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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 كلمة عميد الكلية 

ية  تتميز نا   طب  كل حد   أسننننر  بكونها  فاروس  جامعة    – األسنننن  قوية  وا

 الجامعية   التعليم أسنننناليب  وأرقى احدث  لتقديم  فيها  العاملي   كل  يتفانى 

 خريج التعليمية  برامجها  خاللها  م  تقدم  حيث  األسنننننا   و الفم طب  مجال  في

 بيئة الكلية توفر كما والدولي ريالمص  العمل سوق  في  المنافسة  على قادر

 على المترددي  للمرضننننى عالجي مسننننتو  أفضننننل تقديم  على الطالب   تسنننناعد 

  مر  وألول انه  حيث  التعليمية  للمناهج  والديناميكية    الجود  معايير  تطبيق مراعا   مع الكلية  عيادات 

 التخصنننصنننات جميع علي تشنننتمل متكاملة مرضنننية حالة تأهيل بإعاد  البكالوريوس طالب يقوم مصنننر في

 . وعمليا علميا الطالب يثقل بدورها الذي البحثي التخرج مشروع إلى باإلضافة

ضا تتميز الكلية  شجيع على البحث   أي صر با  طالبها يقوموا بعمل   العلميبالت حيث تنفرد بي  جامعات م

لمية رات عمحاضنن  فييتم نشننرها  التي و األسنننا  جميع التخصننصننات لطب    فيعلمية دقيقة  أبحاثوتقديم 

مصننر   فيالعلمية للطالب  األبحاثمجال  فيلتكو  رائد   العلميبدورها ترفع تصنننيا الكلية  والتيللطالب 

 والشرق األوسط .

الطالب ليقوم م     يتيح فنيهو عمل   األسنننننا  طب   فييكو  التعليم  أ  فيتتلخص  ا  رؤيتيف أخيرا، و

  .األسنا جميع مجاالت طب  في التطور السريع فيالعالم واالندماج  باكتشاابعده 

                                                                               

  عميد الكلية                                                                                

 أ.د يحيى أحمد عاشور                                                                                                                     
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 فريق االشراف واالعداد والمراجعة

 شراففريق اإل

 الوظيفة االسم
 واملشرف على مركز ضمان الجودة التعليم والطالب لشئون نائب رئيس الجامعة  فناكيحسين أ.د. نورهان 

 مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة مأ.م.د أحمد محمد عال 

 منسق مركز ضمان الجودة بالجامعة د. فايقة إبراهيم حسنين

 

 فريق االعداد والمراجعة

 الوظيفة االسم
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ورئيس فريق العمل أ.د فائزة محمود الدالى

 جودةاملدير التنفيذي لوحدة ضمان ال أ.د ثناء أحمد سعد الدين

 واملناعة امليكروبيولوجيامدرس  دكتور/ وليد لطفي

 قسم بيولوجيا الفممدرس مساعد ب منية مجدى عبد الفتاحم.م أ

 مدرس مساعد بقسم بيولوجيا الفم دكتورة/ إيمان سالم

 معيد بقسم التركيبات الثابتة دكتور/ عمرو عالء

 معيدة بقسم بيولوجيا الفم دكتورة/ آية عادل

 سكرتارية وحدة ضمان الجودة ى محمدأ. لبن
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 الفهرس 

 صفحةال موضوعال

 3 كلمة عميد الكلية

 4 واملراجعةفريق االشراف واالعداد 

 6 رؤية ورسالة جامعة فاروس

 7 الرؤية والرسالة والقيم احلاكمة لكلية طب االسنان

 8 الغايات واألهداف االسرتاتيجية لكلية طب االسنان

 9 ي الرسم اهلندس

 12 قاعات احملاضرات

 18 الفصول الدراسية 

 23 العيادات

 31 املعامل

 58 ةباملكت

 61 الطبيةالعيادة 

 63 الكنرتول

 65 دورات املياه
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 فاروس جامعةورسالة  رؤية

 :الجامعة رؤية

يب تلل الدولياملستوى  وعلىتطمح جامعة فاروس يف أن تكون واحدة من أبرز اجلامعات يف املنطقة 

اجملتمع وتواكب التطور التكنولوجي املستمر، وتنمي قدرات طالبها التعليمية واملهنية  احتياجات

 .والبحثية والقيادية

 :الجامعة رسالة

وتطوير تهدف جامعة فاروس إىل توفري فرص تعليمية ذات مستوى متميز تساعد الطالب على تنميه 

خالل  تمعاتهم وتطوير إنتاجية مؤسساتهم منومعارفهم ومتكن خرجييها من خدمة جم مهاراتهم

 حتقيق التكامل بني القدرات التعليمية والبحثية والتطبيقية.
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 :مة لكلية طب االسنانالرؤية والرسالة والقيم الحاك

 رؤية الكلية:

جامعة فاروس أن تكون رائدة يف تعليم طب األسنان حمليا وإقليميا ودوليا  -تتطلع كلية طب األسنان 

طالبها التعليمية  تلبية احتياجات اجملتمع وان تواكب التطور التكنولوجي املستمر وتنمي قدراتل

 واملهنية والبحثية والقيادية.

 

 :الكليةرسالة 

 علميا ومهنيا ملواكبة التطور جامعة فاروس إلعداد خرجيني مؤهلني -تسعي كلية طب األسنان 

إقليميا وذلك من خالل التكامل بني القدرات التعليمية التكنولوجي للمنافسة يف سوق العمل حمليا و

 التطبيقية لتقديم خدمات صحية للمجتمع يف جمال طب الفم واألسنان.واملهارات البحثية و

 القيم الحاكمة :

 املنطلق متثل اليت احلاكمة القيم من جمموعة حتديد للكلية اإلسرتاتيجية اخلطة جناح يتطلب

 حاكمة قيم تبنى مت فقد لذا التعامالت لكافة املتني األساس تعترب اليت تللسلوكيا احلاكم األساسي

 :يف القيم هذه املنشودة وتتمثل الغايات حتقيق إىل والوصول اإلسرتاتيجية اخلطة تطبيق جناح لضمان

 الفريق وروح اجلماعي العمل ▪ العاملية ▪

 التنوع ▪ الشراكة ▪

 النزاهة ▪ واالبتكار اإلبداع ▪

 املؤسسي وااللتزام والءلا ▪ والتميز اجلودة ▪

 االجتماعية املسئولية ▪ املهنية ▪
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 : االسنان طب لكليةواألهداف االستراتيجية  الغايات

 . للكلية التنافسي الوضع لتحسي  المؤسسية القدر  كفاء  رفع الغاية األولى:
 :االستراتيجية للغاية األولى  األهداا

 . بالكلية البشرية املوارد تعزيز  -

 .التحتية للبنية املستمر  التحديث -

 للكلية الذاتية املوارد تنمية -

 األسنا  طب مجال في رائد  علمية مؤسسة فاروس جامعة األسنا  طب كلية الغاية الثانية:
 :االستراتيجية للغاية الثانية األهداا

 .وتعزيزها التعليمية املنظومة دعم -

 .وأخالقيا مهنيا الطالب كفاءة رفع -

 . الطالبى الدعم منظومة تطوير  -

 .البشرية املوارد لقدرات املستدامة والتنمية التطوير  -

 .العليا والدراسات العلمي البحث منظومة تطوير  -

 العليا والدراسات العلمي البحث منظومة تطويرالغاية الثالثة: 
 :االستراتيجية للغاية الثالثة  األهداا

 . تطوير الخطط البحثية -

 . يزهحفوت العلمي البحث لدعم سياسات وضع -

 . املختلفة التخصصات في العلمي للبحث الداعمة واإلمكانيات البحثية املعامل تطوير  -

 . بالكلية العليا الدراسات تطوير  -

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة في الكلية دور تعزيزالغاية الرابعة : 

 :االستراتيجية للغاية الرابعة األهداا
 .ات املجتمعيةحيط وتدعيم التواصل والشراكة مع املؤسسرفع مستوى الخدمات املقدمة للمجتمع امل -

 .التواصل مع خريجي الكلية وإتاحة فرص التعليم املستمر  -

 ن .االسنا طب التجية فى مختلف مجاال خدمات التشخيصية والعالتقديم التوسع في  -
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان    C 151قاعة رقم  (1نموذج )  2م258المساحة:  النوع: قاعة محاضرات 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف
المساحة األرضية 

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

 
 بالنوافذ واالبوا

   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
   .5اسبةوجود إضاءة من 9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   وكرسي للمحاضر.توافر منضدة  11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
   القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية. 13
   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
   ارج الطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخ 15
   كهربي(.مولد وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

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

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي  18
   ب الطوارئ.األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبوا

 األمن والسالمـة
   6تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود  19
   نظافة القاعة. 20

 العمالة

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

 / طالب. 2م 2المساحة األرضية:  .1
 % من مجموع طالب الكلية. 40إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب  .2
 تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
 % من المساحة األرضية(.15 -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ   .5
خراطيم لإلطفاء بحالة جرادل رمال/ مصدر للمياة /  متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / .6

 جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C 615    قاعة رقم    (1نموذج )  2م145.6المساحة:  النوع: قاعة محاضرات 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف
المساحة األرضية 

 ةوالسع
   .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

   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

   لسمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.ائل ابالوسالقاعة مزودة  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

   كة والرؤية بوضوح.تيح للمعاق الحر الالزمة؛ التي تتوافر الفراغات  17

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي  18
   األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 األمن والسالمـة
   6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

   نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
   المحاضرات. دارى لمتابعةوجود مسئول إ 21

   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 / طالب. 2م 2المساحة األرضية:  .1
 % من مجموع طالب الكلية. 40إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب  .2
 تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  .3
 ه م(.24 – 20الحرارة المناسبة: )درجة  .4
 % من المساحة األرضية(.15 -10اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ  فيرتو   .5
متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة  .6

 جهاز إنذار ضد الحريق(. /
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية اللغات D313  قاعة رقم  ( 1نموذج )  2م145.6المساحة:  النوع: قاعة محاضرات 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف
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

   .5بةوجود إضاءة مناس 9

   توافر مقعد لكل طالب. 10

   توافر منضدة وكرسي للمحاضر. 11

   القاعة مزودة بسبورة. 12

   الالزمة للعملية التعليمية.القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية  13

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

   ج الطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخار  15

   مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

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

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي  18
   الطوارئ.األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب 

 األمن والسالمـة
   6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

   نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
   لمتابعة المحاضرات. وجود مسئول إدارى  21

   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 / طالب. 2م 2المساحة األرضية:  .1
 % من مجموع طالب الكلية. 40إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب  .2
 تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
 % من المساحة األرضية(.15 -10وفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ ت .5
ادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جر  .6

 ار ضد الحريق(.جهاز إنذ /
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية اللغات D121  قاعة رقم   (1نموذج )  2م258المساحة: النوع: قاعة محاضرات 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف
المساحة األرضية 

 والسعة
   .1رضية ألعداد الطالبمساحة األكفاية ال 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

   ئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوار  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

   الالزمة للعملية التعليمية.والبصرية القاعة مزودة بالوسائل السمعية  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

   حركة والرؤية بوضوح.لاتوافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق  17

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي  18
   األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 األمن والسالمـة
   6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

   نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
   ات.المحاضر  لمتابعة وجود مسئول إدارى  21

   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 / طالب. 2م 2المساحة األرضية:  .1
 % من مجموع طالب الكلية. 40إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب  .2
 تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
 % من المساحة األرضية(.15 -10: )مساحة النوافذ والتهوية الجيدةتوفير اإلضاءة   .5
متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة  .6

 جهاز إنذار ضد الحريق(. /
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C221  قم ة ر قاع   ( 1نموذج )   2م56.2المساحة:    النوع: فصل دراسي

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف
المساحة األرضية 

 والسعة
   .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

   2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

   افر نوافذ كافية.و ت 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

   الالزمة للعملية التعليمية.القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية  13

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

   لطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج ا 15

   مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

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

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي  18
   وارئ.األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الط

 األمن والسالمـة
   6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

   نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
   لمتابعة المحاضرات. وجود مسئول إدارى  21

   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 / طالب. 2م 2المساحة األرضية:  .1
 من مجموع طالب الكلية.%  40إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب  .2
 تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
 % من المساحة األرضية(.15 -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ   .5
ل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جراد .6

 د الحريق(.جهاز إنذار ض /
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان  C327  قاعة رقم   (1نموذج )   2م54المساحة:     النوع: فصل دراسي

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

المساحة األرضية 
 والسعة

   .1األرضية ألعداد الطالبلمساحة كفاية ا 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

   رئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوا 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

   الالزمة للعملية التعليمية.لبصرية القاعة مزودة بالوسائل السمعية وا 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

   والرؤية بوضوح. ركةالحتوافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق  17

18 
تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي 

 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
  

 األمن والسالمـة
   6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

   نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

   لمحاضرات.لمتابعة ا وجود مسئول إدارى  21

   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 / طالب. 2م 2المساحة األرضية:  .1
 % من مجموع طالب الكلية. 40إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب  .2
 تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
 % من المساحة األرضية(.15 -10ساحة النوافذ لتهوية الجيدة: )متوفير اإلضاءة وا  .5
متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة  .6

 جهاز إنذار ضد الحريق(. /
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C421 قاعة رقم      ( 1نموذج )   2م57.8المساحة:    النوع: فصل دراسي

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف
المساحة األرضية 

 والسعة
   .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

   2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

   فذ كافية.توافر نوا 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

   افر مقعد لكل طالب.و ت 10

   توافر منضدة وكرسي للمحاضر. 11

   القاعة مزودة بسبورة. 12

   الالزمة للعملية التعليمية.القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية  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

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

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي  18
   األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 من والسالمـةألا
   6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

   نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
   لمتابعة المحاضرات. وجود مسئول إدارى  21

   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 / طالب. 2م 2المساحة األرضية:  .1
 ب الكلية.% من مجموع طال 40إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب  .2
 تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
 % من المساحة األرضية(.15 -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ   .5
ر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصد .6

 جهاز إنذار ضد الحريق(. /
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل
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C421 
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C015  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م404المساحة: النوع: عيادة

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
   .1سية للطالب ية للمعامل الدراالطاقة االستيعاب 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.

  - 3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 تجهيزات اإلنشائيةلا

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

   توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

معامل  تجهيزات 
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   علومات الدولية.المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة الم 10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   المعاملنظافة  13

   .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا 30 الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

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

في  2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6ة / تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددفي معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 معمل الماكينات الكهربية.

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

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

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

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

 تية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.صو  حريق / معدات إنذار مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C117  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م 404 المساحة:  النوع: عيادة

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
   .1الطاقة 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.

  - 3داد الطالبالحاسب اآللي مع أعتناسب عدد أجهزة  4

 التجهيزات اإلنشائية

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

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  9
   لومات الدولية.االتصال بشبكة المعالمعمل مزود بخدمة  10
   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13
   .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن  .1

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

في  2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6 /والوسائط المتعددة تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 معمل الماكينات الكهربية.

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

 والنماذج/ أرفف / سبورة. لمحاضر/ دواليب حفظ الكيمياوياتالتأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة ا .4

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

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

 معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. /يق حر  مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C219  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م404المساحة:  النوع: عيادة

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

 المساحة والطاقة
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

  - 3طالبسب اآللي مع أعداد التناسب عدد أجهزة الحا 4

 التجهيزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

   توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   زود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.مل مالمع 10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا 30 عنالطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد  .1
في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2

الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 
في  2م 4المعدات والمحركات الثقيلة /  في معمل 2م6ا التعليم والوسائط المتعددة / لوجيتكنو في معمل  2م 1علم النفس/ أو 

 معمل الماكينات الكهربية.

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

 والنماذج/ أرفف / سبورة.اليب حفظ الكيمياويات طالب / منضدة المحاضر/ دو التأثيث: بنشات/ كراسي لل .4

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

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

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئحريق: متطلبات مقاومة / وقاية من ال .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C321  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2.م410المساحة:  النوع: عيادة

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

  - 3أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالبعدد  تناسب 4

 التجهيزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

   توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   5 كفاية وحداثة األجهزة 9

   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا 30معامل: ال تزيد عنالطاقة االستيعابية لل .1
في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2

الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 
في  2م 4المعدات والمحركات الثقيلة /  في معمل 2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ أو 

 معمل الماكينات الكهربية.

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

 والنماذج/ أرفف / سبورة.ي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات نشات/ كراسالتأثيث: ب .4

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

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

 وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / مطافئحريق: / وقاية من ال متطلبات مقاومة .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C419  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م410المساحة:  النوع: عيادة

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف فمستو 

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

  - 3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

   توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   5ألجهزة حداثة اكفاية و  9

   بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.المعمل مزود  10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا 30 ية للمعامل: ال تزيد عنالستيعابالطاقة ا .1
في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2

الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 
في  2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6جيا التعليم والوسائط المتعددة / تكنولو في معمل  2م 1علم النفس/ أو 

 معمل الماكينات الكهربية.

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

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

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

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

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئيق: متطلبات مقاومة / وقاية من الحر  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C521  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م410المساحة:  النوع: عيادة

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 تيفاءدرجات االس

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 ررات الدراسية.المشار إليها في المناهج والمق

  

  - 3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

   توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 عددةوالوسائط المت

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا 30 الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1
في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2

ت أواإلحصااااااااء الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغافي معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 
في  2م 4المعدات والمحركات الثقيلة /  في معمل 2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ أو 

 معمل الماكينات الكهربية.

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

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

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

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C225  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م82المساحة:  النوع: معمل

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 إليها في المناهج والمقررات الدراسية.المشار 

  

  - 3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

   توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
التعليم  تكنولوجيا

 دةوالوسائط المتعد

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.المعمل مزود  10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 لكل معمل/مختبرخرجين وجود م 14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1
في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2

لي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء ب اآلالحاسااااااافي معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 
في  2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6التعليم والوسائط المتعددة / تكنولوجيا في معمل  2م 1علم النفس/ أو 

 معمل الماكينات الكهربية.

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

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

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

 الفنية. من العمالة غير 2اعد فني / مس 1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C233  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م84المساحة:  النوع: معمل

 المؤشرات م التقييم التمجا
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف
المساحة والطاقة 

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

 أجهزة ومعدات ومواد
ارب توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التج 3

   المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  - 3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

   توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

  تجهيزات معامل
لتعليم تكنولوجيا ا

 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء مل مع في 2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

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

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

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

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

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

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 طب األسنانالمبنى: كلية    C433  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م84.7المساحة: النوع: معمل

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

إلثبات كل التجارب توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة 
 قررات الدراسية.المشار إليها في المناهج والم

  

  - 3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف 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 العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   المعاملفة نظا 13

   .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2لعليا / في مرحلة الدراساااااااات ا 2م5األولي بالكليات النظرية / 

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

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

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

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

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1فنيون: لا .6

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 ى: كلية طب األسنانمبنال C423  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م81المساحة:  النوع: معمل

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف
المساحة والطاقة 

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

 أجهزة ومعدات ومواد
صة الالزمة إلثبات كل التجارب توافر األجهزة والمواد المعملية الخا 3

   إليها في المناهج والمقررات الدراسية. المشار

  - 3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5
   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6
   توافر األحواض بالعدد الكافي. 7
   4ثيث تأال 8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

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

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 مـةاألمن والسال
   نظافة المعامل 13
   .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2عليا / الدراساااااااات ال في مرحلة 2م5األولي بالكليات النظرية / 

في  2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6التعليم والوسائط المتعددة / تكنولوجيا في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 معمل الماكينات الكهربية.

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

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

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

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

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C527  رقم قاعة  ( 2نموذج )  2م90.3المساحة:  النوع: معمل

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 االستيفاءدرجات 

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

ة إلثبات كل التجارب المعملية الخاصة الالزمتوافر األجهزة والمواد 
 المناهج والمقررات الدراسية.المشار إليها في 

  

  - 3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

   في.توافر األحواض بالعدد الكا 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
التعليم تكنولوجيا 

 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5 األولي بالكليات النظرية /

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

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

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

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

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

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C535  قاعة رقم  ( 2ذج )نمو   2م88.3المساحة:  النوع: معمل

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

واد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب جهزة والمتوافر األ
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

  - 3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

   افي.ض بالعدد الكتوافر األحوا 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.المعمل مزود  10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7والسالمة وجود متطلبات األمن 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5يات النظرية / األولي بالكل

في  2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6التعليم والوسائط المتعددة / تكنولوجيا في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 معمل الماكينات الكهربية.

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

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

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

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

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C635  قاعة رقم   (2نموذج )  2م88.3ة:المساح  النوع: معمل

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 دأجهزة ومعدات وموا
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

  - 3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف 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 العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7ات األمن والسالمةمتطلبوجود  12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

 في المرحلة الجامعية 2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

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

طالبا فى باقي المؤسسات  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،  4از حاسب لكل ب اآللي: جهأجهزة الحاس .3
 جهازا لمعمل اللغات. 20، 

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

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

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

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C633  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م88.7المساحة:  معمل النوع:

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 عدات وموادة ومأجهز 
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

  - 3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   تهوية.كفاءة اإلضاءة وال 6

   توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.المعمل مزود  10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 ةمالالع

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

رحلة الجامعية في الم 2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

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

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

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

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

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

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

 .ارجاألبواب والمخارج: تفتح االبواب للخ .8

  



 

42 
 

 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C621  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م127المساحة:  النوع: معمل

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 االستيفاءدرجات 

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2 المساحة المخصصة لكل طالب 2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 المناهج والمقررات الدراسية.المشار إليها في 

  

  - 3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   اءة والتهوية.اإلض كفاءة 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

   .6لمالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعام 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1 في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية / 2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5 األولي بالكليات النظرية /

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

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

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

 وض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.ور / آلة تصوير رقمية / عر أجهزة العرض: جهازي بروجكت .5

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

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

 .االبواب للخارجاألبواب والمخارج: تفتح  .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان    C627  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م90.3المساحة:  النوع: معمل

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2ة لكل طالب المخصص المساحة 2

 أجهزة ومعدات ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب  3
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

  - 3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

   صحي.كفاءة عمل شبكة الصرف ال 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

   توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.المعمل مزود  10

   .6بالمختبرات والمعاملمالءمة عدد العاملين  11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

ة الجامعية في المرحل 2م1بالكليات العملية / في المرحلة الجامعية األولى  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

في  2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6التعليم والوسائط المتعددة / تكنولوجيا في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 معمل الماكينات الكهربية.

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

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

 هازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.لعرض: جأجهزة ا .5

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

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

 .لمخارج: تفتح االبواب للخارجاب وااألبو  .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C619  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م130المساحة:   النوع: معمل

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

  - 3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

   الصحي. شبكة الصرفكفاءة 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

   .6املين بالمختبرات والمعاملعدد العمالءمة  11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1ات العملية / امعية األولى بالكليفي المرحلة الج 2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

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

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

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

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

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

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية اللغات D117  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م110المساحة:   النوع: معمل لغة

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1بية للمعامل الدراسية للطالب الطاقة االستيعا 1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

   3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

  - كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

  - توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   معلومات الدولية.بخدمة االتصال بشبكة الالمعمل مزود  10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4خصاااااصاااااة للطالب: المسااااااحة األرضاااااية الم .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

في  2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6/  التعليم والوسائط المتعددةتكنولوجيا في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 معمل الماكينات الكهربية.

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

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

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

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

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية اللغات D123  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م110المساحة:   النوع: معمل لغة

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1طاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب ال 1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

   3الطالب تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد 4

 التجهيزات اإلنشائية

  - كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

  - توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   تصال بشبكة المعلومات الدولية.المعمل مزود بخدمة اال 10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4ة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب: المسااااااح .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

في  2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6سائط المتعددة / تكنولوجيا التعليم والو في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 معمل الماكينات الكهربية.

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

 والنماذج/ أرفف / سبورة. ضر/ دواليب حفظ الكيمياوياتالتأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحا .4

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

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

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية اللغات D214  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م110المساحة:  النوع: معمل لغة

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 ستيعابيةاال

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

   3أعداد الطالبآللي مع تناسب عدد أجهزة الحاسب ا 4

 التجهيزات اإلنشائية

  - كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

  - توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.زود المعمل م 10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

في  2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6التعليم والوسائط المتعددة /  تكنولوجيافي معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 معمل الماكينات الكهربية.

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

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

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

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

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئ متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية اللغات D216  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م110المساحة:    النوع: معمل لغة

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

احة والطاقة المس
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

   3أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب تناسب عدد 4

 التجهيزات اإلنشائية

  - كفاءة عمل شبكة الصرف 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 العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا 30ل: ال تزيد عنالطاقة االستيعابية للمعام .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

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

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

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

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

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

 وجود شبكة خراطيم مطاطية. /حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية  مطافئقاية من الحريق: متطلبات مقاومة / و  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية الهندسة E117  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م110المساحة: النوع: معمل حاسب 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 ير مستوفغ مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

   3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

  - كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

  - توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   5ثة األجهزة كفاية وحدا 9

   بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.المعمل مزود  10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا 30تيعابية للمعامل: ال تزيد عنالطاقة االس .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

في  2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6التعليم والوسائط المتعددة / تكنولوجيا في معمل  2م 1النفس/ علم أو 
 معمل الماكينات الكهربية.

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

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

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

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

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئبات مقاومة / وقاية من الحريق: متطل .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية الهندسة   E119  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م110المساحة: النوع: معمل حاسب 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 تيفاءدرجات االس

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 ررات الدراسية.المشار إليها في المناهج والمق

  

   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  - كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

  - توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 عددةوالوسائط المت

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
أواإلحصااااااااء  الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغاتفي معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

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

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

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

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

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

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية الهندسة E218  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م110المساحة: النوع: معمل حاسب 

 راتالمؤش م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 المناهج والمقررات الدراسية. المشار إليها في

  

   3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

  - كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

  - توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
 تكنولوجيا التعليم

 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.المعمل مزود  10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 ل معمل/مختبروجود مخرجين لك 14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء الحاساااااااب اآللي في معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

في  2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6التعليم والوسائط المتعددة / تكنولوجيا في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 معمل الماكينات الكهربية.

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

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

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

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

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية الهندسة E619  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م110المساحة: النوع: معمل حاسب 

 المؤشرات م لتقييممجاالت ا
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 لمشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.ا

  

   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  - كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

  - توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
ولوجيا التعليم تكن

 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء  في معمل 2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

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

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

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

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

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

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 هندسةالمبنى: كلية ال E620  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م110المساحة: النوع: معمل حاسب 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

ت كل التجارب توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبا
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

   3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

  - كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

  - توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4التأثيث  8

زات معامل  تجهي
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.المعمل مزود  10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   معاملنظافة ال 13

   .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2/  في مرحلة الدراساااااااات العليا 2م5األولي بالكليات النظرية / 

في  2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6التعليم والوسائط المتعددة / تكنولوجيا في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 معمل الماكينات الكهربية.

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

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

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

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1ن: الفنيو  .6

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية الهندسة E114  قاعة رقم  ( 2نموذج )  2م110المساحة:   النوع: معمل حاسب 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

صة الالزمة إلثبات كل التجارب توافر األجهزة والمواد المعملية الخا
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  - كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

  - توافر األحواض بالعدد الكافي. 7

   4تأثيث ال 8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 مـةاألمن والسال
   نظافة المعامل 13

   .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2الدراساااااااات العليا /  في مرحلة 2م5األولي بالكليات النظرية / 

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

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

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

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

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

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية الهندسة E605  اعة رقم ق ( 2نموذج )  2م72المساحة:  النوع: معمل حاسب 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب  توافر األجهزة والمواد
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

   3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

  - كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

  - افي.توافر األحواض بالعدد الك 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.المعمل مزود  10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5 /األولي بالكليات النظرية 

في  2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6التعليم والوسائط المتعددة / تكنولوجيا في معمل  2م 1علم النفس/ أو 
 معمل الماكينات الكهربية.

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

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

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

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

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية الهندسة E618  قاعة رقم     ( 2نموذج )     2م110المساحة:  النوع: معمل حاسب 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 مستوفغير  مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
3 

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب 
 الدراسية.المشار إليها في المناهج والمقررات 

  

   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  - كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوية. 6

  - فر األحواض بالعدد الكافي.توا 7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 المتعددةوالوسائط 

   5كفاية وحداثة األجهزة  9

   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10

   .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11

   7بات األمن والسالمةوجود متطل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
   نظافة المعامل 13

   .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا 30الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المسااااااحة األرضاااااية المخصاااااصاااااة للطالب:  .2
الحاساااااااب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصااااااااء في معمل  2م2في مرحلة الدراساااااااات العليا /  2م5ولي بالكليات النظرية / األ
في  2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ أو 

 معمل الماكينات الكهربية.

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

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

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

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

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

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج .8
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

9.   

C233 

C225 C233 

C423 C433 
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية الصيدلة C026  قاعة رقم  ( 3نموذج )  2م110المساحة:    النوع: مكتبة

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف   مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

   .1طالب سعة المكتبة لعدد ال 1

   2المساحة المخصصة للمستفيد  2

 
 التجهيزات

 

   توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين. 3

   وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4

   3عدد أجهزة الحاسب الشخصى.  5

   .4عدد شاشات الفهرسة 6

   .5عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل  7

 
 

 األمن والسالمـة

   .6 متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 8

   .7مالءمة األبواب والمخارج  9

   عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ . 10

   .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

   الستائر معاملة بمواد ضاد االشتعال. 12

 بيةاالوعية المكت
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

   .8عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع  13

  * .9عدد المراجع لكل تخصص  14

  * .9عدد الدوريات العلمية المتخصصة  15

 
 خدمات اضافية

   خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16

   ترتيب المراجع والدوريات، وفقًا للفهرسة الفعالة. 17

   االتصال بشبكة اإلنترنت. 18

   الفهرسة اإللكترونية. 19

 
 

 العمالة

   مدير مكتبة. 20

   .10مساعدون  فنيون  21

   .10إداريون  22

   .10عمال خدمات فنية  23

   11عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية *

   وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد . 25

   اإلعالم بوقت تأدية الخدمة . 26

   تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة . 27

 االستجابة*
   تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة. 28

   الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين. 29
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف   مستوفى

فاعلية المكتبة في العملية 
 التعليمية والبحثية

   وجود سجالت للزائرين. 30

   استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية. 31

   وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستقيدين منه*. 32

 

% من إجمالي المستفيدين )الطالب / الهيئة المعاونة / طالب الدراسات العليا /أعضاء هيئة  8سعة المكتبة : ال تقل عن  .1
 (.التدريس

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

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

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

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

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

 مكونة من جزأين متحركين.األبواب  /يجب أن تفتح  األبواب للخارجمالءمة األبواب والمخارج:  .7

ت العليا / أعضاء هيئة يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من )طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسا
 لنسبة من واقع السجالت.التدريس / الباحثين من جهات خارجية(، وتحدد ا

 عدد النسخ من كل كتاب: ال يقل عن نسختين. .8
ال يقل عن  خمس دوريات مختلفة في وعدد  مرجعًا لكل تخصص/  50ال يقل عدد المراجع عن  عدد المراجع والدوريات: .9

 كل تخصص.

قاعتين/ عمالة لدورات  فني تصوير / عامل غير فني لكل 2طالب / مشرف لكل قاعة /  300فني لكل العمالة : مساعد  .10
 المياه.

يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من )طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات العليا/ أعضاء هيئة  .11
 التدريس( وتحدد النسبة من واقع السجالت .

 خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين.*يتم قياسها من 

 2/2016خالل اشتراك جامعة فاروس في خدمة بنك المعرفة المصري بداية من * متوافرة من 

  
C026 C026 
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية اللغات    D009  قاعة رقم  ( 4نموذج )    2م1590المساحة:       النوع: عيادة طبية

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 االستيفاء درجات

 غير مستوف   مستوف  

   1مساحة مالئمة 1 المساحة الكلية

 مكونات العيادة

   غرفة كشف. 2

   غرفة طوارئ. 3

   غرفة انتظار. 4

   حمام به تجهيزات لذوي االحتياجات الخاصة. 5

 التجهيزات

   سرير للكشف. 6

   صيدلية بها متطلبات اإلسعافات األولية. 7

   2وجود تجهيزات إنشائية لذوي االحتياجات الخاصة. 8

  * 3سيارة إسعاف. 9

 والسالمـةاألمن 

   .4 متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 10

   .5مالءمة األبواب والمخارج  11

   عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ. 12

 العاملون 
   6األطباء 13

   7مرضون الم 14

 2م 60المساحة : ال تقل عن  .1
 سم. 100 -85منحدرات للصعود والهبوط / وجود  سور ارتفاعه من متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة: وجود  .2
 .تتوافر في الوحدات الصحية علي مستوى الجامعة  .3

 ن العيادة.متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة م .4

 األبواب والمخارج: تتكون من جزأين متحركين يفتحان للخارج. .5
 طالب. 3000: طبيب أو طبيبة لكل األطباء .6

 الممرضات: ممرض أو ممرضة لكل عيادة طبية. .7
ارة إسعاف كما تم التعاقد مع سي C111تواجد العربة في غرفة رقم  ومكان*تم توفير عربة ناقلة كبديل لسيارة اإلسعاف داخل الجامعة 

 في حالة الحاجة لنقل المريض خارج الجامعة.

  
D009 
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C325  قاعة رقم  ( 6نموذج )  2م58.9المساحة:  النوع: كنترول

 المؤشرات م التقييممجاالت 
 درجات االستيفاء

 غير مستوف مستوف

التجهيزات و األمن و 
 السالمة

   .1منا مكان فى الكنترول وجود 1

   2 الحريق من وقاية/ مكافحة بمتطلبات مجهز 2

   3 والتهوية اإلضاءة مالءمة 3

 .الصاج من دواليب / أبواب محكمة / الشبابيك علي حديدي سياج وجود :مثل رق، ا األو سرقة من الكنترول يحمي نظام وجود. 1
 .وضوئية صوتية، :إنذار معدات / حريق . مطافئ٢

  األرضية. مساحة من % ١٥ - ١٠ من لشبابيكا . مساحة3

 

  
C325 
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C001  قاعة رقم  ( 5نموذج )  2م29المساحة:     النوع: دورة مياه

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستوف   مستوف  

 
 اإلتاحة

   .1كفاية دورات المياه  1

   اصة بالطلبة وأخري للطالبات.وجود دورات مياه خ 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

   . 2مالئمة للتهوية  3

   كفاية اإلضاءة. 4

   الشبابيك.سهولة فتح  5

   . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

   توافر مرايا. 7

   األرضيات من بالط غير أملس. 8

   يات بشكل صحي.وجود وسائل للتخلص من النفا 9

   توافر مصدر مياه نقية. 10

   سالمة شبكة الصرف الصحي. 11

   4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة

   .5وجود دورات مياه خاصة  13

   6مالءمة األبواب.  14

   دة المعاق علي الحركة.وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساع 15

   توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة

 والسالمةاألمن 
   النظافة 17

   .7توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالبًا أو طالبة. 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

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

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم. 2م 2.5تقل عن المساحة األرضية : ال  .4

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال يقل  .5

لى المرحاض. 100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعها عن   سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وا 

 سم. 90المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن األبواب: أبواب دورات  .6

 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C003  قاعة رقم  ( 5نموذج )  2م29المساحة:     النوع: دورة مياه

 المؤشرات م التقييممجاالت 
 مستويات التقدير

 غير مستوف   مستوف  

 
 اإلتاحة

   .1كفاية دورات المياه  1

   وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

   . 2ة مالئمة للتهوي 3

   كفاية اإلضاءة. 4

   سهولة فتح الشبابيك. 5

   . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

   توافر مرايا. 7

   األرضيات من بالط غير أملس. 8

   وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

   توافر مصدر مياه نقية. 10

   سالمة شبكة الصرف الصحي. 11

   4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة

الخاصة بذوي التجهيزات 
 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

 من والسالمةاأل
   النظافة 17

   .7مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريقتوافر مصدر قريب  18

 طالبًا أو طالبة. 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 % من مساحة األرضيات.15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم. 2م 2.5تقل عن  المساحة األرضية : ال .4

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

 سم. 90رض الباب عن الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل ع األبواب: أبواب دورات المياه .6

 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7

  



 

70 
 

 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان  C101  قاعة رقم  ( 5نموذج )  2م29المساحة:     النوع: دورة مياه

 شراتالمؤ  م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

 مستوف  غير  مستوف  

 
 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

   . 3يل األيدي توافر أحواض لغس 6

   مرايا.توافر  7

   األرضيات من بالط غير أملس. 8

   وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

   توافر مصدر مياه نقية. 10

   سالمة شبكة الصرف الصحي. 11

   4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 لخاصةاالحتياجات ا

   .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

 األمن والسالمة
   النظافة 17

   .7الحريق توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من 18

 طالبًا أو طالبة. 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .8
 % من مساحة األرضيات.15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .9

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .10

 لكل مستخدم. 2م 2.5المساحة األرضية : ال تقل عن  .11

إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال يقل مرحاض دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة:  .12
لى المرحاض. 100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعها عن   سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .13

 إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. معدات مطافئ حريق / .14
  



 

71 
 

 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان  C104  قاعة رقم  ( 5نموذج )  2م29المساحة:     النوع: دورة مياه

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستوف   مستوف  

 
 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 من بالط غير أملس. 8

   ود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.وج 9

   توافر مصدر مياه نقية. 10

   سالمة شبكة الصرف الصحي. 11

   4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة

   .5وجود دورات مياه خاصة  13

   6مالءمة األبواب.  14

   داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة. وجود مساحة 15

   توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة

 األمن والسالمة
   النظافة 17

   .7الحريقتوافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من  18

 طالبًا أو طالبة. 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 % من مساحة األرضيات.15 -10مساحة الشبابيك تمثل  التهوية: .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم. 2م 2.5المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

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

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.مطافئ  .7
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان  C203  قاعة رقم  ( 5نموذج )  2م29المساحة:     دورة مياه النوع:

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستوف   مستوف  

 
 اإلتاحة

   .1كفاية دورات المياه  1

   وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 التجهيزاتو 

   . 2مالئمة للتهوية  3

   كفاية اإلضاءة. 4

   سهولة فتح الشبابيك. 5

   . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

   توافر مرايا. 7

   األرضيات من بالط غير أملس. 8

   وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

   توافر مصدر مياه نقية. 10

   المة شبكة الصرف الصحي.س 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

   ملة لكل دورة مياهتوافر عامل أو عا 16 العمالة

 األمن والسالمة
   النظافة 17

   .7الحريقتوافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من  18

 طالبًا أو طالبة. 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 % من مساحة األرضيات.15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 حاض.أحواض األيدي: حوض مقابل كل مر  .3

 لكل مستخدم. 2م 2.5المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال يقل دورات المياه الخاصااااااااة بذوي االحتياجات الخاصااااااااة:  .5
لى المرحاض. 100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعها عن   سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وا 

 سم. 90بواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن األ .6

 معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / .7
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 نانالمبنى: كلية طب األس  C204  قاعة رقم  ( 5نموذج )  2م29المساحة:     النوع: دورة مياه

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستوف   مستوف  

 
 اإلتاحة

   .1كفاية دورات المياه  1

   وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

   . 2مالئمة للتهوية  3

   كفاية اإلضاءة. 4

   ك.سهولة فتح الشبابي 5

   . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

   توافر مرايا. 7

   األرضيات من بالط غير أملس. 8

   وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

   توافر مصدر مياه نقية. 10

   سالمة شبكة الصرف الصحي. 11

   4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة

الخاصة بذوي  التجهيزات
 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

 األمن والسالمة
   النظافة 17

   .7الحريقبمتطلبات مكافحة/ وقاية من توافر مصدر قريب مجهز  18

 طالبًا أو طالبة. 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 % من مساحة األرضيات.15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم. 2م 2.5المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال يقل االحتياجات الخاصااااااااة: دورات المياه الخاصااااااااة بذوي  .5
لى المرحاض. 100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعها عن   سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6

 معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / .7
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C303  قاعة رقم  ( 5نموذج )  2م29المساحة:     النوع: دورة مياه

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستوف   مستوف  

 
 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

   بالط غير أملس.األرضيات من  8

   وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

   توافر مصدر مياه نقية. 10

   سالمة شبكة الصرف الصحي. 11

   4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة

   .5وجود دورات مياه خاصة  13

   6اب. مالءمة األبو  14

   وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة. 15

   توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة

 األمن والسالمة
   النظافة 17

   .7الحريقتوافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من  18

 البًا أو طالبة.ط 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 % من مساحة األرضيات.15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم. 2م 2.5المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

يقل مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال دورات المياه الخاصااااااااة بذوي االحتياجات الخاصااااااااة:  .5
لى المرحاض. 100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعها عن   سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6

 ن دورات المياه.معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة م مطافئ حريق / .7
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C304  قاعة رقم  ( 5نموذج )  2م29المساحة:     النوع: دورة مياه

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستوف   مستوف  

 
 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 من بالط غير أملس. 8

   وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

   در مياه نقية.توافر مص 10

   سالمة شبكة الصرف 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 الةالعم

 األمن والسالمة
   النظافة 17

   .7الحريقتوافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من  18

 طالبًا أو طالبة. 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 % من مساحة األرضيات.15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 األيدي: حوض مقابل كل مرحاض.أحواض  .3

 لكل مستخدم. 2م 2.5المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال يقل دورات المياه الخاصااااااااة بذوي االحتياجات الخاصااااااااة:  .5
لى المرحاض.سم( لمساندة المستخدم على الح 100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعها عن   ركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6

 معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / .7
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C403  قاعة رقم  ( 5نموذج )  2م29المساحة:     النوع: دورة مياه

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستوف   مستوف  

 
 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 من بالط غير أملس. 8

   وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

   توافر مصدر مياه نقية. 10

   سالمة شبكة الصرف الصحي. 11

   4مستخدم مساحة مالءمة لكل  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

 األمن والسالمة
   النظافة 17

   .7الحريقتوافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من  18

 طالبًا أو طالبة. 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 % من مساحة األرضيات.15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم. 2م 2.5المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال يقل ات المياه الخاصااااااااة بذوي االحتياجات الخاصااااااااة: دور  .5
لى المرحاض. 100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعها عن   سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وا 

 سم. 90ال يقل عرض الباب عن  /األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج  .6

 معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / .7

  



 

77 
 

 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C404  قاعة رقم  ( 5نموذج )  2م29المساحة:     النوع: دورة مياه

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستوف   مستوف  

 
 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

   ا.توافر مراي 7

   األرضيات من بالط غير أملس. 8

   وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

   توافر مصدر مياه نقية. 10

   سالمة شبكة الصرف 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

 األمن والسالمة
   النظافة 17

   .7الحريقتوافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من  18

 طالبًا أو طالبة. 40مقعد )مرحاض( لكل  عدد دورات المياه: .1
 % من مساحة األرضيات.15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم. 2م 2.5المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

مثبتة علي الحائط، وال يقل مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم دورات المياه الخاصااااااااة بذوي االحتياجات الخاصااااااااة:  .5
لى المرحاض. 100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعها عن   سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6

 خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة مطافئ حريق / .7

  



 

78 
 

 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C503  قاعة رقم  ( 5نموذج )     2م29المساحة:       النوع: دورة مياه

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستوف   مستوف  

 
 اإلتاحة

   .1كفاية دورات المياه  1

   بالطلبة وأخري للطالبات. وجود دورات مياه خاصة 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

   . 2مالئمة للتهوية  3

   كفاية اإلضاءة. 4

   سهولة فتح الشبابيك. 5

   . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

   توافر مرايا. 7

   األرضيات من بالط غير أملس. 8

   بشكل صحي. وجود وسائل للتخلص من النفايات 9

   توافر مصدر مياه نقية. 10

   سالمة شبكة الصرف الصحي. 11

   4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة

   .5وجود دورات مياه خاصة  13

   6مالءمة األبواب.  14

   المعاق علي الحركة.وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة  15

   توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة

 األمن والسالمة
   النظافة 17

   .7الحريقتوافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من  18

 طالبًا أو طالبة. 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 % من مساحة األرضيات.15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم. 2م 2.5المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال يقل دورات المياه الخاصااااااااة بذوي االحتياجات الخاصااااااااة:  .5
لى المرحاض.س 100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعها عن   م( لمساندة المستخدم على الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6

 معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / .7
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان C504  قاعة رقم    ( 5نموذج )  2م29المساحة:     النوع: دورة مياه

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستوف   مستوف  

 
 اإلتاحة

   .1كفاية دورات المياه  1

   وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

   . 2 مالئمة للتهوية 3

   كفاية اإلضاءة. 4

   سهولة فتح الشبابيك. 5

   . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

   توافر مرايا. 7

   األرضيات من بالط غير أملس. 8

   وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

   توافر مصدر مياه نقية. 10

   سالمة شبكة الصرف 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

 ن والسالمةاألم
   النظافة 17

   .7الحريقتوافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من  18

 طالبًا أو طالبة. 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 % من مساحة األرضيات.15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم. 2م 2.5تقل عن المساحة األرضية : ال  .4

مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال يقل دورات المياه الخاصااااااااة بذوي االحتياجات الخاصااااااااة:  .5
لى المرحاض. 100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعها عن   سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وا 

 سم. 90الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن األبواب: أبواب دورات المياه  .6

 معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / .7
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان    C603   قاعة رقم      ( 5نموذج )         2م29المساحة:    النوع: دورة مياه

 المؤشرات م تقييممجاالت ال
 مستويات التقدير

 غير مستوف   مستوف  

 
 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

   . 3فر أحواض لغسيل األيدي توا 6

   توافر مرايا. 7

   األرضيات من بالط غير أملس. 8

   وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

   توافر مصدر مياه نقية. 10

   سالمة شبكة الصرف 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

 األمن والسالمة
   النظافة 17

   .7الحريقحة/ وقاية من توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكاف 18

 طالبًا أو طالبة. 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 % من مساحة األرضيات.15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم. 2م 2.5المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال يقل خاصااااااااة: دورات المياه الخاصااااااااة بذوي االحتياجات ال .5
لى المرحاض. 100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعها عن   سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وا 
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 المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني والمرافق وقاعات التدريس والمعامل

 المبنى: كلية طب األسنان  C604  قاعة رقم  ( 5نموذج )      2م29المساحة:     النوع: دورة مياه

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستوف   مستوف  

 
 اإلتاحة

   .1دورات المياه كفاية  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

   أملس. األرضيات من بالط غير 8

   وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

   توافر مصدر مياه نقية. 10

   سالمة شبكة الصرف 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

 األمن والسالمة
   النظافة 17

   .7الحريقتوافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من  18

 طالبة. طالبًا أو 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 % من مساحة األرضيات.15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم. 2م 2.5المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال يقل دورات المياه الخاصااااااااة بذوي االحتياجات الخاصااااااااة:  .5
لى المرحاض. 100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76اعها عن ارتف  سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وا 
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 المياه.معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات  مطافئ حريق / .7

  



 

 


