االنترنت  
وكذلك خدمات التصوير ،ومواعيد العمل بالمكتبة تبدأ من 

 الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا بما يتناسب
 المستفيدين. ظروف مع
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 مكتبة قسم النساء و التوليد

 

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

والطاقة  المساحة
 ةاالستيعابي

  مستفيدين و  10متر لخدمة عدد 56المكتبة  مساحة تبلغ
متر 5.6 مستفيد لكل المخصصة المساحة  

   التجهيزات
 يوجد مجموعة من الدواليب الزجاج الخاصة بالكتب

كراسى واليوجد  10منضدة + عدد 1باالضافة الى عدد
 اجهزة حاسب ألى وكذلك ماكينات تصوير .

   والسالمـة األمن
ال يوجد فى المكتبة االحتياجات الكافية  لتحقيق االمن و 
السالمة و يوجد باب واحد للخروج ويوجد ستائر بالمكتبة 

. 

 االوعية المكتبية

 )الكتب والمراجع والدوريات(
  

كتاب ومرجع فى تخصص  555تحتوى المكتبة على عدد 
ماجستير ودكتوراه رسالة  89النساء والتوليد وكذلك عدد 

 فى نفس التخصص.

ال تتوفربالمكتبة اى خدمات اضافية للمستفيدينولكن الكتب    خدمات اضافية
 والمراجع مرتبة وفقا الرقام التصنيف 

يبلغ عدد العاملين فى المكتبة اثنين اداريون باالضافة    العمالة
 عامل نظافة 2الى عدد 

الخدمة  تأدية وقت عن بوعودها مع االعالم المكتبة تفى   الثقة واالعتمادية 
 فى اوقات العمل الرسمية 

للمستفيدين مع الرغبة  فورية المكتبة خدمات  تقدم   االستجابة
 الدائمة فى معاونة المستفيدين.

خدمات ذوي االحتياجات 
 الخاصة

  .المكان غير مجهز لكى يخدم ذوى االحتياجات الخاصة 

المكتبة في العملية فاعلية 
 التعليمية والبحثية

  
تستخدم المكتبة فى االطالع لخدمة العملية التعليمية 

 ظروف مع والبحثيةفى اوقات العمل الرسمية ليتناسب
 المستفيدين.
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 مكتبة قسم أنف و أذن و حنجرة

 

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   ةاالستيعابي

 10متر مربع لتستوعب عدد  16تبلغ مساحة المكتبة  
 1.6مستفيد بحيث تبلغ المساحة المخصصة لكل مستفيد 

 متر مربع

   التجهيزات

 1تم تجهيز المكتبة بكافة احتياجاتها حيث يوجد عدد
رف   18كراسى باالضافة الى عدد  10طاولة كبيرة + 

ماكينة تصوير  1جهاز حاسب ألى  وعدد  2ويوجد عدد
 طابعة ليزر  2وعدد 

   األمن والسالمـة

احتياجات االمن والسالمة بالمكتبة غير كافية حيث يوجد 
باب رئيسى واحد فى حالة طفاية حريق ويوجد  2عدد 

الطوارئ و يوجد عالمات ارشادية وال توجد ستائر بالمكتبة 
. 

 االوعية المكتبية

 )الكتب والمراجع والدوريات(
  

يوجد بالمكتبة مجموعة من الكتب والمراجع فى تخصص 
كتاب ومرجع  120االنف واالذن والحنجرة تصل الى 

 دوريات 5باالضافة الى عدد

   اضافيةخدمات 
جهاز حاسب 2يتوفر بالمكتبة خدمة البحث الورقى وعدد 

األلى متصل باالنترنت باالضافة الى الكتب والمراجع 
 مرتبة حسب الموضوع 

المسئول عن المكتبة مدير المكتبة باالضافة الى عامل    العمالة
 نظافة 

تأدية الخدمة  تفى المكتبة بوعودها مع االعالن عن وقت   الثقة واالعتمادية 
 وتقديمها بطريقة صحيحة .

   االستجابة
تقوم المكتبةبتقديم خدماتها بصورة فورية للمستفيدين  
 مع الرغبة الدائمة فى معاونة المترددين على المكتبة .

 

خدمات ذوي االحتياجات 
 الخاصة

  ال توجد خدمات لذوى االحتياجات الخاصة          
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العملية فاعلية المكتبة في 
   التعليمية والبحثية

يتم تسجيل المترددين فى سجل المترددين وتساهم المكتبة 
فى خدمة العملية التعليمية  ومواعيد العمل بالمكتبة  
تبدأمن الساعة التاسعة  صباحا وحتى الساعة الثانية 

 ظهرا 
 

 مكتبة قسم صدرية 

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

والطاقة  المساحة
 ةاالستيعابي

  
 20متر مربع لتستوعب عدد  16تبلغ مساحة المكتبة  

 0.8مستفيد بحيث تبلغ المساحة المخصصة لكل مستفيد 
 متر مربع

   التجهيزات
تم تجهيز المكتبة لتخدم اعضاء هيئة التدريس بالقسم 

كراسى باالضافة الى  10طاولة كبيرة +  1حيث يوجد عدد
 رف  . 35عدد 

 احتياجات االمن والسالمة بالمكتبة غير كافية   األمن والسالمـة
 االوعية المكتبية

يوجد بالمكتبة مجموعة من الكتب والمراجع تخصص    )الكتب والمراجع والدوريات(
 كتاب ومرجع . 25صدرية تصل الى 

 ال يتوفر بالمكتبة خدمات اضافية    خدمات اضافية
 المشرف على المكتبة سكرتير القسم ويوجد عامل نظافة    العمالة

تفى المكتبة بوعودها مع االعالن عن وقت تأدية الخدمة    الثقة واالعتمادية 
 وتقديمها بطريقة صحيحة .

تقوم المكتبةبتقديم خدماتها بصورة فورية للمستفيدين     االستجابة
 المكتبة .مع الرغبة الدائمة فى معاونة المترددين على 

خدمات ذوي االحتياجات 
 الخاصة

  ال توجد خدمات لذوى االحتياجات الخاصة          

فاعلية المكتبة في العملية 
 التعليمية والبحثية

  

يتم تسجيل المترددين فى سجل المترددين وتساهم المكتبة 
فى خدمة العملية التعليمية  ومواعيد العمل بالمكتبة  
تبدأمن الساعة التاسعة  صباحا وحتى الساعة الثانية 

 ظهرا 
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 مكتبة قسم الرمد

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم
المساحة والطاقة 

مستفيد و  40متر لخدمة عدد 24 المكتبة مساحة تبلغ   ةاالستيعابي
 متر 0.6 مستفيد لكل المخصصة المساحة

   التجهيزات
المكتبة مجهزة باالحتياجات التى تتناسب مع مساحتها 

كرسى وعدد 40طاوالت لالطالع + عدد  4عدد  فيوجد
 رف، ،وجهاز حاسب الى ، وكذلك ماكينة تصوير.40

ال يوجد فى المكتبة االحتياجات الخاصة بتحقيق االمن و    األمن والسالمـة
 السالمة 

 االوعية المكتبية
 )الكتب والمراجع والدوريات(

  
دورية و  12كتاب وعدد  22تحتوى المكتبة على عدد 

 كلها متخصصة فى طب الرمد
 ال تقوم المكتبة بتقديم اى خدمات اضافية للمستفيدين   خدمات اضافية

   العمالة
يقوم باالشراف على المكتبة سكرتيرة القسم باالضافة الى 

 عامل نظافة. 1عدد 

 الخدمة تأدية وقت عن بوعودها مع االعالم المكتبة تفى   الثقة واالعتمادية 
 تقوم المكتبة بتقديم المعاونة للمستفيدين منها.   االستجابة

خدمات ذوي االحتياجات 
 لكى يخدم ذوى االحتياجات الخاصةالمكان غير مجهز    الخاصة

فاعلية المكتبة في العملية 
   التعليمية والبحثية

تستخدم المكتبة فى االطالع لخدمة العملية التعليمية 
 ظروف مع والبحثية فى اوقات العمل الرسمية بما يتناسب

 المستفيدين.
 

 

 مكتبة قسم األشعة التشخيصية

 

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

   ةالمساحة والطاقة االستيعابي
 20متر مربع لتستوعب عدد  12تبلغ مساحة المكتبة  

 0.6مستفيد بحيث تبلغ المساحة المخصصة لكل مستفيد 
 متر مربع

   التجهيزات
تم تجهيز المكتبة لتخدم اعضاء هيئة التدريس بالقسم 

كراسى باالضافة  10وحدات اطالع +  10حيث يوجد عدد
 جهاز كمبيوتر . 2رف وعدد  14الى عدد 
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احتياجات االمن والسالمة بالمكتبة غير كافية حيث يوجد    األمن والسالمـة
 طفاية حريق باالضافة الى باب رئيسى للمكتبة . 2عدد 

 االوعية المكتبية

 )الكتب والمراجع والدوريات(
   دورية فى تخصص  11كتب +عدد 4يوجد بالمكتبة عدد

 االشعة التشخيصية .

 ال يتوفر بالمكتبة خدمات اضافية    خدمات اضافية

 المشرف على المكتبة سكرتير القسم ويوجد عامل نظافة    العمالة

تفى المكتبة بوعودها مع االعالن عن وقت تأدية الخدمة    الثقة واالعتمادية 
 وتقديمها بطريقة صحيحة .

المكتبةبتقديم خدماتها بصورة فورية للمستفيدين  تقوم    االستجابة
 مع الرغبة الدائمة فى معاونة المترددين على المكتبة .

خدمات ذوي االحتياجات 
          ال توجد خدمات لذوى االحتياجات الخاصة   الخاصة

فاعلية المكتبة في العملية 
   التعليمية والبحثية

العملية التعليمية  تستخدم المكتبة فى االطالع لخدمة
 ظروف مع والبحثية فى اوقات العمل الرسمية بما يتناسب

 المستفيدين.
 مكتبة قسم الصحة العامة

 

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

   ةالمساحة والطاقة االستيعابي
 30متر مربع لتستوعب عدد  28تبلغ مساحة المكتبة  

 0.8المخصصة لكل مستفيد مستفيد بحيث تبلغ المساحة 
 متر مربع

   التجهيزات
تم تجهيز المكتبة لتخدم اعضاء هيئة التدريس وطالب 

 30مناضد +  3الدراسات العليابالقسم حيث يوجد عدد 
 أرفف  . 10كراسى باالضافة الى عدد 

   األمن والسالمـة

 2احتياجات االمن والسالمة بالمكتبة  حيث يوجد عدد 
+ خراطيم مطاطية الستخدامها فى حالة طفاية حريق 

الحريق ويوجد باب رئيسى واحد و يوجد عالمات ارشادية 
 و توجد ستائر بالمكتبة ولكنها غير معالجة للحرائق
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 االوعية المكتبية

 )الكتب والمراجع والدوريات(
  

كتاب ومرجع فى تخصص الصحة  47يوجد بالمكتبة عدد 
دورية مهداة من منظمة   39العامة باالضافة الى عدد  

 الصحة  العالمية.

 ال يتوفر بالمكتبة خدمات اضافية    خدمات اضافية

 المشرف على المكتبة سكرتير القسم ويوجد عامل نظافة    العمالة

   الثقة واالعتمادية 
تفى المكتبة بوعودها مع االعالن عن وقت تأدية الخدمة 

 وتقديمها بطريقة صحيحة .

   االستجابة
تقوم المكتبةبتقديم خدماتها بصورة فورية للمستفيدين  
 مع الرغبة الدائمة فى معاونة المترددين على المكتبة .

 

خدمات ذوي االحتياجات 
          ال توجد خدمات لذوى االحتياجات الخاصة   الخاصة

فاعلية المكتبة في العملية 
 التعليمية والبحثية

  
المكتبة فى االطالع لخدمة العملية التعليمية تستخدم 

 ظروف مع والبحثية فى اوقات العمل الرسمية بما يتناسب
 المستفيدين .

 

 مكتبة مستشفي سموحه لطب وجراحه األطفال

 * ما زالت تحت التجهيز
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 المجمع الطبى باالزاريطة  1

 –ميرى المستشفى األ -مبني إدارة الكلية )  مبنى 15 المجمع الطبى باالزاريطه يقع على مساحة ....... ويوجد به عدد

مركز خدمات  – مبنى مركزالمؤتمرات –مبنى الدوريات  –المبنى االكاديمى  –المستشفى الجامعى التعليمى الجديد 

مبنى  –مبنى السموم  –مبنى رشيد محمد رشيد  – مبني العالج الطبيعي –مبنى االستقبال والطوارىء  –اليوم الواحد 

(  مبني اإلدارة الهندسيه – تحت التجهيز( –مبني المهارات االكلينيكيه )التشريح سابقا  –المبني اإلداري  – بلهارسيا

 والتى بينها المبانى التعليمية التالية

 المبنى االكاديمى -1
 مبنى الدوريات -2
 الفاصل التعليميى بمركز خدمات اليوم الواحد -3
 عمارة باطنة بالمستشفى االميرى -4
 جراحة بالمستشفى االميرى عمارة -5
 المستشفى التعليمى الجديد -6
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 المبنى االكاديمى 1.1

 طوابق بمساحة اجماليه قدرها ............ 6يتكون المبنى االكاديمى من عدد 
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 ( ...  المكان : ... الدور السادس المبنى االكاديمى ...(VIPقاعة محاضرات : ... قاعة  1.1.1

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ( ...  المكان : ... الدور السادس المبنى االكاديمى ...2قاعة محاضرات : ... قاعة ) 1.1.2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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

  √ إتجاهات أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ( ...  المكان : ... الدور السادس المبنى االكاديمى ...3قاعة محاضرات : ... قاعة ) 1.1.3

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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

  √ إتجاهات أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ( ...  المكان : ... الدور السادس المبنى االكاديمى ...4قاعة محاضرات : ... قاعة ) 1.1.4

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ( ...  المكان : ... الدور السادس المبنى االكاديمى ...5قاعة محاضرات : ... قاعة ) 1.1.5

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ إتجاهات أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ( ...  المكان : ... الدور السادس المبنى االكاديمى ...6قاعة محاضرات : ... قاعة ) 1.1.6

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 المعامل )بحثيه وخدميه( 1.2

 التاني المكان )معمل خدمي( الباثولجيا االكلينيكيه معمل 1.2.1

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3الحاسب اآللي مع أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة  4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 

 X معمل خدمي او بحثي* ال  ينطبق حيث انه 

  



 

 

  

 Page 65 of 308 

 المكان الدور التاني المبني االكاديمي ابحاث الجينوم معمل 1.2.2

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 

 * ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او بحثي
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 الدور التاني بالمبني االكاديمي المكان ابحاث البروتيوم معمل 1.2.3

 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
المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 

 * ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او بحثي
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 الدور التاني بالمبني االكاديمي المكان البيلوجيا الجزئية معمل 1.2.4

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 الدراسية.المشار إليها في المناهج والمقررات 
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 معمل/مختبروجود مخرجي  لكل  14

 

 * ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او بحثي
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 الدور التاني بالمبني االكاديمي المكان الكروماتوجرافي معمل 1.2.5

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو الصحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.المعمل  10

  √ . 6مالءمة عدد العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 

 بحثي* ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او 
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 الدور التاني بالمبني االكاديمي المكان االمتصاص الذري معمل 1.2.6

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  * .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  * .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

ومعدات وموادأجهزة   
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 

 * ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او بحثي
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 الدور التاني بالمبني االكاديمي المكان عناية االمراض النادرة معمل 1.2.7

 

 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
المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 

 * ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او بحثي
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 الدور التاني بالمبني االكاديمي المكان االجهزة المعملية المشتركة معمل 1.2.8

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 والمقررات الدراسية. المشار إليها في المناهج
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 لكل معمل/مختبر وجود مخرجي  14

 

 * ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او بحثي
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 بالمبني االكاديمي الدور التالت المكان ابحاث الخاليا الجذعية معمل 1.2.9

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو الصحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.المعمل  10

  √ . 6مالءمة عدد العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 

 بحثي* ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او 
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 الدور التالت بالمبني االكاديمي المكان استزراع الخاليا واالنسجة معمل 1.2.10

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 

 * ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او بحثي 
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 الدور التالت بالمبني االكاديمي المكان تقنيات النانو الطبية معمل 1.2.11

 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
المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او بحثي
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 الدور التالت بالمبني االكاديمي المكان البيولوجيا الجزئية البحاث تطبيقات الطب التجديدي معمل 1.2.12

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو الصحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

معامل  تجهيزات 
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ المعاملنظافة  13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 

 * ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او بحثي

 

  



 

 

  

 Page 76 of 308 

 الدور التالت بالمبني االكاديمي المكان بنك حفظ الخاليا واالنسجة بالتبريد معمل 1.2.13

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3الحاسب اآللي مع أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة  4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 

 * ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او بحثي 
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 الدور التالت بالمبني االكاديمي المكان وحدة الميكرسكوبات المتقدمة معمل 1.2.14

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ شبكة الصرو الصحي.كفاءة عمل  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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 

 * ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او بحثي  
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 الدور التالت بالمبني االكاديمي المكان اجهزة االبحاث التجاربية معمل 1.2.15

 

 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
المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

 *   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 

 * ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او بحثي  
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 دورات المياه 1.3

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

غير  مستوو  
 مستوو  

 

 اإلتاحة 

 X  .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 م  بالط غير أملس.  8

  √ وجود وسائل للتخلم م  النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 10 

  √ سالمة شبكة الصرو 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 األم  والسالمة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية م  الحريق 18

 ينطبق ال* 
  



 

 

  

 Page 80 of 308 

 

 اتالمكتب 1.4
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 المكتبة الرئيسية          المكان : المبنى األكاديمى

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفى مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستعابية

  √ سعة المكتبة لعدد الطالب . 1

  √ المساحة المخصصة للمستفيد  2

 
 التجهيزات

 

  √ توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدي . 3

  √ وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4

  √ ى. شخصالحاسب الأجهزة عدد  5

  √ عدد شاشات الفهرسة. 6

  √ عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل . 7

 
 

 األم  والسالمصة

  √ . الحريقمتطلبات مقاومة/ الوقاية م   8

  √ . مالءمة األبواب والمخارج 9

  √ .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10

  √ .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

  √ الستائر معاملة بمواد ضصد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

  √ المتوافرة م  كل كتاب/ مرجع .عدد النسخ  13

  √ عدد المراجع لكل تخصم. 14

  √ عدد 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
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 العمالة 

  √ مدير مكتبة. 20

  √ مساعدون  فنيون. 21

  √ إداريون . 22

  √ عمال خدمات فنية. 23

  √ عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية 

  √ وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد . 25

  √ اإلعالم بوقت تأدية الخدمة . 26

  √ الخدمة بطريقة صحيحة م  أول مرة .تأدية  27

  √ تقديم خدمات فورية للمستفيدي  م  خدمات المكتبة. 28 االستجابة

  √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائري . 29

خدمات ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 بصريصصة (ذوو اإلعاقة البصرية                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة 
 X  توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  30
 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروو كبيرة  31

 X  و بحبر غامق.

 ذوو اإلعاقة السمعية:                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة سمعيصة (
باستخدام الصور والمناظر توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني  32

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة 
 اإلشارة.

 X 

 ذوو اإلعاقة الحركية:                  ) المكان مصمم لكى يخدم ذوى اإلحتياجات الحركية (
  √ توافر األثاث الالزم. 33

  √ توافر تجهيزات خاصة. 34
مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بي  أدوار توافر  35

 المكتبة.
√  

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

 والبحثية

  √ وجود سجالت للزائري . 36
  √ استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.  37
  √ وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروو المستقيدي  منه*. 38
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 مكتبات 9المكتبات الفرعية       عدد المكتبات الفرعية : 

 مكتبة مركز المؤتمرات

 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفى مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستعابية

  √ سعة المكتبة لعدد الطالب . 1

  √ المساحة المخصصة للمستفيد  2

 
 التجهيزات

 

  √ مناضد ومقاعد بعدد المستفيدي .توافر  3

  √ وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4

  √ ى. شخصالحاسب الأجهزة عدد  5

  √ عدد شاشات الفهرسة. 6

  √ عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل . 7

 
 

 األم  والسالمصة

  √ . متطلبات مقاومة/ الوقاية م  الحريق 8

  √ . األبواب والمخارج مالءمة 9

  √ .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10

  √ .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

  √ الستائر معاملة بمواد ضصد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

  √ .عدد النسخ المتوافرة م  كل كتاب/ مرجع  13

  √ عدد المراجع لكل تخصم. 14

  √ عدد 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

  √ مساعدون  فنيون. 21

  √ إداريون . 22

  √ عمال خدمات فنية. 23

  √ عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية 

  √ وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد . 25

  √ اإلعالم بوقت تأدية الخدمة . 26

  √ مرة .تأدية الخدمة بطريقة صحيحة م  أول  27
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  √ تقديم خدمات فورية للمستفيدي  م  خدمات المكتبة. 28 االستجابة

  √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائري . 29

خدمات ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 ذوو اإلعاقة البصرية                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة بصريصصة (
 *  توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  30
 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروو كبيرة  31

 *  و بحبر غامق.

 ذوو اإلعاقة السمعية:                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة سمعيصة (
والمناظر توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور  32

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة 
 اإلشارة.

 * 

 ذوو اإلعاقة الحركية:                  ) المكان مصمم لكى يخدم ذوى اإلحتياجات الحركية (
 *  توافر األثاث الالزم. 33

 *  توافر تجهيزات خاصة. 34
االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بي  أدوار توافر مصاعد لذوي  35

 المكتبة.
 * 

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

 والبحثية

  √ وجود سجالت للزائري . 36
  √ استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.  37
  √ وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروو المستقيدي  منه. 38

 

 . ال توجد خدمات لذوى االحتياجات الخاصةانه  حيث ال ينطبق*  
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 مكتبة قسم األشعة التشخيصية

 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفى مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستعابية

 X  سعة المكتبة لعدد الطالب . 1

 X  المساحة المخصصة للمستفيد  2

 
 التجهيزات

 

  √ ومقاعد بعدد المستفيدي .توافر مناضد  3

  √ وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4

  √ ى. شخصالحاسب الأجهزة عدد  5

 X  عدد شاشات الفهرسة. 6

 X  عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل . 7

 
 

 األم  والسالمصة

  √ . متطلبات مقاومة/ الوقاية م  الحريق 8

  √ . األبواب والمخارجمالءمة  9

 X  .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10

 X  .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

 X  الستائر معاملة بمواد ضصد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

  √ عدد النسخ المتوافرة م  كل كتاب/ مرجع . 13

 X  عدد المراجع لكل تخصم. 14

  √ عدد الدوريات العلمية المتخصصة . 15

 
 خدمات اضافية 

 X  خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16

 X  ترتيب المراجع والدوريات, وفقًا للفهرسة الفعالة.  17

 X  االتصال بشبكة اإلنترنت. 18

 X  الفهرسة اإللكترونية.  19

 
 

 العمالة 

  √ مدير مكتبة. 20

 X  مساعدون  فنيون. 21

 X  إداريون . 22

 X  عمال خدمات فنية. 23

  √ عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية 

  √ وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد . 25

  √ اإلعالم بوقت تأدية الخدمة . 26

  √ مرة .تأدية الخدمة بطريقة صحيحة م  أول  27

  √ تقديم خدمات فورية للمستفيدي  م  خدمات المكتبة. 28 االستجابة
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  √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائري . 29

خدمات ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 ذوو اإلعاقة البصرية                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة بصريصصة (
 *  توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  30
 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروو كبيرة  31

 *  و بحبر غامق.

 ذوو اإلعاقة السمعية:                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة سمعيصة (
والمناظر توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور  32

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة 
 اإلشارة.

 * 

 ذوو اإلعاقة الحركية:                  ) المكان مصمم لكى يخدم ذوى اإلحتياجات الحركية (
 *  توافر األثاث الالزم. 33

 *  توافر تجهيزات خاصة. 34
االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بي  أدوار توافر مصاعد لذوي  35

 المكتبة.
 * 

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

 والبحثية

 X  وجود سجالت للزائري . 36
  √ استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.  37
  √ وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروو المستقيدي  منه. 38

 

 .         ال توجد خدمات لذوى االحتياجات الخاصةانه  حيث ال ينطبق*  
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 مكتبة قسم أنف وأذن وحنجرة

 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفى مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستعابية

  √ سعة المكتبة لعدد الطالب . 1

  √ المساحة المخصصة للمستفيد  2

 
 التجهيزات

 

  √ مناضد ومقاعد بعدد المستفيدي .توافر  3

  √ وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4

  √ ى. شخصالحاسب الأجهزة عدد  5

 X  عدد شاشات الفهرسة. 6

  √ عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل . 7

 
 

 األم  والسالمصة

  √ . متطلبات مقاومة/ الوقاية م  الحريق 8

  √ . األبواب والمخارج مالءمة 9

  √ .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10

 X  .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

 X  الستائر معاملة بمواد ضصد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

  √ .عدد النسخ المتوافرة م  كل كتاب/ مرجع  13

 X  عدد المراجع لكل تخصم. 14

  √ عدد الدوريات العلمية المتخصصة . 15

 
 خدمات اضافية 

  √ خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16

  √ ترتيب المراجع والدوريات, وفقًا للفهرسة الفعالة.  17

  √ االتصال بشبكة اإلنترنت. 18

 X  الفهرسة اإللكترونية.  19

 
 

 العمالة 

  √ مدير مكتبة. 20

 X  مساعدون  فنيون. 21

 X  إداريون . 22

 X  عمال خدمات فنية. 23

  √ عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية 

  √ وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد . 25

  √ اإلعالم بوقت تأدية الخدمة . 26

  √ مرة .تأدية الخدمة بطريقة صحيحة م  أول  27

  √ تقديم خدمات فورية للمستفيدي  م  خدمات المكتبة. 28 االستجابة
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  √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائري . 29

خدمات ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 ذوو اإلعاقة البصرية                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة بصريصصة (
 *  توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  30
 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروو كبيرة  31

 *  و بحبر غامق.

 ذوو اإلعاقة السمعية:                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة سمعيصة (
والمناظر توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور  32

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة 
 اإلشارة.

 * 

 ذوو اإلعاقة الحركية:                  ) المكان مصمم لكى يخدم ذوى اإلحتياجات الحركية (
 *  توافر األثاث الالزم. 33

 *  توافر تجهيزات خاصة. 34
االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بي  أدوار توافر مصاعد لذوي  35

 المكتبة.
 * 

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

 والبحثية

 X  وجود سجالت للزائري . 36
  √ استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.  37
  √ وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروو المستقيدي  منه. 38

 .         توجد خدمات لذوى االحتياجات الخاصة الانه  حيث ال ينطبق*  
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 مكتبة قسم الرمد

 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفى مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستعابية

 X  سعة المكتبة لعدد الطالب . 1

 X  المساحة المخصصة للمستفيد  2

 
 التجهيزات

 

  √ بعدد المستفيدي .توافر مناضد ومقاعد  3

  √ وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4

 X   ى. شخصالحاسب الأجهزة عدد  5

 X  عدد شاشات الفهرسة. 6

  √ عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل . 7

 
 

 األم  والسالمصة

  √ . متطلبات مقاومة/ الوقاية م  الحريق 8

  √ . والمخارجمالءمة األبواب  9

 X  .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10

 X  .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

 X  الستائر معاملة بمواد ضصد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

  √ عدد النسخ المتوافرة م  كل كتاب/ مرجع . 13

 X  عدد المراجع لكل تخصم. 14

  √ عدد الدوريات العلمية المتخصصة . 15

 
 خدمات اضافية 

 X  خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16

 X  ترتيب المراجع والدوريات, وفقًا للفهرسة الفعالة.  17

 X  االتصال بشبكة اإلنترنت. 18

 X  الفهرسة اإللكترونية.  19

 
 

 العمالة 

  √ مدير مكتبة. 20

 X  مساعدون  فنيون. 21

 X  إداريون . 22

 X  عمال خدمات فنية. 23

  √ عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية 

  √ وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد . 25

  √ اإلعالم بوقت تأدية الخدمة . 26

  √ تأدية الخدمة بطريقة صحيحة م  أول مرة . 27

  √ تقديم خدمات فورية للمستفيدي  م  خدمات المكتبة. 28 االستجابة
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  √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائري . 29

خدمات ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 ذوو اإلعاقة البصرية                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة بصريصصة (
 *  توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  30
 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروو كبيرة  31

 *  و بحبر غامق.

 ذوو اإلعاقة السمعية:                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة سمعيصة (
والمناظر توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور  32

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة 
 اإلشارة.

 * 

 ذوو اإلعاقة الحركية:                  ) المكان مصمم لكى يخدم ذوى اإلحتياجات الحركية (
 *  توافر األثاث الالزم. 33

 *  توافر تجهيزات خاصة. 34
االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بي  أدوار توافر مصاعد لذوي  35

 المكتبة.
 * 

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

 والبحثية

 X  وجود سجالت للزائري . 36
  √ استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.  37
  √ وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروو المستقيدي  منه. 38

 

 .         ال توجد خدمات لذوى االحتياجات الخاصةانه  حيث ال ينطبق*  
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 مكتبة قسم الصحة العامة

 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفى مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستعابية

 X  سعة المكتبة لعدد الطالب . 1

 X  المساحة المخصصة للمستفيد  2

 
 التجهيزات

 

  √ ومقاعد بعدد المستفيدي .توافر مناضد  3

  √ وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4

 X  ى. شخصالحاسب الأجهزة عدد  5

 X  عدد شاشات الفهرسة. 6

 X  عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل . 7

 
 

 األم  والسالمصة

  √ . متطلبات مقاومة/ الوقاية م  الحريق 8

  √ . األبواب والمخارجمالءمة  9

 X  .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10

 X  .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

 X  الستائر معاملة بمواد ضصد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

  √ عدد النسخ المتوافرة م  كل كتاب/ مرجع . 13

 X  عدد المراجع لكل تخصم. 14

  √ عدد الدوريات العلمية المتخصصة . 15

 
 خدمات اضافية 

 X  خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16

 X  ترتيب المراجع والدوريات, وفقًا للفهرسة الفعالة.  17

 X  االتصال بشبكة اإلنترنت. 18

 X  الفهرسة اإللكترونية.  19

 
 

 العمالة 

  √ مدير مكتبة. 20

 X  مساعدون  فنيون. 21

  √ إداريون . 22

 X  عمال خدمات فنية. 23

  √ عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية 

  √ وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد . 25

  √ اإلعالم بوقت تأدية الخدمة . 26

  √ مرة .تأدية الخدمة بطريقة صحيحة م  أول  27

  √ تقديم خدمات فورية للمستفيدي  م  خدمات المكتبة. 28 االستجابة
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  √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائري . 29

خدمات ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 ذوو اإلعاقة البصرية                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة بصريصصة (
 *  توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  30
 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروو كبيرة  31

 *  و بحبر غامق.

 ذوو اإلعاقة السمعية:                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة سمعيصة (
والمناظر توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور  32

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة 
 اإلشارة.

 * 

 ذوو اإلعاقة الحركية:                  ) المكان مصمم لكى يخدم ذوى اإلحتياجات الحركية (
 *  توافر األثاث الالزم. 33

 *  توافر تجهيزات خاصة. 34
االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بي  أدوار توافر مصاعد لذوي  35

 المكتبة.
 * 

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

 والبحثية

 X  وجود سجالت للزائري . 36
  √ استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.  37
  √ وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروو المستقيدي  منه. 38

 

 .         ال توجد خدمات لذوى االحتياجات الخاصةانه  حيث ال ينطبق*  

 القياع المؤشرات م مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
 االستعابية

 متر مربع 28 المساحة 1
 30 متوسط عدد المترددي  2

 
 التجهيزات

 

 كراسى 30مناضد +  3 المناضد والمقاعد 3
 أرفف 10 األرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4
ى.شخصالحاسب الأجهزة عدد  5  ال يوجد 
 ال يوجد عدد شاشات الفهرسة. 6
 ال يوجد عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل . 7

 
 

 األم  والسالمصة

حريق / معدات  مطافئ .6متطلبات مقاومة/ الوقاية م  الحريق 8
إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع 

 الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع األدوار

احتياجات االم  والسالمة 
بالمكتبة غير كافية حيث يوجد 

طفاية حريق+ خراطيم  2عدد 
مطاطية الستخدامها فى حالة 

 الحريق
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.األبواب والمخارج  9  باب واحد 
.عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10  ال يوجد 
.توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11  ال يوجد 
توجد ستائر بالمكتبة ولكنها  الستائر معاملة بمواد ضصد االشتعال. 12

 غير معالجة للحرائق
 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

المتوافرة م  كل كتاب/ مرجععدد النسخ  13  47 
  عدد المراجع لكل تخصم 14
 39 عدد الدوريات العلمية المتخصصة 15

 
 خدمات اضافية 

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

 
 

 العمالة 

  مدير مكتبة. 20
  مساعدون  فنيون  21
  إداريون  22
  عمال خدمات فنية 23
 1 عمال نظافة 24

 
 الثقة واالعتمادية *

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

 يوجد تقديم خدمات فورية للمستفيدي  م  خدمات المكتبة. 28 االستجابة*
 يوجد الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائري . 29

 
خدمات ذوي 

 االحتياجات الخاصة
 ذوو اإلعاقة البصرية

"جون".توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة  30  ال يوجد 
 ال يوجد توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروو كبيرة 31

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

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة 
 اإلشارة.

 ال يوجد

 الحركية:ذوو اإلعاقة 
 ال يوجد توافر األثاث الالزم. 33
 ال يوجد توافر تجهيزات خاصة. 34
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توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بي  أدوار  35
 المكتبة.

 ال يوجد

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 
 والبحثية

 ال يوجد سجالت الزائري . 36
التعليمية والبحثية. استخدام المكتبة في العملية: 37  ال يوجد 
 ال يوجد وقت عمل المكتبة 38

 ال توجد خدمات لذوى االحتياجات الخاصةانه  حيث ال ينطبق*  
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 مكتبة قسم العظام

 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفى مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستعابية

  √ سعة المكتبة لعدد الطالب . 1

  √ المساحة المخصصة للمستفيد  2

 
 التجهيزات

 

  √ توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدي . 3

  √ وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4

  √ ى. شخصالحاسب الأجهزة عدد  5

 X  عدد شاشات الفهرسة. 6

 X  عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل . 7

 
 

 والسالمصةاألم  

  √ . متطلبات مقاومة/ الوقاية م  الحريق 8

  √ . مالءمة األبواب والمخارج 9

 X  .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10

 X  .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

 X  الستائر معاملة بمواد ضصد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
والمراجع  )الكتب

 والدوريات(

  √ عدد النسخ المتوافرة م  كل كتاب/ مرجع . 13

 X  عدد المراجع لكل تخصم. 14

  √ عدد الدوريات العلمية المتخصصة . 15

 
 خدمات اضافية 

 X  خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16

 X  ترتيب المراجع والدوريات, وفقًا للفهرسة الفعالة.  17

  √ االتصال بشبكة اإلنترنت. 18

 X  الفهرسة اإللكترونية.  19

 
 

 العمالة 

 X  مدير مكتبة. 20

 X  مساعدون  فنيون. 21

  √ إداريون . 22

 X  عمال خدمات فنية. 23

  √ عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية 

  √ وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد . 25

  √ بوقت تأدية الخدمة .اإلعالم  26

  √ تأدية الخدمة بطريقة صحيحة م  أول مرة . 27

  √ تقديم خدمات فورية للمستفيدي  م  خدمات المكتبة. 28 االستجابة
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  √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائري . 29

خدمات ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة بصريصصة (  ذوو اإلعاقة البصرية                
 *  توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  30
 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروو كبيرة  31

 *  و بحبر غامق.

 ذوو اإلعاقة السمعية:                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة سمعيصة (
الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر توافر  32

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة 
 اإلشارة.

 * 

 ذوو اإلعاقة الحركية:                  ) المكان مصمم لكى يخدم ذوى اإلحتياجات الحركية (
 *  توافر األثاث الالزم. 33

 *  تجهيزات خاصة.توافر  34
توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بي  أدوار  35

 المكتبة.
 * 

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

 والبحثية

 X  وجود سجالت للزائري . 36
  √ استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.  37
  √ المستقيدي  منه.وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروو  38

 

 .         ال توجد خدمات لذوى االحتياجات الخاصةانه  حيث ال ينطبق*  

 القياع المؤشرات م مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
 االستعابية

متر مربع 16 المساحة 1  
 10 متوسط عدد المترددي  2

 
 التجهيزات

 

وحدات لالطالع 10 المناضد والمقاعد 3  
رو 96 األرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4  
ى.شخصالحاسب الأجهزة عدد  5  3 
 ال يوجد عدد شاشات الفهرسة. 6
 1 عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل . 7

 
 

 األم  والسالمصة

حريق / معدات  مطافئ .6متطلبات مقاومة/ الوقاية م  الحريق 8
إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع 

 الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع األدوار

احتياجات االم  و السالمة 
بالمكتبة غير متوفرة بصورة 

 طفاية 1 كاملة فهناك عدد
 حريق

.األبواب والمخارج  9   
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.عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10  ال يوجد 
.توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11  ال يوجد 
الستائرمتوفرة ولكنها غير  الستائر معاملة بمواد ضصد االشتعال. 12

 معالجة ضد الحرائق
 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

 1020 عدد النسخ المتوافرة م  كل كتاب/ مرجع 13
لكل تخصمعدد المراجع  14   
رسالة  458دورية +  36 عدد الدوريات العلمية المتخصصة 15

 ماجستير
 

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

 
 

 العمالة

  مدير مكتبة. 20
  مساعدون  فنيون  21
أخصائى مكتبات 1 إداريون  22  
  عمال خدمات فنية 23
 1 عمال نظافة 24

 
 الثقة واالعتمادية *

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

 يوجد تقديم خدمات فورية للمستفيدي  م  خدمات المكتبة. 28 االستجابة*
 يوجد الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائري . 29

 
خدمات ذوي 

 االحتياجات الخاصة
 ذوو اإلعاقة البصرية

يوجدال  توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون". 30  
 ال يوجد توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروو كبيرة 31

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

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة 
 اإلشارة.

 ال يوجد

 ذوو اإلعاقة الحركية:
 ال يوجد توافر األثاث الالزم. 33
 ال يوجد توافر تجهيزات خاصة. 34
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توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بي  أدوار  35
 المكتبة.

 ال يوجد

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

 والبحثية

 ال يوجد سجالت الزائري . 36
والبحثية.استخدام المكتبة في العملية: التعليمية  37  ال يوجد 
 ال يوجد وقت عمل المكتبة 38
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 قسم النساء و التوليد 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفى مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستعابية

  √ سعة المكتبة لعدد الطالب . 1

  √ المساحة المخصصة للمستفيد  2

 
 التجهيزات

 

  √ ومقاعد بعدد المستفيدي . توافر مناضد 3

  √ وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4

 X  ى. شخصالحاسب الأجهزة عدد  5

 X  عدد شاشات الفهرسة. 6

 X  عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل . 7

 
 

 األم  والسالمصة

  √ . متطلبات مقاومة/ الوقاية م  الحريق 8

  √ . األبواب والمخارجمالءمة  9

 X  .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10

 X  .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

  √ الستائر معاملة بمواد ضصد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

  √ عدد النسخ المتوافرة م  كل كتاب/ مرجع . 13

 X  عدد المراجع لكل تخصم. 14

 X  عدد الدوريات العلمية المتخصصة . 15

 
 خدمات اضافية 

 X  خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16

 X  ترتيب المراجع والدوريات, وفقًا للفهرسة الفعالة.  17

 X  االتصال بشبكة اإلنترنت. 18

 X  الفهرسة اإللكترونية.  19

 
 

 العمالة 

 X  مدير مكتبة. 20

 X  مساعدون  فنيون. 21

  √ إداريون . 22

 X  عمال خدمات فنية. 23

  √ عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية 

  √ وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد . 25

  √ اإلعالم بوقت تأدية الخدمة . 26

  √ مرة .تأدية الخدمة بطريقة صحيحة م  أول  27

  √ تقديم خدمات فورية للمستفيدي  م  خدمات المكتبة. 28 االستجابة
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  √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائري . 29

خدمات ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 ذوو اإلعاقة البصرية                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة بصريصصة (
 *  توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  30
 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروو كبيرة  31

 *  و بحبر غامق.

 ذوو اإلعاقة السمعية:                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة سمعيصة (
والمناظر توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور  32

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة 
 اإلشارة.

 * 

 ذوو اإلعاقة الحركية:                  ) المكان مصمم لكى يخدم ذوى اإلحتياجات الحركية (
 *  توافر األثاث الالزم. 33

 *  توافر تجهيزات خاصة. 34
االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بي  أدوار توافر مصاعد لذوي  35

 المكتبة.
 * 

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

 والبحثية

 X  وجود سجالت للزائري . 36
  √ استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.  37
  √ وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروو المستقيدي  منه. 38

 

 .         ال توجد خدمات لذوى االحتياجات الخاصةانه  حيث ال ينطبق*  

 القياع المؤشرات م مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
 االستعابية

متر 56 المساحة 1  
 10 متوسط عدد المترددي  2

 
 التجهيزات

 

كرسى 10منضدة +  1 المناضد والمقاعد 3  
زجاجدواليب  األرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4  
ى.شخصالحاسب الأجهزة عدد  5  ال يوجد 
 ال يوجد عدد شاشات الفهرسة. 6
 ال يوجد عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل . 7

 
 

 األم  والسالمصة

حريق / معدات  مطافئ .6متطلبات مقاومة/ الوقاية م  الحريق 8
إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع 

 الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع األدوار

 ال يوجد

.األبواب والمخارج  9  باب واحد 
.عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10  ال يوجد 
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.توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11 يوجدال    
 يوجد الستائر معاملة بمواد ضصد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

 555 عدد النسخ المتوافرة م  كل كتاب/ مرجع 13
  عدد المراجع لكل تخصم 14
رسالة ماجستير ودكتوراة  89 عدد الدوريات العلمية المتخصصة 15  

 
 خدمات اضافية 

الورقي واإللكتروني. خدمة البحث 16  ال يوجد 
مقتنيات المكتبة مرتبة وفقا  ترتيب المراجع والدوريات, وفقًا للفهرسة الفعالة. 17

 الرقام التصنيف
 ال يوجد االتصال بشبكة اإلنترنت. 18
 ال يوجد الفهرسة اإللكترونية. 19

 
 

 العمالة 

  مدير مكتبة. 20
  مساعدون  فنيون  21
 2 إداريون  22
  عمال خدمات فنية 23
 2 عمال نظافة 24

 
 الثقة واالعتمادية *

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

المكتبة.تقديم خدمات فورية للمستفيدي  م  خدمات  28 االستجابة*  يوجد 
 يوجد الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائري . 29

 
خدمات ذوي 

 االحتياجات الخاصة
 ذوو اإلعاقة البصرية

 ال يوجد توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون". 30
 ال يوجد توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروو كبيرة 31

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

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة 
 اإلشارة.

 ال يوجد

 ذوو اإلعاقة الحركية:
 ال يوجد توافر األثاث الالزم. 33
 ال يوجد توافر تجهيزات خاصة. 34
توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بي  أدوار  35

 المكتبة.
 ال يوجد
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فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 
 والبحثية

 ال يوجد سجالت الزائري . 36
 ال يوجد استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية. 37
 ال يوجد وقت عمل المكتبة 38
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 مكتبة قسم صدرية

 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفى مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستعابية

 X  سعة المكتبة لعدد الطالب . 1

 X  المساحة المخصصة للمستفيد  2

 
 التجهيزات

 

  √ توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدي . 3

  √ والرسائل.وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات  4

 X  ى. شخصالحاسب الأجهزة عدد  5

 X  عدد شاشات الفهرسة. 6

 X  عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل . 7

 
 

 األم  والسالمصة

  √ . متطلبات مقاومة/ الوقاية م  الحريق 8

  √ . مالءمة األبواب والمخارج 9

 X  .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10

 X  .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

 X  الستائر معاملة بمواد ضصد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

  √ عدد النسخ المتوافرة م  كل كتاب/ مرجع . 13

 X  عدد المراجع لكل تخصم. 14

 X  عدد الدوريات العلمية المتخصصة . 15

 
 خدمات اضافية 

 X  خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16

 X  ترتيب المراجع والدوريات, وفقًا للفهرسة الفعالة.  17

 X  االتصال بشبكة اإلنترنت. 18

 X  الفهرسة اإللكترونية.  19

 
 

 العمالة 

 X  مدير مكتبة. 20

 X  مساعدون  فنيون. 21

 X  إداريون . 22

 X  عمال خدمات فنية. 23

  √ عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية 

  √ وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد . 25

  √ اإلعالم بوقت تأدية الخدمة . 26

  √ تأدية الخدمة بطريقة صحيحة م  أول مرة . 27

  √ تقديم خدمات فورية للمستفيدي  م  خدمات المكتبة. 28 االستجابة
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  √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائري . 29

خدمات ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 ذوو اإلعاقة البصرية                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة بصريصصة (
 *  توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  30
 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروو كبيرة  31

 *  و بحبر غامق.

 ذوو اإلعاقة السمعية:                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة سمعيصة (
توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر  32

المترجمة بلغة وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج 
 اإلشارة.

 * 

 ذوو اإلعاقة الحركية:                  ) المكان مصمم لكى يخدم ذوى اإلحتياجات الحركية (
 *  توافر األثاث الالزم. 33

 *  توافر تجهيزات خاصة. 34
توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بي  أدوار  35

 المكتبة.
 * 

في  فاعلية المكتبة
العملية التعليمية 

 والبحثية

  √ وجود سجالت للزائري . 36
  √ استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.  37
  √ وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروو المستقيدي  منه. 38

 

 .         ال توجد خدمات لذوى االحتياجات الخاصةانه  حيث ال ينطبق*  

 القياع المؤشرات م مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
 االستعابية

متر مربع 16 المساحة 1  
 20 متوسط عدد المترددي  2

 
 التجهيزات

 

كراسى 10طاولة كبيرة +  1 المناضد والمقاعد 3  
رو 35 األرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4  
ى.شخصالحاسب الأجهزة عدد  5  ال يوجد 
الفهرسة.عدد شاشات  6  ال يوجد 
 ال يوجد عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل . 7

 
 

 األم  والسالمصة

حريق / معدات  مطافئ .6متطلبات مقاومة/ الوقاية م  الحريق 8
إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع 

 الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع األدوار

 ال يوجد

.األبواب والمخارج  9   
.عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10  ال يوجد 
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.توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11  ال يوجد 
 ال يوجد الستائر معاملة بمواد ضصد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

كتاب/ مرجع عدد النسخ المتوافرة م  كل 13  25 
  عدد المراجع لكل تخصم 14
 ال يوجد عدد الدوريات العلمية المتخصصة 15

 
 خدمات اضافية

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

 
 

 العمالة

  مدير مكتبة. 20
  مساعدون  فنيون  21
  إداريون  22
  عمال خدمات فنية 23
 1 عمال نظافة 24

 
 الثقة واالعتمادية *

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

 يوجد تقديم خدمات فورية للمستفيدي  م  خدمات المكتبة. 28 االستجابة*
 يوجد الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائري . 29

 
خدمات ذوي 

 االحتياجات الخاصة
 ذوو اإلعاقة البصرية

"جون".توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة  30  ال يوجد 
 ال يوجد توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروو كبيرة 31

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

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة 
 اإلشارة.

 ال يوجد

الحركية:ذوو اإلعاقة   
 ال يوجد توافر األثاث الالزم. 33
 ال يوجد توافر تجهيزات خاصة. 34
توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بي  أدوار  35

 المكتبة.
 ال يوجد

 ال يوجد سجالت الزائري . 36فاعلية المكتبة في 



 

 

  

 Page 106 of 308 

العملية التعليمية 
 والبحثية

التعليمية والبحثية. استخدام المكتبة في العملية: 37  ال يوجد 
 ال يوجد وقت عمل المكتبة 38
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 مكتبة قسم األطفال 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفى مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستعابية

  √ سعة المكتبة لعدد الطالب . 1

  √ المساحة المخصصة للمستفيد  2

 
 التجهيزات

 

  √ توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدي . 3

  √ وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4

  √ ى. شخصالحاسب الأجهزة عدد  5

 X  عدد شاشات الفهرسة. 6

  √ عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل . 7

 
 

 األم  والسالمصة

  √ . متطلبات مقاومة/ الوقاية م  الحريق 8

  √ . مالءمة األبواب والمخارج 9

 X  .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10

 X  .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

 X  الستائر معاملة بمواد ضصد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

  √ مرجع . عدد النسخ المتوافرة م  كل كتاب/ 13

 X  عدد المراجع لكل تخصم. 14

  √ عدد الدوريات العلمية المتخصصة . 15

 
 خدمات اضافية 

  √ خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16

  √ ترتيب المراجع والدوريات, وفقًا للفهرسة الفعالة.  17

  √ االتصال بشبكة اإلنترنت. 18

 X  الفهرسة اإللكترونية.  19

 
 

 العمالة 

  √ مدير مكتبة. 20

 X  مساعدون  فنيون. 21

  √ إداريون . 22

 X  عمال خدمات فنية. 23

  √ عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية 

  √ وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد . 25

  √ اإلعالم بوقت تأدية الخدمة . 26

  √ مرة .تأدية الخدمة بطريقة صحيحة م  أول  27

  √ تقديم خدمات فورية للمستفيدي  م  خدمات المكتبة. 28 االستجابة
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  √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائري . 29

خدمات ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 ذوو اإلعاقة البصرية                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة بصريصصة (
 *  توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  30
 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروو كبيرة  31

 *  و بحبر غامق.

 ذوو اإلعاقة السمعية:                  ) ال يوجد مترددي  ذو إعاقة سمعيصة (
والمناظر توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور  32

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة 
 اإلشارة.

 * 

 ذوو اإلعاقة الحركية:                  ) المكان مصمم لكى يخدم ذوى اإلحتياجات الحركية (
 *  توافر األثاث الالزم. 33

 *  توافر تجهيزات خاصة. 34
االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بي  أدوار توافر مصاعد لذوي  35

 المكتبة.
 * 

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

 والبحثية

 X  وجود سجالت للزائري . 36
  √ استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.  37
  √ وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروو المستقيدي  منه. 38

 

 .         ال توجد خدمات لذوى االحتياجات الخاصةانه  حيث ال ينطبق*  

 القياع المؤشرات م مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
 االستعابية

متر 45 المساحة 1  
 25 متوسط عدد المترددي  2

 
 التجهيزات

 

كرسى 25مناضد +  3 المناضد والمقاعد 3  
رو 78 األرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4  
ى.شخصالحاسب الأجهزة عدد  5  25 
 ال يوجد عدد شاشات الفهرسة. 6
 2 عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل . 7

 
 

 األم  والسالمصة

حريق / معدات  مطافئ .6متطلبات مقاومة/ الوقاية م  الحريق 8
إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع 

 الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع األدوار

احتياجات االم  و السالمة 
 بالمكتبة متوفرة الى حد ما

حريق طفاية 2 فهناك عدد  
.األبواب والمخارج  9 الباب الرئيسى للمكتبة تم  

 تصميمة لكى يفتح للخارج
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.عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10  ال يوجد 
.توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11  ال يوجد 
الستائرمتوفرة بالمكتبة ولكنها  الستائر معاملة بمواد ضصد االشتعال. 12

 غير معالجة ضد الحرائق
 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

النسخ المتوافرة م  كل كتاب/ مرجععدد  13  317 
  عدد المراجع لكل تخصم 14
 5 عدد الدوريات العلمية المتخصصة 15

 
 خدمات اضافية 

 يوجد خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16
مقتنيات المكتبة مرتبة وفقا  ترتيب المراجع والدوريات, وفقًا للفهرسة الفعالة. 17

 الرقام التصنيف
 يوجد االتصال بشبكة اإلنترنت. 18
 ال يوجد الفهرسة اإللكترونية. 19

 
 

 العمالة 

 3 مدير مكتبة. 20
  مساعدون  فنيون  21
 2 إداريون  22
  عمال خدمات فنية 23
 1 عمال نظافة 24

 
 الثقة واالعتمادية *

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

 يوجد تقديم خدمات فورية للمستفيدي  م  خدمات المكتبة. 28 االستجابة*
 يوجد الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائري . 29

 
خدمات ذوي 

 االحتياجات الخاصة
 ذوو اإلعاقة البصرية

 ال يوجد توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون". 30
 ال يوجد توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروو كبيرة 31

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

المترجمة بلغة وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج 
 اإلشارة.

 ال يوجد

 ذوو اإلعاقة الحركية:
 ال يوجد توافر األثاث الالزم. 33
 ال يوجد توافر تجهيزات خاصة. 34
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توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بي  أدوار  35
 المكتبة.

 ال يوجد

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

 والبحثية

الزائري .سجالت  36  ال يوجد 
 يوجد استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية. 37
 يوجد وقت عمل المكتبة 38

 

 مكتبة مستشفي سموحه لطب وجراحه األطفال

 * ما زالت تحت التجهيز
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 مبني الدوريات 1.5
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 (          المكان : مبنى الدوريات . 1قاعة محاضرات : مدرج )  1.5.1

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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

القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13
 التعليمية. 

√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة تصصصصصوافر  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى √  

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى √  

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصةاألم  

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 (          المكان : مبنى الدوريات . 2قاعة محاضرات : مدرج )  1.5.2

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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

القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13
 التعليمية. 

√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى √  

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات 

ال يوجد ذوى √  

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 الدوريات           المكان : مبنى الدوريات .قاعة محاضرات : مدرج  1.5.3

 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 واالبوابالنوافذ 

  √ 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

القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13
 التعليمية. 

√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

  √ توضح مداخل ومخارج الطوارئ. وجود خرائط داخل القاعة 15

  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى √  

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

الممصرات والصصفوو تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى √  

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ( ...  المكان : ... مبنى الدوريات ... 1: ... قاعة )  سيدرتقاعة  1.5.4

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
 √  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة تصصصصصوافر  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

جات اإلحتيا

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

جات اإلحتيا

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصةاألم  
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ( ...  المكان : ... مبنى الدوريات ... 2: ... قاعة )  سيدرتقاعة  1.5.5

 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
 ₓ  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 ₓ  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

 ₓ  ال يوجد ذوى

جات اإلحتيا

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات 

ال يوجد ذوى  √ 

جات اإلحتيا

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 دورات المياه  1.5.6

 المؤشرات م التقييم مجاالت
 مستويات التقدير

غير  مستوو  
 مستوو  

 

 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 م  بالط غير أملس.  8

  √ وجود وسائل للتخلم م  النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 10 

  √ سالمة شبكة الصرو 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 األم  والسالمة
  √ . 7مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية م  الحريقتوافر  18

 ينطبق ال* 
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 الفاصل التعليمى بمبنى خدمات اليوم الواحد 1.6
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 مركز خدمات اليوم الواحد –(   المكان دور الميزانين  1قاعة تدريس)  - 1.6.1

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 مستوفي غير مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .بكفاية المساحة األرضية ألعداد الطال 1

  √ كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  6

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات. 7

  √  توافر التهوية الجيدة . 8

  √ وجود 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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد –(  المكان دور الميزانين  2قاعة تدريس )   - 1.6.2

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد –(  المكان دور الميزانين  3قاعة تدريس )   - 1.6.3

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد –(  المكان دور الميزانين  4قاعة تدريس )   - 1.6.4

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1المساحة األرضية ألعداد الطالبكفاية  1

  √  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

  √ الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد –(  المكان الدور االول  5قاعة تدريس )   - 1.6.5

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1المساحة األرضية ألعداد الطالبكفاية  1

  √  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

  √ الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد –(  المكان الدور االول  6قاعة تدريس )   - 1.6.6

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1المساحة األرضية ألعداد الطالبكفاية  1

  √  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

  √ الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد –(  المكانالدور االول 7قاعة تدريس )   - 1.6.7

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1المساحة األرضية ألعداد الطالبكفاية  1

  √  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

  √ الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد –(  المكان الدوراالول  8قاعة تدريس )   1.6.8

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1األرضية ألعداد الطالبكفاية المساحة  1

  √  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد –(  المكان الدور االول  9قاعة تدريس )   - 1.6.9

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1المساحة األرضية ألعداد الطالبكفاية  1

  √  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

  √ الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد –(  المكان الدور االول  10قاعة تدريس )   - 1.6.10

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1المساحة األرضية ألعداد الطالبكفاية  1

  √  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

  √ الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد –(  المكان الدور االول  11قاعة تدريس )   - 1.6.11

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1المساحة األرضية ألعداد الطالبكفاية  1

  √  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

  √ الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد –(  المكان الدور الثانى  12قاعة تدريس )   - 1.6.12

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1المساحة األرضية ألعداد الطالبكفاية  1

  √  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

  √ الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد –(  المكان الدور الثانى  13قاعة تدريس )   - 1.6.13

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1المساحة األرضية ألعداد الطالبكفاية  1

  √  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

  √ الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد –(  المكان الدور الثانى  14قاعة تدريس )   - 1.6.14

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1المساحة األرضية ألعداد الطالبكفاية  1

  √  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

  √ الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد –(  المكان الدور الثانى  15قاعة تدريس )   - 1.6.15

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1المساحة األرضية ألعداد الطالبكفاية  1

  √  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

  √ الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد – 1مدرج  1.6.16

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد – 2مدرج  1.6.17

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22



 

 

  

 Page 138 of 308 

 مبنى خدمات اليوم الواحد – 3مدرج  1.6.18

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مبنى خدمات اليوم الواحد – 4مدرج  1.6.19

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 دورات المياه 06.6.1

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

غير  مستوو  
 مستوو  

 

 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 م  بالط غير أملس.  8

  √ وجود وسائل للتخلم م  النفايات بشكل صحي. 9

  √ مصدر مياه نقية.توافر  10 

  √ سالمة شبكة الصرو 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 األم  والسالمة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية م  الحريق 18

 ينطبق ال* 
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 ( Skill Labمعامل المهارات )  2
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 ( المكان الدور التالت1)مهارات  معمل 2.1

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 إليها في المناهج والمقررات الدراسية.المشار 
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 ( المكان الدور التالت2)مهارات  معمل 2.2

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ شبكة الصرو الصحي.كفاءة عمل  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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 ( المكان الدور التالت3معمل مهارات ) 2.3

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 إليها في المناهج والمقررات الدراسية.المشار 
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 ( المكان الدور التالت4)مهارات  معمل 2.4

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ شبكة الصرو الصحي.كفاءة عمل  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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 ( المكان الدور التالت5)ت راامه معمل 2.5

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 إليها في المناهج والمقررات الدراسية.المشار 
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 ( المكان الدور التالت6)مهارات  معمل 2.6

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ شبكة الصرو الصحي.كفاءة عمل  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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 ( المكان الدور التالت7معمل مهارات ) 2.7

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 إليها في المناهج والمقررات الدراسية.المشار 
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 ( المكان الدور التالت8معمل مهارات ) 2.8

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ شبكة الصرو الصحي.كفاءة عمل  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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 ( المكان الدور التالت9معمل مهارات ) 2.9

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 إليها في المناهج والمقررات الدراسية.المشار 
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 ( المكان الدور التالت10معمل مهارات ) 2.10

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ شبكة الصرو الصحي.كفاءة عمل  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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 ( المكان الدور التالت11معمل مهارات ) 2.11

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 إليها في المناهج والمقررات الدراسية.المشار 
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 ( المكان الدور التالت1معمل كمبيوتر ) 2.12

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
*  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ شبكة الصرو الصحي.كفاءة عمل  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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 ( المكان الدور التالت2معمل كمبيوتر ) 2.13

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 إليها في المناهج والمقررات الدراسية.المشار 
*  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 ( المكان الدور التالت3معمل كمبيوتر ) 2.14

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
*  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ شبكة الصرو الصحي.كفاءة عمل  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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 ( المكان الدور التالت4معمل كمبيوتر ) 2.15

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 إليها في المناهج والمقررات الدراسية.المشار 
*  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات

 

  



 

 

  

 Page 157 of 308 

 مركز المؤتمرات :  3

 قاعة محاضرات : القاعة الكبرى          المكان : الدور الثانى بمركز المؤتمرات 3.1

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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  √  
تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو وعلي  18

 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 المكان : الدور الثانى بمركز المؤتمرات       2عة محاضرات : القاعةقا 3.2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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  √  
تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو وعلي  18

 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 المكان : الدور الثانى بمركز المؤتمرات       3عة محاضرات : القاعةقا 3.3

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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  √  
تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو وعلي  18

 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 المكان : الدور الثانى بمركز المؤتمرات       4عة محاضرات : القاعةقا 3.4

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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  √  
تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو وعلي  18

 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 المكان : بدروم مركز المؤتمرات             1قاعة محاضرات : فصل  3.5

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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  √  
تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو وعلي  18

 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 المكان : بدروم مركز المؤتمرات           2قاعة محاضرات : فصل  3.6

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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  √  
تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو وعلي  18

 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 المكان : بدروم مركز المؤتمرات         3قاعة محاضرات : فصل  3.7

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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  √  
تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو وعلي  18

 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 المكان : بدروم مركز المؤتمرات          4قاعة محاضرات : فصل  3.8

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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  √  
تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو وعلي  18

 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 المكان : بدروم مركز المؤتمرات          5قاعة محاضرات : فصل  3.9

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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  √  
تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو وعلي  18

 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 المكان : بدروم مركز المؤتمرات          6قاعة محاضرات : فصل  3.10

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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  √  
تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو وعلي  18

 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 المكان : بدروم مركز المؤتمرات          7قاعة محاضرات : فصل  3.11

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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  √  
تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو وعلي  18

 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مستحدث أ          المكان : مدخل مركز المؤتمرات 8قاعة محاضرات : فصل 3.12

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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  √  
تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو وعلي  18

 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مستحدث ب          المكان : مدخل مركز المؤتمرات 9قاعة محاضرات : فصل 3.13

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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  √  
تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو وعلي  18

 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مستحدث                    المكان : مدخل مركز المؤتمرات 10فصلقاعة محاضرات :  3.14

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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  √  
تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو وعلي  18

 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 المكان : دور الميزانين بمركز المؤتمرات                    1قاعة محاضرات : مدرج  3.15

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب. 1

  √ .كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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  √  
تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو وعلي  18

 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 المكان : دور الميزانين بمركز المؤتمرات                    2قاعة محاضرات : مدرج  3.16

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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  √  
تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو وعلي  18

 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 دورات المياه 3.17

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

غير  مستوو  
 مستوو  

 
 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 م  بالط غير أملس.  8
  √ وجود وسائل للتخلم م  النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 10 
  √ سالمة شبكة الصرو 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 األم  والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية م  الحريق 18
 ينطبق ال* 
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 تاريخ الطبمتحف 
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وحدات العرض : -أوآل :   

 

األجهزة : -ثانيآ :   

 

التماثيل واللوحات : -ثالثآ :   

 العدد المعروض نوع العرض م

دلفه زجاجية 2دوالب  1  14 أدوات طبية قديمة )  أثرية  ( 

 2 كتب طبية أثرية وحدة عرض خشبية بواجهة زجاجية 2

 1 حبوب غذائية طبية وحدة عرض خشبية بواجهة زجاجية 3

فرعونية طبية قديمةبرديات  وحدة عرض خشبية بواجهة زجاجية 4  1 

 1 صور ألكبر وأشهر أطباء العالم وحدة عرض خشبية بواجهة زجاجية 5

 1 خضروات طبية وحدة عرض خشبية بواجهة زجاجية 6

 1 صور أثرية للمستشفى األميرى وحدة عرض خشبية بواجهة زجاجية 7

 1 برديات فرعونية طبية حديثة وحدة عرض خشبية بواجهة زجاجية 8

 العدد الوصف نوع الجهاز م

 1 أثرى ألماني الصنع خاص بقسم الباثولوجي ميكروسكوب 1

 3 أثرية خاصة بقسم التخدير منضدة بها اجهزة متنوعة 2

 1 أثرى جهاز فحص ميدان النظر 3

 1 أثرى جهاز فحص العين 4

 1 كامل جهاز كمبيوتر 5

 1 خط أرضي جهاز تليفون 6

 2 ستاند مروحة 7

 العدد الوصف نوع المعروض م

 3 ني عنخ رع تمثال 1

 1 تاوريت إله الصحة تمثال 2

 1 هيجيا إله الصحة تمثال 3

 1 أحمد النقيب مؤسس مستشفى المواساة تمثال 4

 1 اسكلبيوس إله الطب عند اليونانيين تمثال 5

ببرواز كبيرجدارية  لوحات 6  2 

 9 مجموعة متنوعة لتطور الطب لوحات 7

 1 خشبية كبيرة بواجهة زجاجية تضم السادة األساتذة مؤسسي كلية الطب لوحة 8
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أخري :  -رابعآ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 العدد الوصف نوع المعروض م

 1 مكتبية طبية صغيرة صندوق خشبي بواجهة زجاجية 1

درج 4 شانون  2  2 

واحدةدلفة  شانون صغير 3  1 



 

 

  

 Page 178 of 308 

 مستشفى الميرى : 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 Page 179 of 308 

 المدرجات  4.1

 ( جراحة كبدو مرارة ...       المكان : مستشفى الميرى  ...1)مدرج   4.1.1

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1المساحة األرضية ألعداد الطالبكفاية  1
  √  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
 √  الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة تصصصصصوافر  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصةاألم  
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

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

 
 
 
 



 

 

  

 Page 180 of 308 

 )مدرج أ.د احمد فؤاد العرينى (...       المكان : مستشفى الميرى  ... 4.1.2 

 المؤشرات م التقييممجاالت 
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ النوافذ.سهولة استخدام  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√   

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

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

 

 

 



 

 

  

 Page 181 of 308 

 السيد عبد السالم العكاوى (...       المكان : مستشفى الميرى  ...)مدرج أ.د   4.1.3

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√   

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة تصصصصصوافر  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصةاألم  
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 )مدرج أ.د عبد العزيز ابو خضر (...       المكان : مستشفى الميرى  ... 4.1.4 

 المؤشرات م التقييممجاالت 
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ النوافذ.سهولة استخدام  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
  بصرية فقط √

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كهربي(.مصدردائم للكهرباء )وجود  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 الخدمات وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

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

 

  



 

 

  

 Page 183 of 308 

 األشعة (...       المكان : مستشفى الميرى  ...)مدرج  4.1.5

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 واالبواب النوافذ

  √ 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  13

 التعليمية. 
√  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  توضح مداخل ومخارج الطوارئ. وجود خرائط داخل القاعة 15
 √  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

الممرات والصفوو تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 قسم الصدرية(...       المكان : مستشفى الميرى  ... 1)مدرج  4.1.6

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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  13

 التعليمية. 
√  

 √  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 توافر  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصةاألم  
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 قسم الصدرية(...       المكان : مستشفى الميرى  ... 2)مدرج  4.1.7

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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  13

 التعليمية. 
 √ 

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو  18
 وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 التجميل و الحروق(...       المكان : مستشفى الميرى  ...)مدرج جراحة  4.1.8

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
  √ 

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.وجود خرائط  15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

علصي أطصراو الممصرات والصصفوو تخصم أماك  جلوع المعاق  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ) مدرج باثولوجى (...       المكان : مستشفى الميرى  ... 4.1.9

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة تصصصصصوافر  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصةاألم  
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ) مدرج جراحة األوعية الدموية(...       المكان : مستشفى الميرى  ... 4.1.10

 

 المؤشرات م التقييممجاالت 
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ النوافذ.سهولة استخدام  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√   

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 العيون (...       المكان : مستشفى الميرى  ...) مدرج جراحة  4.1.11

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 واالبواب النوافذ

  √ 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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  توضح مداخل ومخارج الطوارئ. وجود خرائط داخل القاعة 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

الممصرات والصصفوو تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ) مدرج جلدية رجال(...       المكان : مستشفى الميرى  ... 4.1.12

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة تصصصصصوافر  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصةاألم  
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ) مدرج وحدة أمراض الدم (...       المكان : مستشفى الميرى  ... 4.1.13

 

 المؤشرات م التقييممجاالت 
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ النوافذ.سهولة استخدام  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
  بصرية فقط √

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كهربي(.مصدردائم للكهرباء )وجود  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 الخدمات وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مدرج صالح سرور أ (...       المكان : مستشفى الميرى  ...)  4.1.14

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
 √ 

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.وجود خرائط  15
 √  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

علصي أطصراو الممصرات والصصفوو تخصم أماك  جلوع المعاق  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ) مدرج صالح سرور ب (...       المكان : مستشفى الميرى  ... 4.1.15

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
 √ 

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة تصصصصصوافر  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصةاألم  
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

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

 

 



 

 

  

 Page 194 of 308 

 ) مدرج وحدة السكر (...       المكان : مستشفى الميرى  ... 4.1.16

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
  بصرية فقط √ 

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كهربي(.مصدردائم للكهرباء )وجود  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 الخدمات وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 مدرج جراحة مخ و أعصاب (...       المكان : مستشفى الميرى  ...)  4.1.17

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
 √ 

 √  االنترنت.القاعة متصلة بشبكة  14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ) مدرج وحدة الكلى (...       المكان : مستشفى الميرى  ... 4.1.18

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1ألعداد الطالبكفاية المساحة األرضية  1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
  بصرية فقط √

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصة األم 
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ) مدرج جراحة الوجه و العنق (...       المكان : مستشفى الميرى  ... 4.1.19

 

 المؤشرات م التقييممجاالت 
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ النوافذ.سهولة استخدام  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
 √ 

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 القلب و الصدر (...       المكان : مستشفى الميرى  ...) مدرج جراحة  4.1.20

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.وجود خرائط داخل  15
 √  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

أطصراو الممصرات والصصفوو تخصم أماك  جلوع المعاق علصي  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ) مدرج قسم القلب أ.د حسين سعد (...       المكان : مستشفى الميرى  ... 4.1.21

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
  بصرية فقط √

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصة األم 
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ) مدرج جراحة شرج و قاولون (...       المكان : مستشفى الميرى  ... 4.1.22

 المؤشرات م التقييممجاالت 
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ النوافذ.سهولة استخدام  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
 √ 

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 جراحة المسالك البولية (...       المكان : مستشفى الميرى  ...) مدرج  4.1.23

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
 √ 

 √  االنترنت.القاعة متصلة بشبكة  14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ) مدرج جراحة األورام (...       المكان : مستشفى الميرى  ... 4.1.24

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1األرضية ألعداد الطالبكفاية المساحة  1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
 √ 

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة تصصصصصوافر  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصةاألم  
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ) مدرج وحدة الكبد (...       المكان : مستشفى الميرى  ... 4.1.25

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
  بصرية فقط √

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كهربي(.مصدردائم للكهرباء )وجود  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 الخدمات وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 التدريس :قاعات  4.2

 قاعه تدريس جراحه قلب وصدر  المكان: مستشفي الميري 4.2.1

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.وجود خرائط  15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

√    

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ. وعلي األماك 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 دراسات عليا قسم الجلدية  المكان: مستشفي الميري قاعه تدريس 4.2.2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
 √ 

 √  االنترنت.القاعة متصلة بشبكة  14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

√    

الممصرات والصصفوو  تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو 18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 دورات المياه 4.3

حيث ان مباني المستشفي مهيأه لخدمه العالجيه في المقام األول منذ نشأتها فانه يوجد صعوبه في فصل استخدام 

 دورات المياه للطلبه داخل المستشفيات مما يعجل بند دورات الحمامات للطلبة غير مطابق/متاح.

ذلك بالسماح للطلبة والطالبات باستخدام دورات مياه الساده األطباء المقيمين بالسكن ولذا تستعيض الكلية عن 

 الداخلي بالمستشفيات او دورات مياه أعضاء هيئة التدريس والخدمات المعاونه وفقا لالتاحه والحاجه.

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

غير  مستوو  
 مستوو  

 
 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 م  بالط غير أملس.  8
  √ وجود وسائل للتخلم م  النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 10 
  √ سالمة شبكة الصرو 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 األم  والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية م  الحريق 18
 ينطبق ال* 
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 ىالشاطب 5

تتكون مستشفى الشاطبى من ثالث مبانى رئيسية هى مبنى مستشفى االطفال ومبنى مستشفى النساء والوالده 

 تقريباً. 2م 31000والمبنى االدارى وتقع على مساحة 
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ألمراض النسا والتوليد الدور ( ...  المكان : مستشفى الشاطبى  1: ... قاعة ) )مدرج( محاضرات قاعة 5.1
 االرضي

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

 X  مولد كهربي(.دائم للكهرباء ) وجود مصدر 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22



 

 

  

 Page 210 of 308 

 ألمراض النسا والتوليد( ...  المكان : مستشفى الشاطبى  2: ... قاعة ) قاعة تدريس 5.2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ألمراض النسا والتوليد( ...  المكان : مستشفى الشاطبى 3: ... قاعة ) قاعة تدريس 5.3

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

 X  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

 X   2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ألمراض النسا والتوليد( ...  المكان : مستشفى الشاطبى  4: ... قاعة ) قاعة تدريس 5.4

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ألمراض النسا والتوليد( ...  المكان : مستشفى الشاطبى  5: ... قاعة ) قاعة تدريس 5.5

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

 X  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

 X   2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ألمراض النسا والتوليد( ...  المكان : مستشفى الشاطبى  6: ... قاعة ) قاعة تدريس 5.6

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

 X  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

 X   2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ألمراض النسا والتوليد( ...  المكان : مستشفى الشاطبى  7: ... قاعة ) قاعة تدريس 5.7

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

 X  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

 X   2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ..  المكان : مستشفى الشاطبى  ألمراض النسا والتوليد( .8: ... قاعة ) قاعة تدريس 5.8

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

 X  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

 X   2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ..  المكان : مستشفى الشاطبى  ألمراض النسا والتوليد( .9: ... قاعة ) قاعة تدريس 5.9

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

 X  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

 X   2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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)اجتماعات ومناقشات رسائل علمية( ...  المكان : مستشفى الشاطبى  10: ... قاعة  تدريسقاعة  5.10
 ألمراض النسا والتوليد

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 مستوفيغير  مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

 X  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

 X   2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

  √ بسبورة.القاعة مزودة  12

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 الخاصةاالحتياجات 

 X  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 معمل مهارات ... المكان: مستشفي الشاطبي المراض النسا والتوليد الدور األرضي 5.11

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

والطاقة المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالبتناسب عدد  4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 الدور االولاحمد شفيق العباس( ...  المكان : مستشفى الشاطبى لالطفال : )للدرسات العليا (1مدرج ) 5.12

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ... : مستشفى الشاطبى لألطفال الدور االرضي...  المكان  ( 2مدرج ) 5.13

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1األرضية ألعداد الطالب كفاية المساحة 1

  √  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 لألطفال الدور الرابع جراحه أطفال..  المكان : مستشفى الشاطبى  3مدرج  5.14

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1المساحة األرضية ألعداد الطالب كفاية 1

  √  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

  √ الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 األوللألطفال الدور ..  المكان : مستشفى الشاطبى  ( دراسات عليا1قاعه تدريس ) 5.15

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

 X  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

 X   2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 لألطفال الدور التاني..  المكان : مستشفى الشاطبى ( 2قاعه تدريس ) 5.16

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

 X  .1األرضية ألعداد الطالب كفاية المساحة 1

 X   2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 لألطفال الدور التاني..  المكان : مستشفى الشاطبى ( 3قاعه تدريس ) 5.17

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

 X  .1األرضية ألعداد الطالب كفاية المساحة 1

 X   2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 لألطفال الدور التالت..  المكان : مستشفى الشاطبى ( 4قاعه تدريس ) 5.18

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

 X  .1األرضية ألعداد الطالب كفاية المساحة 1

 X   2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 لألطفال الدور التالت..  المكان : مستشفى الشاطبى ( 5قاعه تدريس ) 5.19

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

 X  .1األرضية ألعداد الطالب كفاية المساحة 1

 X   2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 لألطفال الدور الرابع..  المكان : مستشفى الشاطبى  (6قاعه تدريس ) 5.20

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

 X  .1األرضية ألعداد الطالب كفاية المساحة 1

 X   2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 لألطفال الدور الرابع..  المكان : مستشفى الشاطبى  (7قاعه تدريس ) 5.21

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

 X  .1األرضية ألعداد الطالب كفاية المساحة 1

 X   2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

 X  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 لألطفال الدور الرابع..  المكان : مستشفى الشاطبى دراسات عليا (8قاعه تدريس ) 5.22

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

 X  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

 X   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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 أطفاللألطفال الدور الرابع جراحه ..  المكان : مستشفى الشاطبى  ( دراسات عليا9قاعه تدريس ) 5.23

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

األرضية المساحة 
 والسعة

 X  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

 X   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

  √ عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ وجود  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

 X  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 معمل كمبيوتر ... المكان: مستشفي الشاطبي لألطفال الدور السادس 5.24

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
*  

  √  3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو الصحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  * توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.المعمل  10

  √ . 6مالءمة عدد العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 دورات المياه 5.25

حيث ان مباني المستشفي مهيأه لخدمه العالجيه في المقام األول منذ نشأتها فانه يوجد صعوبه في فصل استخدام 

 دورات المياه للطلبه داخل المستشفيات مما يعجل بند دورات الحمامات للطلبة غير مطابق/متاح.

خدام دورات مياه الساده األطباء المقيمين بالسكن ولذا تستعيض الكلية عن ذلك بالسماح للطلبة والطالبات باست

 الداخلي بالمستشفيات او دورات مياه أعضاء هيئة التدريس والخدمات المعاونه وفقا لالتاحه والحاجه.

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

غير  مستوو  
 مستوو  

 
 اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات 

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

  √ توافر مصدر مياه نقية. 10 
  √ سالمة شبكة الصرو 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 األم  والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية م  الحريق 18

 ينطبق ال* 
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  المواساه 6
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 المواساة
 وحدة زراعة الكبد
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 وحدة زراعة الكلي 
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 وحدة زراعة النخاع 

 

 

 

 

  



 

 

  

 Page 240 of 308 

 ( المكان: المواساه1قاعه محاضرات: مدرج ) 6.1

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 (          المكان : المواساة 2: مدرج ) قاعه محاضرات  6.2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 واالبوابالنوافذ 

  √ 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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ توضح مداخل ومخارج الطوارئ. وجود خرائط داخل القاعة 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

الممصرات والصصفوو تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 .(          المكان : المواساة 4مدرج ) قاعه محاضرات  6.3

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة تصصصصصوافر  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصةاألم  
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 (          المكان : المواساة. 5: مدرج ) قاعه محاضرات 6.4

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 (          المكان : المواساة. 6 : مدرج )قاعه محاضرات 6.5

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
  √ .5مناسبةوجود إضاءة  9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ ومخارج الطوارئ. وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

والصصفوو تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ خدمات لكل قاعة.وجود عامل  22
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 : مدرج ) الماليزي (          المكان : المواساة.قاعه محاضرات 6.6

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة تصصصصصوافر  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصةاألم  
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 (          المكان : المواساة. 1قاعة ): قاعه محاضرات 6.7

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 االستيفاء درجات

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 المكان : المواساة           2قاعة قاعه محاضرات  6.8

 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
  √ .5مناسبةوجود إضاءة  9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ ومخارج الطوارئ. وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

والصصفوو تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحايلجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ خدمات لكل قاعة.وجود عامل  22
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 (          المكان : المواساة. 3)  قاعة: قاعه محاضرات 6.9

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة تصصصصصوافر  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصةاألم  
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 (          المكان : المواساة 4: قاعة ) قاعه محاضرات 6.10

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 (          المكان : المواساة 5: قاعة ) قاعه محاضرات 6.11

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 واالبوابالنوافذ 

  √ 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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ توضح مداخل ومخارج الطوارئ. وجود خرائط داخل القاعة 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

الممصرات والصصفوو تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 (          المكان : المواساة 6قاعة )  :قاعه محاضرات 6.12

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة تصصصصصوافر  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصةاألم  
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

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

 

 

 



 

 

  

 Page 252 of 308 

 (          المكان : المواساة 7: قاعة )  قاعه محاضرات 6.13

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 (          المكان : المواساة8: قاعة )  قاعه محاضرات 6.14

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 واالبوابالنوافذ 

  √ 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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ توضح مداخل ومخارج الطوارئ. وجود خرائط داخل القاعة 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

الممصرات والصصفوو تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 (          المكان : المواساة 9: قاعة ) قاعه محاضرات 6.15

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة تصصصصصوافر  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصةاألم  
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 (          المكان : المواساة10: قاعة )  قاعه محاضرات 6.16

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 االستيفاء درجات

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 (          المكان : المواساة 11: قاعة )  قاعه محاضرات 6.17

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 واالبوابالنوافذ 

  √ 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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ توضح مداخل ومخارج الطوارئ. وجود خرائط داخل القاعة 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

الممصرات والصصفوو تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 (          المكان : المواساة 12: قاعة )  قاعه محاضرات 6.18

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة تصصصصصوافر  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصةاألم  
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 (          المكان : المواساة 13: قاعة )  قاعه محاضرات 6.19

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو الممصرات والصصفوو  18
 وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 (          المكان : المواساة 14: قاعة )  قاعه محاضرات 6.20

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

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

 
 واالبوابالنوافذ 

  √ 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
القاعصصصصصة مصصصصصزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمصصصصصة للعمليصصصصصة  13

 التعليمية. 
√  

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ توضح مداخل ومخارج الطوارئ. وجود خرائط داخل القاعة 15
  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

تصصصصصوافر الفراغصصصصصات الالزمصصصصصة؛ التصصصصصي تتصصصصصيح للمعصصصصصاق الحركصصصصصة والرؤيصصصصصة  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

الممصرات والصصفوو تخصم أماك  جلوع المعاق علصي أطصراو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 (          المكان : المواساة 1: ) معمل 6.21

 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

تصصوافر األجهصصزة والمصصواد المعمليصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3
  √ المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال ينطبق
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 (          المكان : المواساة 2: ) معمل 6.22

 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

تصصوافر األجهصصزة والمصصواد المعمليصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3
  √ والمقررات الدراسية. المشار إليها في المناهج

  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4
*  

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 لكل معمل/مختبر وجود مخرجي  14

 * ال ينطبق
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 (          المكان : المواساة 3: )  معمل 6.23

 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

تصصوافر األجهصصزة والمصصواد المعمليصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3
  √ المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4
*  

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال ينطبق

 
  



 

 

  

 Page 263 of 308 

 (          المكان : المواساة 4: )  معمل 6.24

 

 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

تصصوافر األجهصصزة والمصصواد المعمليصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3
  √ والمقررات الدراسية. المشار إليها في المناهج

  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4
*  

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 لكل معمل/مختبر وجود مخرجي  14

 * ال ينطبق
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 (          المكان : المواساة 5: )  معمل 6.25

 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

تصصوافر األجهصصزة والمصصواد المعمليصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3
  √ المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4
*  

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال ينطبق
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 (          المكان : المواساة 6: )  معمل 6.26

 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

تصصوافر األجهصصزة والمصصواد المعمليصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3
  √ والمقررات الدراسية. المشار إليها في المناهج

  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4
*  

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 لكل معمل/مختبر وجود مخرجي  14

 * ال ينطبق
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 (          المكان : المواساة 7: ) معمل 6.27

 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
تصصوافر األجهصصزة والمصصواد المعمليصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3

  √ المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال ينطبق
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 (          المكان : المواساة 8: )  معمل 6.28

 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

تصصوافر األجهصصزة والمصصواد المعمليصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3

 والمقررات الدراسية. المشار إليها في المناهج
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر وجود مخرجي  14

 * ال ينطبق
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 (          المكان : المواساة 9: ) معمل  6.29

 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

تصصوافر األجهصصزة والمصصواد المعمليصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال ينطبق
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 (          المكان : المواساة 10: )  معمل 6.30

 

 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

تصصوافر األجهصصزة والمصصواد المعمليصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3

 والمقررات الدراسية. المشار إليها في المناهج
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر وجود مخرجي  14

 * ال ينطبق
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 : ) الكمبيوتر (          المكان : المواساةمعمل 6.31

 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

تصصوافر األجهصصزة والمصصواد المعمليصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال ينطبق
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 (          المكان : المواساة 1: )  المشرحه 6.32

 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

تصصوافر األجهصصزة والمصصواد المعمليصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3

 المناهج والمقررات الدراسية.المشار إليها في 
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو الصحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  

التعليم تكنولوجيا 

 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13

 √  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال ينطبق
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 (          المكان : المواساة 2: ) المشرحه  6.33

 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

تصصوافر األجهصصزة والمصصواد المعمليصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ الصرو الصحي.كفاءة عمل شبكة  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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13

 √  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال ينطبق
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 (          المكان : المواساة 3: )  المشرحه: 6.34

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 االستيفاء درجات

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد

تصصوافر األجهصصزة والمصصواد المعمليصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3

 المناهج والمقررات الدراسية.المشار إليها في 
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو الصحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  

التعليم تكنولوجيا 

 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال ينطبق
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 (          المكان : المواساة 4: )  المشرحه 6.35

 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

تصصوافر األجهصصزة والمصصواد المعمليصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ الصرو الصحي.كفاءة عمل شبكة  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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال ينطبق
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 أبحاث الهيستولجي           المكان : المواساة معمل 6.36

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 إليها في المناهج والمقررات الدراسية.المشار 
√  

 *   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 

 * ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او بحثي

 

  



 

 

  

 Page 276 of 308 

 أبحاث التشريح           المكان : المواساةمعمل  6.37

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

 *   3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو الصحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.المعمل  10

  √ . 6مالءمة عدد العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 

 بحثي* ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او 
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 المكان : المواساة           الكيمياءأبحاث معمل  6.38

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

 *   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 

 * ال  ينطبق حيث انه معمل خدمي او بحثي
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 دورات المياه 6.39

 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

غير  مستوو  
 مستوو  

 
 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 م  بالط غير أملس.  8
  √ وجود وسائل للتخلم م  النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 10 
  √ سالمة شبكة الصرو 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 األم  والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية م  الحريق 18
 ينطبق ال* 
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 مستشفى الحضرة الجامعى 7
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 جراحة عظام قسم أمراض نفسية و عصبية         المكان : مستشفى الحضرة. 1قاعة محاضرات : مدرج  7.1

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

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

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 *  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو  18
 *  وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 جراحة عظام قسم أمراض نفسية و عصبية     المكان  :  مستشفى الحضرة 2قاعة محاضرات : مدرج  7.2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

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

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 *  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو  18
 *  وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 جراحة عظام قسم أمراض نفسية و عصبية     المكان  :  مستشفى الحضرة. 3قاعة محاضرات : مدرج  7.3

التقييممجاالت   المؤشرات م 
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

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

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 *  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو  18
 *  وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 قاعة محاضرات : مدرج أ.د جواد حمادة     المكان  :  مستشفى الحضرة. 7.4

 المؤشرات م مجاالت التقييم
االستيفاءدرجات   

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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
 ₓ  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16  √  

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 *  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو  18
 *  وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 قاعة محاضرات : مدرج أ.د لطفى األدور     المكان  :  مستشفى الحضرة. 7.5

 المؤشرات م مجاالت التقييم
االستيفاءدرجات   

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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
 ₓ  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16   ₓ 
تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة
 *  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو  18
 *  وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 قاعة محاضرات : مدرج أ.د عمر الجارم     المكان  :  مستشفى الحضرة. 7.6

 المؤشرات م مجاالت التقييم
االستيفاءدرجات   

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

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

مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16  √  
تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة
 *  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو  18
 *  وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 قاعة محاضرات : مدرج أ       المكان  :  مستشفى الحضرة. 7.7

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

  √ مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات . 7
  √  توافر التهوية الجيدة . 8
  √ وجود 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
 ₓ  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 ₓ  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16  √  
تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة
 *  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو  18
 *  وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 قاعة محاضرات : مدرج ) ب ( حريم     المكان  :  مستشفى الحضرة. 7.8

 المؤشرات م مجاالت التقييم
االستيفاءدرجات   

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

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

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 *  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو  18
 *  وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 المكان  :  مستشفى الحضرة.     قاعة محاضرات : مدرج الجديد 7.9

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

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

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات

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

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 *  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو  18
 *  وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 المكان  :  مستشفى الحضرة.     معمل مهارات 7.10

 

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 معمل : بكتريولوجى         المكان : الحضرة. 7.11

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة و الطاقة 

 االستيعابية

  √ الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب . 1

.2المساحة المخصصة لكل طالب  2  √  

 أجهزة ومعدات ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

 
ₓ 

 ₓ   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو الصحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

4التأثيث  8  √  

تجهيزات معامل  

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 ₓ  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10
. 6مالءمة عدد العاملي  بالمختبرات والمعامل  11  √  

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13

.8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14  √  

 

  



 

 

  

 Page 292 of 308 

 معمل : تحاليل الباثولوجى          المكان : الحضرة. 7.12

 المؤشرات م مجاالت التقييم
االستيفاءدرجات   

 غير مستوفي مستوفي

احة و الطاقة المس

 اإلستيعابية

  √ الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب . 1

.2المساحة المخصصة لكل طالب  2  √  

 أجهزة ومعدات ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب  3

والمقررات الدراسية. المشار إليها في المناهج  

 
ₓ 

 ₓ   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو الصحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

4التأثيث  8  √  

تجهيزات معامل  

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 ₓ  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10
. 6مالءمة عدد العاملي  بالمختبرات والمعامل  11  √  

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13

.8 لكل معمل/مختبر وجود مخرجي  14  √  
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 دورات المياه 7.13

حيث ان مباني المستشفي مهيأه لخدمه العالجيه في المقام األول منذ نشأتها فانه يوجد صعوبه في فصل استخدام 

 دورات المياه للطلبه داخل المستشفيات مما يعجل بند دورات الحمامات للطلبة غير مطابق/متاح.

بالسماح للطلبة والطالبات باستخدام دورات مياه الساده األطباء المقيمين بالسكن ولذا تستعيض الكلية عن ذلك 

 الداخلي بالمستشفيات او دورات مياه أعضاء هيئة التدريس والخدمات المعاونه وفقا لالتاحه والحاجه.

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

غير  مستوو  
 مستوو  

 
 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 م  بالط غير أملس.  8
  √ وجود وسائل للتخلم م  النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 10 
  √ سالمة شبكة الصرو 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 األم  والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية م  الحريق 18
 ينطبق ال* 
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 مجمع سموحه الطبي الجامعي 8

 مازال المجمع تحت مراحل التشغيل التدريجي

 بسموحه الدور األرضي األطفال( ... المكان مستشفي طب وجراحه 1مدرج ) 8.1

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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  13

 التعليمية. 
√  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو  18
 وأبواب الطوارئ.وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات 

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 بسموحه األطفال( المكان: الدور التالت مستشفي طب وجراحه 2مدرج ) 8.2

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة األرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  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  13

 التعليمية. 
√  

 √  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 توافر  17
 بوضوح.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

تخصم أماك  جلوع المعاق علي أطراو الممرات والصفوو  18
 وعلي األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

ال يوجد ذوى  √ 

اإلحتياجات 

 الخاصة بالكلية

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 والسالمصةاألم  
  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 بسموحه األطفالقاعه تدريس )اجتماعات( المكان: الدور مستشفي طب وجراحه  8.3

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 بسموحه األطفالبمستشفي طب وجراحه  األولقاعه تدريس )اجتماعات( المكان: الدور  8.4

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 بسموحه األطفالقاعه تدريس )اجتماعات( المكان: الدور التاني بمستشفي طب وجراحه  8.5

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 بمستشفي طوارئ سموحه األولقاعه تدريس )اجتماعات( المكان: الدور  8.6

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 االستيفاءدرجات 

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

 X  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

 X   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

 X  مولد كهربي(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 معمل مهارات المكان: مستشفي طوارئ سموحه 8.7

 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
تصصصصوافر األجهصصصصزة والمصصصصواد المعمليصصصصة الخاصصصصصة الالزمصصصصة إلثبصصصصات كصصصصل التجصصصصارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  *  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرو 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 العاملي  بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األم  والسالمة 12 العمالة

 األم  والسالمصة
  √ نظافة المعامل 13
 X  .8 وجود مخرجي  لكل معمل/مختبر 14

 * ال  ينطبق حيث انه معمل مهارات
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 دورات المياه 8.8

حيث ان مباني المستشفي مهيأه لخدمه العالجيه في المقام األول منذ نشأتها فانه يوجد صعوبه في فصل استخدام 

 دورات المياه للطلبه داخل المستشفيات مما يعجل بند دورات الحمامات للطلبة غير مطابق/متاح.

الكلية عن ذلك بالسماح للطلبة والطالبات باستخدام دورات مياه الساده األطباء المقيمين بالسكن ولذا تستعيض 

 الداخلي بالمستشفيات او دورات مياه أعضاء هيئة التدريس والخدمات المعاونه وفقا لالتاحه والحاجه.

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

غير  مستوو  
 مستوو  

 
 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 م  بالط غير أملس.  8
  √ وجود وسائل للتخلم م  النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 10 
  √ سالمة شبكة الصرو 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 األم  والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية م  الحريق 18
 ينطبق ال* 
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 مستشفي برج العرب الجامعي 9

 مازالت المستشفى تحت مراحل التشغيل التجريبي

 مستشفي برج العرب األول( المكان: الدور 1قاعه تدريس ) 9.1

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 رجات االستيفاءد

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20
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 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 ( المكان: مستشفي برج العرب الجامعي2قاعه تدريس ) 9.2

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  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(.للكهرباء )وجود مصدردائم  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 X  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصصصصم أمصصصاك  جلصصصوع المعصصصاق علصصصي أطصصصراو الممصصصرات والصصصصفوو وعلصصصي  18
 األماك  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 X 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب م  القاعة 19 األم  والسالمصة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 دورات المياه 9.3

في فصل استخدام حيث ان مباني المستشفي مهيأه لخدمه العالجيه في المقام األول منذ نشأتها فانه يوجد صعوبه 

 دورات المياه للطلبه داخل المستشفيات مما يعجل بند دورات الحمامات للطلبة غير مطابق/متاح.

ولذا تستعيض الكلية عن ذلك بالسماح للطلبة والطالبات باستخدام دورات مياه الساده األطباء المقيمين بالسكن 

 والخدمات المعاونه وفقا لالتاحه والحاجه. الداخلي بالمستشفيات او دورات مياه أعضاء هيئة التدريس

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

غير  مستوو  
 مستوو  

 
 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 م  بالط غير أملس.  8
  √ وجود وسائل للتخلم م  النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 10 
  √ سالمة شبكة الصرو 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 األم  والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية م  الحريق 18
 ينطبق ال* 
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