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دراسة تحليلية للمساحات و املواصفات العامة للمبانى و دراسة تحليلية للمساحات و املواصفات العامة للمبانى و 

  و املوارد البشرية و املوارد البشرية   املرافق و التجهيزاتاملرافق و التجهيزات

  بكلية العلوم جامعة حلوانبكلية العلوم جامعة حلوان

  NORMS  
  

  

الذى أصدرته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم باستخدام الدليل إلارشادى "

  "ملؤسسات التعليم العالى
 

 
 

 للعام الجامعى

 6102/6102 
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    لمحتوياتلمحتوياتاا  
  الصفحة  املحتوى  م

 
ا
  املساحات و املواصفات العامة للمبانى و املرافق والتجهيزات: أول

 القاعات و املكاتب و الوحدات أماكن / عدد القاعات و املعامل/ املبانىمساحات بإجمالى  بيان 0

 (الدراسية غير) إلاضافية

 

9 

 06 املحاضرات قاعات 6

 01 تقرير عن قاعات املحاضرات( 1)نموذج 

 02 قاعات محاضرات قسم النبات و امليكروبيولوجى
 10 قاعات محاضرات قسم الكيمياء

 11 قاعات محاضرات قسم علم الحيوان
 99 قسم الفيزياء قاعات محاضرات 

 26 قاعات محاضرات قسم الرياضيات 
 41 قاعات محاضرات قسم الجيولوجيا 

 92 الطالبية املعامل 1

 99 تقرير عن معامل ألابحاث( 2)نموذج 
 010 معامل الطالب  قسم النبات وامليكربيولوجى

 002 معامل الطالب  قسم الكيمياء
 012 نمعامل الطالب  قسم علم الحيوا

 091 معامل الطالب  قسم الفيزياء
 029 (معامل الحاسب الآللى)معامل الطالب  قسم الرياضيات 
 041 معامل الطالب  قسم الجيولوجيا

 191 ألابحاث معامل 1

 099 تقرير عن املعامل الطالبية( 2)تابع نموذج 
 610 معامل أبحاث قسم النبات وامليكربيولوجى

 601 قسم الكيمياءمعامل أبحاث 
 661 معامل أبحاث قسم علم الحيوان

 610 معامل أبحاث قسم الفيزياء
 611 معامل أبحاث قسم الجيولوجيا 

 690 الكلية مكتبــة 9

 691 تقرير عن املكتبة( 3)نموذج 

 694 العالجية الوحدة 2

 621 تقرير عن الوحدة العالجية ( 4)نموذج 

 621 املياه دورات 2

 629 تقرير عن دورات املياة( 5)نموذج 

 624 (باملؤسسة املادية التسهيالت) الكمي لتقييمل إسترشادية نماذج 4

 621 قاعات املحاضرات(: 1)نموذج 

 620 املعامل(: 2)نموذج 

 املكتبـــــة(: 3)نموذج 

 

626 

 الوحدة العالجية(: 4)نموذج 

 

621 

 دورات املياه(: 5)نموذج 

 

629 
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  الصفحة  املحتوى  م
 622 التعليمية العملية ملخرجات النوعى للتقييم إسترشادية نماذج 9

 629 قائمة مراجعة أعمال الكنترول(: 8)نموذج 

 
ا
 املوارد البشرية: ثانيا

 

 641 أعداد طالب  مرحلتى البكالوريوس و الدراسات العليا 0

 642 أعداد  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  6

 649 و أعداد العمال بيان باعداد العاملين فى كل قسم ادرى و أعداد أمناء املعامل الفنيين 1

 
ا
 691 خطة التحسين: ثالثا
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 ةــــــــمقدم

,  لذلك التعليمية، املنظومة من أساسًيا جزًءا وتجهيزات وبشرية مادية موارد من تتضمنه بما التعليمية البنية تمثل

 دراسة تحليلية للمساحات و املواصفات العامة للمبانى و املرافق و التجهيزات كليه العلوم قامت بإعدادفإن 

 املعد NORMSوالبشرية  املادية املوارد ملعايير إلارشادي إستنادا إلي الدليل 6102/6102لعام  و املوارد البشرية

 ..والاعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من قبل 

 الجامعية املباني في  توافرها الواجب الشروط من ألادنى الحد تحدد وصفية معايير بأنها NORMS وتعرف     

 املتفق للمعايير وتجهيزاتها الجامعية املباني مالئمة مدي علي للحكم الالزمة املطلوبة التجهيزات وكذلك وملحقاتها

 . باملؤسسة والعاملين الطالب ورضاء انوأم وسالمة التعليم جودة ضمان لتحقيق عاملًيا عليها

  : علي تساعد أنها في Norms تحديد  أهمية وتأتي

 . ألازهر وجامعة العالي التعليم ملؤسسات الجودة معايير مراقبة .1

 .الجامعية للمباني وألامان السالمة معايير توافر من التأكد .2

 داخل ألازهر وجامعة العالي التعليم مؤسسات بين يزاتوالتجه والبشرية املادية للموارد القياس ي التوحيد .3

 .الوطن

 الدراسة دليل في جاءت والتي ،Norms الاعتماد معايير ضوء في العالي التعليم مؤسسات أوضاع توفيق .4

 .العربية مصر بجمهورية والاعتماد التعليم جودة لضمان القومية للهيئة العالي التعليم ملؤسسات الذاتية

 والبشرية املادية املوارد توافر شريطة أنشطتها، ملزاولة الالزمة التراخيص العالي التعليم ؤسساتم منح .5

 .التعليمية العملية أداء لجودة والالزمة الجامعية، واملرافق للمباني وألامان السالمة ومواصفات

 .الاعتماد زيارات أثناء رألازه وجامعة العالي التعليم مؤسسات تقويم علي املعتمدين املراجعين تساعد .6
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 الدراسة تحليلية للمساحات و املواصفات العامة للمبانى و املرافق و التجهيزاتإعداد  منهجية

 :6102/6102و املوارد البشرية لعام 

 .مرافق الكليةو  تم معاينة مساحات القاعات واملعامل وبقية مبانى .1

 ملعايير  تم معايرة هذة املقاييس .2
ً
 .الهيئة القومية لضمان الجودة و إلاعتماد وفقا

 .تم تحديد النقاط الغير مستوفاة ملعايير الجودة .3

لتحديد مدى إستيفاء معايير املساحات و لموارد املادية و املوارد البشرية لإعداد تقرير عن الدراسة تحليلية  .4

 .ن جودة التعليم و إلاعتمادالخاصة بالهيئة القومية لضما NORMSاملوارد البشرية و التجهيزات 

  .تم وضع  مقترحات و توصيات للتحسين و إستيفاء السلبيات التى وردت بالتقرير .5

 

  ضمان الجودةوحدة  مدير/ عقد الاستاذ الدكتور 
ً
 :تمام البند الذى ينص على الاتىإل رئيس املعيار مع  اجتماعا

للكلية لتحديد مدى استيفاء معايير املساحات و املوارد  عداد دراسة تحليلية للموارد البشرية و املاديةإيتعين 

 .الخاصة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و العتماد  ”NORMS“البشرية و التجهيزات 

 .(التسهيالت املادية باملؤسسة) عن طريق عمل نماذج استرشادية للتقييم الكمى 

 

 :ذيـــفيـق التنـــالفري
 

 ةالحالي الوظيفة الاسم م

 أستاذ بقسم النبات و امليكروبيولوجى حسن محسن لطفى /د.أ 0

 و رئيس معيار املوارد املالية و املادية
  عيسوى  تهامى الرؤف عبد إيهاب /د 6

 

 مدير وحدة ضمان الجودة

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة  زهران  فؤاد رمضان فؤاد /د 1

  ماجد محمد مها /م.م 1

 

 املالية و املاديةعضو بمعيار املوارد 

 محمد هللا عبد محمد /م.م 9

 

 عضو بمعيار املوارد املالية و املادية

 كيالنى مهدى ميادة /م.م 2

 

 عضو بمعيار املوارد املالية و املادية

 سكرتارية وحدة ضمان الجودة عبدربه ممدوح أمنية /أ 2

 سكرتارية وحدة ضمان الجودة مرس ى وجيه منى /أ 4
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ا
 :  أول

نى و املرافق املساحات و املواصفات العامة للمبا

  والتجهيزات
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 بيان باملساحات إلاجمالية ملبانى الكلية 

 املساحة املبنى م
  املبنى إلادارى  1
 2م 823315 الدور ألارض ى - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                            411 الدور ألاول  - 

 2م 121315 الدور الثانى -  2م 15

 2م 137 الدور الثالث - 

 2م 183337 يمياءمبنى قسم الك 2

 2م 183337 مبنى قسم النبات و امليكروبيولوجى 3

 2م 183337 مبنى قسم الفيزياء 4

 2م 183337 مبنى قسم علم الحيوان و الحشرات 5

 2م 183337 مبنى قسم الجيولوجيا 7

 2م 183337 مبنى قسم الرياضيات 1

 

 

  بإجمالى عدد القاعات و املعامل  بالكليةبيان 

 عدد معامل ألابحاث عدد املعامل الطالبية عدد القاعات بنىامل م

 معامل17 معامل 8 قاعات 5 مبنى قسم الكيمياء 1

 معامل 1 معامل 7 قاعات 7 مبنى قسم النبات و امليكروبيولوجى 2

 معامل 9 معامل 8 قاعات 5 مبنى قسم الفيزياء 3

 معامل 4 معامل 7 قاعات 7 مبنى قسم علم الحيوان و الحشرات 4

 معامل 4---  قاعات 5 مبنى قسم الجيولوجيا 5

 --- معامل للحاسب آلالى 3 قاعات 5 مبنى قسم الرياضيات 7
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 العلوم بكلية (الدراسية غير) إلاضافية القاعات و املكاتب و الوحدات بأماكن بيان 

 حلوان جامعة

 

 املكان املخصص لها الوحدة م

 بالدور ألاول بمبنى قسم الرياضياتقاعة  وحدة ضمان الجودة 0

 غرفة بالدور ألاول بالجناح ألايمن بمبنى كلية التربية القديم وحدة التدريب 6

 الدور ألاول باملبنى امللحق باملبنى إلادارى  وحدة ألازمات و الكوارث 1

 الدور ألاول باملبنى امللحق باملبنى إلادارى  وحدة متابعة الخريجين 1

 غرفة مشروع دبلوم الحاسب للتعليم عن بعد لوجيا املعلوماتوحدة تكنو  9

 امللحقة بقاعة السيمينار  بالدور العلوى بمبنى قسم علم الحيوانغرفة ال وحدة القياس و التقويم 2

 الدور ألاول باملبنى امللحق باملبنى إلادارى  وحدة الصيانة 2

 سم الكيمياءغرفة بالدور ألاول بمبنى ق مركز الخدمات العلمية 4

 غرفة الدعم الطالبى بمبنى الكيمياء مكتب الوافدين 9

 غرفة الدعم الطالبى بمبنى الكيمياء مكتب إلارشاد ألاكاديمى 01

 الدور ألاول باملبنى امللحق باملبنى إلادارى  إتحاد الطالب+ مكتب الدعم الطالبى  00

 بنى إلادارى الدور ألارض ى باملبنى امللحق بامل الوحدة العالجية 06

 بمبنى قسم علم الحيوان و الحشرات 337قاعة  قاعة ألانشطة الطالبية 01

 غرفة بالدور ألاول بالجناح ألايمن بمبنى كلية التربية القديم غرفة القراءة و الاطالع 01

 غرفة بالدور ألاول بالجناح ألايمن بمبنى كلية التربية القديم معمل الكمبيوتر 09

 غرف بالدور العلوى بمبنى قسم الجيولوجيا 3  تالكنترول  02

 الدور العلوى بمبنى قسم علم الحيوان ميناريقاعة الس 02

 غرفة ألامانة بالدور العلوى بمبنى قسم علم الحيوان+ القاعة  قاعة مجلس الكلية و أمانة املجلس 04

 روبيولوجىغرفة بالدور ألاول بمبنى قسم النبات و امليك مكتب سير الدراسة 09
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 قاعات املحاضرات( 1)نموذج  
 

 -:تقرير القاعات

- :قاعة مقسمة كاالتى 32العدد الاجمالى للقاعات الدراسية بالكلية 

 قاعات 7  :قسم النبات وامليكروبيولوجى

 قاعات 5  :م الكيمياءقس

 قاعات 7 : قسم علم الحيوان

 قاعات 5  :قسم الفيزياء

 قاعات 5  :قسم الرياضيات

 قاعات 5  :قسم الجولوجيا

 

  و تبلغ مساحة القاعات الكبيرة طالب 51تستوعب حوالى  2م 87 حوالى القاعات الصغيرة تبلغ مساحة ،

 .طالب 191تستوعب حوالى  2م 192حوالى 

   2م  1×  1×  2,5ضر مقاس اتوافر منضدة و كرس ى للمح. مقعد لكل طالب توافر. 

 بعض القاعات مزودة بوسائل سمعية وبصرية وجارى توفير ذلك فى باقى القاعات التدريسية . 

  ( يسمح بكتابه الطباشير)أخضر  ل،م  علي الاق 2×  1,5مقاس  ذات وجهين مزودة بسبورة كل قاعه تدريسيه

 .  مع مستلزماتها ( مح بالكتابه بأقالم الفلوماستر يس)بيض أو 

  تجهيزات الحريق املتاحة هى طفاية الحريق(CO2) وجهاز انذار صوتى. 

  واجهزة ( خاصة القاعات الكبيرة املساحة) باجهزة امليكروفون مزودة بعض القاعاتData Show . 

 توافر عامل مسئول عن تنظيم القاعات. 

  والنوافذ سهلة ، (حسب املواصفات املعتمدة من هيئة الدفاع املدني) بالقاعات الجيدة التهويةتوافر

لكل قاعة مساحة النافذة  4حيث يبلغ عدد النوافذ ) 2م18وتبلغ املساحة الاجمالية للنوافذ ، الاستخدام

 . )مX2 م252.الواحدة 

 ناسبةاملضاءة إلا  توافر. 

 ار تؤدي إلى ساللم الطوارئ وافر مخارج الطوارئ في جميع ألادو تت, 

 عالمات استرشادية تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ  توجد. 
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 قاعات املحاضرات

 امليكروبيولوجى بمبنى النبات و
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 ى النبات والميكروبيولوجىمبنب 821 قاعة رقم

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

وهذة المساحة ( طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

 .بطال 21عدد حوالى 

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ بانوافذ واألبوال 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   ستخدام النوافذسهولة ا يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

 الطوارىء ب ابوا

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2 يوجد عدد

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

عد ب( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . يمياءالك

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

أثناء إلقاء درجة الحرارة  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

حضر منضدة للمعلم مقاس توافر منضدة و كرسى للم مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

كمبيوترات التدريس ال

 .الشخصية أثناء الشرح

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  

 نقاط 6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 مخارجوال

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

افر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة تو يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

تبين ان , الدفاع المدنى

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

 للوصالت الكهربائية بانها 

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 اعة حريق بالقرب من الق

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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 مبنى النبات والميكروبيولوجى 821 قاعة رقم

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

الحالية للقاعة  تبلغ المساحة مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

طالب وهذة المساحة 

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

 طالب 21عدد حوالى 

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   سعة االستيعابيةال 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

لنافذة الواحدة مساحة ا

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى  يجب• 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (ئمخارج الطوار

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

ن الوميتال بزجاج ملو

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة اسيةللمعايير القي مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

عدد ويوجد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

بمعدل جهاز واحد لكل قاعة أجهزة عرض شفافيات 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .دارية بالكليةاال

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد للكهرباء مصدر دائم 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد عاقاماكن جلوس الم 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

 الدفاع المدنى, تبين ان

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة اليوجد عامل 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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 ت والميكروبيولوجىمبنى النبا 831 قاعة رقم

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

طالب وهذة المساحة 

مستوفه مع عدد الطالب 

لفترة الشاغرين لها خالل ا

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

 طالب 21عدد حوالى 

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

 م 6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .لحريقغير مقاومة ل

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( ليكيةرافعة هيدرو –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

أ بتركيب مكيفات في تم البد درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

ت المعتمدة من حسب المواصفا) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مة ومستوفاهمالئ منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2 × 1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  

  القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة قاعات  6يوجد عدد الوسائل السمعية و  14



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

23 
 

تدريسية بالكلية تحتوي  البصرية

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

يستخدم أعضاء هيئة و

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  ترنتشبكة االن 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 حتياجات الخاصةاال

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 رئأبواب الطوا

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية اد واحد طفيوجد عد 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة اليوجد عامل 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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 مبنى النبات والميكروبيولوجى 838 قاعة رقم

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

1 

 
تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات احة والسعةالمس

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  41عدد حوالى 

 .المحاضرة الواحدة

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

مالية تبلغ المساحة االج النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :قاعةعلي األقل لكل ( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .للحريق أن تكون مقاومة • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6 عدد من

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

 المحاضرات فى فصل

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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معية و الوسائل الس 14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

ودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة القاعة مز

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi)ارجاء  تغطي جميع

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

ح مداخل و مخارج وجود خرائط داخل القاعة توض ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

حركة توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق ال يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

حة تجهيزات مكاف االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   عةوجود عامل خدمات لكل قا اليوجد عامل 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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 مبنى النبات والميكروبيولوجى 833 قاعة رقم

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

 تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م 192
2

حيث يبلغ  اقصى  

طالب فى  195عدد حوالى

 بعض المحاضرات

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م25للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  6عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ داء النوافذأ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .قغير مقاومة للحري

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( ةرافعة هيدروليكي –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

بتركيب مكيفات في تم البدأ  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

المعتمدة من حسب المواصفات ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  ومستوفاه مالئمة منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2 × 1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

يستخدم أعضاء هيئة و

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  ترنتشبكة االن 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 حتياجات الخاصةاال

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 رئأبواب الطوا

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية اد واحد طفيوجد عد 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة اليوجد عامل 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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 مبنى النبات والميكروبيولوجى 831 قاعة رقم

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

 تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م 192
2

حيث يبلغ  اقصى  

طالب فى  195عدد حوالى

 بعض المحاضرات

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

إلجمالية لقاعات التدريس كفاية الطاقة االستيعابية ا  السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م25للنوافذ
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  6عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل ) توافر نوافذ كافية

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22ارة أثناء إلقاء المحاضراتمالئمة درجة الحر

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   لكل طالبتوافر مقعد   مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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وتم . ا شويحتوي علي دات

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

مة االتصال بشبكة المعلومات أن تكون القاعة مزودة بخد

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)ء وجود مصدر دائم للكهربا ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

طراف الممرات و تخصص أماكن جلوس المعاق على أ ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة ,  الغاز الطبيعى

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

بالقرب من  معطلة حريق

 القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوافة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23
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 قاعات املحاضرات

 الكيمياءبمبنى قسم 
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 الكيمياءى بمبن 233 رقم قاعة

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55 االقصى لسعة القاعة

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

 طالب 41عدد حوالى 

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

لقاعات التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية  السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15 تعادل)توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

 واب الطوارىء اب

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 . الخارج

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22ارة أثناء إلقاء المحاضراتمالئمة درجة الحر

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

  درجة مئوية

 

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني
 

 

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   لكل طالبتوافر مقعد   مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5
 

 

 :القاعة مزودة بسبورة مستوافة للمعايير القياسية السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

 

 

  القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة قاعات  6يوجد عدد الوسائل السمعية و  14



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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تدريسية بالكلية تحتوي  البصرية

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . ا شويحتوي علي دات

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

مة االتصال بشبكة المعلومات أن تكون القاعة مزودة بخد

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)ء وجود مصدر دائم للكهربا ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

طراف الممرات و تخصص أماكن جلوس المعاق على أ ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة ,  الغاز الطبيعى

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوافة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد  ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23
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 الكيمياءبمبنى  231 رقم قاعة

 معايير الهيئة الوضع الراهن قييمعناصر الت معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  41عدد حوالى 

 بعض المحاضرات

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

 نارة غير شبكة اال

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )ن الغلق آليًا لتمكنها م( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

ت في تم البدأ بتركيب مكيفا درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  الحرارة شتاءدرجة  6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

افر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس تو مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها
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 لم  علي االق 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

يئة ويستخدم أعضاء ه

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  

نقاط  6لية عدد يوجد بالك شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

ئط للمداخل خرا 16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد فراغاتال

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 ق بالقرب من القاعة حري

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد  ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23
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 الكيمياء بمبنى 232 رقم قاعة

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

مساحة الحالية للقاعة تبلغ ال مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

طالب وهذة المساحة 

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  25عدد حوالى 

 بعض المحاضرات

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

تؤدي إلى توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –مرات الم) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ت تحدد يوجد عالما  العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

خالل نوافذ  جيدة من

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22ء المحاضرات مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقا

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   بةوجود إضاءة مناس االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها
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 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

ية تحتوي تدريسية بالكل

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 التعليمية للعملية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

كية في كل نقاط انترنت سل

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد  ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23
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 الكيمياءبمبنى  232 رقم قاعة

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

 تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م 192
2

حيث يبلغ  اقصى  

طالب فى  195عدد حوالى

 حاضراتبعض الم

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

 

 
 

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   هولة استخدام النوافذس يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2د عدد يوج

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( ا تلقائيً )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . لكيمياءا

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

ة أثناء إلقاء درجة الحرار درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

حضر منضدة للمعلم مقاس توافر منضدة و كرسى للم مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 
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وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

كمبيوترات التدريس ال

 .الشخصية أثناء الشرح

 نقاط 6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 مخارجوال

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

افر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة تو يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 اعة حريق بالقرب من الق

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد  ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23
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 الكيمياء بمبنى 231 رقم قاعة

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

 للقاعة  تبلغ المساحة الحالية مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م 192
2

حيث يبلغ  اقصى  

طالب فى  195عدد حوالى

 بعض المحاضرات

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

 

 

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6ل مساحات الكلية  نصيب الطالب فى ك)بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

 الطوارىء واب اب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) ات أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعد• 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا لتجهيزاتا 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 يةدرجة مئو

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) وافر التهوية الجيدة ت

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 امستلزماته

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 
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وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21 لتوريد عدد

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 النترنتالدولية ا

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

ماكن المستوية و قرب الخدمات و الصفوف وعلى األ

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

ة االنذار و الحالة الراهن

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات جد يو ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23
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 قاعات املحاضرات

 بمبنى قسم علم الحيوان
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 و الحشرات الحيوان بمبنى علم 321 رقم قاعة

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

  لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1
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م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

غرين لها خالل الفترة الشا

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  55عدد حوالى 

 المحاضرة الواحدة

 طالب

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6صيب الطالب فى كل مساحات الكلية  ن)بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .اعداتغير مزودة بمس

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) طوارئ بمساعدات أن تزود أبواب مخارج ال• 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 مئويةدرجة 

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 ةالمحاضرات جيد

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 ماتهامستلز

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21دد لتوريد ع

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 النترنتالدولية ا

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

ماكن المستوية و قرب الخدمات و الصفوف وعلى األ

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

ة االنذار و الحالة الراهن

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات جد يو ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و الحشرات بمبنى علم الحيوان 321 رقم قاعة

 هيئةمعايير ال الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

  لكل  2م  1,5اية المساحة األرضية ألعداد الطالب كفتبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  55عدد حوالى 

 المحاضرة الواحدة

 طالب

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ واألبوب النوافذ 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   النوافذ سهولة استخدام يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب) مخرج 2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .ا فتحه

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . يمياءالك

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

أثناء إلقاء درجة الحرارة  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

حضر منضدة للمعلم مقاس توافر منضدة و كرسى للم مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

كمبيوترات التدريس ال

 .الشخصية أثناء الشرح

 نقاط 6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 مخارجوال

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

افر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة تو يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 اعة حريق بالقرب من الق

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و الحشرات بمبنى علم الحيوان 331 رقم قاعة

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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الحالية للقاعة تبلغ المساحة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  51عدد حوالى 

 المحاضرة الواحدة

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4 عدد النوافذ

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4
 عدد المخارج 5

 

 

  مخرج يوجد عدد

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .لم الطوارئ سال

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –اديب السر –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 هات ابواب الطوارىءاتجا

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

 جيدة من خالل نوافذ

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22 مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11
   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11
توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة بورةالس 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تحتوي تدريسية بالكلية 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 تعليميةللعملية ال

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

في كل  نقاط انترنت سلكية

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ
  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21
   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22
   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23

 

 

 

 

 

 

 

 و الحشرات بمبنى علم الحيوان 332 رقم قاعة

 االستيفاء معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

وهذة المساحة  بطال

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  55عدد حوالى 

 .المحاضرة الواحدة

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

ابية اإلجمالية لقاعات التدريس كفاية الطاقة االستيع  السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )كافية  توافر نوافذ

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

ل إلى يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخ• 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   ئوجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوار

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22حرارة أثناء إلقاء المحاضراتمالئمة درجة ال

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   د لكل طالبتوافر مقع  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . اتا شويحتوي علي د

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو +  حاسب

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

بخدمة االتصال بشبكة المعلومات أن تكون القاعة مزودة 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)رباء وجود مصدر دائم للكه ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

ى أطراف الممرات و تخصص أماكن جلوس المعاق عل ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , ى الغاز الطبيع

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23

 

 

 

 

 

 

 

 و الحشرات بمبنى علم الحيوان 333 رقم قاعة

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم يممعيار التقي م
 االستيفاء

 ال نعم



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  55دد حوالى ع

 .المحاضرة الواحدة

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ داء النوافذأ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .قغير مقاومة للحري

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( ةرافعة هيدروليكي –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

بتركيب مكيفات في تم البدأ  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

المعتمدة من حسب المواصفات ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  ومستوفاه مالئمة منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2 × 1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

يستخدم أعضاء هيئة و

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  ترنتشبكة االن 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 حتياجات الخاصةاال

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 رئأبواب الطوا

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية اد واحد طفيوجد عد 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و الحشرات بمبنى علم الحيوان 331 رقم قاعة

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

  لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات والسعةالمساحة  1



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

 طالب

 طالب

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (األرضيةمن المساحة %  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .مزودة بمساعداتغير 

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) مخارج الطوارئ بمساعدات  أن تزود أبواب• 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 لمحاضرات جيدةا

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

دريسية مع في كل قاعة ت( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

مركزية طرح مناقصة 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

كة المعلومات أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشب

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

 تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

و الحالة الراهنة االنذار 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى لعمالةا 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23
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 قاعات املحاضرات

 بمبنى قسم الفيزياء
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 الفيزياء بمبنى 133 رقم قاعة

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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وهذة المساحة  طالب

وفه مع عدد الطالب مست

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى 15عدد حوالى 

 .المحاضرة الواحدة

ات التدريس كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاع  السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

 طوارىء ابواب ال

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات  أن• 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22قاء المحاضراتمالئمة درجة الحرارة أثناء إل

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

وية فى قاعة الته التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

 وتم. يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showا شو اجهزة دات+ حاسب 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

ل بشبكة المعلومات أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصا

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (هرباءمولد ك)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

رات و تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف المم ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

نذار و الحالة الراهنة اال

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23

 

 

 

 

 

 

 

 الفيزياء بمبنى 131 رقمقاعة 

 الهيئةمعايير  الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  25عدد حوالى 

 .المحاضرة الواحدة

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ افذ واألبوبالنو 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   دام النوافذسهولة استخ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)خرج م 2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .تحها ف

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . يمياءالك

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

أثناء إلقاء درجة الحرارة  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

حضر منضدة للمعلم مقاس توافر منضدة و كرسى للم مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

كمبيوترات التدريس ال

 .الشخصية أثناء الشرح

 نقاط 6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 مخارجوال

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

افر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة تو يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 اعة حريق بالقرب من الق

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفيزياء بمبنى 132 رقم قاعة

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

ة تبلغ المساحة الحالية للقاع مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

65 
 

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  15عدد حوالى 

 .المحاضرة الواحدة

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .طوارىءواحد لل

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 . ساللم الطوارئ

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (ج الطوارئمخار

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 لطوارىءاتجاهات ابواب ا

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

زجاج ملون الوميتال ب

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 مئوية درجة

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . تا شو علي دا

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

ة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة أجهز

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

66 
 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

ات والمكاتب الحجر

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

لمدنى, تبين ان الدفاع ا

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة نظافةال 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23

 

 

 

 

 

 

 

 الفيزياءبنى بم 132 رقم قاعة

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

 الشاغرين لها خالل الفترة

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  15عدد حوالى 

 .المحاضرة الواحدة

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6احات الكلية  نصيب الطالب فى كل مس)بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

 الطوارىء واب اب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) ات أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعد• 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا لتجهيزاتا 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 يةدرجة مئو

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) وافر التهوية الجيدة ت

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 امستلزماته

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

68 
 

داتا شو  21 لتوريد عدد

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 النترنتالدولية ا

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

ماكن المستوية و قرب الخدمات و الصفوف وعلى األ

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

ة االنذار و الحالة الراهن

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوافة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات جديو ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفيزياءبمبنى  131 رقم قاعة

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

لكل  2م  1,5ألرضية ألعداد الطالب كفاية المساحة ا

 طالب

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

69 
 

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  15عدد حوالى 

 .المحاضرة الواحدة

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  افذالنو النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :ي األقل لكل قاعةعل( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .تكون مقاومة للحريق أن • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

بكل قاعة  ويوجد. الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

معلم مقاس توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة لل مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

71 
 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .ية أثناء الشرحالشخص

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

باالنترنت اتصال السلكية 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

جود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج و ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

زمة, التى تتيح للمعاق الحركة توافر الفراغات األ يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  من و السالمةاال 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23
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 بمبنى الرياضيات 222 رقم قاعة

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  15عدد حوالى 

 .المحاضرة الواحدة

لكل  2م  1,5لطالب كفاية المساحة األرضية ألعداد ا

 طالب

  

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

ة االجمالية تبلغ المساح النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :قاعةعلي األقل لكل ( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .للحريق أن تكون مقاومة • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6 عدد من

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

 المحاضرات فى فصل

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 
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معية و الوسائل الس 14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

ودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة القاعة مز

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi)ارجاء  تغطي جميع

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

ح مداخل و مخارج وجود خرائط داخل القاعة توض ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

حركة توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق ال يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

حة تجهيزات مكاف االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23
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 بمبنى الرياضيات 223 قاعة رقم

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55 االقصى لسعة القاعة

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  15عدد حوالى 

 .المحاضرة الواحدة

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس كفاية الطاقة   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )ر نوافذ كافية تواف

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

رج الى يفتح من الخا

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

ن الداخل إلى يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ م• 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   الطوارئ وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضراتمالئمة 

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   افر مقعد لكل طالبتو  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) ت بيضاءسبورا

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 
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الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . ي علي داتا شويحتو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 ةتدريسي

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات أن تكون القاعة 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)م للكهرباء وجود مصدر دائ ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

عاق على أطراف الممرات و تخصص أماكن جلوس الم ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الطبيعى الغاز 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23
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 بمبنى الرياضيات 221 قاعة رقم

 معايير الهيئة الوضع الراهن ر التقييمعناص معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  15ى عدد حوال

 .المحاضرة الواحدة

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

 نارة غير شبكة اال

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )ن الغلق آليًا لتمكنها م( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

ت في تم البدأ بتركيب مكيفا درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  الحرارة شتاءدرجة  6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

افر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس تو مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 لم  علي االق 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

يئة ويستخدم أعضاء ه

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  

نقاط  6لية عدد يوجد بالك شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

ئط للمداخل خرا 16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد فراغاتال

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 ق بالقرب من القاعة حري

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23
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 بمبنى الرياضيات 225 قاعة رقم

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  تمساحة االرضيا المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  15عدد حوالى 

 .المحاضرة الواحدة

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

يبلغ حيث ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 رجعدد المخا 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

دوار تؤدي إلى توافر مخارج الطوارئ في جميع األ

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

عالمات تحدد يوجد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

دة من خالل نوافذ جي

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22إلقاء المحاضرات  مالئمة درجة الحرارة أثناء

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   مناسبة وجود إضاءة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

بالكلية تحتوي تدريسية 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 عملية التعليميةلل

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نت سلكية في كل نقاط انتر

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23
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 وحدة ضمان اجلودة

  

82 
 

 بمبنى الرياضيات 222 قاعة رقم

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

المساحة وهذة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  15عدد حوالى 

 .المحاضرة الواحدة

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

جمالية لقاعات التدريس كفاية الطاقة االستيعابية اإل  السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل ) توافر نوافذ كافية

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22ارة أثناء إلقاء المحاضراتمالئمة درجة الحر

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   لكل طالبتوافر مقعد   مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 
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الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . ا شويحتوي علي دات

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

مة االتصال بشبكة المعلومات أن تكون القاعة مزودة بخد

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)ء وجود مصدر دائم للكهربا ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

طراف الممرات و تخصص أماكن جلوس المعاق على أ ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة ,  الغاز الطبيعى

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها  

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف 

 حريق بالقرب من القاعة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23
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 قاعات املحاضرات

 بمبنى قسم الجيولوجيا
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 بمبنى الجيولوجيا 521 قاعة رقم

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

ذة المساحة وه طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  31عدد حوالى 

 .المحاضرة الواحدة

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

اإلجمالية لقاعات التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية  السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )ية توافر نوافذ كاف

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .خلالدا
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

ى يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إل• 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22ارة أثناء إلقاء المحاضراتمالئمة درجة الحر

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   لكل طالبتوافر مقعد   مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها
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 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . ا شويحتوي علي دات

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

مة االتصال بشبكة المعلومات أن تكون القاعة مزودة بخد

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)ء وجود مصدر دائم للكهربا ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

طراف الممرات و تخصص أماكن جلوس المعاق على أ ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

تبين ان , الدفاع المدنى

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة ,  الغاز الطبيعى

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها 

 معطلة

ية ايوجد عدد واحد طف

 حريق بالقرب من القاعة

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23
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 بمبنى الجيولوجيا 521 قاعة رقم

 ر الهيئةمعايي الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  31عدد حوالى 

 .ةالمحاضرة الواحد

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ نوافذ واألبوبال 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   تخدام النوافذسهولة اس يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2 يوجد عدد

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

عد ب( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . يمياءالك

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

أثناء إلقاء درجة الحرارة  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

حضر منضدة للمعلم مقاس توافر منضدة و كرسى للم مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها
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 وحدة ضمان اجلودة
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 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

كمبيوترات التدريس ال

 .الشخصية أثناء الشرح

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  

 نقاط 6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 مخارجوال

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

افر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة تو يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها 

 معطلة

 طفاية يوجد  ال

  
 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   ت لكل قاعةوجود عامل خدما يوجد عامل 23
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 بمبنى الجيولوجيا 538 قاعة رقم

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55سعة القاعة االقصى ل

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  31عدد حوالى 

 .المحاضرة الواحدة

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

ية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس كفا  السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

تح من الخارج الى يف

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

الطوارئ من الداخل إلى  يجب أن تفتح أبواب مخارج• 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   اهات أبواب الطوارئوجود عالمات تحدد اتج

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .ةعازل للضوء والحرار

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :مزودة بسبورة القاعة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

لالعداد الكبيرة مدرج  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

واحد لكل قاعة أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .ليةاالدارية بالك

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء   يوجدال مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , الحريق شبكة مياه 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها 

 معطلة

 طفاية يوجد  ال

  
 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة يوجد عامل 23
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 بمبنى الجيولوجيا 532 قاعة رقم

 ير الهيئةمعاي الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55االقصى لسعة القاعة 

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  31عدد حوالى 

 .دةالمحاضرة الواح

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ لنوافذ واألبوبا 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   ستخدام النوافذسهولة ا يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

يفتح من الخارج الى 

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2 يوجد عدد

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى • 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

عد ب( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . يمياءالك

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .عازل للضوء والحرارة

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

أثناء إلقاء درجة الحرارة  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

حضر منضدة للمعلم مقاس توافر منضدة و كرسى للم مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :القاعة مزودة بسبورة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 

  



 
 كلية العلوم
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الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

مدرج لالعداد الكبيرة  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

كمبيوترات التدريس ال

 .الشخصية أثناء الشرح

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  

 نقاط 6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .االدارية بالكلية

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 مخارجوال

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء  ال يوجد مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

افر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة تو يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

الدفاع المدنى, تبين ان 

شبكة , شبكة مياه الحريق 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها 

 معطلة

 طفاية يوجد  ال

  
 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات يوجد ادارى العمالة 22

   ت لكل قاعةوجود عامل خدما يوجد عامل 23
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 بمبنى الجيولوجيا 533 قاعة رقم

 معايير الهيئة الوضع الراهن عناصر التقييم معيار التقييم م
 االستيفاء

 ال نعم

تبلغ المساحة الحالية للقاعة  مساحة االرضيات المساحة والسعة 1

م66
2

اى ان الحد ) 

 55سعة القاعة االقصى ل

وهذة المساحة  طالب

مستوفه مع عدد الطالب 

الشاغرين لها خالل الفترة 

الدراسية حيث يبلغ  اقصى 

طالب فى  31عدد حوالى 

 .المحاضرة الواحدة

لكل  2م  1,5كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

 طالب

  

ية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس كفا  السعة االستيعابية 2

م  6نصيب الطالب فى كل مساحات الكلية  )بالمؤسسة 

2) 

  

تبلغ المساحة االجمالية  النوافذ النوافذ واألبوب 3

م16للنوافذ 
2

حيث يبلغ ) 

لكل قاعة  4عدد النوافذ 

مساحة النافذة الواحدة 

 )مX2 م252.

   (من المساحة األرضية%  15تعادل )توافر نوافذ كافية 

   سهولة استخدام النوافذ يسهل استخدام النوافذ أداء النوافذ 4

 عدد المخارج 5

 

 

  يوجد عدد مخرج

 .واحد للطوارىء

 

  مخرج الطوارىء

تح من الخارج الى يف

 .الداخل
 

  ابواب الطوارىء

 .غير مزودة بمساعدات

 

  الطوارىء ابواب

 .غير مقاومة للحريق

  شبكة االنارة غير

 متوافرة

 

 :علي األقل لكل قاعة( باب)مخرج  2يوجد عدد 

توافر مخارج الطوارئ في جميع األدوار تؤدي إلى 

 .ساللم الطوارئ 

الطوارئ من الداخل إلى  يجب أن تفتح أبواب مخارج• 

 .الخارج 

دفاعات ) أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات • 

بعد ( تلقائيًا )لتمكنها من الغلق آليًا ( رافعة هيدروليكية –

 .فتحها 

 .أن تكون مقاومة للحريق • 
 

 –السراديب  –الممرات ) توافر شبكة إنارة للطوارئ • 

 (مخارج الطوارئ

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

يوجد عالمات تحدد   العالمات االرشادية 6

 اتجاهات ابواب الطوارىء

   اهات أبواب الطوارئوجود عالمات تحدد اتج

تم البدأ بتركيب مكيفات في  درجة الحرارة صيفا التجهيزات 5

بقسم  235قاعة رقم 

ويوجد بكل قاعة . الكيمياء

مراوح سقف  9-6عدد من 

هذا باالضافة إلي تهوية 

جيدة من خالل نوافذ 

الوميتال بزجاج ملون 

 .ةعازل للضوء والحرار

  24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات

 درجة مئوية

  

درجة الحرارة أثناء إلقاء  درجة الحرارة شتاء 6

المحاضرات فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 24:22مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 

 درجة مئوية

  

التهوية فى قاعة  التهوية 9

 المحاضرات جيدة

حسب المواصفات المعتمدة من ) توافر التهوية الجيدة 

 (هيئة الدفاع المدني

  

   وجود إضاءة مناسبة االضاءة مناسبة االضاءة 11

   توافر مقعد لكل طالب  مقاعد الطالب 11

توافر منضدة و كرسى للمحضر منضدة للمعلم مقاس  مالئمة ومستوفاه منضدة ومقعد المحاضر 12

 2م  1×  1×  2,5

  

 :مزودة بسبورة القاعة للمعايير القياسية مستوفاة السبورة 13

في كل قاعة تدريسية مع ( تفاعلية) سبورات بيضاء

 مستلزماتها

 م  علي االقل 2×  1,5عدد سبورة خشبية سوداء مقاس 
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الوسائل السمعية و  14

 البصرية

قاعات  6يوجد عدد 

تدريسية بالكلية تحتوي 

ويوجد عدد . علي داتا شو 

لالعداد الكبيرة مدرج  2

وتم . يحتوي علي داتا شو

طرح مناقصة مركزية 

داتا شو  21لتوريد عدد 

 .الستكمال باقي القاعات

ويستخدم أعضاء هيئة 

التدريس الكمبيوترات 

 .الشخصية أثناء الشرح

القاعة مزودة بالوسائل السمعية و البصرية االزمة 

 للعملية التعليمية

واحد لكل قاعة أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز 

 تدريسية

 Data Showاجهزة داتا شو + حاسب 

  

نقاط  6يوجد بالكلية عدد  شبكة االنترنت 15

اتصال السلكية باالنترنت 

(Wifi) تغطي جميع ارجاء

 الكلية هذا باالضافة الي

نقاط انترنت سلكية في كل 

الحجرات والمكاتب 

 .ليةاالدارية بالك

أن تكون القاعة مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 

 الدولية االنترنت

  

خرائط للمداخل  16

 والمخارج

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل و مخارج  ال يوجد

 الطوارئ

  

   (مولد كهرباء)وجود مصدر دائم للكهرباء   يوجدال مصدر دائم للكهرباء 15

تجهيزات ذوى  16

 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغات األزمة, التى تتيح للمعاق الحركة  يوجد الفراغات

 والرؤية بوضوح

  

تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات و  ال يوجد اماكن جلوس المعاق 19

الصفوف وعلى األماكن المستوية و قرب الخدمات و 

 أبواب الطوارئ

  

تجهيزات مكافحة  االمن و السالمة 21

 الحريق

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام االمن 

تبين ان , الدفاع المدنى

شبكة , الحريق شبكة مياه 

شبكة , الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها 

 معطلة

يوجد عدد واحد طفية  -

 حريق بالقرب من القاعة 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظافة القاعة مستوفاة النظافة 21

   وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات اليوجد ادارى العمالة 22

   وجود عامل خدمات لكل قاعة اليوجد عامل 23
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 املعامل(: 2)نموذج 

- :تقرير املعامل
 

 : املعامل الطالبية: أول

- :معمل للتخصصات املختلفه  وهى مقسمة كالآلتى 31عدد معامل الطلبه بالكليه 

 معامل 7   :قسم النبات

 معامل 7    :قسم علم الحيوان

 معامل 8    :قسم الكيمياء

 معامل 8    :الفيزياءقسم 

 معامل 3   :الحاسب آلالى

 

- :وفيما يلي بعض املالحظات املوجودة في كل معمل

  طالب فى املعامل  25طالب فى املعامل الكبيرة وحوالى  37تستوعب حوالى  2م 334 و 331مساحة املعامل تتراوح بين

 . الصغيرة

 جيدة التجهيزات املعملية . 

 العمالة املوجودة ف 
ً
مخاطبة إدارة التنظيم والادارة بالجامعة و تمت ، هى عاملين او ثالثة عمال ملعامل القسم الواحد عليا

 .لتوفير عدد من املساعدين الفنيين للقيام باألعمال املعاونة

 الاحواض متوافرة بالعدد الكافى ،شبكة الصرف الصحى صالحة لكافة الاعمال بمعامل الطالب . 

  وتتوافر شفاطات كبيرة بمعامل الطالب ،ية تتميز بالكفاءةإلاضاءة والتهو . 

  وجود شبكة خراطيم /  معدات إنذار صوتية وضوئية/  مطافئ حريق: وقاية من الحريقو  ال قاومةاملمتطلبات توافر

  مطاطية

  مختبر / وجود مخرجين لكل معمل. 
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 طالبيةاملعامل ال

 النبات وامليكروبيولوجى بقسم
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 (قسم النبات والميكروبيولوجى( )ج)مبنى 

 (8)معمل ( ج)مبنى 

 )ج) (1) :اسم المبنى/كود     (النبات و الميكروبيولوجى) : القسم العلمى  ( 1): كود المعمل

 
 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن مؤشراتال

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

2 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

االتية وهى بحالة 

 :جيدة

 

8-Incubator 

سخان كهربائي -2

 مسطح

 2 ميزان حساس-3

 رقم عشري

 31عدد  -1

ميكروسكوب عادي 

 .يحتاج الى صيانة

عددواحد -2

 ميكروسكوب كهربي

عدد واحد -5

ميكروسكوب بعدستين 

 شيئيثة

 

 

  

شراء مايلزم  يتم - أ

 من االجهزة والمواد االتية

 :الموضوعةلخطة لطبقا 

 

 ميكروسكوب طلبة22عدد   -8

هربائي مسطح سخان ك -2

 بمقلب مغناطيسي

أرقام  1ميزان حساس  -3

 عشرية

1-Cooling incubator 

(1 – 225C) 

 قدم 82ثالجة 23

 

عمل الصيانة  - ب

اشهر  5الالزمة والدورية كل 

لصيانة الميكروسكوبات  طبقا 

 .للخطة الموضوعة

 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

   طالب فى باقى  22جهاز لكل  
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عدد /الحاسبات

 (البالط

 .المؤسسات 

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

النبات 

 2) والميكروبيولوجى

 (اخصائى 8+فنى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8 ال يوجد 5

  

 واالدارة التنظيم إدارة مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  3يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

النبات 

 والميكروبيولوجى

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

)  والسالمة

 (خطة إخالء 

وجودمتطلبات األمن 

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

تبين ان شبكة مياه 

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

ة من الحريق وقاي/متطلبات مقاومة 

معدات إنذار /  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

بواب تفتح األ: األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 (2)معمل ( ج)مبنى 

 )ج) (2) :اسم المبنى/كود     (النبات و الميكروبيولوجى) : القسم العلمى  ( 2): كود المعمل

 
 

 م

 

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

يتم تقسيمها  الكبيرة

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

 

 

 

 

2 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

االتية وهى بحالة 

 :جيدة

 

 ثالجة -8

 21عدد -2

ميكروسكوب عادي 

 .يحتاج الى صيانة

عدد واحد  -3

 ميكروسكوب كهربي

دد واحد ع -1

ميكروسكوب بعدستين 

 شيئية 

 

  

شراء مايلزم من االجهزة  يتم - أ

لخطة لطبقا  والمواد االتية

 :الموضوعة

 

سخان كهربائي مسطح  -8)

 بمقلب مغناطيسي

أرقام  1ميزان حساس  -2

 عشرية

3-- pH meter 

 .(قدم 82ثالجة-1

 

عمل الصيانة  - ب

اشهر  5والدورية كل  الالزمة

لصيانة الميكروسكوبات  

 .طبقا للخطة الموضوعة

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .از لمعمل اللغات جه 21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية
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(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

النبات 

 2) والميكروبيولوجى

 (اخصائى 8+فنى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8 ال يوجد 5

  

 واالدارة التنظيم إدارة مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  3يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

النبات 

 والميكروبيولوجى

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

)  والسالمة

 (خطة إخالء 

وجودمتطلبات األمن 

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

 تبين ان شبكة مياه

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

ة من الحريق وقاي/متطلبات مقاومة 

معدات إنذار /  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

بواب تفتح األ: األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 (3)معمل ( ج)مبنى 

 )ج) (3) :اسم المبنى/كود     (النبات و الميكروبيولوجى) : القسم العلمى  ( 3): كود المعمل

 
 

 م

 

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

ة يتم تقسيمها الكبير

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

 

 

2 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية وهى كاالتى

 

 

 32عدد  -8

ميكروسكوب عادي 

 يحتاج الى صيانة

عدد واحد -2

 ميكروسكوب ضوئي

ر  عدد واحد كمبيوت -3

 .يحتاج الى  صيانة

 

  

يتم توفير المتطلبات االتية  - أ

 :طبقا للخطة الموضوعة

 

سخان كهربائي مسطح  -8)

 بمقلب مغناطيسي

 (فرن كهربائي-2

 

 

عمل الصيانة الالزمة  - ب

اشهر لصيانة  5والدورية كل 

الميكروسكوبات  طبقا للخطة 

عمل صيانة الموضوعة وايضا 

 .لجهاز الكومبيوتر

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .از لمعمل اللغات جه 21 

التجهيزات  3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية
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وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

النبات 

 2) والميكروبيولوجى

 (اخصائى 8+فنى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8 ال يوجد 5
  

سيتم مخاطبة امين الكلية فى 

 .ذلك

عمال  3يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

النبات 

 والميكروبيولوجى

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

وجودمتطلبات األمن 

والسالمة طبقا 

لدفاع لمتطلبات ا

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

 تبين ان شبكة مياه

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

معدات إنذار /  مطافئ حريق: 

ود شبكة وج/  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 (1)معمل ( ج)مبنى 

 )ج) (4) :اسم المبنى/كود     (النبات و الميكروبيولوجى) : القسم العلمى  ( 4): كود المعمل

 
 

 م

 

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 22

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م3.1

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

ها الكبيرة يتم تقسيم

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

2 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية وهى كاالتى

 

 32عدد  -8

 ميكروسكوب 

عدد واحد -2

ميكروسكوب كهربي 

ميكروسكوب  1+ 

 كهربي ال يعمل

 

 

  

شراء مايلزم من  يتم - أ

طبقا  االجهزة والمواد االتية

 :الموضوعةلخطة ل

 

شريحة  111عدد  -8

 .ميكروسكوبية

2--Digital water bath 

with cover . 

 .رقم عشري 2ميزان حساس -3

 

عمل الصيانة  - ب

اشهر  5الالزمة والدورية كل 

ات وعمل لصيانة الميكروسكوب

ميكروسكوب  1صيانة لعدد 

كهربى  طبقا للخطة 

 .الموضوعة

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .از لمعمل اللغات جه 21 

التجهيزات  3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية
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(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

النبات 

 2) والميكروبيولوجى

 (اخصائى 8+فنى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8 ال يوجد 5

  

 واالدارة التنظيم إدارة مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  3يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

النبات 

 والميكروبيولوجى

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

)  والسالمة

 (خطة إخالء 

وجودمتطلبات األمن 

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

 تبين ان شبكة مياه

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

ة من الحريق وقاي/متطلبات مقاومة 

معدات إنذار /  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

اب تفتح األبو: األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 (قسم النبات والميكروبيولوجى( )أ)مبنى 

 (2)معمل ( ا)مبنى 

 )أ) (5) :اسم المبنى/كود     (النبات و الميكروبيولوجى) : القسم العلمى  ( 5): كود المعمل

 
 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 ستيفاءاال

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 22

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.1

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

 

2 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية وهى كاالتى

 

جهاز تعقيم في -8

 حالة جيدة

 حضان -2

 جهاز تقطير -3

سخان قرصي  -1

 بحالة غير جيدة

ساس ميزان ح -2

 بحالة غير جيدة

 35عدد  -5

ميكروسكوب عادي 

بحالة جيدة و يحتاج 

+ الي صيانة دورية

ميكروسكوب  22عدد 

 كهربي ال يعمل

 

 

  

شراء مايلزم من االجهزة يتم 

طبقا لخطة والمواد االتية 

 : شراءالاالحالل و
 

8. Cooling incubator 

(1 – 555C) 

2. Rotatory 

evaporator 

3. Deep Freezer 

رقم  2ميزان حساس -(4)  .1

.شريع  
2. Digital water bath-

5  with cover 

5. Cooling shaking 

incubator(1 – 555C) 

2. Digital Autoclave. 

1. pH meter 

سخان كهربائي بمقلب  .1

 مغناطيسي

قدم 12ثالجة  .81  

88. chlorophyll 
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meter 

ربائيفرن كه .82  

 اجهزة رصد المناخ .83
81. cooling centriguge. 

82. soil moisture 

meter. 

85. Ice maker 

82. Heating 

mantel (321 C, 8 L( 

 

عمل الصيانة الالزمة  - ب

اشهر لصيانة  5والدورية كل 

الميكروسكوبات وعمل صيانة 

ميكروسكوب كهربي  22لعدد 

وعمل صيانة لميزان حساس 

 .الموضوعةطبقا للخطة 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .از لمعمل اللغات جه 21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

النبات 

 2) والميكروبيولوجى

 (اخصائى 8+فنى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8 ال يوجد 5

  

 واالدارة التنظيم إدارة مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

    من العمالة غير الفنية 2عمال  3يوجد عدد  2
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غير فنيين بمعامل 

النبات 

 والميكروبيولوجى

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

)  والسالمة

 (خطة إخالء 

وجودمتطلبات األمن 

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

 تبين ان شبكة مياه

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

ة من الحريق وقاي/متطلبات مقاومة 

معدات إنذار /  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

  

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

بواب تفتح األ: األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 (5)معمل ( ا)مبنى 

 )أ) (6) :اسم المبنى/كود     (النبات و الميكروبيولوجى) : القسم العلمى  ( 6): كود المعمل

 
 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 د الفجوةخطة التحسين لس
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

2 

 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية وهى كاالتى

 

 2عدد  -8

 ميكروسكوب  ابحاث

 قدم 1ثالجة  -2

 

 

  

ء مايلزم من االجهزة شرا يتم

لخطة لطبقا  والمواد االتية

 :الموضوعة

8.Digital water bath 

with cover 

2.Cooling shaking 

incubator (1-55 ) 

3.colony counter 

1.pH meter 

2.Bi-distallator 

5. قدم 12ثالجة   

2.ELISA reader 

1.PCR. 

تناسب أجهزة الحاسب 

 باآللى مع أعداد الطال

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية
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 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

النبات 

 2) والميكروبيولوجى

 (اخصائى 8+فنى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8 ال يوجد 5

  

 واالدارة التنظيم إدارة مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  3يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

النبات 

 والميكروبيولوجى

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

)  والسالمة

 (خطة إخالء 

وجودمتطلبات األمن 

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

 تبين ان شبكة مياه

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

ة من الحريق وقاي/متطلبات مقاومة 

معدات إنذار /  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

بواب تفتح األ: األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 الطالبيةل عامامل

 قسم الكيمياءب

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

119 
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 قسم الكيمياء( أ، ب)مبنى 

 (            أ)مبنى( 8)معمل

 )أ) )1( :اسم المبنى/كود    (الكيمياء): القسم العلمى   )1( :كود المعمل

 
 

 م

 

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

مساحة ال

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

ا الكبيرة يتم تقسيمه

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

 

 

 

 

2 

جهزة أ

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

االتية وهى بحالة غير 

 :جيد

 

8. Conductivity

meter without 

electrode. 

2. Melting point. 

3. pH meter. 

 اسميزان حس .1

 

  

شراء مايلزم من االجهزة  يتم

لخطة لطبقا  والمواد االتية

 :الموضوعة

 

8. Ice Maker 

2. Ag/AgCl electrode  

Ammonia gas sensing 

sensing electrode, 

3. Melting point 

1. 2Digital Electronic 

balance 2 digit 

2. Digital Electronic 

Balance 1 digits 

5. PH meter 

2. Utrasonic clear  

1. Spectrophotometer 

(visible) double 

beam. 

 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه
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عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

طالب فى باقى  22لكل جهاز  

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

التجهيزات  3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

المعمل مزود بخدمة 

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  لعمالة ا 2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 8+فنى 82)الكيمياء 

 (اخصائى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8 ال يوجد 5

  

 واالدارة التنظيم إدارة مخاطبة

 من دعد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  1يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

 الكمياء

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

وجودمتطلبات األمن 

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

تبين ان شبكة مياه 

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

صالحة وال يوجد بها 

 (اى اعطال

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

معدات إنذار /  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  ضوئية صوتية و

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 (            أ)مبنى( 2)معمل

 )أ) (2) :اسم المبنى/كود     (الكيمياء) : القسم العلمى  ( 2): كود المعمل

 
 

 م

 

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

2 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

االتية وهى بحالة غير 

 :جيد

8. Conductivity

meter without 

electrode. 

2. Melting point. 

3. pH meter. 

  حساسميزان  .1

 

  

شراء مايلزم من االجهزة  يتم

لخطة لطبقا  والمواد االتية

 :الموضوعة

8. )2(Digital 

Electronic Balance 2 

digits 

2. Oilless pump 

3. Digital Electronic 

Balance 4 digits. 

1. Hot Plate with 

magnetic stirrer . 

 

الحاسب  تناسب أجهزة

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22جهاز لكل  

 .المؤسسات 

   

    .از لمعمل اللغات جه 21 

التجهيزات  3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية
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 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض   كفاية وحداثة األجهزة 

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 8+فنى 82)الكيمياء 

 (اخصائى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8 ال يوجد 5

  

 واالدارة التنظيم ارةإد مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  1يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

 الكمياء

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

من وجودمتطلبات األ

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

 تبين ان شبكة مياه

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

ات إنذار معد/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 .خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : ب والمخارج األبوا - مستوفى

 .للخارج 
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 (            أ)مبنى( 3)معمل

 )أ) (3) :اسم المبنى/كود     (قسم الكيمياء) : القسم العلمى  ( 3): كود المعمل

 
 

 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

2 

 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

االتية وهى بحالة غير 

 :جيد

8. Conductivity

meter without 

electrode. 

2. Melting 

point. 

3. pH meter. 

 حساسميزان  .1

 

  

شراء مايلزم من االجهزة  يتم

لخطة لطبقا  والمواد االتية

  :الموضوعة

8. )2  ( Digital 

Electronic Balance 2 

digits. 

2. Hot Plate with 

magnetic stirrer. 

3. Thermostatic 

water bath. 

1. Ag/AgCl electrode. 

2. Melting Point. 

5. Power Supply. 

 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية
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وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 8+فنى 82)الكيمياء 

 (اخصائى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8 ال يوجد 5

  

 واالدارة التنظيم ارةإد مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  1يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

 الكمياء

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

من وجودمتطلبات األ

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

 تبين ان شبكة مياه

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

ات إنذار معد/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 (            أ)مبنى( 1)معمل

 )أ) (4) :اسم المبنى/كود     (الكيمياء) : القسم العلمى  ( 4): كود المعمل

 
 

 م

 

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 22

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.1

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

2 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

االتية وهى بحالة غير 

 :جيد

8. Conductivity

meter without 

electrode. 

2. Melting 

point. 

 .ميزان حساس .3

1. hot plate 

with magnetic 

stirrer 

 

  

شراء مايلزم من االجهزة  يتم

لخطة لطبقا  والمواد االتية

  :الموضوعة

8. )2  ( DigitalElectronic 

Balance 2 digits, 

2. Thermostatic water 

bath, 

3. Conductivity meter + 

electrodes jenway, 

1. , Electrode for PH 

meter Genway, 

2. Digital Electronic 

Balance 4 digits. 
 

 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .از لمعمل اللغات جه 21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية
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يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 8+فنى 82)الكيمياء 

 (اخصائى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8 ال يوجد 5

  

 واالدارة التنظيم ارةإد مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  1يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

 الكمياء

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

من وجودمتطلبات األ

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

تبين ان شبكة مياه 

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

ات إنذار معد/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 (            ب)مبنى( 1)عملم

 )ب) (1) :اسم المبنى/كود     (الكيمياء) : القسم العلمى  ( 1): كود المعمل

 
 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

2 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية 

 

Ice maker 

 

 

 

  

شراء مايلزم من االجهزة  يتم

لخطة لطبقا  والمواد االتية

  :الموضوعة

 

8. Digital Electronic 

Balance 2 digits. 

2. Ar cylinder+ 

flowmeter. 

3. Melting point. 
1. Conductivity 

meter + electrodes 

jenway.  

 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( وفروعه الحاسوب

 
 

 

طالب فى باقى  22ز لكل اجه 

 المؤسسات 

   

    .از لمعمل اللغات جه 21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية
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 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 8+فنى 82)الكيمياء 

 (اخصائى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8 ال يوجد 5

  

 واالدارة التنظيم ارةإد مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  1يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

 الكمياء

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

من وجودمتطلبات األ

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

 تبين ان شبكة مياه

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

ات إنذار معد/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 

   

 

 

 

 

 

 



 
 كلية العلوم
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 (            ب)مبنى( 2)معمل

 )ب) (2) :اسم المبنى/كود     (الكيمياء) : القسم العلمى  ( 2): كود المعمل

 
 

 م

 

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

2 

 

 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية 

 

 

8. Conductivity 

meter with 

electrode. 

 

  

الجهزة شراء مايلزم من ا يتم

لخطة لطبقا  والمواد االتية

  :الموضوعة

8. Digital Electronic 

Balance 2 digit,. 

2. Horizontal 

Electrophoresis Unit. 

3. Power supply. 

1. Chloride ion 

electrode. 

2. Conductivity meter 

+ electrodes jenway, 

5. Oilless pump. 

2. pH meter.  

اسب تناسب أجهزة الح

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 

 

توفير جهاز حاسب االلى عن 

طبقا  بذلك طريق البند الخاص

 .الموضوعةلخطة ل

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .از لمعمل اللغات جه 21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 8+فنى 82)الكيمياء 

 (اخصائى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8 ال يوجد 5

  

 واالدارة التنظيم ارةإد مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  1يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

 الكمياء

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

من وجودمتطلبات األ

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

 تبين ان شبكة مياه

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

ات إنذار معد/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 

   

 

 

 

 

 



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة
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 (            ب)مبنى( 3)معمل
 )ب) (3) :اسم المبنى/كود     (الكيمياء) : القسم العلمى  ( 3): كود المعمل

 
 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

مساحة ال

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

ا الكبيرة يتم تقسيمه

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

2 

 

 

 

 

 

جهزة أ

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية 

 

8. pH 

meter, 

2. water 

distillator, 

3. spectro

photometer 

(visible) 

 

 

  

شراء مايلزم من االجهزة  يتم

لخطة لطبقا  والمواد االتية

  :الموضوعة

 

أفران ذات درجات  .8

 . 251حرارة متابينة 

2. Hot Plate with 

magnetic stirrer.  

3. Thermostatic water 

bath. 

1. Bi-ocular 

microscope. 

2. Calomel electrode. 

5. CO2 cylinder + 

flowmeter Electronic 

Crockmete. 

2. N2 cylinder + 

flowmeter. 

1. Oilless pump, 

1. pH meter. 

81. Rotary 

evaporator. 

88. Vortex. 

قدم 16ثالجات  .82  

83. K control 

coater. 

81. Mantle 511 
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ml. 

82. Mantle 1111 

ml. 

85. Deep freezer. 

سب تناسب أجهزة الحا

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22لكل جهاز  

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

التجهيزات  3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

المعمل مزود بخدمة 

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  لعمالة ا 2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 8+فنى 82)الكيمياء 

 (اخصائى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8 ال يوجد 5

  

 واالدارة التنظيم إدارة مخاطبة

 من دعد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  1يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

 الكمياء

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

وجودمتطلبات األمن 

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

 تبين ان شبكة مياه

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

معدات إنذار /  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . يم مطاطية خراط

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل
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وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

135 
 

 (            ب)مبنى( 1)معمل

 )ب) (4) :اسم المبنى/كود     (الكيمياء) : القسم العلمى  ( 4): كود المعمل

 
 

 م

 

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 22

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.1

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

2 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية 

 

 
 

8. Melting point. 

2. pH meter. 

3. shaker water 

bath. 

1. hot plate with 

magnetic stirrer. 

2. water 

distillatory. 

 

  

شراء مايلزم من االجهزة  يتم

لخطة لطبقا  والمواد االتية

  :الموضوعة

 

  أفران ذات درجات حرارة .1

 . متابينة

2. Hot Plate with. 

magnetic stirrer. 

3. Thermostatic water 

bath. 

4. Bi-ocular 

microscope. 

5. Calomel electrode. 

6. Centrifuge 12111-

16111 rpm. 

5. Conductivity meter + 

electrodes jenway. 

6. Cooling bath. 

9. Distillation system 

double-distilled-

deionized. 

11. Grinding gauge(1-

111). 

11. Oilless pump. 

12. pH meter. 
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13. He cylinder + Flow 

Meter. 

سب أجهزة الحاسب تنا

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 8+فنى 82)الكيمياء 

 (اخصائى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8 ال يوجد 5

  

 واالدارة التنظيم ارةإد مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  1يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

 الكمياء

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

من وجودمتطلبات األ

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

 تبين ان شبكة مياه

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

ات إنذار معد/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 املعامل الطالبية

 و الحشرات علم الحيوانبقسم 
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 (قسم علم الحيوان)

 (8)معمل ( د)مبنى 

 )د) (1) :اسم المبنى/كود     (علم الحيوان و الحشرات) : القسم العلمى  ( 1): كود المعمل

 
 

 

 م

 

 مجاالت

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

 

 

 

 

2 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية وهى كاالتى

 

 . جهاز ساهلى .1

جهاز عد كرات  .2

 .ميوجراف.الدم

جهاز الطرد  .3

 . المركزى

 .الميكرتوم .4

 .فرن .5

 طباق التشريح .6

جارات خاصة  .2

 بالصبغة

 .ميكروسكوبات .1

 

 

  

شراء مايلزم من االجهزة  سيتم

لخطة لطبقا  والمواد االتية

 :الموضوعة
 

1. fluorescence 

Microscope 

2. Binocular microscope 

3. Monocular microscope 

4. ELISA reader program 

5. Chemograph 

6. Haemocytometer 

5. Sahli apparatus 

6. Photometer 

9. Quartz-cuvette for uv 

11. Projector microscope 

11. Digital Camera 

Microscope 

أرقام عشرية 4ميزان حساس  .12  

13. Laboratory cooled 

incubators 

14. PCR 
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15. Electrophoresis  (V)   

16. Electrophoresis ( H)   

15. Ultrasonic 

Homogenizer 

16. Shaker 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 (فنى 1)علم الحيوان 

 فنى مختبر  8
  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 واالدارة لتنظيما إدارة مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  1يوجد عدد  2

علم غير فنيين بمعامل 

 الحيوان

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

ن وجودمتطلبات األم

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

تبين ان شبكة مياه 

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

ت إنذار معدا/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل
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وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 (2)معمل ( د)مبنى 

 )د) (2) :اسم المبنى/كود     (علم الحيوان و الحشرات) : القسم العلمى  ( 2): كود المعمل

 
 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 د الفجوةخطة التحسين لس
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

2 

 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية وهى كاالتى

 

 . جهاز ساهلى .1

جهاز عد كرات  .2

 .ميوجراف.الدم

جهاز الطرد  .3

 . المركزى

 .الميكرتوم .4

 .فرن .5

 طباق التشريح .6

جارات خاصة  .2

 بالصبغة

 .ميكروسكوبات .1

8.  

 

  

شراء مايلزم من االجهزة  سيتم

لخطة لطبقا  والمواد االتية

 :الموضوعة
 

1. fluorescence 

Microscope 

2. Binocular microscope 

3. Monocular microscope 

4. ELISA reader program 

5. Chemograph 

6. Haemocytometer 

5. Sahli apparatus 

6. Photometer 

9. Quartz-cuvette for uv 

11. Projector microscope 

11. Digital Camera 

Microscope. 

أرقام  4ميزان حساس  .12

 .عشرية

13. Laboratory cooled 

incubators. 

14. PCR. 

15. Electrophoresis  (V)   

16. Electrophoresis ( H)   

15. Ultrasonic 
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Homogenizer. 

16. Shaker. 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .از لمعمل اللغات جه 21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 (فنى 1)علم الحيوان 

 فنى مختبر  8
  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 واالدارة لتنظيما إدارة مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  1يوجد عدد  2

علم غير فنيين بمعامل 

 الحيوان

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

ن وجودمتطلبات األم

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

 تبين ان شبكة مياه

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

ت إنذار معدا/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 (3)معمل ( د)مبنى 
 )د) (3) :اسم المبنى/كود     (علم الحيوان و الحشرات) : القسم العلمى  ( 3): كود المعمل

 

 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

 

 

 

 

2 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية وهى كاالتى

 

 . جهاز ساهلى .1

جهاز عد كرات  .2

 .ميوجراف.الدم

جهاز الطرد  .3

 . المركزى

 .الميكرتوم .4

 .فرن .5

 طباق التشريح .6

جارات خاصة  .2

 بالصبغة

 .ميكروسكوبات .1

 

 

  

شراء مايلزم من االجهزة  سيتم

لخطة لطبقا  والمواد االتية

 :الموضوعة
 

1. fluorescence 

Microscope 

2. Binocular microscope 

3. Monocular 

microscope 

4. ELISA reader 

program 

5. Chemograph 

6. Haemocytometer 

5. Sahli apparatus 

6. Photometer 

9. Quartz-cuvette for uv 

11. Projector microscope 

11. Digital Camera 

Microscope 

أرقام  4ميزان حساس  .12

 عشرية

13. Laboratory cooled 

incubators. 

14. PCR. 

15. Electrophoresis  (V)   

16. Electrophoresis ( H)   

15. Ultrasonic 

Homogenizer 



 
 كلية العلوم
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16. Shaker 

 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .از لمعمل اللغات جه 21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 (فنى 1)علم الحيوان 

 فنى مختبر  8
  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 واالدارة لتنظيما إدارة مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  1يوجد عدد  2

علم غير فنيين بمعامل 

 الحيوان

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

ن وجودمتطلبات األم

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

 تبين ان شبكة مياه

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

ت إنذار معدا/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 (1)معمل ( د)مبنى 
 )د) (4) :اسم المبنى/كود     (علم الحيوان و الحشرات) : القسم العلمى  ( 4): كود المعمل

 

 

 م

 

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 22

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.1

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

2 

 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية وهى كاالتى

 

 . جهاز ساهلى .1

جهاز عد كرات  .2

 .ميوجراف.الدم

جهاز الطرد  .3

 . المركزى

 .الميكرتوم .4

 .فرن .5

 طباق التشريح .6

جارات خاصة  .2

 بالصبغة

 .ميكروسكوبات .1

 

  

شراء مايلزم من االجهزة  سيتم

عن طريق البند  والمواد االتية

لخطة لطبقا  بذلك الخاص

 :الموضوعة
1. fluorescence 

Microscope 

2. Binocular microscope 

3. Monocular 

microscope 

4. ELISA reader 

program 

5. Chemograph 

6. Haemocytometer 

5. Sahli apparatus 

6. Photometer 

9. Quartz-cuvette for uv 

11. Projector microscope 

11. Digital Camera 

Microscope 

أرقام  4ميزان حساس  .12

 عشرية

13. Laboratory cooled 

incubators 

14. PCR 

15. Electrophoresis  (V)   

16. Electrophoresis ( H)   



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

148 
 

15. Ultrasonic 

Homogenizer 

16. Shaker 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 (فنى 1)علم الحيوان 

 فنى مختبر  8
  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 واالدارة لتنظيما إدارة مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  1يوجد عدد  2

علم غير فنيين بمعامل 

 الحيوان

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

ن وجودمتطلبات األم

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

تبين ان شبكة مياه 

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

ت إنذار معدا/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 (2)معمل ( ج)مبنى 
 )ج) (5) :اسم المبنى/كود     (علم الحيوان و الحشرات) : القسم العلمى  ( 5): كود المعمل

 

 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 22

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م3.1

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

ها الكبيرة يتم تقسيم

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

2 

 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية وهى كاالتى

 

 . جهاز ساهلى .1

جهاز عد كرات  .2

 .ميوجراف.الدم

جهاز الطرد  .3

 . المركزى

 .الميكرتوم .4

 .فرن .5

 طباق التشريح .6

جارات خاصة  .2

 بالصبغة

 .ميكروسكوبات .1

 

  

شراء مايلزم من االجهزة  سيتم

عن طريق البند  والمواد االتية

لخطة لطبقا  بذلك الخاص

 :الموضوعة
 

1. fluorescence 

Microscope 

2. Binocular microscope 

3. Monocular microscope 

4. ELISA reader program 

5. Chemograph 

6. Haemocytometer 

5. Sahli apparatus 

6. Photometer 

9. Quartz-cuvette for uv 

11. Projector microscope 

11. Digital Camera 

Microscope 

أرقام عشرية 4ميزان حساس  .12  

13. Laboratory cooled 

incubators 

14. PCR 

15. Electrophoresis  (V)   

16. Electrophoresis ( H)   

15. Ultrasonic 

Homogenizer 
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16. Shaker 

 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 (فنى 1)علم الحيوان 

 فنى مختبر  8
  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 واالدارة لتنظيما إدارة مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  1يوجد عدد  2

علم غير فنيين بمعامل 

 الحيوان

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

ن وجودمتطلبات األم

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

تبين ان شبكة مياه 

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

ت إنذار معدا/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .تبر مخ/ معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 (5)معمل ( ج)مبنى 
 )ج) (6) :اسم المبنى/كود     (علم الحيوان و الحشرات) : القسم العلمى  ( 6): كود المعمل

 

 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 ستيفاءاال

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

2 

 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية وهى كاالتى

 

 . جهاز ساهلى .1

جهاز عد كرات  .2

 .ميوجراف.الدم

جهاز الطرد  .3

 . المركزى

 .الميكرتوم .4

 .فرن .5

 طباق التشريح .6

جارات خاصة  .2

 بالصبغة

 .ميكروسكوبات .1

 

  

شراء مايلزم من االجهزة  سيتم

لخطة لطبقا  والمواد االتية

 :الموضوعة
 

8. fluorescence 

Microscope 

2. Binocular microscope 

3. Monocular 

microscope 

1. ELISA reader 

program 

2. Chemograph 

5. Haemocytometer 

2. Sahli apparatus 

1. Photometer 

1. Quartz-cuvette for uv 

81. Projector microscope 

88. Digital Camera 

Microscope 

أرقام  1ميزان حساس  .82

 عشرية

83. Laboratory cooled 

incubators 

81. PCR 

82. Electrophoresis  (V)   

85. Electrophoresis ( H)   

82. Ultrasonic 

Homogenizer 
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16. Shaker 

 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .از لمعمل اللغات جه 21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 (فنى 1)علم الحيوان 

 فنى مختبر  8
  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 واالدارة لتنظيما إدارة مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  1يوجد عدد  2

علم غير فنيين بمعامل 

 الحيوان

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

ن وجودمتطلبات األم

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

تبين ان شبكة مياه 

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

ت إنذار معدا/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 املعامل الطالبية

 لفيزياءبقسم ا
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 (     الفيزياءقسم )

 ( ه)مبنى( A)معمل
 )ه) (A) :المبنى اسم/كود     (الفيزياء) : القسم العلمى    (الفيزياء) :نوع المعمل  ( A): كود المعمل

 

 

 

 

 

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

 

 

 

 

2 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

االتية وحالتها كما 

 :يلى

 (Micrometer 

ال يكفي -  2العدد

 (الطالب

 

 (Vernier 

 (العدد ال يكفي الطالب

 

 (Heaters 

 (اليعمل 21تعمل و2

 

(Boiler 

Calorimeters 

Thermometers 

Multimeters 

Capillary tubes 

Resonance fork 

Graduated- 

tubes 

Resistors 

 (العدد ال يكفي الطالب

 

  

االجهزه المتوافره تحتاج فقط 

لصيانه وال توجد اجهزه 

 مطلوبه لهذا المعمل
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 (Power supply 

 (ال يعمل 21تعمل و 2

 

(Meter bridge  

Capacitors   & 

ال يكفي -  2العدد

 (الطالب

 

 (Galvano meter 

ال يكفي  - 2عددال

 (الطالب

وهذه االجهزه 

المتوافره تحتاج 

 لصيانه

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1 جهاز حاسب لكل  

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 8+فنى 1)الفيزياء 

 (اخصائى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 واالدارة التنظيم دارةإ مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  2يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

 الفيزياء

 من العمالة غير الفنية 2
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األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

ألمن وجودمتطلبات ا

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

تبين ان شبكة مياه 

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

عدات إنذار م/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

  

      نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - 

 .للخارج 
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 (ه)معمل الجوامد مبنى

 )ه) (A) :اسم المبنى/كود     (الفيزياء) : القسم العلمى    (الجوامد) :نوع المعمل  ( A): كود المعمل

 
 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

2 

 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

من كل ( 2)توافر عدد 

من االجهزة االتية 

وهى تحتاج الى 

 :صيانة وهى كاالتى

 

8. Photodiode 

2. Photoresistor 

3. Photocell 

1. Thermistor 

Bragg 

2. Spectrophoto

meter 

 
ملحوظة عدد االجهزة )

 (ال يكفى عدد الطالب 

 

 

  

شراء مايلزم من  يتم-8

طبقا  االجهزة والمواد االتية

 :الموضوعةلخطة ل
8. [2]Hall Effect 

&Experiment. 

2. [8]Magnetic 

Susceptibility 

Measurement. 

 

عمل صيانة لالجهزة  يتم -2

 عن طريق البند الخاصاالتية 

 :الموضوعةلخطة لطبقا  بذلك

8. Photodiode 

2. Photoresistor 

3. Photocell 

1. Thermistor Bragg 

2. Spectrophotometer 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )الب ط 1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .از لمعمل اللغات جه 21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 
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 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 8+فنى 1)الفيزياء 

 (اخصائى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 واالدارة التنظيم دارةإ مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  2يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

 الفيزياء

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

ألمن وجودمتطلبات ا

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

تبين ان شبكة مياه 

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

عدات إنذار م/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

  

      نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - 

 .للخارج 
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 ( ه)معمل نووية مبنى

 )ه) (A) :اسم المبنى/كود     (الفيزياء) : القسم العلمى    (نووية) :نوع المعمل  ( A): كود المعمل

 
 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

2 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية

 
8.  (2) Giger 

counters with 

gamma radiation 

sources) 

العدد ال يكفي )

والمصادر ( الطالب

 انهى فتره عمر

النصف لها وتحتاج 

للتجديد واالجهزه 

الموجوده تحتاج 

 للصيانه

 

  

شراء مايلزم من االجهزة  يتم - أ

لخطة لطبقا  والمواد االتية

 :الموضوعة

 

8.  [8]High sensitivity 

gamma 

spectrometer system 

2. [2]Isotope Disk 

Set(1 Disk).  

3. [2] Giger Counter. 

1. [21]Pure 

Shielding lead  

 

عمل الصيانة  - ب

الالزمة والدورية لكل من 
Giger counters  وشراء عدد

 gammaمن االجهزة و 

radiation sources  طبقا

 .للخطة الموضوعة

 

جهزة الحاسب تناسب أ

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 
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    .جهاز لمعمل اللغات  21  (الطالب

ت التجهيزا

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  3

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  1

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 8+فنى 1)الفيزياء 

 (اخصائى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  2

  

 واالدارة التنظيم دارةإ مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  2يوجد عدد  5

غير فنيين بمعامل 

 الفيزياء

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  2

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

ألمن وجودمتطلبات ا

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

 تبين ان شبكة مياه

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

عدات إنذار م/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

  

      نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - 

 .للخارج 
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 (ه)مبنى( B)معمل

 )ه) (B) :اسم المبنى/كود     (الفيزياء) : القسم العلمى    (الفيزياء) :نوع المعمل  ( B): كود المعمل

 
 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 22

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.1

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

 

2 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية

 

 

 (Micrometer 

ال يكفي  -2العدد

 (الطالب

 

 (Vernier 

ال يكفي 2-العدد 

 (الطالب

 

(Heaters 2 تعمل

 (اليعملوالباقي 

(Boiler 

 

Calorimeters 

 

Thermometers 

 

Multimeters 

 

Capillary tubes 

 

 

  

عمل الصيانة الالزمة  - أ

 الجهزة لوالدورية 
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Resonance fork 

Graduated- 

Tubes 

 

Resistors 

 (العدد ال يكفي الطالب

 

 (Power supply 

تعمل والباقي ال  2

 (يعمل

 

 (Capacitors 

Meter bridge 

 (العدد ال يكفي الطالب

 

 (Galvano meter 

 (كفي الطالبالعدد ال ي

وهذه االجهزه 

المتوافره تحتاج 

 للصيانه

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .از لمعمل اللغات جه 21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 8+فنى 1)الفيزياء 

 (اخصائى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 واالدارة التنظيم دارةإ مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة
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 .المعاونة

عمال  2يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

 الفيزياء

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

ألمن وجودمتطلبات ا

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

تبين ان شبكة مياه 

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

عدات إنذار م/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

  

      نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - 

 .للخارج 
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 ( و)معمل االلكترونيات مبنى

 )و) (...) :اسم المبنى/كود     (الفيزياء) : القسم العلمى    (اإللكترونيات) :نوع المعمل  

 
 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

2 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية

 

IC 

(Function –

Generator 

ال  31تعمل و21

 (يعمل

 (Osciliscope 

 تعمل 81

 ( ال يعمل 31و

Diode 

LED 

 (Power supply 

 تعمل  2

 (ال تعمل 811و

Resistance 

وهذه االجهزه 

المتوافره تحتاج 

 للصيانه

 

  

عمل الصيانة الالزمة والدورية 

 .لألجهزة

 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

خصص ت)طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 
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    .جهاز لمعمل اللغات  21  (الطالب

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 8+فنى 1)الفيزياء 

 (اخصائى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 واالدارة التنظيم دارةإ مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  2يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

 الفيزياء

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

ألمن وجودمتطلبات ا

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

تبين ان شبكة مياه 

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

عدات إنذار م/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

  

      نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - 

 .للخارج 
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 (و)معمل الضوء مبنى

 )و) (...) :اسم المبنى/كود     (الفيزياء) : القسم العلمى    (الضوء) :نوع المعمل  

 
 

 

 

 م

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

تم تقسيمها الكبيرة ي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

2 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج والمقررات 

 .الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية

 

8-Laser sources 

وال تكفى عدد  81

 الطالب بالمعمل

2-Double slite 

Prism 

3-Rectangular 

plate 

1-Polarizer 

Screen 

2-Convex lenses 

5-Mirrors 

2-Photometer 

 ال يكفي  81- العدد 

 (الطالب

واالجهزه المتوافره 

بالمعمل تحتاج 

 للصيانه

 

 

  

شراء مايلزم من االجهزة  - أ

لخطة لطبقا  والمواد االتية

 :الموضوعة

8. )2( Optical 

spectrometer  

2. )21( He- Ne laser 1.2 

mWt  

3. )2( CCD Camera 

1. )2( Traveling 

microscope 

2. )5( Diffraction grating( 

 

سوف يتم عمل  - ب

 لالجهزة الدورية صيانة ال

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد /عدد الحاسبات)= 

تخصص )طالب  1 جهاز حاسب لكل  

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

   طالب فى باقى  22جهاز لكل  
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 .المؤسسات  (الطالب

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

التجهيزات  3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف 

الصحى صالحة لكافة 

 االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض   .كفاية وحداثة األجهزة 

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

عمل مزود بخدمة الم

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى 

 1)الفيزياء لمعامل 

 (اخصائى 8+فنى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 واالدارة التنظيم إدارة مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  2يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

 الفيزياء

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 ( خطة إخالء

وجودمتطلبات األمن 

والسالمة طبقا 

 لمتطلبات الدفاع المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

 تبين ان شبكة مياه

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

 وقاية من الحريق/متطلبات مقاومة 

معدات إنذار /  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

  

      نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - 

 .للخارج 
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 (  و)مبنى(C) معمل 

 )و) (C) :اسم المبنى/كود     (الفيزياء) : القسم العلمى    (الفيزياء) :نوع المعمل  ( C): كود المعمل          

 
 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م 3.2

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

مها الكبيرة يتم تقسي

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

2 

 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية

 

 

 (Micrometer 

ال يكفي  -2العدد

 (الطالب

 

 (Vernier 

ال يكفي 2-العدد 

 (الطالب

 

(Heaters 2 تعمل

 (اليعملوالباقي 

(Boiler 

 

Calorimeters 

 

Thermometers 

 

Multimeters 

 

Capillary tubes 

 

 

  

عمل الصيانة الالزمة والدورية 

 لألجهزة
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Resonance fork 

Graduated- 

Tubes 

 

Resistors 

 (العدد ال يكفي الطالب

 

 (Power supply 

تعمل والباقي ال  2

 (يعمل

 

 (Capacitors 

Meter bridge 

 (العدد ال يكفي الطالب

 

 (Galvano meter 

 (كفي الطالبالعدد ال ي

وهذه االجهزه 

المتوافره تحتاج 

 للصيانه

جهزة الحاسب تناسب أ

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 8+فنى 1)الفيزياء 

 (اخصائى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 واالدارة التنظيم دارةإ مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة
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 .المعاونة

عمال  2يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

 الفيزياء

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

ألمن وجودمتطلبات ا

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

 تبين ان شبكة مياه

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

عدات إنذار م/  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

  

      نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - 

 .للخارج 
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 (و)مبنى(D) معمل 

 )و) (D) :اسم المبنى/كود     (الفيزياء) : القسم العلمى    (الفيزياء) :نوع المعمل  ( D): كود المعمل          

 
 

 م

 

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 22

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 2م3.1

يتحقق البند في معظم 

الدفعات واالعداد 

يمها الكبيرة يتم تقس

إلي مجموعات 

تتناسب مع مساحة 

 المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

فى معمل الحاسب اآللى أو  2م  2

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات والمحركات  2م 5

 .الثقيلة 
   

    .فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

 

2 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

توافر كل من االجهزة 

 :االتية

 

8. Power supply 

 (ال تعمل 81تعمل و2

2. Cathode  ray 

tube 

3. Air track 

1. Air source 

2. Glider 

5. Photogate 21  

 (عددها التكفي الطالب

 

  

 

 جهاز  81عمل صيانة للعد 

Power supply   

 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

تخصص )طالب  1جهاز حاسب لكل   

 ( الحاسوب وفروعه

 
 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

درجة الحرارة فى  مناسبة درجة الحرارة

المعامل أثناء فصل 

 بينالصيف تتراوح 

(C
o

 31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة بمعامل 

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات ضمن

إحتياجات الكلية من الخطة 

 االستثمارية

 



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

174 
 

 الطالب

درجة الحرارة أثناء 

المعامل فى فصل 

 الشتاء مالئمة

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى 

 صالحة لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

   
 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة األجهزة 

. 

جهازى بورجكتور : أجهزة العرض  

عروض / آلة تصوير رقمية / 

/ شاشتا عرض / تليفزيون / تقديمية 

 .طابعتا ليزر 

 

 

 

د بخدمة المعمل مزو

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

   

 

 

 العمالة  2

 
مالئمة عدد العاملين 

 بالمختبرات والمعامل

العدد االجمالى لمعامل 

 8+فنى 1)الفيزياء 

 (اخصائى

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 واالدارة التنظيم إدارة مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال  2يوجد عدد  2

غير فنيين بمعامل 

 الفيزياء

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

األمن وجودمتطلبات 

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة 

الشهرى عن نظام 

، االمن الدفاع المدنى

تبين ان شبكة مياه 

شبكة الغاز , الحريق 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

 معطلة

وقاية من الحريق /متطلبات مقاومة 

معدات إنذار /  مطافئ حريق: 

وجود شبكة /  صوتية وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

  

      نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح األبواب : األبوب والمخارج  - 

 .للخارج 
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 املعامل الطالبية

  الرياضياتبقسم 
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 معامل الحاسب اآللي

 (....) (A) :اسم المبنى/كود     (الرياضيات) : القسم العلمى    (الحاسب اآللى) :نوع المعمل  ( A): كود المعمل          

 
 

 م

 

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 
م1

2
المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية  2م 8

 .االولى بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات  2م 2

 العليا الجامعية
   

 

م  2
2

فى معمل الحاسب  

اآللى أو معمل اللغات 

 .أواإلحصاء أو علم النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجيا  2م 8

 .التعليم والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات  2م 5

 .والمحركات الثقيلة 
   

 
فى معمل الماكينات  2م 1

 .الكهربية 
   

 

 

 

 

 

 

2 

أجهزة 

ومعدات 

توافر األجهزة والمواد  ومواد

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

 81علي عدد المعمل  يحتوي 

 .جهاز حاسب آلي 

  .المعمل متصل باإلنترنت 

 .مكيف 2يوجد عدد 

 .عدد الكراسي كافي 

الوسائل السمعية  توافر

 .لبصرية بالمعملوا

 .طابعة 8يوجد عدد 

 

 

 

  

 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

طالب  1جهاز حاسب لكل   

تخصص الحاسوب )

 ( وفروعه

 

 

 

طالب فى باقى  22از لكل جه 

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

التجهيزات  3

 اإلنشائية 

موجودة وبحالة مراوح للتهوية  مناسبة درجة الحرارة

متوفرة فى جيدة وأجهزة التكيف 

 كل المعامل 

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   

كفاءة عمل شبكة 

 .رف الصحى الص

شبكة الصرف الصحى صالحة 

 لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية تتميز 

 بالكفاءة 

مراوح للتهوية موجودة في 

معظم المعامل وكفاءة 

  . االضاءة جيدة 

 

 

 

حواض بالعدد توافر األ

 .الكافى 

   االحواض متوافرة بالعدد الكافى
 

 

/ كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب / منضدة محاضر 

/ حفظ الكيماويات والنماذج 

 .سبورة / أرفف 
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تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

 مستوفى كفاية وحداثة األجهزة 

 

جهازى : أجهزة العرض 

تصوير  آلة/ بورجكتور 

/ عروض تقديمية / رقمية 

/ شاشتا عرض / تليفزيون 

 .طابعتا ليزر 

 

 

  

المعمل مزود بخدمة 

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

نقاط اتصال  5يوجد بالكلية عدد 

 (Wifi)السلكية باالنترنت 

تغطي جميع ارجاء الكلية هذا 

قاط انترنت سلكية ن باالضافة الي

في كل الحجرات والمكاتب 

 . االدارية بالكلية

  

 

إدارج شراء نقاط اتصال 

السلكية لتقوية االتصال 

بالشبكة المعلوماتية ضمن 

إحتياجات الكلية من الخطة 

 .االستثمارية

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

معامل الحاسب العدد االجمالى 

 (فنى 1) اآللي

 فنى مختبر  8
  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 واالدارة التنظيم إدارة مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال غير فنيين  2يوجد عدد  2

 معامل الحاسب اآلليب

 من العمالة غير الفنية 2
  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

متطلبات األمن  وجود

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة الشهرى 

، اع المدنىعن نظام االمن الدف

, تبين ان شبكة مياه الحريق 

شبكة , شبكة الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها 

 (صالحة وال يوجد بها اى اعطال

وقاية من /متطلبات مقاومة 

/  مطافئ حريق: الحريق 

معدات إنذار صوتية وضوئية 

وجود شبكة خراطيم /  

 . مطاطية 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .األبواب للخارج 
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 معامل الحاسب اآللي

 (....) (B) :اسم المبنى/كود     (الرياضيات) : القسم العلمى    (الحاسب اآللى) :نوع المعمل  ( B): عملكود الم          

 
 

 م

 

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 
م1

2
المرحلة الجامعية  

 االولى بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية  2م 8

 .االولى بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات  2م 2

 العليا الجامعية
   

 

م  2
2

فى معمل الحاسب  

اآللى أو معمل اللغات 

 .أواإلحصاء أو علم النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا  2م 8

 .التعليم والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات  2م 5

 .والمحركات الثقيلة 
   

 
فى معمل الماكينات  2م 1

 .الكهربية 
   

 

2 

 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

 22علي عدد  المعمل يحتوي

  .جهاز حاسب

  .المعمل متصل باألنترنت

 .مكيف 2يوجد عدد 

 .عدد الكراسي كافي 

الوسائل السمعية  توافر

 . البصرية بالمعملو

 

 

  

 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

طالب  1جهاز حاسب لكل   

تخصص الحاسوب )

 ( وفروعه

 

 

 

طالب فى باقى  22جهاز لكل  

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

التجهيزات  3

 اإلنشائية 

موجودة وبحالة مراوح للتهوية  مناسبة درجة الحرارة

متوفرة فى جيدة وأجهزة التكيف 

 كل المعامل 

  درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى صالحة 

 لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية تتميز 

 بالكفاءة 

مراوح للتهوية موجودة في 

معظم المعامل وكفاءة 

  . االضاءة جيدة 

 

 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

   فىاالحواض متوافرة بالعدد الكا
 

 

/ كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .أثيث الت

دواليب / منضدة محاضر 

/ حفظ الكيماويات والنماذج 

 .سبورة / أرفف 

 

 

 

   جهازى : أجهزة العرض  مستوفى كفاية وحداثة األجهزة تجهيزات  1



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

181 
 

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

آلة تصوير / ر بورجكتو 

/ عروض تقديمية / رقمية 

/ شاشتا عرض / تليفزيون 

 .طابعتا ليزر 

المعمل مزود بخدمة 

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

نقاط اتصال  5يوجد بالكلية عدد 

 (Wifi)السلكية باالنترنت 

تغطي جميع ارجاء الكلية هذا 

نقاط انترنت سلكية  الي باالضافة

في كل الحجرات والمكاتب 

 . االدارية بالكلية

  

 

إدارج شراء نقاط اتصال 

السلكية لتقوية االتصال 

بالشبكة المعلوماتية ضمن 

إحتياجات الكلية من الخطة 

 .االستثمارية

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 معاملبالمختبرات وال

معامل الحاسب العدد االجمالى 

 (فنى 1) اآللي

 فنى مختبر  8
  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 واالدارة التنظيم إدارة مخاطبة

 من عدد لتوفير بالجامعة

 باالعمال للقيام العمالة

 .المعاونة

عمال غير فنيين  2د عدد يوج 2

 معامل الحاسب اآلليب

 من العمالة غير الفنية 2
  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

وجودمتطلبات األمن 

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة الشهرى 

، الدفاع المدنى عن نظام االمن

, تبين ان شبكة مياه الحريق 

شبكة , شبكة الغاز الطبيعى 

االنذار و الحالة الراهنة 

للوصالت الكهربائية بانها 

 (صالحة وال يوجد بها اى اعطال

وقاية من /متطلبات مقاومة 

/  مطافئ حريق: الحريق 

معدات إنذار صوتية 

وجود شبكة /  وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .األبواب للخارج 
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 معامل الحاسب اآللي

 (....) (C) :اسم المبنى/كود     (الرياضيات) : القسم العلمى    (الحاسب اآللى) :نوع المعمل  ( C): كود المعمل          

 
 

 م

 

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

 خطة التحسين لسد الفجوة
 ال نعم

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية 

للمعامل الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة المخصصة 

 لكل طالب

/ مساحة المعمل )= 

 (عدد الطالب

 
م1

2
المرحلة الجامعية  

 االولى بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية  2م 8

 .االولى بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات  2م 2

 العليا الجامعية
   

 

م  2
2

فى معمل الحاسب  

اآللى أو معمل اللغات 

 .أواإلحصاء أو علم النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا  2م 8

 .التعليم والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات  2م 5

 .والمحركات الثقيلة 
   

 
فى معمل الماكينات  2م 1

 .الكهربية 
   

 

 

 

 

 

2 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة والمواد 

المعملية الخاصة 

الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها 

فى المناهج 

 .والمقررات الدراسية 

جهاز  22علي عدد  المعمل يحتوي

 حاسب آلي 

 المعمل متصل باألنترنت 

 مكيف  2يوجد عدد 

 عدد الكراسي كافي 

ة الوسائل السمعية والبصري توافر

 . بالمعمل

 

 

  

 

تناسب أجهزة الحاسب 

 اآللى مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

طالب  1جهاز حاسب لكل   

تخصص الحاسوب )

 ( وفروعه

 

 

 

طالب فى  22از لكل جه 

 .باقى المؤسسات 

   

    .از لمعمل اللغات جه 21 

ات التجهيز 3

 اإلنشائية 

موجودة وبحالة مراوح للتهوية  مناسبة درجة الحرارة

متوفرة فى جيدة وأجهزة التكيف 

 كل المعامل 

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   

كفاءة عمل شبكة 

 .الصرف الصحى 

شبكة الصرف الصحى صالحة 

 لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

مراوح للتهوية موجودة في  اإلضاءة والتهوية تتميز بالكفاءة 

معظم المعامل وكفاءة 

  . االضاءة جيدة 

 

 

 

توافر األحواض بالعدد 

 .الكافى 

   االحواض متوافرة بالعدد الكافى
 

 

/ كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب / منضدة محاضر 

/ حفظ الكيماويات والنماذج 

 .سبورة / أرفف 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

جهازى : أجهزة العرض  مستوفى كفاية وحداثة األجهزة 

تصوير آلة / بورجكتور 
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 وحدة ضمان اجلودة

  

183 
 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

/ عروض تقديمية / رقمية 

/ شاشتا عرض / تليفزيون 

 .طابعتا ليزر 

المعمل مزود بخدمة 

االتصال بشبكة 

 .المعلومات الدولية 

نقاط اتصال  5يوجد بالكلية عدد 

تغطي  (Wifi)السلكية باالنترنت 

جميع ارجاء الكلية هذا باالضافة 

ط انترنت سلكية في كل نقا الي

الحجرات والمكاتب االدارية 

 . بالكلية

  

 

إدارج شراء نقاط اتصال 

السلكية لتقوية االتصال 

بالشبكة المعلوماتية ضمن 

إحتياجات الكلية من الخطة 

 .االستثمارية

 

مالئمة عدد العاملين  العمالة  2

 بالمختبرات والمعامل

معامل الحاسب عدد االجمالى ال

 (فنى 1) اآللي

 فنى مختبر  8
  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 التنظيم إدارة مخاطبة

 لتوفير بالجامعة واالدارة

 للقيام العمالة من عدد

 .المعاونة باالعمال

عمال غير فنيين  2يوجد عدد  2

 معامل الحاسب اآلليب

 من العمالة غير الفنية 2
  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 (خطة إخالء 

وجودمتطلبات األمن 

والسالمة طبقا 

لمتطلبات الدفاع 

 المدنى

طبقا لتقرير المتابعة الشهرى عن 

تبين ان ، المدنىنظام االمن الدفاع 

شبكة الغاز , شبكة مياه الحريق 

شبكة االنذار و الحالة , الطبيعى 

الراهنة للوصالت الكهربائية بانها 

 (صالحة وال يوجد بها اى اعطال

وقاية من /متطلبات مقاومة 

/  مطافئ حريق: الحريق 

معدات إنذار صوتية 

وجود شبكة /  وضوئية 

 . خراطيم مطاطية 

 

 

    

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين لكل 

 .مختبر / معمل 

تفتح : األبوب والمخارج  - مستوفى

 .األبواب للخارج 
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 املعامل الطالبية

 وجياالجيولبقسم 
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 الجيولوجيامعامل 

 (....) (....) :اسم المبنى/كود  (الجيولوجيا) : القسم العلمى    (معمل ابحاث المعادن و الصخور) :نوع المعمل  ( 623) كود المعمل

 
 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

خطة التحسين 

 ال نعم لسد الفجوة

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة 

االستيعابية 

للمعامل 

الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة 

المخصصة لكل 

 طالب

مساحة )= 

عدد / المعمل 

 (الطالب

 2م3.1

يتحقق البند في 

معظم الدفعات 

 واالعداد الكبيرة

يتم تقسيمها إلي 

مجموعات 

تتناسب مع 

 مساحة المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

م  2
2

فى معمل الحاسب اآللى أو  

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات  2م 5

 .والمحركات الثقيلة 
   

 
فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1

. 
   

 

2 

 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة 

والمواد المعملية 

الخاصة الالزمة 

إلثبات كل 

التجارب المشار 

إليها فى المناهج 

والمقررات 

 .الدراسية 

االجهزة المتوفرة 

 :كاالتى

 

ميكروسكوب )  

شاكوش –معادن 

–جيولوجي 

( بوصلة حقلية

باالضافة لعدم 

تناسب اعدادها 

 مع الطالب 

 

  

شراء  سيتم - أ

مايلزم من 

االجهزة والمواد 

لخطة لطبقا  االتية

 :الموضوعة

ميكروسكوب  .8

ضوء 

 عاكس/مستقطب

 

عمل الصيانة  - ب

الالزمة طبقا 

لخطة االحالل 

والتجديد وشراء 

مايلزم من 

االجهزة والمواد 

طبقا للخطة  االتية

 :الموضوعة

 ميكروسكوب) 

شاكوش –معادن 

–جيولوجي 

 (بوصلة حقلية
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تناسب أجهزة 

الحاسب اآللى 

 مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

طالب  1جهاز حاسب لكل  

 (تخصص الحاسوب وفروعه)

 
 

 

 

طالب فى باقى  22جهاز لكل  

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

التجهيزات  3

 اإلنشائية 

مناسبة درجة 

 الحرارة

درجة الحرارة فى 

المعامل أثناء 

فصل الصيف 

C) بينتتراوح 
o

 

31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة 

 بمعامل الطالب

درجة الحرارة 

أثناء المعامل فى 

فصل الشتاء 

 مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء

مكيفات ضمن 

إحتياجات الكلية 

من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

الصرف الصحى 

. 

شبكة الصرف 

الصحى صالحة 

 لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

مراوح للتهوية موجودة في معظم 

  . المعامل وكفاءة االضاءة جيدة 

 
 

 

توافر األحواض 

 .بالعدد الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة 

 .األجهزة 

جهازى : أجهزة العرض  

/ آلة تصوير رقمية /  بورجكتور

/ تليفزيون / عروض تقديمية 

 .طابعتا ليزر / شاشتا عرض 

 

 

 

المعمل مزود 

بخدمة االتصال 

بشبكة 

المعلومات 

 .الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد  العمالة  2

العاملين 

بالمختبرات 

 والمعامل

العدد االجمالى 

 الجيولوجيامعامل 

 (فنى 1)

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 إدارة مخاطبة

 واالدارة التنظيم

 لتوفير بالجامعة

 العمالة من عدد

 باالعمال للقيام

 .المعاونة

 2يوجد عدد  2

عمال غير فنيين 

معامل الحاسب ب

 اآللي

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

وجودمتطلبات 

األمن والسالمة 

طبقا لمتطلبات 

 الدفاع المدنى

طبقا لتقرير 

المتابعة الشهرى 

عن نظام االمن 

، الدفاع المدنى

وقاية من /قاومة متطلبات م

معدات /  مطافئ حريق: الحريق 

وجود /  إنذار صوتية وضوئية 

 . شبكة خراطيم مطاطية 
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) والسالمة 

 خطة إخالء

) 

تبين ان شبكة 

, مياه الحريق 

شبكة الغاز 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

صالحة وال يوجد 

 (بها اى اعطال

 

 

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين 

/ لكل معمل 

 .مختبر 

تفتح األبواب :  األبوب والمخارج - مستوفى

 .للخارج 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

191 
 

 الجيولوجيامعامل 
 (....) (....) :اسم المبنى/كود   (الجيولوجيا) : القسم العلمى    (الجيوفيزياءمعمل ابحاث ) :نوع المعمل  ( 621): كود المعمل

 
 

 

 م

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة الوضع الراهن راتالمؤش

 االستيفاء

خطة التحسين 

 ال نعم لسد الفجوة

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة 

االستيعابية 

للمعامل 

الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة 

المخصصة لكل 

 طالب

مساحة )= 

عدد / المعمل 

 (الطالب

 2م3.1

يتحقق البند في 

معظم الدفعات 

 واالعداد الكبيرة

يتم تقسيمها إلي 

مجموعات 

تتناسب مع 

 مساحة المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

م  2
2

فى معمل الحاسب اآللى أو  

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات  2م 5

 .والمحركات الثقيلة 
   

 
فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1

. 
   

 

 

 

2 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة 

والمواد المعملية 

الخاصة الالزمة 

إلثبات كل 

التجارب المشار 

إليها فى المناهج 

والمقررات 

 .الدراسية 

االجهزة المتوفرة 

:  كاالتى

ميكروسكوب )

شاكوش –معادن 

–جيولوجي 

( بوصلة حقلية

باالضافة لعدم 

تناسب اعدادها 

 مع الطالب 

 

  

شراء  سيتم - أ

مايلزم من 

االجهزة والمواد 

لخطة لطبقا  االتية

 :الموضوعة

زموجراف  .8

 هندسيي

جهاز  .2

مضاعف 

 .  إلكتروني

 

عمل الصيانة  - ب

الالزمة طبقا 

لخطة االحالل 

والتجديد وشراء 

مايلزم من 

االجهزة والمواد 

طبقا للخطة  االتية

 :عةالموضو

ميكروسكوب ) 

شاكوش –معادن 

–جيولوجي 
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 (بوصلة حقلية

تناسب أجهزة 

الحاسب اآللى 

 مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

الجهاز غير 

 متوافر

طالب  1جهاز حاسب لكل 

 (تخصص الحاسوب وفروعه)

   

 

طالب فى باقى  22جهاز لكل  

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

التجهيزات  3

 اإلنشائية 

مناسبة درجة 

 الحرارة

درجة الحرارة فى 

المعامل أثناء 

فصل الصيف 

C) بينتتراوح 
o

 

31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة 

 بمعامل الطالب

درجة الحرارة 

أثناء المعامل فى 

فصل الشتاء 

 مالئمة

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء

مكيفات ضمن 

إحتياجات الكلية 

من الخطة 

 االستثمارية

 

كفاءة عمل شبكة 

الصرف الصحى 

. 

شبكة الصرف 

الصحى صالحة 

 لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

هوية موجودة في معظم مراوح للت

  . المعامل وكفاءة االضاءة جيدة 

 
 

 

توافر األحواض 

 .بالعدد الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة 

 .األجهزة 

جهازى : أجهزة العرض  

/ آلة تصوير رقمية /  بورجكتور

/ تليفزيون / عروض تقديمية 

 .طابعتا ليزر / شاشتا عرض 

 

 

 

المعمل مزود 

بخدمة االتصال 

بشبكة 

المعلومات 

 .الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد  العمالة  2

العاملين 

بالمختبرات 

 والمعامل

العدد االجمالى 

 الجيولوجيامعامل 

 (فنى 1)

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 إدارة مخاطبة

 واالدارة التنظيم

 لتوفير بالجامعة

 العمالة من عدد

 باالعمال للقيام

 .المعاونة

 2يوجد عدد  2

عمال غير فنيين 

معامل الحاسب ب

 اآللي

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

وجودمتطلبات 

األمن والسالمة 

طبقا لمتطلبات 

 الدفاع المدنى

طبقا لتقرير 

المتابعة الشهرى 

عن نظام االمن 

، الدفاع المدنى

وقاية من /قاومة متطلبات م

معدات /  مطافئ حريق: الحريق 

وجود /  إنذار صوتية وضوئية 

 . شبكة خراطيم مطاطية 
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) والسالمة 

 خطة إخالء

) 

تبين ان شبكة 

, مياه الحريق 

شبكة الغاز 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

صالحة وال يوجد 

 (بها اى اعطال

 

 

 

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين 

/ لكل معمل 

 .مختبر 

تفتح األبواب :  األبوب والمخارج - مستوفى

 .للخارج 
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 الجيولوجيامعامل 

      (الجيولوجيا) : القسم العلمى    (الحفريات و الجيولوجيا التركيبيةمعمل ابحاث ) :نوع المعمل  ( 615): كود المعمل

 (....) (....) :اسم المبنى/كود

 
 

 

 م

 

مجاالت 

 لتقييما
 معايير الهيئة الوضع الراهن المؤشرات

 االستيفاء

خطة التحسين لسد 

 ال نعم الفجوة

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة 

االستيعابية 

للمعامل 

الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة 

المخصصة لكل 

 طالب

مساحة )= 

عدد / المعمل 

 (الطالب

 2م3.1

يتحقق البند في 

معظم الدفعات 

 واالعداد الكبيرة

يتم تقسيمها إلي 

مجموعات 

تتناسب مع 

 مساحة المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

م  2
2

فى معمل الحاسب اآللى أو  

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات  2م 5

 .والمحركات الثقيلة 
   

    فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1 

 

2 

 

 

 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة 

والمواد المعملية 

الخاصة الالزمة 

إلثبات كل 

التجارب المشار 

إليها فى المناهج 

والمقررات 

 .الدراسية 

االجهزة المتوفرة 

:  كاالتى

ميكروسكوب )

شاكوش –معادن 

–جيولوجي 

( بوصلة حقلية

باالضافة لعدم 

تناسب اعدادها 

 مع الطالب 

 

  

عمل الصيانة 

خطة لالالزمة طبقا ل

 الموضوعة

تناسب أجهزة 

الحاسب اآللى 

 مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

الجهاز غير 

 متوافر

طالب  1جهاز حاسب لكل 

 (تخصص الحاسوب وفروعه)

   

 

طالب فى باقى  22جهاز لكل  

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

التجهيزات  3

 اإلنشائية 

مناسبة درجة 

 الحرارة

درجة الحرارة فى 

المعامل أثناء 

فصل الصيف 

C) بينتتراوح 
o

 

31 C
o
 -31) 

يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة 

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء مكيفات

ضمن إحتياجات 

الكلية من الخطة 

 االستثمارية
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 بمعامل الطالب

درجة الحرارة 

أثناء المعامل فى 

فصل الشتاء 

 مالئمة

كفاءة عمل شبكة 

الصرف الصحى 

. 

شبكة الصرف 

الصحى صالحة 

 لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

هوية موجودة في معظم مراوح للت

  . المعامل وكفاءة االضاءة جيدة 

 
 

 

توافر األحواض 

 .بالعدد الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة 

 .األجهزة 

جهازى : أجهزة العرض  

/ آلة تصوير رقمية /  بورجكتور

/ تليفزيون / عروض تقديمية 

 .طابعتا ليزر / شاشتا عرض 

 

 

 

المعمل مزود 

بخدمة االتصال 

بشبكة 

المعلومات 

 .الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد  العمالة  2

العاملين 

بالمختبرات 

 والمعامل

العدد االجمالى 

 الجيولوجيامعامل 

 (فنى 1)

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 إدارة مخاطبة

 واالدارة التنظيم

 لتوفير بالجامعة

 العمالة من عدد

 باالعمال للقيام

 .المعاونة

 2يوجد عدد  2

عمال غير فنيين 

معامل الحاسب ب

 اآللي

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 خطة إخالء

) 

وجودمتطلبات 

األمن والسالمة 

طبقا لمتطلبات 

 الدفاع المدنى

طبقا لتقرير 

المتابعة الشهرى 

عن نظام االمن 

، الدفاع المدنى

تبين ان شبكة 

, مياه الحريق 

شبكة الغاز 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

صالحة وال يوجد 

 (بها اى اعطال

وقاية من /قاومة متطلبات م

معدات /  مطافئ حريق: الحريق 

وجود /  إنذار صوتية وضوئية 

 . شبكة خراطيم مطاطية 

 

 

 

 

 

 

 

  

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين 

/ لكل معمل 

 .مختبر 

تفتح األبواب :  األبوب والمخارج - مستوفى

 .للخارج 
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 الجيولوجيامعامل 

 كود المعمل: )614(   نوع المعمل: )معمل ابحاث جيوكيمياء الصخور و البترول و المياه(    القسم العلمى:  )الجيولوجيا(

 (....) (....) :اسم المبنى/كود

 
 

 م

 

 

مجاالت 

 التقييم
 معايير الهيئة ضع الراهنالو المؤشرات

 االستيفاء

خطة التحسين 

 ال نعم لسد الفجوة

8 

المساحة 

والطاقة 

 االستيعابية

الطاقة 

االستيعابية 

للمعامل 

الدراسية  

 الطالب

    طالبا   21التزيد عن  طالب 32

المساحة 

المخصصة لكل 

 طالب

مساحة )= 

عدد / المعمل 

 (الطالب

 2م 3.1

يتحقق البند في 

معظم الدفعات 

ة واالعداد الكبير

يتم تقسيمها إلي 

مجموعات 

تتناسب مع 

 مساحة المعمل

م1
2

المرحلة الجامعية االولى  

 بالكليات العملية
   

 
المرحلة الجامعية االولى  2م 8

 .بالكليات النظرية 
   

 
فى مرحلة الدراسات العليا  2م 2

 الجامعية
   

 

م  2
2

فى معمل الحاسب اآللى أو  

معمل اللغات أواإلحصاء أو علم 

 .النفس 

   

 
فى معمل تكنولوجليا التعليم  2م 8

 .والوسائط المتعددة 
   

 
فى معمل المعدات  2م 5

 .والمحركات الثقيلة 
   

 
فى معمل الماكينات الكهربية  2م 1

. 
   

 

 

 

 

2 

 

 

أجهزة 

ومعدات 

 ومواد

توافر األجهزة 

والمواد المعملية 

الخاصة الالزمة 

إلثبات كل 

التجارب المشار 

إليها فى المناهج 

والمقررات 

 .الدراسية 

االجهزة المتوفرة 

:  كاالتى

ميكروسكوب )

شاكوش –معادن 

–جيولوجي 

( بوصلة حقلية

باالضافة لعدم 

تناسب اعدادها 

 مع الطالب 

 

  

عمل الصيانة 

الالزمة طبقا 

للخطة 

 الموضوعة

تناسب أجهزة 

الحاسب اآللى 

 مع أعداد الطالب

عدد )= 

عدد /الحاسبات

 (الطالب

الجهاز غير 

 متوافر

طالب  1جهاز حاسب لكل 

 (تخصص الحاسوب وفروعه)

   

 

طالب فى باقى  22جهاز لكل  

 .المؤسسات 

   

    .جهاز لمعمل اللغات  21 

التجهيزات  3

 اإلنشائية 

مناسبة درجة 

 الحرارة

درجة الحرارة فى 

المعامل أثناء 

فصل الصيف 

C) بينتتراوح 
o

 

31 C
o
 -31) 

 درجة الحرارة المناسبة

 (م 212 – 21)

   إدارج شراء

مكيفات ضمن 

إحتياجات الكلية 

من الخطة 

 االستثمارية
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يوجد شفاطات ، 

وتهوية جيدة 

 بمعامل الطالب

درجة الحرارة 

أثناء المعامل فى 

فصل الشتاء 

 مالئمة

 

كفاءة عمل شبكة 

الصرف الصحى 

. 

شبكة الصرف 

الصحى صالحة 

 لكافة االعمال

    

كفاءة اإلضاءة 

 .والتهوية 

اإلضاءة والتهوية 

 تتميز بالكفاءة 

هوية موجودة في معظم مراوح للت

  . المعامل وكفاءة االضاءة جيدة 

 
 

 

توافر األحواض 

 .بالعدد الكافى 

االحواض متوافرة 

 بالعدد الكافى

  
 

 

منضدة / كراسى للطالب / بنشات  كل التاثيث متاح .التأثيث 

دواليب حفظ الكيماويات / محاضر 

 .سبورة / أرفف / والنماذج 

 

 

 

تجهيزات  1

معامل 

تكنولوجيا 

التعليم 

والوسائط 

 المتعددة 

كفاية وحداثة 

 .األجهزة 

جهازى : أجهزة العرض  

/ آلة تصوير رقمية /  بورجكتور

/ تليفزيون / عروض تقديمية 

 .طابعتا ليزر / شاشتا عرض 

 

 

 

المعمل مزود 

بخدمة االتصال 

بشبكة 

المعلومات 

 .الدولية 

   

 

 

مالئمة عدد  العمالة  2

العاملين 

بالمختبرات 

 والمعامل

العدد االجمالى 

 الجيولوجيامعامل 

 (فنى 1)

 فنى مختبر  8

  

 

 مساعد فنى 8  ال يوجد  5

  

 إدارة مخاطبة

 واالدارة التنظيم

 لتوفير بالجامعة

 العمالة من عدد

 باالعمال للقيام

 .المعاونة

 2يوجد عدد  2

عمال غير فنيين 

معامل الحاسب ب

 اآللي

 من العمالة غير الفنية 2

  

 

األمن  1

 والسالمة 

متطلبات 

األمن 

) والسالمة 

 خطة إخالء

) 

وجودمتطلبات 

األمن والسالمة 

طبقا لمتطلبات 

 الدفاع المدنى

طبقا لتقرير 

المتابعة الشهرى 

عن نظام االمن 

، الدفاع المدنى

تبين ان شبكة 

, مياه الحريق 

شبكة الغاز 

شبكة , الطبيعى 

االنذار و الحالة 

الراهنة للوصالت 

الكهربائية بانها 

صالحة وال يوجد 

 (بها اى اعطال

وقاية من /قاومة متطلبات م

معدات /  مطافئ حريق: الحريق 

وجود /  إنذار صوتية وضوئية 

 . شبكة خراطيم مطاطية 

   

     مستوفى نظافة المعامل

وجود مخرجين 

/ لكل معمل 

 .مختبر 

ح األبواب تفت: األبوب والمخارج  - مستوفى

 .للخارج 
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 املعامل( 2)نموذج  :تابع

 : املعامل البحثية : ثانيا 
 

 معمل خاص باألبحاث موزعين كاآلتى 11تشتمل الكلية على عدد 

 معامل 1  :قسم النبات

 معامل17   :كيمياءقسم ال

 معامل 4   :قسم علم الحيوان

 معامل 9   :قسم الفيزياء

 معامل 4   :قسم الجيولوجيا

 

  لكل باحث 2م 8 ،2م 77 حوالى  مساحة املعملتبلغ . 

 وبعض املعامل تحتوى على حجرة , تنقسم املعامل الى حجرة معمل كبيرة وملحق بها حجرة مكتب صغير

 . ال فى عمليات الحقن الخاص بمعامل امليكروبيولوجىاخرى صغيرة تستخدم مث

  متطلبات ألامن و السالمة بكل معمل توافر . 

 املعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة املعلومات الدولية . 

 كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي والتأثيث جيد, توافر ألاحواض بالعدد الكافي . 

 توافر التهوية و الاضاءة الجيدة . 
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  بقسم معامل ألابحاث

 النبات و امليكروبيولوجى
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 (معمل البكتريولوجي)مبنى النبات  882قاعة رقم 

 المؤشرات الوضع الراهن م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء

 غير مستوفى مستوفى

بعض االجهزة غير  1 اجهزه و معدات و مواد

جوده والبعض االخر مو

 يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 .في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

جيدة ولكن حجرة الحقن  3

 تحتاج الى تهويه

  ✓ هوية و االضاءة الجيدةتوافر الت

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4

  ✓ التأثيث جيد 5

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

صال بشبكة المعمل مزود بخدمة االت متوفر 5

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11

م 61 مساحة المعمل 12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الباحثين 

م
2
 لكل باحث 

✓  
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 (معمل الفطريات)مبنى نبات  882قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة غير  1

لبعض االخر موجوده وا

 يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 .في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

جيدة ولكن حجرة الحقن  3 

 تحتاج الى تهويه

  ✓ االضاءة الجيدةتوافر التهوية و 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية 

 .البحث العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

كة المعمل مزود بخدمة االتصال بشب متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الباحثين 

م
2

 لكل باحث 
✓  
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 (معمل الفسيولوجي)مبنى نبات  811قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة غير  1

االخر موجوده والبعض 

 يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

التهوية جيدة ويحتاج  3 

 المعمل الى تكييف

  ✓ اءة الجيدةتوافر التهوية و االض

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية 

 .البحث العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 لمعلومات الدوليةا
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الباحثين 

م
2

 لكل باحث 
✓  
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 (معمل الوراثه الخلويه)مبنى نبات  815قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة غير  1

االخر  موجوده والبعض

 يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيدة  3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي واحدحوض  4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية 

 .البحث العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 لعمالةا

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4ة األرضية ألعداد الباحثين كفاية المساح

م
2

 لكل باحث 
✓  
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 (معمل البيئه النباتيه)مبنى نبات  811قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيدة  3 

  ✓ دد الكافيتوافر األحواض بالع حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

دد العاملين بالمختبرات و مالءمة ع متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

ين كفاية المساحة األرضية ألعداد الباحث

م 4
2
 لكل باحث 

✓  
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 (معمل فيروسات نباتيه)مبنى نبات  818قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

لمعمليه الخاصه توافر األجهزه و المواد ا

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيدة  3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ أثيثالت جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

و  مالءمة عدد العاملين بالمختبرات متوفر 6 رالعمالة 

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2
 لكل باحث 

✓  
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بقسم  معامل ألابحاث

  الكيمياء
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 (معمل كيمياء غير عضويه)مبنى كيمياء  215قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة غير  1

ده والبعض االخر موجو

 يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة جيدة  3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي واحد حوض 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية 

 .البحث العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4حة األرضية ألعداد الطالب كفاية المسا

م
2

 لكل باحث 
✓  
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 (معمل الكيمياء الكهربيه)مبنى كيمياء  218قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 نهاالخر يحتاج الى صيا

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

 ✓  توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية  غير جيده  3 

  ✓ واض بالعدد الكافيتوافر األح حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2
 لكل باحث 

 4د الطالب كفاية المساحة األرضية ألعدا

م
2

 لكل باحث 
✓  
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 (معمل الكيمياء التحليليه) 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

صه توافر األجهزه و المواد المعمليه الخا

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

 ✓  توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهويةغير جيده  3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2
 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2

 لكل باحث 
✓  
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 (معمل الكيمياء الفيزيائيه)مبنى  كيمياء  221ة رقم قاع

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

ات كل التجارب المشار اليها الالزمه الثب

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

 ✓  توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهويةغير جيده  3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

كنولوجيا التعليم و ت

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ جود متطلبات األمن و السالمةو متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2
 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2

 لكل باحث 
✓  
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 (معمل الكيمياء العضويه التخليقيه)كيمياء   مبنى 222قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

لتجارب المشار اليها الالزمه الثبات كل ا

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

 ✓  توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهويةغير جيده  3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

ا التعليم و تكنولوجي

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ لبات األمن و السالمةوجود متط متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2
 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2

 لكل باحث 
✓  
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 (معمل الكيمياء التطبيقيه) مبنى  كيمياء 211قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

يها الالزمه الثبات كل التجارب المشار ال

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

 ✓  توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية غير جيده  3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 سائط المتعددةالو

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ سالمةوجود متطلبات األمن و ال متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2
 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2

 لكل باحث 
✓  
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 (الحيوية و الطبية معمل الكيمياء)مبنى  كيمياء  282قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . لمناهج و المقررات الدراسيةفي ا

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

 ✓  توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية غير جيده  3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 تعددةالوسائط الم

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2
 لكل باحث 

✓  
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 (يهمعمل البيولوجيا الجزئ)مبنى  كيمياء  222قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

بعض االجهزة غيرمتوفرة  1 اجهزه و معدات و مواد

والبعض االخر يحتاج الى 

 صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها في 

 . ات الدراسيةالمناهج و المقرر

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية  جيدة 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

نة العديد من تمت صيا

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي
 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

  ✓ مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و المعامل متوفر 6 العمالة

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

م 6
2

 

 لكل باحث

م 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 
2

 

 لكل باحث
✓  
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 (معمل الكيمياء العضويه التخيليه)مبنى  كيمياء  282قاعة رقم 

 م التقييم مجاالت

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . ةفي المناهج و المقررات الدراسي

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

 ✓  توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية غيرجيدة 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

د من تمت صيانة العدي

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2
 لكل باحث 

✓  
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 (معمل الطباعه و التغليف)مبنى  كيمياء   281قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات ضع الراهنالو

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 ت االنشائيهالتجهيزا

 ✓  توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية غير جيدة 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

كاديمية البحث االجهزة با

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2
 لكل باحث 

✓  
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 معامل ألابحاث

 و الحشرات علم الحيوانبقسم 
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 (معمل الفيزياء الحيويه الطبيه)مبنى قسم الحيوان   318عة رقم قا

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الزمه الثبات كل التجارب المشار اليها ال

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

 ✓  توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية غير جيدة 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

ات معامل تجهيز

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2
 لكل باحث 

✓  
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 (1معمل الفسيولوجي رقم )مبنى قسم الحيوان   381م قاعة رق

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

كل التجارب المشار اليها  الالزمه الثبات

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

يا التعليم و تكنولوج

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ طلبات األمن و السالمةوجود مت متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2
 لكل باحث 

✓  
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 (3معمل ابحاث )لحيوان مبنى قسم ا  382قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . ي المناهج و المقررات الدراسيةف

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 ددةالوسائط المتع

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2

 لكل باحث 
✓  
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 (معمل علم االنسجة)مبنى قسم الحيوان   321قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . الدراسية في المناهج و المقررات

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

العديد من تمت صيانة 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل رضيهم 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2
 لكل باحث 

✓  
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 (معمل الخليه و البيولوجيه الجزئيه)مبنى قسم الحيوان   323قاعة رقم 

 م ت التقييممجاال

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . سيةفي المناهج و المقررات الدرا

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

من  تمت صيانة العديد

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ ظافة المعاملن مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2
 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2

 لكل باحث 
✓  
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  معامل ألابحاث

  الفيزياءبقسم 
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 (8معمل ابحاث الضوء )مبنى قسم الفيزياء   111قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

لخاصه توافر األجهزه و المواد المعمليه ا

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

جهيزات معامل ت

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2
 لكل باحث 

✓  
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 ( 2معمل ابحاث الضوء )مبنى قسم الفيزياء  115رقم  قاعة

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

ت كل التجارب المشار اليها الالزمه الثبا

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

جيا التعليم و تكنولو

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ تطلبات األمن و السالمةوجود م متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2
 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2

 لكل باحث 
✓  
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 (2معمل ابحاث فيزياء الجوامد )لفيزياء مبنى قسم ا 122قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

غير  مستوفى

 مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

ب المشار اليها الالزمه الثبات كل التجار

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

و  تكنولوجيا التعليم

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ ن و السالمةوجود متطلبات األم متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2
 لكل باحث 

✓  
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 (8مل ابحاث فيزياء الجوامد مع)مبنى قسم الفيزياء  111قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

يها الالزمه الثبات كل التجارب المشار ال

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 المتعددةالوسائط 

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2
 لكل باحث 

✓  
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 (8فيزياء النوويهمعمل ابحاث ال)مبنى قسم الفيزياء  182قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه 

الخاصه الالزمه الثبات كل التجارب 

ناهج و المقررات المشار اليها في الم

 . الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية 

 .البحث العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 و السالمة االمن

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م 4
2
 لكل باحث 

✓  
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 (2وويهمعمل ابحاث الفيزياء الن)مبنى قسم الفيزياء   182قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . قررات الدراسيةفي المناهج و الم

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

يانة العديد من تمت ص

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2
 لكل باحث 

✓  
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 (3معمل ابحاث الفيزياء النوويه)مبنى قسم الفيزياء  181قاعة رقم 

 م الت التقييممجا

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . اسيةفي المناهج و المقررات الدر

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

د من تمت صيانة العدي

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2
 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2

 لكل باحث 
✓  
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 (3معمل ابحاث فيزياء الجوامد )مبنى قسم الفيزياء  122قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

ة باكاديمية البحث االجهز

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ ملنظافة المعا مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2
 لكل باحث 

✓  
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 (معمل ابحاث الفيزياء التخيليه)مبنى قسم الفيزياء  118قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الراهن الوضع

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 االنشائيهالتجهيزات 

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث جيد 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

ة البحث االجهزة باكاديمي

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2
 لكل باحث 

✓  
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 (3معمل ابحاث الضوء )مبنى قسم الفيزياء  121قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

جات االستيفاءدر المؤشرات الوضع الراهن  

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ اءة  عمل شبكه الصرف الصحيكف جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث متوفرة 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ مخرجين لكل معمل وجود  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2

 لكل باحث 
✓  
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 معامل ألابحاث

 الجيولوجيا بقسم 
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 (ابحاث المعادن و الصخورمعمل )مبنى قسم الجيولوجيا   523قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

 الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

 ✓  توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية غير جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث متوفر 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 ئط المتعددةالوسا

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ مةوجود متطلبات األمن و السال متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2
 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2

 لكل باحث 
✓  
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 (بحاث الجيوفيزياءمعمل ا)مبنى قسم الجيولوجيا   521قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

الالزمه الثبات كل التجارب المشار اليها 

 . مناهج و المقررات الدراسيةفي ال

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

 ✓  توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية غير جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث غير متوفرة 5 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم و 

 ط المتعددةالوسائ

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ مةوجود متطلبات األمن و السال متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2
 لكل باحث 

✓  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

249 
 

 (حاث الحفريات والجيولوجيا التركيبيهمعمل اب)مبنى قسم الجيولوجيا  582قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

المشار اليها الالزمه الثبات كل التجارب 

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث متوفرة 5 

تجهيزات معامل 

م و تكنولوجيا التعلي

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ من و السالمةوجود متطلبات األ متوفرة 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2
 لكل باحث 

✓  
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 (معمل ابحاث جيوكيمياء الصخور و البترول و المياة) مبنى قسم الجيولوجيا 581قاعة رقم 

 م مجاالت التقييم

 

 

 درجات االستيفاء المؤشرات الوضع الراهن

 غير مستوفى مستوفى

اجهزه و معدات و 

 مواد

بعض االجهزة  1

غيرمتوفرة والبعض 

 االخر يحتاج الى صيانه

توافر األجهزه و المواد المعمليه الخاصه 

ات كل التجارب المشار اليها الالزمه الثب

 . في المناهج و المقررات الدراسية

 ✓ 

  ✓ كفاءة  عمل شبكه الصرف الصحي جيده 2 التجهيزات االنشائيه

  ✓ توافر التهوية و االضاءة الجيدة التهوية جيده 3 

  ✓ توافر األحواض بالعدد الكافي حوض واحد 4 

  ✓ التأثيث غير متوفرة 5 

ل تجهيزات معام

تكنولوجيا التعليم و 

 الوسائط المتعددة

 جيد 6

تمت صيانة العديد من 

االجهزة باكاديمية البحث 

 .العلمي

 

  ✓ كفاية و حداثة األجهزة

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة  متوفر 5 

 المعلومات الدولية
✓  

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات و  متوفر 6 العمالة

 المعامل
✓  

  ✓ وجود متطلبات األمن و السالمة ةمتوفر 9 

  ✓ نظافة المعامل مرضيه 11 االمن و السالمة

 ✓  مختبر/ وجود مخرجين لكل معمل  واحد فقط  11 

م 61مساحة المعمل  12 المساحة والسعة
2 

6 

م
2

 لكل باحث 

 4كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 

م
2
 لكل باحث 

✓  
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 املكتبة(: 3)نموذج 
   )التسهيالت الداعمة للعملية التعليمية( 

م 311 مساحة املكتبة 
2 

 بالدور ألاخير بقسم النبات و امليكروبيولوجى 

م 4224
2

  مبنى كلية التربية القديمغرفة القراءة ب 

 موظفين  7 عدد املوظفين باملكتبة 

 (تنمية ادارية 1+ حاصلين على ليسانس اداب قسم مكتبات  5)

 :املوظفين باملكتبة حصلوا على دورات تدريبية تخص مجال الوثائق واملكتبات 

 .دورة وثائق ومكتبات

 .دورة فى مجال املكتبات

 .سالمة ضد الحريقدورات على اجراءات الامن وال

 عاملة نظافة  1 عدد العاملين باملكتبة 

 من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءا   –خمسة ايام باالسبوع  مواعيد العمل والراحات 

 مكاتب 7 الاثاث املوجود باملكتبة 

 ترابيزات 17

 كرس ى 227

 باملكتبة فقط ريق كابل انترنت خاصنترنت عن طمتصلة باإل (  تحتاج إلى صيانه 5)جهزة كمبيوتر أ 9

 ماكينة تصوير 1

 (تحت الانشاء)موجودة  شاشات الفهرسة الالكترونية 

 eg.edu.eul.wwwمتوفرة  املكتبة الرقمية 

 املصابيح الكهربائية والنوافذ متوفرة بشكل جيد  التهوية والاضاءة 

 متوفر ويؤدى الى خارج املبنى  باب طوارئ 

توافر اجراءات الامن 

 والسالمة 

 جد طفايات حريق وباب للخروج فى حالة الطوارئ تو 

 متوافرة وموجود باملكتبة عالمات ارشادية لذلك على جدران املكتبة  توافر قواعد امللكية الفكرية 

 متوفرة على جدران املكتبة  العالمات الارشادية 

 انجليزى       1489 /  عربى         1717 عدد الكتب واملراجع باملكتبة 

الرسائل العلمية  عدد

 باملكتبة 

 رسائل الدكتوراه                 344 /   رسائل املاجستير 1974

 دورية علمية ورقية           35 الدوريات العلمية 

 املكتبة الرقمية    متوفرة حاليا وبها دوريات علمية الكترونية  

 فى السنة  17577/ لشهرفى ا   1387 / فى اليوم    47 حصر املترددين على املكتبة 

 دفتر استعارة كتب للطالب وهيئة التدريس والهيئة املعاونة آلية الاستعارة من املكتبة 

 

 

http://www.eul.edu.eg/
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                    المكتبـــــة

 مكتبة ( واحد (: )إن وجدت)عدد المكتبات الفرعية 
 

 المكتبة بقسم النبات والميكروبيولوجى: اسم المبنى /كود

الوضع  عناصر التقييم معيار التقييم م

 الراهن

 معايير الهيئة

 

خطة التحسين لسد  االستيفاء

 ال نعم الفجوة

المساحة  1

والطاقة 

 اإلستيعابية

 

 

لدينا  سعة  سعة المكتبة لعدد الطالب

 51أكثر من 

طالب و 

 طالبة

من % 6التقل عن 

إجمالى المستفيدين 

الهيئة / الطالب )

طالب / المعاونة 

/ العليا  الدراسات

 (أعضاء هيئة التدريس 

✓ 
تم تخصيص إمتداد للمكتبة  

بمبنى تربية القديم لتكون 

لتصبح  قاعة لغرفة القراءة

 مساحة المكتبة

م 311
2 

بالدور األخير  

بقسم النبات و 

 الميكروبيولوجى

م 4224
2

غرفة القراءة  

 بمبنى كلية التربية القديم

 

 المساحة المخصصة للمستفيد 2
عدد / المكتبة  مساحة)

 (المستفيدين

التقل عن 

م 125
2

 

المساحة 

 1,5:مستفيد /المخصصة

 . 2م 

✓ 
  

 

3 

 

 

 

 

 

 التجهيزات

 

 

 

 

 

توافر مناضد ومقاعد بعدد 

 المستفيدين

تزويد تم 

 المكتبة بـــ

كرسى  21

 بقاعدة خشب

منضدة  2+ 

 كبيرة

 ✓ 
  

وجود أرفف وخزانات للكتب  4

 والدوريات والرسائل

  ✓ 
  

عدد أجهزة الحاسب  5

 الشخصى

يتوافر 

بالمكتبة عدد 

جهاز  5

حاسب آلي 

متصلة 

 باالنترنت

 21التقل عن جهاز لكل 

 .طالبا 
✓ 

  

 51التقل عن شاشة لكل  ال يوجد عدد شاشات الفهرسة 6

 .طالبا 

 ✓ 
إدارج شراء شاشات فهرسة 

ضمن إحتياجات الكلية من 

.الخطة االستثمارية  

 

صوير عدد آالت الت 5

 المستخدمة بالفعل

الة  يوجد

تصوير 

 واحدة فقط

آلة تصوير  2التقل عن 

 .مستخدمة بالفعل 
✓ 

تزويد المكتبة باالالت  

 تصوير او اصالح التالف

 األمن والسالمة 6

 

 

 

 

 

الوقاية / متطلبات مقاومة 

طبقا لمتطلبات ) من الحريق

 (الدفاع المدنى

معدات / مطافئ حريق  

/ ية إنذار صوتية وضوئ

وجود شبكة خراطيم 

مطاطية لجميع الطوابق 

مخارج الطوارئ / 

 .بجميع األدوار 

✓ 
  

االبواب تفتح  مالءمة األبواب والمخارج 9

 للداخل 

يجب أن تفتح األبواب 

األبواب مكونة / للخارج 

 .من جزءين متحركين 

✓ 
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عالمات إرشادية تحدد  11

 االتجاه لمخرج الطوارئ

ات إرشادية توفير عالم يوجد

تحدد االتجاه لمخرج 

 الطوارئ

✓ 
  

توافرشبكة إنارة للطوارئ  11

 بالممرات والمخارج

 ✓  يوجد
  

الستائر معاملة بمواد ضد  12

 .االشتعال 

ال يوجد 

ستائر معاملة 

 ضد الحريق

  ✓ 
إدارج شراء ستائر معاملة 

ضد الحريق ضمن 

إحتياجات الكلية من الخطة 

.االستثمارية  

وعية األ 13

الكتب )المكتبية 

والمراجع 

 (والدوريات 

 

 

 

عدد النسخ المتوافرة من كل 

 مرجع/ كتاب 

ولكن ليس 

كل الكتب 

متوافر منها 

 نسختين

عدد النسخ من كل كتاب 

 .اليقل عن نسختين 
✓ 

  

 ✓  يوجد .عدد المراجع لكل تخصص  14
  

عدد الدوريات العلمية  15

 المتخصصة

اجع عن اليقل عدد المر يوجد

مرجعا لكل  51

وعدد اليقل / تخصص 

عن خمس دوريات 

مختلفة فى كل تخصص 

. 

✓ 
  

 خدمات إضافية 16

 

 

 

 

خدمة البحث الورقى 

 واإللكترونى

  ✓ 
  

ترتيب المراجع والدوريات،  15

 وفقا للفهرسة الفعالة

  ✓ 
  

 ✓   االتصال بشبكة اإلنترنت 16
  

 ✓   الفهرسة اإللكترونية 19
  

 العمالة 21

يتم من خالل  -

تحديد نسبة 

المترددين على 

) المكتبة من 

طالب مرحلة 

/ البكالوريوس 

طالب 

الدراسات العليا 

أعضاء هيئة / 

 (التدريس 

 

 

 

 

 

 ✓   مدير المكتبة
  

 311مساعد فنى لكل   مساعدون فنيون 21

مشرف لكل قاعة / طالبا 

عامل / فنى تصوير  2/ 

/  غير فنى لكل قاعتين

 .عمالة لدورات المياه 

✓ 
  

 ✓   إداريون 22
  

 ✓   عمال خدمات فنية 23
  

 ✓   عمال نظافة 24
  

الثقة  25

 *واالعتمادية 

 

 

 

وفاء المكتبة بوعودها فى 

 الوقت المحدد

  ✓ 
  

 ✓   اإلعالم بوقت تأدية الخدمة 26
  

تأدية الخدمة بطريقة من أول  25

 مرة

  ✓ 
  

 *ابة اإلستج 26

 

 

تقديم خدمات فورية 

للمستفدين من خدمات 

 المكتبة

  ✓ 
  

الرغبة الدائمة لموظفى  29

 المكتبة فى معاونة الزائرين

  ✓ 
  

خدمات ذوى  31

 اإلعاقات

 

      ذوو اإلعاقة البصرية

توافر الكتب المكتوبة بطريقة  38

 "جون"أو طريقة "برايل "

   ✓ 
ذوى  ال يوجد بالكليه طالب

 احتياجات خاصة
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32  

 

 

 

 

 

 

توافر مطبوعات بصفحات 

مكتوبة بحروف كبيرة وبحبر 

 غامق

   ✓ 
ال يوجد بالكليه طالب ذوى 

 احتياجات خاصة

      ذوو اإلعاقة السمعية 33

توافر الوسائل المرئية, والتى  31

تعتنى باستخدام الصور 

والمناظر وأفالم الفيديو 

والصور 

ج  الفوتوغرافية,أوالبرام

 المترجمة بلغة اإلشارة

   ✓ 
ال يوجد بالكليه طالب ذوى 

 احتياجات خاصة

      ذوو اإلعاقة الحركية 35

 ✓    توافر األثاث الالزم 35
ال يوجد بالكليه طالب ذوى 

 احتياجات خاصة

 ✓    توافر تجهيزات خاصة 35
ال يوجد بالكليه طالب ذوى 

 احتياجات خاصة

ى توافر مصاعد لذو 36

اإلحتياجات الخاصة, للتنقل 

 بين أدوار المكتبة

   ✓ 
ال يوجد بالكليه طالب ذوى 

 احتياجات خاصة

فاعلية المكتبة  39

فى العملية 

التعليمية 

 والبحثية

 

 

 

 ✓   وجود سجالت للزائرين
  

: استخدام المكتبة فى العملية  41

 التعليمية والبحثية

  ✓ 
  

ع وقت عمل المكتبة يتناسب م 41

 ظروف المستفدين منه

  ✓ 
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 العيادة الطبية(: 4)نموذج 

  الالزمه ة و املعداتاألجهز بومجهزه   2م 41325حوالى تبلغ مساحة العيادة. 

 يوجد سرير للكشف و صيدلية بها متطلبات إلاسعافات ألاولية. 

  ممرضين 2أطباء و 2يوجد عدد . 

 تم نقل العيادة إلي الدور الارض ي لتتوافق مع املواصفات القياسية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

262 
 

 

 * الوحدة العالجية

مجاالت 

 التقييم
 المؤشرات

المواصفات الخاصة بالهيئة القومية 

 لضمان جودة التعليم 
 المواصفات الحالية بالعيادة

 غير مستوفى

 مستوفى

المساحة 

 الكلية
م 61المساحة ال تقل عن  مساحة مالئمة

2
م 45225مساحة المكتبة  

2
 

✓  

مكونات 

 العيادة

 غرفة كشف
مجهزه باألجهزه الالزمه ومالئمه 

 للغرض منها
 يوجد

✓  

 وجود غرفة مجهزه غرفة طوارئ

تم نقل العيادة إلي الدور 

االرضي لتتوافق مع 

 .المواصفات القياسية

 ✓ 

 مساحه مالئمه غرفة انتظار

تم نقل العيادة إلي الدور 

االرضي لتتوافق مع 

 .المواصفات القياسية

 ✓ 

حمام به تجهيزات لذوي 

 اإلحتياجات الخاصة
 وجود مقابض مثبته فى الحائط 

تم نقل العيادة إلي الدور 

االرضي لتتوافق مع 

 .المواصفات القياسية

 ✓ 

 التجهيزات

ائية وجود تجهيزات إنش

لذوي اإلحتياجات 

 .الخاصة

/ وجود منحدرات للصعود والهبوط

 111 – 65وجود  سور ارتفاعه من 

 سم

 

تم نقل العيادة إلي الدور 

االرضي لتتوافق مع 

 .المواصفات القياسية

 ✓ 

  ✓ يوجد  سرير للكشف

صيدلية بها متطلبات 

 .اإلسعافات األولية
 يوجد 

✓  

  ✓ يوجد  سيارة إسعاف

من األ

 والسالمة

/ متطلبات مقاومة 

 .الوقاية من الحريق

معدات إنذار صوتية / طفايات حريق 

وجود شبكة خراطيم / و ضوئيه 

 مطاطية قريبة من العيادة

ال يوجد اال معدات إنذار 

 صوتية و ضوئيه 

✓  

مالءمة األبواب 

 .والمخارج

تتكون من جزأين متحركين يفتحان 

 للخارج
 تتكون من جزء واحد

✓  

عالمات إرشادية تحدد 

 اإلتجاه لمخرج الطوارئ
 البد من وجودها

تم نقل العيادة إلي الدور 

االرضي لتتوافق مع 

 .المواصفات القياسية

 ✓ 

 العاملون
  ✓ يوجد  .األطباء

  ✓ يوجد  .الممرضون

 

 .تم نقل العيادة إلي الدور االرضي لتتوافق مع المواصفات القياسية* 

 

 

 



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

263 
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 دورات املياه( : 5)نموذج 

 طالب و طالبة 2831مرحاض لخدمة  48عدد  يتوفر بالكلية. 

 وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخرى للطالبات. 

  نقيةالمياه لل توافر مصدر. 

 سالمة شبكة الصرف الصحي. 

  عامل أو عاملة لكل دورة مياهتوافر. 
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 * دورات المياه

 المؤشرات مجاالت التقييم
المواصفات الخاصة بالهيئة 

 القومية لضمان جودة التعليم 
 المواصفات الحالية بالدورات

غير  مستوفى

 مستوفى

 االتاحة

 طالب او طالبة 41مقعد لكل  كفاية دورات المياه

دمة مرحاض لخ 46لدينا عدد 

طالب و طالبة كما يوجد  2631

دورة مياه مستخدمة كمخزن و 

 أخرى لخدمة رجال االمن

✓  

وجود دورات مياه 

خاصة بالطلبة 

 وأخرى للطالبات

  
✓  

المواصفات 

االنشائية 

 والتجهيزات

 مالئمة التهوية
الى  11مساحة الشبابيك تمثل 

 من مساحة االرضيات%  15
 جيدة

✓  

  ✓ سهلة الفتح  يكسهولة فتح الشباب

  ✓   توافر المرايا

  ✓   كفاية اإلضاءة

توافر أحواض لغسيل 

 األيدي
  

✓  

  ✓ جيد من بالط غير املس  االرضيات

  ✓   توافر مصدر مياه نقية

سالمة شبكة الصرف 

 الصحي
  

✓  

 النفايات
وجود وسائل للتخلص من 

 النفايات بشكل صحي

لص من يوجد صندوق أمان للتخ

 .النفايات بشكل صحي

✓  

  المساحة
م 2,2المساحة ال تقل عن 

2 

 لكل مستخدم
 جيدة

✓  

التجهيزات 

الخاصة بذوي 

االحتياجات 

 الخاصة

وجود دورات مياه -1

 خاصة 

 مالءمة االبواب-2

وجود مساحة داخل -3

و خارج الحمام 

لمساعدة المعاق على 

 الحركة

ادوات / مرحاض افرنجي

األبواب مالءمة / تحكم 

 عالمات إرشادية. / والمخارج

 ال يوجد

 ✓ 

  العمالة 
توافر عامل أو عاملة لكل 

 دورة مياه
 عدد العمال ال يحقق هذه النسبة

 ✓ 

  ✓ نظيفة  النظافة االمن والسالمة

 
متطلبات الوقاية من 

 الحريق

معدات إنذار / طفايات حريق 

وجود / صوتية و ضوئيه 

ة شبكة خراطيم مطاطية قريب

 من دورات المياه

 ال توجد طفايات وال معدات انذار

✓  

 

 تم عمل مقايسة للصيانة و جارى طرح المناقصة* 
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 نماذج استرشادية للتقييم الكمي

 *(التسهيالت المادية بالمؤسسة)

التعليم العالى الصادر عن الهيئة  بدليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات( 8)مأخوذة من ملحق )

 (2111اإلصدار الثاني أغسطس  -القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

 

 قاعات المحاضرات (: 1)نموذج  .1
 المعامل (: 2)نموذج  .2
 المكتبـــــة(: 3)نموذج  .3
 الوحدة العالجية(: 4)نموذج  .4
 دورات المياه(: 5)نموذج  .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يالحظ أنه قد ال تنطبق بعض مجاالت التقييم الواردة فى هذه النماذج على بعض المؤسسات؛  *
 .وفى هذه الحالة يقوم المراجع باستبعاد هذه المجاالت عند التقويم
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  قاعات المحاضرات( 1)نموذج 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

  ✓ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 السعةالمساحة األرضية و 

  ✓  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  ✓ . توافر نوافذ كافية 3

  ✓ .سهولة استخدام النوافذ 4

  ✓ 3علي االقل ( باب)يوجد عدد مخرجان   5

  ✓ د عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئوجو  6

 
 
 

 التجهيزات

  ✓ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  ✓  .4توافر التهوية الجيدة  8

  ✓ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  ✓ .توافر مقعد لكل طالب 11

  ✓ . توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11

  ✓ .ة مزودة بسبورةالقاع 12

  ✓ . القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13

  ✓ .القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14

 ✓  .وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15

 ✓  (.مولد كهربي)وجود مصدردائم للكهرباء  16

زات  ذوي تجهي
 االحتياجات الخاصة

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

تخصــأ أمــاكن جلــوس المعــاق علــي أطــرال الممــرات والصــفول وعلــي األمــاكن  18
 .المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ

✓  

  ✓  6لقرب من القاعةوجود تجهيزات ضد الحرائق با 19 األمن والسالمـة

  ✓ .نظافة القاعة 21

 العمالة

 

  ✓ . وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات 21

  ✓ .وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  .طالب/  2م 1,5 - 1.2: المساحة األرضية. 1
 .ةمن مجموع طالب الكلي%  41 -35تستوعب من : إجمالي مساحات قاعات المحاضرات. 2
 .تفتحان للخارج -متحركتين  قطعتينتتكون من : مواصفات األبواب. 3
 (.م ه24 – 21): درجة الحرارة المناسبة. 4



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

271 
 

  (.من المساحة األرضية% 15 -11مساحة النوافذ : )توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة. 5
خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / مصدر للمياة  /جرادل رمال/ مطافئ / مسئول اإلخالء /خطة إخالء: متطلبات األمن والسالمة. 6
 (.جهاز إنذار ضد الحريق/ 

 المعامل(: 2)نموذج 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 ✓ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
 

 ✓ .2ل طالب المساحة المخصصة لك 2
 

 أجهزة ومعدات ومواد

تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3
 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية

07% 07% 

 ✓  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4
 

 التجهيزات اإلنشائية

 ✓ .لصحيكفاءة عمل شبكة الصرل ا 5
 

 ✓ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
 

 ✓ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
 

 ✓ 4التأثيث  8
 

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 %07 %07  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  ✓ .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

  ✓ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  ✓  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  ✓ نظافة المعامل 13

  ✓ (بيالط).8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

في المرحلة  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: ضية المخصصة للطالبالمساحة األر  .2
الحاسب اآللي أو معمل اللغات في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5/ الجامعية األولي بالكليات النظرية 

في معمل المعدات والمحركات  2م6/ لمتعددة تكنولوجيا التعليم والوسائط افي معمل  2م 1/ علم النفسأواإلحصاء أو 
 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ الثقيلة 

طالبا فى باقي  25جهاز لكل , ( تخصأ الحاسوب وفروعه)طالب  4جهاز حاسب لكل : أجهزة الحاسب اآللي .3
 .جهازا لمعمل اللغات 21المؤسسات , 

 . سبورة/ أرفل / دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ ضرمنضدة المحا/ كراسي للطالب / بنشات: التأثيث .4

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8
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 المكتبـــــة(: 0)نموذج 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوٍل  مستوفى 

المساحة والطاقة 
 االستعابية

 ✓ .1سعة المكتبة لعدد الطالب  1
 

 ✓  2المساحة المخصصة للمستفيد  2
 

 
 التجهيزات

 

 ✓ .توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين 3
 

 ✓ .وجود أرفل وخزانات للكتب والدوريات والرسائل 4
 

 ✓  3. عدد أجهزة الحاسب الشخصى 5
 

  .4عدد شاشات الفهرسة 6
✓ 

 ✓ .5عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل  7
 

 
 

 األمن والسالمـة

 ✓ .6 الوقاية من الحريق/ متطلبات مقاومة 8
 

 ✓ .7مالءمة األبواب والمخارج  9
 

 ✓ .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  11
 

 ✓ .رئ بالممرات والمخارج توافر شبكة إنارة للطوا 11
 

 ✓ .الستائر معاملة بمواد ضـد االشتعال 12
 

 االوعية المكتبية
الكتب والمراجع )

 (والدوريات

 ✓ .8مرجع / عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب 13
 

 ✓ .9عدد المراجع لكل تخصأ  14
 

 ✓ .9ة المتخصصة عدد الدوريات العلمي 15
 

 
 خدمات اضافية 

 ✓ .خدمة البحث الورقي واإللكتروني 16
 

 ✓ . وفقًا للفهرسة الفعالة. ترتيب المراجع والدوريات 17
 

 ✓ .االتصال بشبكة اإلنترنت 18
 

 ✓ . الفهرسة اإللكترونية 19
 

 
 

 العمالة 

 ✓ .ير مكتبةمد 21
 

 ✓ .11مساعدون  فنيون  21
 

 ✓ .11إداريون  22
 

 ✓ .11عمال خدمات فنية  23
 

11عمال نظافة  24
 ✓ 
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 *الثقة واالعتمادية 

 ✓ .وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد  25
 

 ✓ .أدية الخدمة اإلعالم بوقت ت 26
 

 ✓ .تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة  27
 

 ✓ .تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة 28 *االستجابة
 

 ✓ .الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين 29
 

 

 

 راتالمؤش م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستولٍ  مستوفى

خدمات ذوي االحتياجات 
 الخاصة

 ذوو اإلعاقة البصرية

 ========  ". جون"أو طريقة " برايل"توافر الكتب المكتوبة بطريقة  31

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

 ======== 

 :ذوو اإلعاقة السمعية

والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر . توافر الوسائل المرئية 32
أو البرامج المترجمة بلغة . وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية

 .اإلشارة

 ======== 

 :ذوو اإلعاقة الحركية

 ========  .توافر األثاث الالزم 33

 ========  .توافر تجهيزات خاصة 34

 ========  .لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بين أدوار المكتبةتوافر مصاعد  35

فاعلية المكتبة في العملية 
 التعليمية والبحثية

  %177مستوفى  .وجود سجالت للزائرين 36

  %177مستوفى  . التعليمية والبحثية: استخدام المكتبة في العملية 37

  %177مستوفى  *.منه وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظرول المستقيدين 38

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

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

 .طالباً  21ال تقل عن جهاز لكل  :أجهزة الحاسب اآللي .3

 .طالباً  51ال تقل عن شاشة لكل  :هرسة شاشات الف .1

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

وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق / معدات إنذار صوتية وضوئية / حريق  مطافئ: وقاية من الحريق/ متطلبات مقاومة  .5
 .مخارج الطوارئ بجميع األدوار/ 

 .مكونة من جزأين متحركيناألبواب / يجب أن تفتح  األبواب للخارج: واب والمخارجمالءمة األب .2

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

 .ال يقل عن نسختين: عدد النسخ من كل كتاب .1
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ال يقــل عــن  خمــس دوريــات مختلفــة فــي كــل وعــدد  / مرجعــًا لكــل تخصــأ 51ال يقــل عــدد المراجــع عــن  :عــدد المراجــع والــدوريات .1
 .تخصأ

لة لدورات عما/ عامل غير فني لكل قاعتين/ فني تصوير  2/ مشرل لكل قاعة / طالب  311مساعد فني لكل : العمالة  .81
 .المياه

( أعضاء هيئة التدريس/ طالب الدراسات العليا/ طالب مرحلة البكالوريوس)يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من  .88
 .وتحدد النسبة من واقع السجالت 

 .يتم قياسها من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

275 
 

 يةالوحدة العالج(: 4)نموذج 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستولٍ  مستولٍ 

  ✓  1مساحة مالئمة 1 المساحة الكلية 

 
 

 مكونات العيادة  

  ✓ . غرفة كشل 2

 ✓  .غرفة طوارئ 3

  ✓ .غرفة انتظار 4

  ✓ . حمام به تجهيزات لذوي االحتياجات الخاصة 5

 
 

 التجهيزات

  ✓ .سرير للكشل 6

  ✓ . صيدلية بها متطلبات اإلسعافات األولية 7

 ✓   2.وجود تجهيزات إنشائية لذوي االحتياجات الخاصة 8

  ✓ 3.سيارة إسعال 9

 
 األمن والسالمـة

  ✓ .4 الوقاية من الحريق/ متطلبات مقاومة 11

  ✓ .5مالءمة األبواب والمخارج  11

  ✓ .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ 12

6األطباء 13 العاملون
 ✓  

7الممرضون  14
 ✓  

  2م 61ال تقل عن : المساحة  .1
 .سم 111 -85وجود  سور ارتفاعه من / ت للصعود والهبوط وجود منحدرا: متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة .2

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

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

 .تتكون من جزأين متحركين يفتحان للخارج: بواب والمخارجاأل .5

 .طالب 3111طبيب أو طبيبة لكل : األطباء .6
 .  ممرض أو ممرضة لكل عيادة طبية: الممرضات .5

 

لدور األرضي لتسهيل تقديم الخدمه الصحيه و إستيفاء لتقرير لجنه المراجعه تم نقل العيادة إلي ا :تصحيحيإجراء 
 ة التعليم و اإلعتماديئه القوميه لضمان جودالخارجيه باله
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 دورات المياه  (: 5)نموذج 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 مستويات التقدير

غير  مستوٍل 
 مستوٍل 

 
 اإلتاحة 

  ✓ .1المياه  كفاية دورات 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 للتخلأ من النفايات بشكل صحي 9

  ✓ .توافر مصدر مياه نقية 11 

  ✓ .  سالمة شبكة الصرل الصحي 11 

4كل مستخدم مساحة مالءمة ل 12 المساحة 
 ✓  

التجهيزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

  ✓ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6. مالءمة األبواب 14
 ✓ ===== 

  ✓ . وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة 15

  ✓ ورة مياهتوافر عامل أو عاملة لكل د 16 العمالة 

  ✓ النظافة   17 األمن والسالمة

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

 . طالبًا أو طالبة 41لكل ( مرحاض)مقعد : عدد دورات المياه .1

 .من مساحة األرضيات% 15 -11مساحة الشبابيك تمثل : التهوية .2

 .حوض مقابل كل مرحاض: أحواض األيدي .3

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

وأدوات التحكم مثبتة علي . األحواض/ مرحاض إفرنجي: دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة .5
ة المستخدم على لمساند( سم 111 -85)يوجد سور / سم  137إلي  76وال يقل ارتفاعها عن . الحائط

لى المرحاض  .الحركة من وا 
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 .سم 91ال يقل عرض الباب عن / أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج : األبواب .6
 .وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه/ معدات إنذار صوتية وضوئية / مطافئ حريق  .5
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 النوعى لمخرجات العملية التعليميةج استرشادية للتقييم نماذ

بدليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالى الصادر عن الهيئة ( 2)مأخوذة من ملحق ) 

 (2111اإلصدار الثاني أغسطس  -القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

 

 قائمة مراجعة أعمال الكنترول(: 8)نموذج  .1
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الكنترول أعمال مراجعة قائمة(: 8) موذجن  

مجاالت 
 المؤشرات م التقييم

 مستويات التقدير
 غير مستولٍ  إلى حد ما مستولٍ  

التجهيزات 
واألمن 
 والسالمة

     .1. وجود الكنترول فى مكان امن 1
     .2 وقاية من الحريق/ مجهز بمتطلبات مكافحة 2
     . 3مالءمة اإلضاءة والتهوية  3

     . 4قرار تشكيل الكنترول 5 إدارة الكنترول
     . 5التخلأ من أوراق االمتحانات/ آليات االحتفاظ 6

     7جودة ورقة األسئلة  7 ورقة األسئلة
     تنوع مجاالت األسئلة من حيث المستويات المختلفة للمعرفة  8
     8تغطية ورقة األسئلة لمخرجات التعلم المستهدفة 9

ورقة 
اإلجابة 
 والنتائج  

     9وجود إجابة نموذجية لكل امتحان  11
     النتيجة تتفق مع منحني التوزيع التكراري 11
     11اتجاهات النتيجة اإلجمالية للمقرر مقارنة بالسنوات الثالث الماضية 12
    11رصد الدرجات في أوراق االمتحان دقة تصحيح و  13
 

/  محكمـــــة أبــــواب/  الشــــبابيك علــــي حديـــــدي ســــياج وجــــود: مثــــل. األوراق ســــرقة مـــــن الكنتــــرول يحمــــي نظــــام وجــــود .1
 .الصاج من دواليب

 . وضوئية. صوتية: معدات إنذار/ مطافئ حريق  .2

 .من مساحة األرضية% 15 – 11مساحة الشبابيك من  .3

وجـــود ضـــمانات لعـــدم تعـــارض المصـــالح / عـــدم مشـــاركة غيـــر أعضـــاء هيئـــة التـــدريس/ تشـــكيل الكنتـــرولوجـــود قـــرار ب .4
 .ألعضاء الكنترول

 .يمكن الرجوع إلي القوانين الحاكمة ودقة تطبيقها .5

 .من حجم األوراق% 15 -11تمثل  .6

 . الطباعة واإلخراج/ ن المحدد تتناسب األسئلة مع الزم/ محدد بها الدرجات الخاصة بكل سؤال / وضوح األسئلة  .5

 . يمكن الرجوع إلي توصيل المقرر .6

 .وتوزيع الدرجات على عناصر اإلجابة.  يحدد اإلطار العام لإلجابة: نموذج اإلجابة .9

 .يمكن الرجوع لإلحصاءات العامة للسنوات السابقة والمقارنة  .11

استيفاء / التوقيع والتفقيط / التأكد من صحة رصد الدرجات / يح الرجوع إلي نموذج اإلجابة للتأكد من عدالة التصح  .11
 (.  المستويات الدراسية/ الفرق)توافر اإلحصاءات اإلجمالية لنتائج المقررات / عمليات المراجعة 
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 املوارد البشرية:  ثانيا
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 طالب مرحلة البكالوريوس(  0

 :المقيدين بالكلية مرحلة البكالوريوسإجمالى عدد طالب  (أ    

 عدد الطالب الفرقة العام الجامعى

2185/2182 

 919 األولى
 696 الثانية

 595 الثالثة  
 619 الرابعة
 2138 اجمالى

     

 :ببرامج الكليةالمقيدين  مرحلة البكالوريوسعدد طالب  (ب

 

 الشعبة

 العام األكاديمى

2185/2182 

 رابعة ثالثة ثانية أولى

 11 19 31 42 بيوتكنولوجى

   224 315 بيولوجى

    451 فيزيائية

    111 علوم أرض

 51 33 54  جيولوجيا

 25 25 46  جيوفيزياء

 46 65 56  فيزياء حيوي طبى

 - - 195  كيمياء فيزيائية

   69  رياضة و فيزياء و فلك

 6 14   فيزياء

 5 5   فيزياء حاسب

 5 6   علوم فضاء

 159 119   كيمياء

 22 34   كيمياء وكيمياء تطبيقية

 45 39   كيمياء و كيمياء حيوية

 6 5   رياضة

 13 15   احصاء حاسب

 11 24   رياضة حاسب

 15 16   علم الحيوان

 119 96   كيمياء و علم الحيوان

 35 31   ميكرو وكيمياء حيوى

 25 14   ميكروبيولوجى

 21 24   كيمياء ونبات

 2 3   نبات

 581 212 515 181 اإلجمــــالى
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 :  عدد الطالب الوافدين (ج      

 الجنسية العدد العام الجامعى

 سودانى 1/ يمنى 1/ سورى 3 2 2185/2182

 

 :عدد الخريجين (د      

 العدد دور 

 223 مايو

 28 سبتمبر

 221 إلاجمالى
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 طالب مرحلة الدراسات العليا(  6
 

 :بالكلية المقيدين طالب الدراسات العلياعدد  (أ   

 الدرجة العلمية العام الجامعى
 اجمالي عدد الطالب

 طالبة طالب 

2185/2182 

 619 319 291 ماجيستير

 115 66 41 دكتوراة

 165 133 34 دبلوم

 113 281 152 اجمالى

   

   :المقيدين بأقسام الكلية حلة الدراسات العلياطالب مرعدد  (ب

 

 القسم العلمى

 العام األكاديمى

2116/2115 

 دبلوم دكتوراة ماجيستير

 165 14 51 الكيمياء

-  3 15 النبات

-  6 16 الفيزياء

-  1 5 علم الحيوان

-  1 21 الجيولوجيا

-  1 19 الرياضيات

 852 21 811 إجمالى

 

 :الوافدينعدد الطالب ( ج

 الجنسية العدد العام الجامعى

2185/2182 2 
 عراقى 5

 كويتى 2
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 أعضاء هيئة التدريس و الهيئة املعاونة( 1
 

 

 (83/88/2182 لقوة بأكملهاا) 2116/2115بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى العام الجامعى  (أ

 

 

 القسم

 

 السادة أعضاء هيئة التدريس

 

 الهيئة المعاونة

 اإلجمالــى معيد مساعد. م اإلجمالــى مدرس متفرغ مدرس متفرغ. م.أ مساعد.أ أستاذ متفرغ أستاذ

 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

 1 82 3 6 6 9 32 12 1 1 15 15 2 1 6 9 6 11 4 6 الكيمياء

 81 2 4 2 15 5 82 18 3 3 4 14 2 1 1 6 2 11 1 5 الفيزياء

 81 1 6 2 4 6 23 11 2 1 16 16 1 9 1 6 2 6 1 5 الرياضيات 

 81 3 6 1 6 2 28 83 1 1 11 4 1 1 6 3 2 2 3 4 علم الحيوان

 1 5 3 3 6 3 21 81 1 1 12 1 1 1 6 1 3 5 3 4 النبات

 1 81 3 6 1 4 2 81 1 1 2 6 1 1 1 3 1 6 1 3 الجيولوجيا

 52 11 22 21 31 21 883 851 2 1 51 25 2 88 85 38 82 11 81 22 اإلجمالى
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 (83/88/2182على رأس العمل ) 2116/2115بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى العام الجامعى  (ب

 

 

 القسم

 

 السادة أعضاء هيئة التدريس

 

 الهيئة المعاونة

 اإلجمالــى معيد مساعد. م اإلجمالــى مدرس متفرغ مدرس متفرغ. م.أ مساعد.أ أستاذ متفرغ أستاذ

 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

 2 82 3 5 4 5 22 31 1 1 11 13 1 2 4 5 6 9 4 5 الكيمياء

 88 5 4 2 5 4 88 22 3 3 3 5 2 1 1 4 2 11 1 4 الفيزياء

 81 2 6 2 4 3 81 25 2 1 13 5 1 9 1 3 2 6 1 1 الرياضيات 

 81 3 5 1 3 2 85 1 1 1 6 3 1 1 4 2 2 2 2 2 علم الحيوان

 1 1 2 3 6 1 82 1 1 1 11 1 1 1 2 1 3 5 2 3 النبات

 2 1 4 5 1 4 2 82 1 1 2 6 1 1 1 1 1 6 1 1 الجيولوجيا

 11 31 22 81 21 28 18 821 2 1 15 32 1 82 88 82 82 31 1 85 اإلجمالى
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 : ببعثات خارجية وداخلية ومنح دراسيةأعضاء هيئة التدريس القائمين  بيان بأعداد( ج

 

 الحالة
 

 العام األكاديمى

 أجازة دراسية بعثة مرافقة زوج إعارة

 ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ

2185/2182 11 16 4 24 3 1 9 1 

 

 

 

  :نسب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للطالبيوضح يان ب( د
 

 النسبة البيان العام الجامعى

2116/2115 
 11:1 نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب

 24:1 نسبة الهيئة المعاونة للطالب

 

 

 

 :يتضح أنفإنه و بناءا على ما سبق 

 تبلغ نسبة و  2711/ 2717 الجامعى العام اللخ 114 والهيئة املعاونة 282 عضاء هيئة التدريسأعدد  

بالنسبة للهيئة و ،  (1:17) حوالى لي أعداد الطالب في مرحلة البكالوريوسإالكلية بعضاء هيئة التدريس أ

كافية إلي حد ما إال أن الكلية تقوم بانتداب بعض أعضاء هيئة التدريس  نسب وهي  ،(1:24)فهى  املعاونة

  .في التخصصات غير املتوفرة بالكلية الخارجيين لتغطية العجز 

 (.1:3)لي نسبة الطالب هي إعضاء هيئة التدريس أوفي مرحلة الدراسات العليا كانت نسبة 

سادة أعضاء هيئة التدريس ال يساهم و، ساتذة املتفرغيين إلي ثلث أعضاء هيئة التدريسألا  تصل نسبهو 

شراف علي طالب الدراسات العليا تدريس وإلا في التغطية النقص في بعض التخصصات في املتفرغين 

 .وبعض الفرق في مرحلة البكالوريوس 
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 الجهاز إلادارى ( 1
 

 : بيان بأعداد العاملين فى ألاقسام إلادارية( أ

 القسم
 الحالة

 إلاجمالى
 املجموع مؤقت منتدب مثبت

      قسم الشئون الادارية

 5 2- -  2 شئون أعضاء هيئة التدريس -
 3 2-  1 ألارشيف+ شئون العاملين  -

 7 7 - - 7 قسم الاستحقاقات

 11 8 1 -        1 قسم الشئون املالية

 3- -         3 وحدات ذات طابع خاص -

 5 5 - - 5 قسم املخازن 

 2 1 -   - 1 قسم املخزون السلعى و

 1- -         1 قسم الصيانة 

 2 2 - - 2 قسم العالقات الثقافية

 17 8 2 - 7 قسم شئون الطالب 

 (اجازة 1)  2- -  3 و الخريجين

 4 (اجازة 1)  3 - - 4 قسم رعاية الشباب

 1 1 - - 1 مركز الخدمات العلمية

 7 7 1 - 5 قسم الدراسات العليا

 5 5 - - 5 قسم املكتبة

 2 2 - - 2 عميد الكلية/ د.سكرتارية أ

 1 (اجازة 1) 1 - - 2 مجلس الكلية

 3 3 - - 3 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب/ د.سكرتارية أ

 2 2 - - 2 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث/ د.سكرتارية أ

 1 1 - - 1 وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع و تنمية البيئة/ د.سكرتارية أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية العلوم

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

  

291 
 

 :يينعداد أمناء املعامل الفنأبيان ب( ب

 املعمل
 الحالة

 إلاجمالى
 املجموع مؤقت منتدب مثبت

 15     معامل قسم الكيمياء

 (اجازة 1) 3- -  4 اخصائيين معمل -

 1) 17- -  11 فنيين معمل -

معامل قسم علم الحيوان و  (اجازة

 الحشرات

    4 

 - --  - اخصائيين معمل -

 4 - - 4 فنيين معمل -

 17     الفيزياءمعامل قسم 

 (اجازة 1) 3 - - 4 اخصائيين معمل -

 7 - - 7 فنيين معمل -

 9     معامل قسم النبات وامليكروبيولوجى

 5 - - 5 اخصائيين معمل -

 فنيين معمل -

 

 

 (اجازة 1)3 - - 4

 5     معامل قسم الجيولوجيا

 (اجازة 1)1 - - 2 اخصائيين معمل -

 (اجازة 1)2 - - 3 فنيين معمل -

 2     مركز الرصد الفضائى

 2 - - 2 اخصائى -

     معمل الرياضيات
2 

 2 - - 2 فنيين -

 

 

 

 :عداد السكرتارية باألقسام العلميةأبيان ب( ت

 القسم العلمى
 الحالة

 إلاجمالى
 املجموع مؤقت منتدب مثبت

 قسم الكيمياء

 

2 

 

 -

 

 -

 

2 2 

 تقسم علم الحيوان و الحشرا

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 قسم الفيزياء

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 قسم النبات

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 قسم الجيولوجيا

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 قسم الرياضيات

 

1 - - 1 1 
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 :عداد السكرتارية بالوحداتأبيان ب( ث

 العاملين  بالوحدة

 الحالة
 إلاجمالى

 املجموع مؤقت منتدب مثبت

 2 2 - - 2 وحدة ضمان الجودة

 1 1 - - 1 وحدة القياس و التقويم

 1 1 - - 1 وحدة الصيانة

 

 :العاملين حسب الحالةبيان بأعداد ( ج

 النسبة املئوية العدد العاملين بالجهاز إلاداري 

%95 139 دائم  

%5 7 مؤقت  

%011 019  إجمالي  

 

 :عداد العمالأبيان ب( ح

 العاملين  بالوحدة

 الحالة
 جمالىإلا 

 املجموع مؤقت دبمنت مثبت

 2 2 --  2 العمال الحرفيين

 24 24 --  24 خدمات معاونة

 1 1 --  1 مندوب بريد

 

 

 

 :و بناءا على ما سبق فإنه يتضح أن

 21، و عدد علي رأس العمل يقومون باملهام املطلوبة( فنيين -إداريين)فردا  145إداري يضم   الكلية لديها جهاز

 .فرد من الخدمات املعاونة

لتوفير إحتياجات الكليه من الجهاز إلاداري الجامعة الجهاز املركزي للتنظيم و إلاداره من خالل و تمت مخاطبة 

   (عمالال/الفنين/وظفينامل)
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ا
 خطة التحسين:  ثالثا
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 6102/6102للنقاط غير املستوفاة للعام الجامعى رحة تحسين املقتخطة ال

 المكان األهداف تحسين إلى تحتاج التى النقاط التنفيذ أنشطة التنفيذ عن المسئول التمويل التمويل مصدر التوقيت

2116/2119 

 للخطة اإلستثمارية الخطة

 للجامعة اإلستراتيجية

 الطواريء ألبواب للدفاعات شراء إجراءات اتخاذ المشتريات قسم ج 112111

 
  واألبواب النوافذ بمساعدات مزودة غير الطوارىء بوابأ .8

ت
عـا

قـا
 

س
الـتـدريــــ

 

 و األزمات إدارة  وحدة ج5111 2115/2116

 الكوارث

 الكلية مباني لجميع هندسية رسومات توجد -

 . والمداخل الطواريء مخارج توضح

 

 التجهيزات والمخارج للمداخل خرائط وافرت عدم .2

 القاعات داخل وتعليقها الرسومات هذه طباعة جاري   

 .االدارية والمكاتب

 الكلية إحتياجات ضمن كهربائي مولد شراء إدارج الصيانة وحدة ج 21112111 2116-2121

 .االستثمارية الخطة من

 

 للكهرباء دائم مصدر توافر عدم  .3

 ذوى تجهيزات المعاق جلوس أماكن توافر عدم .1 . للجلوس أماكن لتوفير الهندسية االدارة مخاطبة الصيانة وحدة ج 512111 2116-2121

 الخاصة االحتياجات

 للخطة اإلستثمارية الخطة 2116-2121

 للجامعة اإلستراتيجية

31×212111 

 =6112111 ج

 .الطالب بمعامل جيدة وتهوية شفاطات يوجد - المشتريات قسم

 
 الصيف فصل أثناء المعامل فى الحرارة درجة .2

C 31) من تتراوح حيث ئمةمال غير
O

 –38 C
O

) 
  اإلنشائية التجهيزات

ل
المعــامـــ

 
البيــة

طــ
ال

 

 من الكلية إحتياجات ضمن مكيفات شراء إدارج -  

 .االستثمارية الخطة

--  الدولة موازنة 2116/2119   عدد لتوفير بالجامعة واالدارة التنظيم إدارة مخاطبة الكلية أمين/  الكلية عميد

 .المعاونة باالعمال للقيام العمالة من
 الكافية العمالة توافر عدم .5

 للخطة اإلستثمارية الخطة 2116/2119

 للجامعة اإلستراتيجية

 الصيانة وحدة - ج 312111

 العلمى الحساب مركز -

 االتصال لتقوية السلكية اتصال نقاط شراء إدارج

 من الكلية إحتياجات ضمن المعلوماتية بالشبكة

 .االستثمارية الخطة

 

 السلكية اتصال نقاط 6 عدد بالكلية يوجد .2

 هذا الكلية ارجاء جميع تغطي(Wifi) باالنترنت

 كل في سلكية انترنت نقاط الي باالضافة

 بشكل لكن ,وبالكلية االدارية والمكاتب الحجرات

 بعض الحتياج نظر اعادة الى تحتاج كافي غير

 ( .switch) لــ المعامل

 معامل تتجهيزا

 التعليم تكنولوجيا

  المتعددة والوسائط

 للخطة اإلستثمارية الخطة 2116/2119

 للجامعة اإلستراتيجية

21×212111 

 =411.111 ج

 ضمن االبحاث لمعامل مكيفات شراء إدارج المشتريات قسم

 .االستثمارية الخطة نم الكلية إحتياجات

 

 اإلنشائية التجهيزات .األبحاث بمعامل الجيدة التهوية توافر عدم .1

ل
معامــ

ث 
حــا

ألب
ا

 

 توفير إمكانية لدراسة الهندسية االدارة مخاطبة وحدة الصيانة -- -- --

.معمل لكل إضافي مخرج  
 السالمة و االمن  مختبر لكل مخرجين توافر عدم .1
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 المكان األهداف تحسين إلى تحتاج التى النقاط التنفيذ أنشطة التنفيذ عن المسئول التمويل التمويل مصدر التوقيت

 للخطة اإلستثمارية الخطة 2116/2119

 للجامعة اإلستراتيجية

 إحتياجات ضمن فهرسة شاشات شراء إدارج - المشتريات قسم ج1112111

 .االستثمارية الخطة من الكلية
المكـــتبة تالتجهيزا بالمكتبة الفهرسة شاشات توجد ال .81

 

 التصوير ماكينات عدد زيادة .88 .التالف إصالح/  التصوير ماكينات عدد زيادة - الصيانة وحدة ج2112111

 للخطة اإلستثمارية الخطة 2116/2119

 للجامعة اإلستراتيجية

 و األزمات إدارة وحدة 112111

 الكوارث

 ضمن الحريق ضد معاملة ستائر شراء إدارج

 .االستثمارية الخطة من الكلية إحتياجات
 السالمة و الألمن الحريق ضد معاملة ستائر توجد ال .82

 للخطة اإلستثمارية الخطة 2115/2116

 للجامعة اإلستراتيجية

 للشئون العامة اإلدارة ج512111

 الصينة وحدة/ الهندسية

 مع للتوافق االرضي الدور إلي العيادة نقل تم

 .القياسية مواصفات

 

 

 

 

 

العيــــادة العيادة مكونات لإلنتظار/ للطوارئ نفصلةم غرفة توجد ال .83
 

 الخاصة اإلحتياجات لذوي تجهيزات به حمام .81  

 اإلحتياجات لذوي إنشائية تجهيزات وجود .82   

 لمخرج اإلتجاه تحدد إرشادية عالمات .85    .الخاصة

 للخطة اإلستثمارية الخطة 2115/2116 الطوارئ

 للجامعة اإلستراتيجية

 خاصة تجهيزات لتوفير الهندسية االدارة مخاطبة الصيانة وحدة ج1112111

 مالءمة عدم/ اصةخ مياه دورات توجد ال .82 .الخاصة االحتياجات لذوي

 خارج و داخل مساحة وجود عدم/ االبواب

 .الحركة على المعاق لمساعدة الحمام

 ذوى تجهيزات

 الخاصة االحتياجات

ت
ورا

د
المياه 
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