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 رؤية الكلية:

 
 

 
 الكلية: رسالة

 
 

 

 مقدمــــــةاوالً: 
  كلية الصيدلة داخل الحرم الجامعي لجامعة بدر بالقاهرة و المقامة علي مساحة كبيرة و تقدر بحوالي تقع

وتتكون الكلية من مبني مكون من اربعة طوابق بمساحة مسطح )( للطابق  .)2م 18900فدان ) 54

ب موزعة طال 54معمل يسع كل منها  45يضم مبني كلية الصيدلة و التصنيع الدوائي  عدد الواحد ، 

علي أقسام الكلية المختلفة وهى معامل مجهزة باألجهزة العلمية بما يخدم الدراسة العملية في 

طالب و  444قاعات دراسية يصل كالً منها  5التخصصات العلمية المختلفة بالكلية و يضم ايضا 

تين لكلية طالب مخصص 444طالب باألضافة الي قاعتين دراسيتين  تسع كالً منها  04قاعتين سعة 

 .الصيدلة بمبني كلية أدارة االعمال المجاور لمبني كلية الصيدلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً لالرتقاء بصحة االنسان من خالل استخدام االبتكارات فى مجال التعليم  ً ودوليا ً واقليميا الريادة محليا
 .والبحوث العلمية والممارسات التطبيقية

توفير أفضل الممارسات في مجال التعليم والتعلم والتدريب وإستمرارية خلق فرص للطالب والخريجين 
بإبتكار ونشر وتطبيق المعرفة الحديثة المرتكزة على البحوث والتطبيقات في العلوم الصيدلية واإلكلينيكية 

 .واإلجتماعية للنهوض بالصحة
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 ً  :البيانات الوصفية لمبني كلية الصيدلة: ثانيا
القاعات الدراسية:أ.   

المساحة  التجهيزات
المتاحة لكل 

 طالب

السعة 
 القصوي

المساحة 
 التقريبية

 م القاعة الدور

سماعات(-)ميكروفونوسائل سمعية  -  

داتاشو/جهاز كمبيوتر/سبورة بيضاء -  

تكييف مركزي/وسائل اضاءة -  

طالب 444 4.02 م2  4 244 الثاني 402.2م2 

سماعات(-وسائل سمعية )ميكروفون -  

داتاشو/جهاز كمبيوتر/سبورة بيضاء -  

تكييف مركزي/وسائل اضاءة -  

طالب 444 4.04 م2  
 2 242 الثاني 404.5م2

سماعات(-سمعية )ميكروفونوسائل  -  

داتاشو/جهاز كمبيوتر/سبورة بيضاء -  

تكييف مركزي/وسائل اضاءة -  

طالب 40 4.0 م2  
 3 242 الثاني 455.4م2

سماعات(-وسائل سمعية )ميكروفون -  

داتاشو/جهاز كمبيوتر/سبورة بيضاء -  

تكييف مركزي/وسائل اضاءة -  

طالب 444 4.02 م2  
 5 344 الثالث 402.2م2

سماعات(-وسائل سمعية )ميكروفون -  

داتاشو/جهاز كمبيوتر/سبورة بيضاء -  

تكييف مركزي/وسائل اضاءة -  

طالب 444 4.04 م2  
 4 342 الثالث 404.5م2

سماعات(-وسائل سمعية )ميكروفون -  

داتاشو/جهاز كمبيوتر/سبورة بيضاء -  

تكييف مركزي/وسائل اضاءة -  

طالب 40 4.03 م2  
 2 345 الثالث 455م2

سماعات(-وسائل سمعية )ميكروفون -  

داتاشو/جهاز كمبيوتر/سبورة بيضاء -  

تكييف مركزي/وسائل اضاءة -  

طالب 40 4.04 م2  
 5 342 الثالث 455.4م2

سماعات(-وسائل سمعية )ميكروفون -  

داتاشو/جهاز كمبيوتر/سبورة بيضاء -  

  -تكييف مركزي/وسائل اضاءة -

طالب 444 4.02 م2  
 0 (.bus) 444 االول 402.2م2

سماعات(-وسائل سمعية )ميكروفون -  

داتاشو/جهاز كمبيوتر/سبورة بيضاء -  

تكييف مركزي/وسائل اضاءة -  

طالب 444 4.04 م2  
 9 (.bus) 442 االول 404.5م2

5.3944 طالب 054   
 م2

 اجمالي المساحة المتاحة 
 اجمالي السعة االستيعابية

 

 مخرج للطوارئ 2 عدد جميع القاعاتيتوافر ل 
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:المعامل. ب  

 التجهيزات
المساحة 
المتاحة 
 لكل طالب

السعة 
 القصوي

المساحة 
 م المعمل الدور التقريبية

- Data show/ computer/white 

board/ electric flame (5)/  

electric balance (3)/ hot plate (3)/ 

water bath (1)/ refrigerator(1)/ 

conduct meter (1). 

طالب 34 5.24 م2  4 443 االول 455.5م2 

- Data show/ computer/white 

board/ electric flame (5)/  

electric balance (3)/ hot plate (1)/ 

water still (1)/ centrifuge (1)/ 

spectrometer (1). 

طالب 34 5.42 م2  
442  االول 455.3م2  2 

- Data show/ computer/white 

board/ electric flame (1)/  water 

still  (1)/ hot plate (2)/ water bath 

(2)/ spectrometer (1)/ conduct 

meter (1)/ centrifuge (1)/ ice 

maker (1)/ pH meter (1). 

طالب 34 5.24 م2  
449  االول 455.5م2  3 

- Data show/ computer/white 

board/ electric flame (6)/  hot 

plate (1)/ spectrometer (2)/ 

conduct meter (2)/ water bath 

(4)/ UV lamp (1)/ pH meter (2). 

طالب 34 5.42 م2  
 5 444 االول 455.5م2

- Data show/ computer/white 

board/ electric flame (4)/  water 

still  (1)/ hot plate (1)/ water bath 

(2)/ spectrometer (1)/ water 

pump (1)/ oven (1). 

طالب 34 5.2 م2  
 4 443 االول 455 م2

- Data show/ computer/white 

board/ electric flame (4)/  water 

bath (2)/ hot plate (1)/ water 

pump (1)/ water still (1)/ 

centrifuge (1)/ electric balance 

(1). 

طالب 34 5.42 م2  
 2 442 االول 455.4م2

سماعات(-وسائل سمعية )ميكروفون -  

داتاشو/جهاز كمبيوتر/سبورة بيضاء -  

طالب 34 5.24 م2  
 5 243 الثاني 455.5م2
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- Data show/ computer/white 

board/ water bath (1)/ electric 

balance (1). 

- Data show/ computer/white 

board/ water bath (1)/ electric 

balance (1). 

طالب 34 5.42 م2  
 0 242 الثاني 455.3م2

- Data show/ computer/white 

board/ water bath (1)/ electric 

balance (1). 

طالب 34 5.24 م2  
 9 249 الثاني 455.5م2

- Data show/ computer/white 

board/ water bath (1)/ electric 

balance (1) / chemo graph  (1). 

طالب 34 5.42 م2  44 244 الثاني 455.5م2 

- Data show/ computer/white 

board/ water bath (1)/ electric 

balance (1) / chemo graph (1). 

طالب 34 5.2 م2  44 243 الثاني 455 م2 

- Data show/ computer/ white 

board/ water bath (2)/ electric 

balance (1) / microwave (1)/ 

centrifuge (1)/ grinder (1)/ 

vortex (1)/ pH meter (1)/ 

incubator (1)/ refrigerator (2)/ 

hot plate & magnetic stirrer (1)/ 

microscopes (35)/ biological 

microscope (2). 

طالب 34 5.24 م2  42 343 الثالث 455.5م2 

- Data show/ computer/ white 

board/ shaker with water bath 

(2)/ water bath (1) / autoclave 

(2)/ incubator (1)/ oven (1)/ 

microscopes (35). 

طالب 34 5.42 م2  43 342 الثالث 455.3م2 

- Data show/ computer/ white 

board/  water bath (3) / electric 

balance (1)/ water distillatory 

(1)/ oven (1)/ microscopes (35). 

طالب 34 5.24 م2  45 349 الثالث 455.5م2 

طالب 594   .22455 
 2م

 اجمالي المساحة المتاحة 
 اجمالي السعة االستيعابية
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:المعامل البحثية. ج  

المساحة  التجهيزات
 م المعمل الدور التقريبية

- Data show/ computer/ white board/ water pump (3)/ 

rotavap (3)/ electric balance (3-digits) (1)/ microscope 

with camera ()/ spectrometer (1)/ UV lamp (1)/ 

centrifuge (1)/ hot plate with magnetic stirrer (5)/ 

sonicator (1)/ refrigerator (1)/ refrigerator -20 oC (1)/ 

melting point apparatus (1)/ Laminar flow (1).   

 الثالث 455.5م2

344 

4 

 

 

:كنترول الكلية. د  

المساحة  التجهيزات
 م المعمل الدور التقريبية

طباعة 2جهاز كمبيوتر /  4عدد  -  

دواليب 9 -  

طاولة اجتماعات كبيرة  -  

  52.2 م2
 325 الثالث

4 

 

:التدريس والهيئة المعاونةغرف أعضاء هيئة . هـ  

 م الفئة الدور السعة االستيعابية اجمالي السعة التجهيزات
-  ً مزودة بأجهزة  –مكيفة مركزيا

 طباعات. –كمبيوتر 

  

 25  الثاني والثالث 3 
222  ،225 
 ،224  ،
222  ،340 
 ،349  ،
324   ،3    ،
3   

غرف  9
اعضاء هيئة 
 تدريس

4 

-  ً مزودة بأجهزة  –مكيفة مركزيا
 طباعات. –كمبيوتر 

 

 الثاني والثالث 42 32
223  ،225 
 ،324  

غرف  3
اعضاء هيئة 
 معاونة

2 

 

:المكتبة. و  

 تقع المكتبة المركزية للجامعة بمبني االنشطة الطالبية علي مساحة 066 م2
وين اجنبية(اكتاب ومرجع )عن 3534  

كتاب اجنبي 9544  

عربية(وين اكتاب ومرجع )عن 3253  

كتاب عربي 4224  
 تحتوي المكتبة:  

دوريات عربية 50 دوريات اجنبية 9    
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كتاب الكتروني 349    

)عناوين اجنبية(كتاب ومرجع  349  

كتاب ومرجع اجنبي 524  

كتاب ومرجع )عناوين عربية( 59  

 
مكتبة كلية محتويات 

 : الصيدلة
كتاب الكتروني 54   

مقعد 425 ارفف 555  اطالع مكيفةقاعات  3   تجهيزات المكتبة: 
طباعات 3 جهاز كمبيوتر 44  مناضد 9    
باركود 4 عربات حمل كتب 3  اجهزة اسكانر 0    

 

مخازن كيمياويات وزجاجيات: -س  

لتخزين كيمياويات الخاصة باالقسام العلمية بطريقة 
مفهرسة ومزود بكافة وسائل االمن والسالمة من 

لتخزين ، التهوية جرادل رمال وطفايات حريق وجيد
 الزجاجيات الخاصة باالقسام العلمية.

  2م24يقع في    وعلي مساحة  

 مخزن كيمياويات: -1

 

العيادة الطبية: -ش  

 

 

 

المالعب والتجهيزات الداعمة: -ص  

:التالية تشترك الكلية مع باقي كليات الجامعة في التجهيزات الداعمة -  

  االنشطة الثقافية:تجهيزات 
 الروماني الستضافة النداوت واالمسيات الشعرية والمسابقات الثقافية.المسرح  -4

 قاعات دراسية لمسابقات دوري المعلومات. -2

 مكتب أنشطة الشعر ، القصة ، اعداد المجالت ، كتابة المقاالت. -3
  الفنيةاالنشطة تجهيزات: 
 قاعة التدريبات الموسيقية والمسرحية. -4

 المسرحية.مسرح الجامعة القامة العروض  -2

 المسرح الروماني القامة الحفالت الفنية. -3

 :المالعب وتجهيزات االنشطة الرياضية 
 التنس االرضي. –تنس طاولة  –كرة اليد  –الكرة الطائرة  -كرة السلة  –مالعب كرة القدم  -1
 :حدائق واماكن مفتوحة 
ة اماكن مفتوحة واسعيشترك طالب الكلية مع طالب باقي كليات الجامعة في االنتفاع بحدائق و  -

 متر مربع. 44044تصل مساحتها الي حوالي 
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علي قاعات الكلية خالل بعض الفصول الدراسية لبيان  توزيع طالب برنامجي كلية الصيدلةثالثاً: 
 :منشأت الكليةمدي كفاية 

 2612توزيع طالب برنامجي كلية الصيدلة علي قاعات المحاضرات النظرية خالل فصل الربيع أ. 

أجمالي مساحة  قاعات المحاضرات ومــــــــالي
 ٭القاعات

أجمالي عدد 
 الطالب خالل القترة

نصيب الطالب من 
 مساحة القاعات

السبت
 

2-11 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 

2m 95.213 204 2m 52.0 

11:16-1:16 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 598 2m 332. 

2:2 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 467 2m 892. 

االحد
 

2-11 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 745 2m 78.1 

11:16-1:16 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 735 2m 89.1 

2:2 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 472 2m 952. 

االثنين
 

2-11 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 594 2m 342. 

11:16-1:16 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 639 2m 182. 

2:2 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 696 2m 00.2 

الثالثاء
 

2-11 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 700 2m 99.1 

11:16-1:16 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 648 2m 512. 

2:2 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 638 2m 812. 

االربعاء
 

2-11 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 675 2m 62.0 

11:16-1:16 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 615 2m 622. 

2:2 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 599 2m 232. 

س
الخمي

 

2-11 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 711 2m 69.1 

11:16-1:16 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 725 2m 29.1 

2:2 101bus.-102bus.-201-

202-301-302-314-316 
21395.2 m 528 2m 462. 

 2m 22.2 9102متوسط نصيب الطالب من مساحة القاعات النظرية خالل فصل ربيع 
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 :2612خالل فصل الربيع  معامل الكليةتوزيع طالب برنامجي كلية الصيدلة علي  -ب

أجمالي مساحة  المعمل ومــــــــالي
 ٭المعامل

أجمالي عدد الطالب 
 خالل القترة

نصيب الطالب من 
 مساحة القاعات

السبت
 

2-11 103-106-109-111-113-116-

303-306-309 

2m 314.11 208 2m 31.6 

11:16-1:16 103-106-109-111-113-116-

203-206-213 

2m 1605.5 249 26.44 m 

2:2 103-106-109-111-113-116-

203-206-213 
21605.5 m 260 2m 17.6 

االحد
 

2-11 103-106-109-111-113-116-

203-206-213-303-306-309 
2m 1752.8 380 2m 61.4 

11:16-1:16 103-106-109-111-113-116-

203-206-213-303-306-309 
2m 1752.8 380 2m 61.4 

2:2 103-106-109-111-113-116-

203-206-213-303-306-309 
2m 1752.8 384 2m 56.4 

االثنين
 

2-11 103-106-109-111-113-116-

203-206-209-211-213-303-

306-309 

2m 2044.6 434 2m 71.4 

11:16-1:16 103-106-109-111-113-116-

203-206-209-211-213-303-

306-309 

2m 2044.6 434 2m 71.4 

2:2 103-106-109-111-113-116-

209-211-213-303-306-309 
2m 1752.8 352 2m 974. 

الثالثاء
 

2-11 111-113-116-203-206-209-

211-213- 
2m 166.41 241 2m 83.4 

11:16-1:16 103-106-109-111-113-116-

203-206-209-211-213- 
2m 605.51 323 2m 97.4 

2:2 111-113-116-209-211-213- 2m 874.7 191 2m 51.6 

االربعاء
 

2-11 111-113-116-203-206-213-

209-211-303-306-309 
2m 1605.5 396 24.04 m 

11:16-1:16 111-113-116-203-206-213-

209-211-303-306-309 
2m 1605.5 396 24.04 m 

2:2 103-106-109-111-113-116-

203-206-213 
2m 1313.7 248 2m 29.5 

س
الخمي

 

2-11 103-106-109-111-113-116-

209-211-213 
2m 1313.8 234 2m 61.5 

11:16-1:16 103-106-109-111-113-116-

209-211-213- 
2m 1313.8 237 2m 54.5 

2:2 103-106-109-111-113-116- 2m 875 139 2m 61.5 
  2m 91.5 9102متوسط نصيب الطالب من مساحة المعامل خالل فصل ربيع 

-000-012-011-011 [حيث ان متوسط مساحة جميع المعامل 9102أجمالي المساحة حسب جدول معامل فصل الربيع تم حساب  ٭ 
 . 9م 011يكافئ   ]911-911-912-900-901-111-111-112 -001-001
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 2626توزيع طالب برنامجي كلية الصيدلة علي قاعات المحاضرات النظرية خالل فصل الربيع . ج

أجمالي مساحة  قاعات المحاضرات ومــــــــالي
 ٭القاعات

أجمالي عدد 
 الطالب خالل القترة

نصيب الطالب من 
 مساحة القاعات

السبت
 

2-11 201-202-301-302-316- 

101 (bus.)-102 (bus) 
1248.2  520   2.4 

11:16-1:16  201-202-301-302-314- 

101 (bus.)-102 (bus) 
1250.7   708 1.76  

2:2  201-202-301-302-314- 

101 (bus.)-102 (bus) 
1250.7   680  1.84 

االحد
 

2-11  201-202-301-302-314- 

102 (bus.)-102 (bus) 
 1254.2 594   2.11 

11:16-1:16 316 201-202-301-302-

314- 101 (bus.)-102 (bus) 
1395.2  703  1.98  

2:2 201-202-301-302-314- 

102 (bus) 
 1068.5 652  1.64  

االثنين
 

2-11 316 201-202-302-314-

101 (bus.)- 
1027.3   690 1.49  

11:16-1:16 316 201-202-301-302-

314- 101 (bus.)-102 

(bus)- 102 (bus) - 201 

1762.9  829  2.12  

2:2 201-202-301-302-314- 

102 (bus) 
1068.5   477 2.24  

الثالثاء
 

2-11 316 201-202-301-302-

314- 102 (bus)-202-316 
1543.2 988 1.56 

11:16-1:16 316 201-202-301-302-

314- 101 (bus.)-102 (bus) 
1395.2  931 1.50 

2:2 201-202-301-302-314- 

101 (bus.) 
1065 441 2.41 

االربعاء
 

2-11 201-202-301-302-314- 

101 (bus.)-102 (bus)- 101 

(bus) 

1432.9  841   1.70 

11:16-1:16 316 201-202-301-302-

314- 101 (bus.)-102 (bus) 
 1209.5 711  1.70  

2:2 316 201-202-301-302-

314-  
 1213 505  2.40  

س
الخمي

 2-11 201-202-301   550.1 338  1.62  
11:16-1:16 201-202-301-302   735.8 371  1.98  

2:2 201  182.2  143  1.27  
 1.87  9191متوسط نصيب الطالب من مساحة القاعات النظرية خالل فصل ربيع 
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 :2626خالل فصل الربيع  معامل الكليةتوزيع طالب برنامجي كلية الصيدلة علي  -د

أجمالي مساحة  المعمل ومــــــــالي
 ٭المعامل

أجمالي عدد الطالب 
 خالل القترة

نصيب الطالب من 
 القاعاتمساحة 

السبت
 

2-11 111-113-116-109-106-103-209-

211-213-303-306-309 
1752.9 m2

 312 2m5.62  

11:16-1:16 111-113-103-106-109-209-211-

213-303-306-309  
1608.4 m2

 282 2m5.70  

2:2  111-113-116-103-106-109-209-

211-213-303-306-309 
2m1752.9  298 2m 5.88 

االحد
 

2-11 111-113-116-109-106-103-209-

211-213-303-306-309 
2m1752.9  368 2m4.76  

11:16-1:16 111-113-116-103-106-109-203-

206-213-209-211-303-306-309  
2044.6 m2

 405 2m5.05  

2:2 111-113-116-103-106-109-203-

206-213-209-211-303-306-309  
2m2044.6  447 2m  4.57 

االثنين
 

2-11 111-113-116-103-106-109-203-

206-213-303-306-309  
1752.8 m2

 362 2m4.84  

11:16-1:16 111-113-116-109-203-206-213-

303-306-309  
2m1461.1  313 2m4.67  

2:2 111-113-116-103-106-203-206-

213-303-306-309  
2m1608.5  283 2m5.68  

الثالثاء
 2-11  111-113-116-203-206-213 2m874.6  119 2m7.35  

11:16-1:16  111-113-116-103-203-206-213 2m1022  168 2m6.08  
2:2 111-113-116-203-206-213  2m874.6  154 2m5.68  

االربعاء
 

2-11 111-113-116-109-106-103-209-

211-303-306-309 
1605.9 m2

 361 2m4.45  

11:16-1:16 111-113-116-103-106-109-211  2m 1019.4 424 2m 2.40 
2:2  111-113-116-103-106-109-203-

206-213-303-306-309 
2m1755.9  344 2m5.10  

س
الخمي

 

2-11 111-113-116-103-106-109-203-

206-209-211-213  
1605.5 m2

 328 2m4.89  

11:16-1:16 111-113-116-103-106-109-206 1019.3  m2
 186 2m5.48  

2:2  111-113-116-103-106-109-206 

-203 
2m1166.7  185 2m6.31  

 2m 5.46 9191متوسط نصيب الطالب من مساحة المعامل خالل فصل ربيع 
-000-012-011-011 [حيث ان متوسط مساحة جميع المعامل 9102تم حساب أجمالي المساحة حسب جدول معامل فصل الربيع  ٭ 

 . 9م 011يكافئ   ]911-911-912-900-901-111-111-112 -001-001
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 رابعاً: تقرير التقييم الكمي للتسهيالت المادية:
2626تاريخ التقييم : فصل الربيع   

قاعات المحاضرات -أ  

 الدور الثاني – مبنى كلية الصيدلة مكان القاعة:  244اسم / رقم القاعة: 

 المؤشرات م التقييممجاالت 
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

غير 
 مستوفى

المساحة األرضية 
 والسعة

   √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

   √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واألبواب

   √ توافر نوافذ كافية.  1

   √ سهولة استخدام النوافذ. 2

   √ 1مخرج )باب( علي األقل  2يوجد عدد   5

 √   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ 0

 
 
 

 التجهيزات

   √ .2مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

   √ . 2توافر التهوية الجيدة  8

   √ .5وجود إضاءة مناسبة 2

   √ مقعد لكل طالب. توافر 16

   √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

   √ .القاعة مزودة بسبورة 12

   √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  11

 √   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 12

 √   وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √   .مولد كهربي(وجود مصدر دائم للكهرباء ) 10

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

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

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

  √ 

   √  0وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  12 األمن والسالمـة

   √ نظافة القاعة. 26

 العمالة

 
 √   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

   √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 . / طالب 2م 4,4 - 4.2. المساحة األرضية:  4
 من مجموع طالب المؤسسة التعليمية. % 54 -34. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه25 – 24). درجة الحرارة المناسبة: 5
 األرضية.من المساحة  %44-44. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 4
. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز 2

 إنذار ضد الحريق(.
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 الدور الثاني – مبنى كلية الصيدلة مكان القاعة:  242اسم / رقم القاعة: 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
االستيفاءدرجات   

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

غير 
 مستوفى

المساحة األرضية 
 والسعة

   √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

   √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واألبواب

   √ توافر نوافذ كافية.  1

   √ سهولة استخدام النوافذ. 2

   √ 1مخرج )باب( علي األقل  2يوجد عدد   5

   √ وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ 0

 
 
 

 التجهيزات

 √   .2مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

   √ . 2توافر التهوية الجيدة  8

   √ .5وجود إضاءة مناسبة 2

   √ توافر مقعد لكل طالب. 16

   √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

   √ .القاعة مزودة بسبورة 12

   √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  11

 √   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 12

 √   وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √   .مولد كهربي(للكهرباء )وجود مصدر دائم  10

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

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

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

  √ 

   √  0وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  12 األمن والسالمـة

   √ نظافة القاعة. 26

 العمالة

 
 √   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

   √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 
 . / طالب 2م 4,4 - 4.2المساحة األرضية: . 4
 من مجموع طالب المؤسسة التعليمية. % 54 -34. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه25 – 24). درجة الحرارة المناسبة: 5
 من المساحة األرضية. %44-44. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 4
اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول 2

 إنذار ضد الحريق(.
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 الدور الثاني – مبنى كلية الصيدلة مكان القاعة:  242اسم / رقم القاعة: 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

غير 
 مستوفى

األرضية المساحة 
 والسعة

   √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

   √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واألبواب

   √ توافر نوافذ كافية.  1

   √ سهولة استخدام النوافذ. 2

   √ 1مخرج )باب( علي األقل  2يوجد عدد   5

 √   عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ وجود 0

 
 
 

 التجهيزات

   √ .2مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

   √ . 2توافر التهوية الجيدة  8

   √ .5وجود إضاءة مناسبة 2

   √ توافر مقعد لكل طالب. 16

   √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

   √ .بسبورةالقاعة مزودة  12

   √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  11

 √   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 12

 √   وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √   .مولد كهربي(وجود مصدر دائم للكهرباء ) 10

تجهيزات  ذوي 
 الخاصة االحتياجات

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

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

  √ 

   √  0وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  12 األمن والسالمـة

   √ نظافة القاعة. 26

 العمالة

 
 √   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

   √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 
 . / طالب 2م 4,4 - 4.2. المساحة األرضية:  4
 من مجموع طالب المؤسسة التعليمية. % 54 -34. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه25 – 24). درجة الحرارة المناسبة: 5
 من المساحة األرضية. %44-44. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 4
للمياه / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز  . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر2

 إنذار ضد الحريق(.
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 الدور الثالث – مبنى كلية الصيدلة مكان القاعة:  344اسم / رقم القاعة: 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

غير 
 مستوفى

المساحة األرضية 
 والسعة

   √ .1األرضية ألعداد الطالبكفاية المساحة  1

   √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واألبواب

   √ توافر نوافذ كافية.  1

   √ سهولة استخدام النوافذ. 2

   √ 1مخرج )باب( علي األقل  2يوجد عدد   5

 √   الطوارئوجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب  0

 
 
 

 التجهيزات

   √ .2مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

   √ . 2توافر التهوية الجيدة  8

   √ .5وجود إضاءة مناسبة 2

   √ توافر مقعد لكل طالب. 16

   √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

   √ .القاعة مزودة بسبورة 12

   √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  11

 √   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 12

 √   وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √   .مولد كهربي(وجود مصدر دائم للكهرباء ) 10

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

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

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

  √ 

   √  0وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  12 األمن والسالمـة

   √ نظافة القاعة. 26

 العمالة

 
 √   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

   √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 . / طالب 2م 4,4 - 4.2. المساحة األرضية:  4
 من مجموع طالب المؤسسة التعليمية. % 54 -34. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه25 – 24). درجة الحرارة المناسبة: 5
 من المساحة األرضية. %44-44. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 4
ة جيدة / جهاز . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم لإلطفاء بحال2

 إنذار ضد الحريق(.
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 الدور الثالث –مبنى كلية الصيدلة مكان القاعة:   342اسم / رقم القاعة: 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

غير 
 مستوفى

المساحة األرضية 
 والسعة

   √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

   √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واألبواب

   √ توافر نوافذ كافية.  1

   √ سهولة استخدام النوافذ. 2

   √ 1مخرج )باب( علي األقل  2يوجد عدد   5

 √   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ 0

 
 
 

 التجهيزات

   √ .2مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

   √ . 2توافر التهوية الجيدة  8

   √ .5وجود إضاءة مناسبة 2

   √ توافر مقعد لكل طالب. 16

   √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

   √ .القاعة مزودة بسبورة 12

   √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  11

 √   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 12

 √   وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √   .مولد كهربي(وجود مصدر دائم للكهرباء ) 10

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

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

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

  √ 

   √  0وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  12 األمن والسالمـة

   √ نظافة القاعة. 26

 العمالة

 
 √   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

   √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 . / طالب 2م 4,4 - 4.2المساحة األرضية: . 4
 من مجموع طالب المؤسسة التعليمية. % 54 -34. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه25 – 24). درجة الحرارة المناسبة: 5
 من المساحة األرضية. %44-44. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 4
بحالة جيدة / جهاز . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم لإلطفاء 2

 إنذار ضد الحريق(.
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 الدور الثالث – مبنى كلية الصيدلة مكان القاعة:  345اسم / رقم القاعة: 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

غير 
 مستوفى

المساحة األرضية 
 والسعة

   √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

   √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واألبواب

   √ توافر نوافذ كافية.  1

   √ سهولة استخدام النوافذ. 2

   √ 1مخرج )باب( علي األقل  2يوجد عدد   5

 √   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ 0

 
 
 

 التجهيزات

   √ .2مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

   √ . 2توافر التهوية الجيدة  8

   √ .5وجود إضاءة مناسبة 2

   √ توافر مقعد لكل طالب. 16

   √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

   √ .القاعة مزودة بسبورة 12

   √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  11

 √   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 12

 √   وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √   .مولد كهربي(وجود مصدر دائم للكهرباء ) 10

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

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

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

  √ 

   √  0وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  12 األمن والسالمـة

   √ نظافة القاعة. 26

 العمالة

 
 √   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

   √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 . / طالب 2م 4,4 - 4.2. المساحة األرضية:  4
 من مجموع طالب المؤسسة التعليمية. % 54 -34. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه25 – 24). درجة الحرارة المناسبة: 5
 من المساحة األرضية. %44-44. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 4
ة جيدة / جهاز . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم لإلطفاء بحال2

 إنذار ضد الحريق(.
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 الدور الثالث – مبنى كلية الصيدلة مكان القاعة:  342اسم / رقم القاعة: 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

غير 
 مستوفى

المساحة األرضية 
 والسعة

   √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

   √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واألبواب

   √ توافر نوافذ كافية.  1

   √ سهولة استخدام النوافذ. 2

   √ 1مخرج )باب( علي األقل  2يوجد عدد   5

 √   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ 0

 
 
 

 التجهيزات

   √ .2مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

   √ . 2توافر التهوية الجيدة  8

   √ .5وجود إضاءة مناسبة 2

   √ توافر مقعد لكل طالب. 16

   √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

   √ .القاعة مزودة بسبورة 12

   √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  11

 √   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 12

 √   وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √   .مولد كهربي(وجود مصدر دائم للكهرباء ) 10

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

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

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

  √ 

   √  0وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  12 األمن والسالمـة

   √ نظافة القاعة. 26

 العمالة

 
 √   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

   √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 . / طالب 2م 4,4 - 4.2المساحة األرضية: . 4
 من مجموع طالب المؤسسة التعليمية. % 54 -34. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه25 – 24). درجة الحرارة المناسبة: 5
 من المساحة األرضية. %44-44. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 4
ة جيدة / جهاز . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم لإلطفاء بحال2

 إنذار ضد الحريق(.
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 الدور االول –ادارة االعمال مبنى كلية  مكان القاعة:  444اسم / رقم القاعة: 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

غير 
 مستوفى

المساحة األرضية 
 والسعة

   √  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

   √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واألبواب

   √ توافر نوافذ كافية.  1

   √ سهولة استخدام النوافذ. 2

   √ 1مخرج )باب( علي األقل  2يوجد عدد   5

 √   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ 0

 
 
 

 التجهيزات

   √ .2مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

   √ . 2توافر التهوية الجيدة  8

   √ .5وجود إضاءة مناسبة 2

   √ توافر مقعد لكل طالب. 16

   √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

   √ .القاعة مزودة بسبورة 12

   √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  11

 √   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 12

 √   وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √   .مولد كهربي(وجود مصدر دائم للكهرباء ) 10

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

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

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

  √ 

   √  0وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  12 األمن والسالمـة

   √ نظافة القاعة. 26

 العمالة

 
 √   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

   √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 
 . / طالب 2م 4,4 - 4.2. المساحة األرضية:  4
 من مجموع طالب المؤسسة التعليمية. % 54 -34. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه25 – 24). درجة الحرارة المناسبة: 5
 من المساحة األرضية. %44-44. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 4
ة جيدة / جهاز . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم لإلطفاء بحال2

 إنذار ضد الحريق(.
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 الدور االول –ادارة االعمال مبنى كلية  مكان القاعة:  442اسم / رقم القاعة: 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

غير 
 مستوفى

المساحة األرضية 
 والسعة

   √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

   √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واألبواب

   √ توافر نوافذ كافية.  1

   √ سهولة استخدام النوافذ. 2

   √ 1مخرج )باب( علي األقل  2يوجد عدد   5

 √   وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ 0

 
 
 

 التجهيزات

   √ .2مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

   √ . 2توافر التهوية الجيدة  8

   √ .5وجود إضاءة مناسبة 2

   √ توافر مقعد لكل طالب. 16

   √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

   √ .القاعة مزودة بسبورة 12

   √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  11

   √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 12

 √   وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √   .مولد كهربي(وجود مصدر دائم للكهرباء ) 10

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

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

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

  √ 

   √  0وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  12 األمن والسالمـة

   √ نظافة القاعة. 26

 العمالة

 
 √   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

   √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 . / طالب 2م 4,4 - 4.2. المساحة األرضية:  4
 من مجموع طالب المؤسسة التعليمية. % 54 -34. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه25 – 24). درجة الحرارة المناسبة: 5
 من المساحة األرضية. %44-44. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 4
ة جيدة / جهاز . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم لإلطفاء بحال2

 إنذار ضد الحريق(.

 

معامل الكلية -ب  
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  الدور االول –مبني كلية الصيدلة مكان المعمل:        443اسم / رقم المعمل: 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

 غير مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

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

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات  1
كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات 

 الدراسية.

√   

 √    1تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  2

التجهيزات 
 اإلنشائية

   √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
   √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  0
   √ توافر األحواض بالعدد الكافي .   7
   √ 2التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  √   5كفاية وحداثة األجهزة  2
 √   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 16
  √  . 0مالئمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة
 

 األمن والسالمـة
   √ نظافة المعامل. 11
  √  .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  12

 

 طالبا.  05الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

 2م0في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1في المرحلة الجامعية األولي بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة في معمل  2م 1علم النفس/ اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو الحاسب في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6/ 

 جهازا لمعمل اللغات. 22قي المؤسسات ، طالبا فى با 22جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون /  2أجهزة العرض:  .2

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح األبواب للخارج  .8
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  الدور االول –مبني كلية الصيدلة مكان المعمل:        244اسم / رقم المعمل: 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

 غير مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

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

أجهزة ومعدات 
 ومواد

الالزمة إلثبات توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة  1
كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات 

 الدراسية.

√   

 √    1تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  2

التجهيزات 
 اإلنشائية

   √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
   √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  0
   √ توافر األحواض بالعدد الكافي .   7
   √ 2التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  √   5كفاية وحداثة األجهزة  2
 √   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 16
  √  . 0مالئمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة
 

 األمن والسالمـة
   √ نظافة المعامل. 11
  √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 

 طالبا.  05الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

 2م0في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1في المرحلة الجامعية األولي بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة في معمل  2م 1علم النفس/ الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6/ 

 جهازا لمعمل اللغات. 22طالبا فى باقي المؤسسات ،  22جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون /  2أجهزة العرض:  .2

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

 .جود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / و متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح األبواب للخارج  .8
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  الدور االول –مبني كلية الصيدلة مكان المعمل:        944اسم / رقم المعمل: 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

 غير مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

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

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات  1
كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات 

 الدراسية.

√   

 √    1تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  2

التجهيزات 
 اإلنشائية

   √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
   √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  0
   √ توافر األحواض بالعدد الكافي .   7
   √ 2التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  √   5كفاية وحداثة األجهزة  2
 √   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 16
  √  . 0مالئمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة
 

 األمن والسالمـة
   √ نظافة المعامل. 11
  √  .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  12

 

 

 طالبا.  05الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

 2م0في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1في المرحلة الجامعية األولي بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة في معمل  2م 1علم النفس/ اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو الحاسب في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6/ 

 جهازا لمعمل اللغات. 22قي المؤسسات ، طالبا فى با 22جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون /  2أجهزة العرض:  .2

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح األبواب للخارج  .8
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  الدور االول –مبني كلية الصيدلة مكان المعمل:        444اسم / رقم المعمل: 

 المؤشرات م التقييممجاالت 
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

 غير مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

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

أجهزة ومعدات 
 ومواد

إلثبات توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة  1
كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات 

 الدراسية.

√   

 √    1تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  2

التجهيزات 
 اإلنشائية

   √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
   √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  0
   √ توافر األحواض بالعدد الكافي .   7
   √ 2التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  √   5كفاية وحداثة األجهزة  2
 √   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 16
  √  . 0مالئمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة
 

 األمن والسالمـة
   √ نظافة المعامل. 11
  √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 

 طالبا.  05الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

 2م0في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1في المرحلة الجامعية األولي بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة في معمل  2م 1علم النفس/ الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6/ 

 جهازا لمعمل اللغات. 22طالبا فى باقي المؤسسات ،  22جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون /  2أجهزة العرض:  .2

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

 .جود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / و متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح األبواب للخارج  .8

 

 

 

 

 



24 

 

  الدور االول –مبني كلية الصيدلة مكان المعمل:        344اسم / رقم المعمل: 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

 غير مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

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

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات  1
كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات 

 الدراسية.

√   

 √    1تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  2

التجهيزات 
 اإلنشائية

   √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
   √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  0
   √ توافر األحواض بالعدد الكافي .   7
   √ 2التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  √   5كفاية وحداثة األجهزة  2
 √   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 16
  √  . 0مالئمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة
 

 األمن والسالمـة
   √ نظافة المعامل. 11
  √  .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  12

 

 طالبا.  05الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

 2م0في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1في المرحلة الجامعية األولي بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة في معمل  2م 1علم النفس/ اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو الحاسب في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6/ 

 جهازا لمعمل اللغات. 22قي المؤسسات ، طالبا فى با 22جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون /  2أجهزة العرض:  .2

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح األبواب للخارج  .8

 

 

 

 

 



25 

 

  الدور االول –مبني كلية الصيدلة مكان المعمل:        424اسم / رقم المعمل: 

 المؤشرات م التقييممجاالت 
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

 غير مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

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

أجهزة ومعدات 
 ومواد

إلثبات توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة  1
كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات 

 الدراسية.

√   

 √    1تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  2

التجهيزات 
 اإلنشائية

   √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
   √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  0
   √ توافر األحواض بالعدد الكافي .   7
   √ 2التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  √   5كفاية وحداثة األجهزة  2
 √   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 16
  √  . 0مالئمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة
 

 األمن والسالمـة
   √ نظافة المعامل. 11
  √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 
 طالبا.  05الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

 2م0في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1في المرحلة الجامعية األولي بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة في معمل  2م 1علم النفس/ الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6/ 

 جهازا لمعمل اللغات. 22طالبا فى باقي المؤسسات ،  22جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون /  2أجهزة العرض:  .2

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

 .جود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / و متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح األبواب للخارج  .8
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  الثانيالدور  –مبني كلية الصيدلة مكان المعمل:        432اسم / رقم المعمل: 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

 غير مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

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

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات  1
كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات 

 الدراسية.

√   

 √    1تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  2

التجهيزات 
 اإلنشائية

   √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
   √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  0
   √ توافر األحواض بالعدد الكافي .   7
   √ 2التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  √   5كفاية وحداثة األجهزة  2
 √   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 16
  √  . 0مالئمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة
 

 األمن والسالمـة
   √ نظافة المعامل. 11
  √  .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  12

 

 طالبا.  05الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

 2م0في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1في المرحلة الجامعية األولي بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة في معمل  2م 1علم النفس/ اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو الحاسب في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6/ 

 جهازا لمعمل اللغات. 22قي المؤسسات ، طالبا فى با 22جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون /  2أجهزة العرض:  .2

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح األبواب للخارج  .8

 

 

 

 

 



27 

 

  الثانيالدور  –مبني كلية الصيدلة مكان المعمل:        242اسم / رقم المعمل: 

 المؤشرات م التقييم مجاالت
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

 غير مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

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

أجهزة ومعدات 
 ومواد

إلثبات  توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة 1
كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات 

 الدراسية.

√   

 √    1تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  2

التجهيزات 
 اإلنشائية

   √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
   √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  0
   √ توافر األحواض بالعدد الكافي .   7
   √ 2التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  √   5كفاية وحداثة األجهزة  2
 √   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 16
  √  . 0مالئمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة
 

 األمن والسالمـة
   √ نظافة المعامل. 11
  √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 

 طالبا.  05الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

 2م0في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1في المرحلة الجامعية األولي بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة في معمل  2م 1علم النفس/ الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6/ 

 جهازا لمعمل اللغات. 22طالبا فى باقي المؤسسات ،  22جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون /  2أجهزة العرض:  .2

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

 .جود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / و متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح األبواب للخارج  .8

 

 

 

 

 



28 

 

  الثانيالدور  –مبني كلية الصيدلة مكان المعمل:        249اسم / رقم المعمل: 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

 غير مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

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

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات  1
كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات 

 الدراسية.

√   

 √    1تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  2

التجهيزات 
 اإلنشائية

   √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
   √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  0
   √ توافر األحواض بالعدد الكافي .   7
   √ 2التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  √   5كفاية وحداثة األجهزة  2
 √   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 16
  √  . 0مالئمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة
 

 األمن والسالمـة
   √ نظافة المعامل. 11
  √  .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  12

 

 طالبا.  05الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

 2م0في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1في المرحلة الجامعية األولي بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة في معمل  2م 1علم النفس/ اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو الحاسب في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6/ 

 جهازا لمعمل اللغات. 22قي المؤسسات ، طالبا فى با 22جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون /  2أجهزة العرض:  .2

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح األبواب للخارج  .8

 

 

 

 

 



29 

 

  الثانيالدور  –مبني كلية الصيدلة مكان المعمل:        244اسم / رقم المعمل: 

 المؤشرات م التقييم مجاالت
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

 غير مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

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

أجهزة ومعدات 
 ومواد

إلثبات  توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة 1
كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات 

 الدراسية.

√   

 √    1تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  2

التجهيزات 
 اإلنشائية

   √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
   √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  0
   √ توافر األحواض بالعدد الكافي .   7
   √ 2التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  √   5كفاية وحداثة األجهزة  2
 √   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 16
  √  . 0مالئمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة
 

 األمن والسالمـة
   √ نظافة المعامل. 11
  √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 

 طالبا.  05الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

 2م0في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1في المرحلة الجامعية األولي بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة في معمل  2م 1علم النفس/ الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6/ 

 جهازا لمعمل اللغات. 22طالبا فى باقي المؤسسات ،  22جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون /  2أجهزة العرض:  .2

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

 .جود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / و متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح األبواب للخارج  .8

 

 

 

 

 



30 

 

  الثانيالدور  –مبني كلية الصيدلة مكان المعمل:        243اسم / رقم المعمل: 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

 غير مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

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

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات  1
كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات 

 الدراسية.

√   

 √    1تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  2

التجهيزات 
 اإلنشائية

   √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
   √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  0
   √ توافر األحواض بالعدد الكافي .   7
   √ 2التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  √   5كفاية وحداثة األجهزة  2
 √   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 16
  √  . 0مالئمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة
 

 األمن والسالمـة
   √ نظافة المعامل. 11
  √  .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  12

 

 طالبا.  05الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

 2م0في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1في المرحلة الجامعية األولي بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة في معمل  2م 1علم النفس/ اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو الحاسب في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6/ 

 جهازا لمعمل اللغات. 22قي المؤسسات ، طالبا فى با 22جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون /  2أجهزة العرض:  .2

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح األبواب للخارج  .8

 

 

 

 

 



31 

 

  الثالثالدور  –مبني كلية الصيدلة مكان المعمل:        343اسم / رقم المعمل: 

 المؤشرات م التقييم مجاالت
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

 غير مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

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

أجهزة ومعدات 
 ومواد

إلثبات  توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة 1
كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات 

 الدراسية.

√   

 √    1تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  2

التجهيزات 
 اإلنشائية

   √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
   √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  0
   √ توافر األحواض بالعدد الكافي .   7
   √ 2التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  √   5كفاية وحداثة األجهزة  2
 √   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 16
  √  . 0مالئمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة
 

 األمن والسالمـة
   √ نظافة المعامل. 11
  √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 

 طالبا.  05الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

 2م0في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1في المرحلة الجامعية األولي بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة في معمل  2م 1علم النفس/ الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6/ 

 جهازا لمعمل اللغات. 22طالبا فى باقي المؤسسات ،  22جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون /  2أجهزة العرض:  .2

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

 .جود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / و متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح األبواب للخارج  .8

 

 

 

 

 



32 

 

  الثالثالدور  –مبني كلية الصيدلة مكان المعمل:        342اسم / رقم المعمل: 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

مستوفي  مستوفى
 جزئياً 

 غير مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

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

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات  1
كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات 

 الدراسية.

√   

 √    1تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  2

التجهيزات 
 اإلنشائية

   √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
   √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  0
   √ توافر األحواض بالعدد الكافي .   7
   √ 2التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  √   5كفاية وحداثة األجهزة  2
 √   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 16
  √  . 0مالئمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة
 

 األمن والسالمـة
   √ نظافة المعامل. 11
  √  .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  12

 طالبا.  05الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

 2م0في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1في المرحلة الجامعية األولي بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة في معمل  2م 1علم النفس/ أو معمل اللغات أواإلحصاء أو  الحاسب اآلليفي معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6/ 

 جهازا لمعمل اللغات. 22مؤسسات ، طالبا فى باقي ال 22جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون /  2أجهزة العرض:  .2

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح األبواب للخارج  .8

 

 

 

 

 



33 

 

  الثالثالدور  –مبني كلية الصيدلة مكان المعمل:        349اسم / رقم المعمل: 

 المؤشرات م التقييممجاالت 

 درجات االستيفاء
 مستوفى

 مستوفي جزئياً 
 غير مستوفى

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

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

 أجهزة ومعدات ومواد
إلثبات كل توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة  1

 التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√   

 √    1تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  2

 التجهيزات اإلنشائية

   √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
   √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  0
   √ توافر األحواض بالعدد الكافي .   7
   √ 2التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  √   5كفاية وحداثة األجهزة  2
 √   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 16
  √  . 0مالئمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة
 

 األمن والسالمـة
   √ نظافة المعامل. 11
  √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا.  05الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

 2م0في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1في المرحلة الجامعية األولي بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة في معمل  2م 1علم النفس/ الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4معمل المعدات والمحركات الثقيلة / في  2م6/ 

 جهازا لمعمل اللغات. 22طالبا فى باقي المؤسسات ،  22جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3

 يات والنماذج/ أرفف / سبورة. التأثيث: منشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياو .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون /  2أجهزة العرض:  .2

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح األبواب للخارج  .8

 

  

 

 

 



34 

 

 دورات المياه -ج

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

مستوفي  مستوفى 
 جزئياً 

غير 
 مستوفى 

 اإلتاحة
   √ .1كفاية دورات المياه  1

   √ وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

  √  . 2مالئمة التهوية  1

   √ كفاية اإلضاءة. 2

  √  سهولة فتح الشبابيك 5

   √ . 1توافر أحواض لغسيل األيدي  0

   √ توافر مرايا.  7

   √ األرضيات من بالط غير أملس.  8

   √ وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 2

   √ توفر مصدر مياه نقية. 16

   √ سالمة شبكة الصرف الصحي.   11

   √ 2مساحة مالئمة لكل مستخدم  12 المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة

 √   .5وجود دورات مياه خاصة  11

 √   0مالئمة األبواب.  12

وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي  15
 الحركة. 

  √ 

  √  توفر عامل أو عاملة لكل دورة مياه. 10 العمالة

 األمن والسالمة
  √  النظافة.   17

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

√   

 طالبا أو طالبة.  54مقعد )مرحاض( لكل  عدد دورات المياه: .4

 من مساحة األرضيات. %44-44مساحة الشبابيك تمثل  التهوية: .2

 حوض مقابل كل مرحاض. أحواض األيدي: .3

 لكل مستخدم.  2م 2.2ال تقل عن  المساحة األرضية : .5

ثبتة علي الحائط وال مرحاض إفرنجي/ األحواض وأدوات التحكم م دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: .4
 سم( لمساندة المستخدم علي الحركة من وإلي المرحاض. 444-04سم / يوجد درابزين ) 435إلي  52يقل ارتفاعها عن 

 سم. 94أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  األبواب: .2
 شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود  .7
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 المكتبة -د

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 مستوفى مستوفى 

 ً   جزيئا

غير 
 مستوفى 

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

    .1سعة المكتبة لعدد الطالب  1

     2المساحة المخصصة للمستفيد  2

 
 التجهيزات

 

    مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين.توفر  1

    وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل 2

     1عدد أجهزة الحاسب الشخصي  5

    .2عدد شاشات الفهرسة 0

    .5عدد ماكينات التصوير المستخدمة بالفعل  7

 
 

 األمن والسالمـة

    .0 متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 8

    .7مالءمة األبواب والمخارج  2

    عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ . 16

    .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

    الستائر معاملة بمواد ضـد االشتعال. 12

 األوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

    .8عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع  11

    .2عدد المراجع لكل تخصص  12

    .2عدد الدوريات العلمية المتخصصة  15

 
 خدمات إضافية 

    خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 10

    ترتيب المراجع والدوريات وفقاً للفهرسة الفعالة.  17

    االتصال بشبكة اإلنترنت. 18

    الفهرسة اإللكترونية.  12

 
 

 العمالة 

    مدير مكتبة. 26

    .16مساعدون  فنبون  21

    .16إداريون  22

    .16عمال خدمات فنية  21

    11عمال نظافة  22

 
 الثقة واالعتمادية *

    وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد . 25

    .اإلعالم بوقت تأدية الخدمة  20

    تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة . 27

    تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة. 28 االستجابة*

    الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين . 22
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 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 مستوفى مستوفى

 جزيئاً 

 غير مستوفى

خدمات ذوي االحتياجات 
 الخاصة

  ذوي اإلعاقة البصرية:
    توافر الكتب المكتوبة بطريقة برايل أو طريقة جون.  16
 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروف كبيرة  11

 و بحبر غامق.
   

  ذوي اإلعاقة السمعية:
توافر الوسائل المرئية والتي تعتني باستخدام الصور  12

والمناظر وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية أو 
 البرامج المترجمة بلغة اإلشارة.

   

  ذوي اإلعاقة الحركية:
    .توفير األثاث الالزم 11
    توفير تجهيزات خاصة. 12
توفير مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة للتنقل بين  15

 أدوار المكتبة.
   

ملية العفاعلية المكتبة في 
 التعليمية والبحثية

    وجود سجالت للزائرين. 10
    استخدام المكتبة في العملية التعليمية والبحثية  17
    وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستفيدين منه*. 18

من إجمالي المستفيدين )الطالب / الهيئة المعاونة / طالب الدراسات العليا /أعضاء هيئة  % 0ال تقل عن سعة المكنية :  .4
 التدريس. 

 .2م4.4عن ال تقل المساحة المخصصة / مستفيد:  .2
 طالبا. 24ال تقل عن جهاز لكل  أجهزة الحاسب اآللي: .3

 طالبا. 44ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفهرسة: .5

 ماكينة تصوير مستخدمة بالفعل. 2ال تقل عن ماكينات التصوير:  .4

طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .0
 الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع األدوار.

 مكونة من جزأين متحركين.ألبواب / ايجب أن تفتح األبواب للخارجمالئمة األبواب والمخارج:  .7
يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من )طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات العليا / أعضاء هيئة  

    التدريس / الباحثين من جهات خارجية(، وتحدد النسبة من واقع السجالت.  
 ال يقل عن نسختين.عدد النسخ من كل كتاب:  .0

دوريات مختلفة في كل  4يقل عن  وعدد المرجعا لكل تخصلللللل /  44ال يقلل عدد المراجع عن  مراجع والددوريدات:عددد ال .9
 تخص .

 فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياه. 2طالب / مشرف لكل قاعة /  344مساعد فني لكل العمالة:  .44

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

 .*يتم قياسها من خالل المقابالت و نتائج استطالع رأي المستفيدين 
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 العيادة الطبية-هـ

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 مستوفى مستوفى

 جزيئاً 
 مستوفىغير 

   √  1مساحة مالئمة 1 المساحة الكلية 

 
 

 مكونات العيادة  

   √ غرفة كشف.  2

   √ غرفة طوارئ. 1

   √ غرفة انتظار. 2

    حمام به تجهيزات لذوي االحتياجات الخاصة. 5

 
 

 التجهيزات

   √ سرير للكشف. 0

   √ صيدلية بها متطلبات اإلسعافات األولية.  7

     2تجهيزات إنشائية لذوي االحتياجات الخاصة وجود 8

    1سيارة إسعاف  2

 
 األمن والسالمـة

   √ .2 متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 16

   √ .5مالئمة األبواب والمخارج  11

   √ عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ. 12

    0األطباء 11 العاملون

    7الممرضون  12

 . 2م 24: ال تقل عن المساحة  .1
 سم. 444-04: وجود منحدرات للصعود والهبوط / وجود درابزين ارتفاعه من متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة .2
 . تتوافر في الوحدات الصحية علي مستوي الجامعة / األكاديمية / المعاهد الخاصة. .1
 معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من العيادة.متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق /  .2
 تتكون من جزأين متحركين يفتحان للخارج.األبواب والمخارج:  .5
 طالب. 3444طبيب أو طبيبة لكل األطباء:  .0
   ممرض أو ممرضة لكل عيادة طبية.الممرضات:  .7

 


