
                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل االبنية والمنشأت 
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 الكلية:  رؤيـة
  االبتكارات استخدام  خالل من  االنسان بصحة لالرتقاء دوليا  و اقليميا و محليا الريادة

 التطبيقية.  الممارسات و العلمية البحوث و  التعليم مجال في

 
 
 

 رسالة الكلية:

توفير أفضل الممارسات في مجال التعليم و  التعلم و  التدريب  و استمرارية خلق 
فرص للطالب و الخريجين بابتكار و نشر و تطبيق المعرفة الحديثة المرتكزة علي  

البحوث و التطبيقات في العلوم الصيدلية و االكلينيكية و االجتماعية للنهوض  
 بالصحة.

 

 

 

 

 

 لكلية العالج الطبيعي جامعة بدر بالقاهرة:  اإلستراتيجية غاياتال
 

 1.  توفير  بيئة   علمية  متميزة  و  محفزة  للطالب   على االبتكار و  التطوير . 
 2.  تشجيع البحث  العلمي للمساهمة  في  حل مشكالت   و   خدمة المجتمع  . 

 3.  االرتقاء  بمستوى  الخدمات  الصحية  فى  مجال العالج  الطبيعي 
 4.  النهوض   بالمستوى  المعرفى والمهارى للطالب . 

 5.  تنمية قدرات  اعضاء  هيئة التدريس  والهيئة  المعاونة . 
 6.  تطوير التعاون الدولي  لتعزيز  نمو  المعرفة  بالمهنة  في مصر 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     
 

لبيانات الوصفية لمبني كلية العالج الطبيعي: ا  
( المبانى: 1)  

الدراسية: . القاعات أ  

 مدرجات  10إجمالي عدد المدرجات المخصصة لكلية العالج الطبيعي = •
 

رقم   م
 المدرج 

موقع المدرج 
 بمباني بالجامعة 

 
 لمساحة ا

 التقريبية 
السعة 
 الطالبية

 
المساحة  

المتاحة 
 لكل طالب 

 توافر اإلمكانيات التعليمية 
 )السمعية والبصرية( 

رقم   مدرج 1
(101 ) 

العالج مبنى كلية 
 الطبيعي 

 
 2م182.2

150  
 طالب 

 
 2م1.21

 يوجد بكل مدرج: 
أجهزة صوت  ▪

)ميكروفون وأمبليفير  
 وسماعات( 

 مينى بى سى  ▪

 حامل ميني بي سي  ▪

  Projectorبروجيكتور  ▪
 )جهاز عرض داتا شو( 

 حامل بروجيكتور  ▪

▪ Whiteboard 

 

رقم   مدرج 2
(102 ) 

مبنى كلية العالج 
 الطبيعي 

 
 2م185.7

150  
 طالب 

 
 2م1.23

رقم   مدرج 3
  مبنى كلية اإلدارة  ( 201)

 2م182.2
150  
 طالب 

 
 2م1.21

رقم   مدرج 4
  مبنى كلية اإلدارة  ( 202)

 2م185.7
150  
 طالب 

 
 2م1.23

رقم   مدرج 5
  مبنى كلية اإلدارة  ( 210)

 2م182.2
150  
 طالب 

 
 2م1.21

رقم   مدرج 6
  مبنى كلية اإلدارة  ( 211)

 2م185.7
150  
 طالب 

 
 2م1.23

رقم   مدرج 7
  مبنى كلية الهندسة  ( 139)

 

350  
 طالب 

 
 

رقم   مدرج 8
  مبنى كلية الهندسة  ( 344)

 

350  
 طالب 

 
 

مدرج رقم   9
  مبنى كلية األسنان  ( 101)

 2م182.2
150  
 طالب 

 
 2م1.21

رقم   مدرج 10
  مبنى كلية اإلدارة  ( 316)

 

300  
 طالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

 : الدرس قاعات .ب

 درس  ةقاع (11)عدد إجمالي عدد القاعات المخصصة لكلية العالج الطبيعي  •

 العالج الطبيعى  قررات لسكاشن م القاعات مخصصة •

 تشمل القاعات أسرة مرضى لتدريب الطالب بالجزء التطبيقي في مقررات العالج الطبيعي  •

 تدريس كإمكانيات مساعدة لل  Projector Data Showوتشمل أيضاً أجهزة كومبيوتر و  •

رقم  م
 القاعة 

موقع القاعة  
 بمباني بالجامعة 

 
 لمساحة ا

 التقريبية 
السعة 
 الطالبية

 
المساحة  

المتاحة لكل 
 طالب 

توافر اإلمكانيات  
 التعليمية 

قاعة رقم   1
(001 ) 

مبنى كلية العالج 
 الطبيعي 

  35 2م53.7
 طالب 

 2م 1.5

 يوجد بكل قاعة: 
 مينى بى سي  ▪

 حامل ميني بي سي  ▪

بروجيكتور   ▪
Projector   جهاز(

 عرض داتا شو(  

 حامل بروجيكتور  ▪

▪ Whiteboard 

( سرير  5عدد ) ▪
مرضى )بكل  

قاعة( مخصصين  
لتمرين الطالب 

بالجزء التطبيقي 
 في المقررات  

قاعة رقم   2
(002 ) 

مبنى كلية العالج 
 الطبيعي 

  35 2م53.7
 طالب 

 2م 1.5

قاعة رقم   3
(003 ) 

مبنى كلية العالج 
 الطبيعي 

  35 2م53.7
 طالب 

 2م 1.5

قاعة رقم   4
(005 ) 

مبنى كلية العالج 
 الطبيعي 

  35 2م53.7
 طالب 

 2م 1.5

قاعة رقم   5
(006 ) 

مبنى كلية العالج 
 الطبيعي 

  35 2م53.7
 طالب 

 2م 1.5

قاعة رقم   6
(007 ) 

مبنى كلية العالج 
 الطبيعي 

  35 2م53.7
 طالب 

 2م 1.5

قاعة رقم   7
(011 ) 

كلية العالج مبنى 
 الطبيعي 

  35 2م53.7
 طالب 

 2م 1.5

قاعة رقم   8
(015 ) 

مبنى كلية العالج 
 الطبيعي  

  35 2م53.7
 طالب 

 2م 1.5

قاعة رقم   9
(016 ) 

مبنى كلية العالج 
 الطبيعي 

  35 2م53.7
 طالب 

 2م 1.5

قاعة رقم   10
(017 ) 

مبنى كلية العالج 
 الطبيعي  

  40 2م74.8
 طالب 

 2م1.8

رقم  قاعة  11
(018 ) 

مبنى كلية العالج 
 الطبيعي  

  40 2م74.8
 طالب 

 2م1.8

 

 

 

 

 



                                                                                     
 

 

 القاعات المخصصة لألقسام العلمية والهيئة المعاونة وإدارة الكلية ووحداتها . ج 
 

رقم   م
موقع القاعة بمباني   التخصيص القاعة

 المادية  اإلمكانيات بالجامعة

 الطبيعي مبنى كلية العالج  الكلية  مكتب عميد  220 1
 مكتب  -
 جهاز كمبيوتر  -
 طابعة ورق  -

 مبنى كلية عالج طبيعى  الكلية  مكتب وكيل 121 2

 مكتب  -
 طاولة إجتماعات  -
 جهاز كمبيوتر  -
 طابعة ور ق -

3 219 
مدير مكتب  غرفة 

 مبنى كلية عالج طبيعى  العميد 

 ( مكتب 2)  -
 ( جهاز كمبيوتر 2) -
 طابعة ورق  -
 ماكينة تصوير  -

4 218 
غرفة اجتماعات  

 مجلس الكلية
طبيعى  عالج كلية مبنى  

 طاولة إجتماعات  -
Data Show unit - 

 ( مكتب 4عدد) - مبني كلية عالج طبيعي  قسم العلوم األساسية  120 5
 ( كمبيوتر 4عدد ) -

6 118 
قسم العالج الطبيعي  
ألمراض األطفال  

 وجراحاتها 
 ( مكتب 2) - مبني كلية عالج طبيعي 

 جهاز كمبيوتر ( 2) -

7 124 
قسم العالج الطبيعي  

ألمراض الباطنة  
 والمسنين 

 ( مكتب 3) - مبني كلية عالج طبيعي 
 ( كمبيوتر 3)  -

أعضاء الهيئة  125 8
 مبني كلية عالج طبيعي  المعاونة 

 Workstation ( مكتب 12) -

 ( كمبيوتر 5) -

أعضاء الهيئة  130 9
 مبني كلية عالج طبيعي  المعاونة 

 Workstation ( مكتب 6) -
 ( كمبيوتر 4) -
 طابعة أوراق   -

10 126 
قسم العالج الطبيعي  

ألمراض العظام  
 وجراحاتها 

 مبني كلية عالج طبيعي 
  ( مكتب 3) -
 ( كمبيوتر 3) -



                                                                                     

رقم   م
موقع القاعة بمباني   التخصيص القاعة

 المادية  اإلمكانيات بالجامعة

11 127 
قسم العالج الطبيعي  

للجراحة العامة 
 والحروق 

 مبني كلية عالج طبيعي 

 ( مكتب  3) -
 ( كمبيوتر 3) -
 طابعة ورق  -

12 128 
قسم العالج الطبيعي  
ألمراض األعصاب 

 وجراحاتها 
 مبني كلية عالج طبيعي 

 ( مكتب 2) -
 ( جهاز كومبيوتر 2) -
 طابعة ورق  -

 مبني كلية عالج طبيعي  وحدة ضمان الجودة 004 13
 مكتب  -
 جهاز كومبيوتر  -

 مبني كلية عالج طبيعي  كنترول اإلمتحانات  012 14

 دواليب حفظ ملفات ( 2)
 ضلفة صاج  2( دوالب اسود 4)
 رئيس قسم   ( مكتب 1)
 ( تربيزة بي في سي  1)
 ( وحدة ادراج1)
(1  )work station  6   افراد 
 رف  10( وحده ارفف مزدوجة 1)

 كيلو   6طفاية حريق بودر 
 طابعة  -
 جهاز كومبيوتر (3)

 مبني كلية عالج طبيعي  مدير المبنى  013 15

 دواليب حفظ ملفات ( 2)
 مكتب  -
 طابعة  -
 جهاز كومبيوتر  -

 

الطالبية بكلية العالج الطبيعي وإمكانيات التدريب العملي  المعامل (  2)   

 العالج الطبيعىكلية الخاصة ب الطالبية المعامل -أ

رقم   اسم المعمل م
 القاعة/القاعات 

بمباني    معملموقع ال
 األجهزة واإلمكانيات  بالجامعة

 (   1مرفق رقم )   مبني كلية عالج طبيعي  ( 016) االختبارات و المقاييس  1
2 

 الميكانيكا الحيوية 
 مبني كلية عالج طبيعي  ( 017)

( +  014) (   2مرفق رقم )  
(015 ) 

األسنان  كلية مبني  

 (   3مرفق رقم )   مبني كلية عالج طبيعي  ( 009) العالج المائى  3
( +  018) العالجية التمرينات  4

 مبني كلية عالج طبيعي  ( 011)
 (   4مرفق رقم )  

 (   5مرفق رقم )   مبني كلية عالج طبيعي  ( 007) العالج الكهربائى    5



                                                                                     

رقم   اسم المعمل م
 القاعة/القاعات 

بمباني    معملموقع ال
 األجهزة واإلمكانيات  بالجامعة

الجبائر واألطراف   6
 مبني كلية عالج طبيعي  ( 015) الصناعية 

 (   6مرفق رقم )  

 (   7 مرفق رقم )  مبني كلية عالج طبيعي  ( 008) تأهيل االطفال  7
 (   8مرفق رقم )   مبني كلية عالج طبيعي  ( 015) عالج يدوي  8
 (   9مرفق رقم )   مبني كلية عالج طبيعي  (  001) معمل اصابات المالعب  9

معمل أمراض القلب   10
 والصدر

(005  + )
 مبني كلية عالج طبيعي  ( 006)

 (  10مرفق رقم ) 

 

 ( األساسية  االخرى )معامل المقررات الطبيةالمشتركة مع الكليات المركزية المعامل  .ب

بمباني    معملموقع ال أرقام القاعات  اسم المعمل م
 األجهزة واإلمكانيات  بالجامعة

 (  015( + ) 014) التشريح  1
األسنان مبني كلية  ( 018( + ) 016+ )  

 (   11مرفق رقم )  

علم وظائف   2
األسنان مبني كلية  ( 128( + ) 117) االعضاء  

 (   12رقم )  مرفق 

األسنان مبني كلية  ( 114( + ) 111) الفيزياء الحيوية  3  (   13مرفق رقم )   
األسنان مبني كلية  ( 326( + ) 317) علم االنسجة  4  (   14مرفق رقم )   
( +  313( + ) 111) الكيمياء الحيوية  5

(206  ) 
( +203 ( + )116  + )

(113 ) 

العالج مبني كلية 
 (   15مرفق رقم )   الطبيعي 

األسنان مبني كلية  ( 314( + ) 311) األمراض  علم 6  (   16مرفق رقم )   
 

 العيادة الخاصة بالبالغين وتشمل:  ❖
 قسم تأهيل إصابات وأمراض الجهاز العضلي الحركي وجراحاتها  •

 قسم تأهيل أمراض األعصاب وإصابات النخاع الشوكي وجراحاتها  •

 قسم تأهيل أمراض الباطنة   •

 العيادة الخاصة باألطفال  ❖

   خارجيةتوصيف العيادة ال
 العيادة الرئيسية: 

 2م  330مساحة العيادة الرئيسية الخاصة بالبالغين:  -

 سرير عالجي  24عدد األسرة العالجية:   •
 غرفة  24عدد الغرف العالجية:  •

 غرفة تقييم  2 •

 قاعة رئيسية للتمرينات  •

 الستقبال وانتظار للمرضى مكان مخصص  •



                                                                                     

 (   17مرفق رقم )    األجهزة واألدوات العالجية للعيادة الرئيسية  •
 2م 105.6مساحة عيادة األطفال:   -

 سرير عالجي  4عدد األسرة العالجية:   •
 غرفة  4عدد الغرف العالجية:  •

 وحدة العالج الوظائفى الطفال •

 (   7مرفق رقم )     األطفالبيان باألجهزة واألدوات العالجية لعيادة  •
 2م 54مساحة قاعة العالج المائي:  -

 تشمل وحدة العالج المائي الرئيسية  •

 وحدة تغيير مالبس  •

 (   3مرفق رقم )     بيان باألجهزة واألدوات العالجية بالعالج المائي  •
 

 : هيكل اإلداري للعيادة الخارجيةال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرضى تحت اإلشراف المباشر ألعضاء هيئة التدريس بالكلية وبمشاركة الهيئة المعاونة  يتم عالج  •
 واالخصائيين المعينين بالعيادة

 )بالغين وأطفال(. حالة 170تستقبل العيادة إسبوعياً متوسط  •
 الرابعة عصراً. سبوعياً من السبت إلي الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتي أيام ا 6تعمل العيادة  •
 . أطفال( –أعصاب  –تدريب الطالب من مختلف االقسام العلمية بالكلية )عظام  تساهم العيادة في  •

 
 
 
 
 
 
 

 المؤهل االسم  م
الدرجة المالية والمسمى 

 الوظيفي 

 مدير العيادة  دكتوراة عالج طبيعي  د/ منى سليم  1
 نائب مدير العيادة  دكتوراة عالج طبيعي  د/ وائل أسامة  2

دعاء مجدي احمد   3
 الكشك

بكالوريوس عالج  
 أخصائي عالج طبيعي  طبيعي

 أحمد إسماعيل مبروك  4
بكالوريوس عالج  

 أخصائي عالج طبيعي  طبيعي

احمد سعيد علي عبد   6
 المقصود 

 سكرتير العيادة  ليسانس آداب 

بكالوريوس خدمة  صفوت وسلى  نرفانا 7
 سكرتيرة عيادة  اجتماعية

 مساعد تمريض ثانوية عامه  عبد الهادي حسننعمة  8
 مساعد تمريض دبلوم فني  مالك سعد  مادونا 9

مصطفى عبد   فاطمة 10
 مساعد تمريض دبلوم فني  العظيم 



                                                                                     

 
 (  18مرفق رقم  )   التدريب العملى وخطابات اتفاقيات  -د
  ً من ادارة كلية العالج الطبيعى على اكساب الطالب للمهارات العملية المتنوعة واالندماج فى    حرصا

المنظومة الصحية بجمهورية مصر العربية للوصول الى افضل مستوى مهارى ومعرفى فقد تم انشاء عيادة 
تقديم خدمة صحية  خارجية تعليمية على اعلى مستوى من حيث التجهيزات لتدريب طالب الكلية باالضافة الى  

متميزة ومجانية لالطراف المجتمعية وكذلك تم عقد اتفاقيات تدريبية للطالب مع جهات صحية مختلفة لالستفادة 
 :على النحو التالىالقصوى من الخبرات والمدارس العالجية المختلفة 

      اتفاقية تدريب عملى مع مستشفيات جامعة القاهرة  •

   مستشفيات هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية اتفاقية تدريب عملى مع  •

       اتفاقية تدريب عملى مع مستشفيات وزارة الصحة  •

       اتفاقية تدريب عملى مع دور مسنين متميزة  •

     اتفاقية تدريب عملى مع جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب  •
 

 2019- 2018خالل العام الجامعى  ى دراسىمستوفى كل بيان تفصيلى بأماكن التدريب العملى للطالب 

المستوى  القسم العلمى 
 الدراسى

الفصل 
 المكان التدريبى الدراسى

العالج الطبيعى المراض  
 الثانى  الثالث  الباطنة والمسنين 

 دار مسنين جماعة سيدات مصر -
 معهد القلب -
 وحدة شريف مختار القصر العينى  -
 العينى مستشفى الباطنة بالقصر  -
 القصر العينى  3قسم  -
 طوارىء عناية مركزة القصر العينى  -

العالج الطبيعي الجراحة 
 االول  الرابع العامة والحروق 

 مستشفى المطرية  -
 القصر العينى  8قسم  -
 مستشفى ام المصريين  -

 االول  الرابع العالج الطبيعي لصحة المراة
 مستشفى المطرية  -
 القصر العينى  -
 مستشفى الجالء  -

العالج الطبيعي ألمراض  
 الثانى  الرابع العظام وجراحتها 

 مستشفى الساحل  -
 مستشفى احمد ماهر  -
 القصر العينى  7قسم  -
 القصر العينى  18قسم  -
 العيادة الخارجية القصر العينى  -
العالج الطبيعي جامعة    العيادة الخارجية بكلية  -

 بدر



                                                                                     

المستوى  القسم العلمى 
 الدراسى

الفصل 
 المكان التدريبى الدراسى

العالج الطبيعي ألمراض  
 االول  الخامس األعصاب وجراحتها

 مل مستشفى الوفاء واأل -
العالج الطبيعي جامعة    العيادة الخارجية بكلية  -

  بدر
 القصر العينى  15قسم  -
 القصر العينى  26قسم  -
 معهد شلل االطفال -

العالج الطبيعي ألمراض  
 الثانى  الخامس األطفال وجراحتها 

العالج الطبيعي جامعة    العيادة الخارجية بكلية  -
  بدر

 مستشفى ابو الريش  -
 معهد شلل االطفال -
 مستشفى المطرية  -

 
 (  المكتبة  3) 

 2م600تقع المكتبة المركزية للجامعة بمبنى االنشطة الطالبية على مساحة 
 تحتوى المكتبة على:  

 كتاب ومرجع )عناوين عربية(  3673 •
 كتاب عربى   5225 •
 دوريات اجنبية  9 •
 كتاب ومرجع )عناوين اجنبية(  3435 •
 كتاب اجنبى   9401 •
 دوريات عربية  48 •

 359كتب الكترونية   •

 محتويات مكتبة كلية العالج الطبيعى :

 . )مراجع علمية( كتاب علمي باللغة اإلنجليزية  193عدد  بالمكتبة يوجد  •
 كتاب   21 دراسية علمية باللغة اإلنجليزية وعددها كتب  •
 نسخة  586 اجمالي الكتب باللغة اإلنجليزية الموجودة  •

 . نسخة  638  باللغة العربية عدد الكتب  •

 1658الكتب العربيه  •

 260عناوين الكتب االجنبية   •

 644الكتب االجنبة  •

 74الكتب االلكترونية   •

 
 
 
 



                                                                                     

 

 (  أماكن األنشطة الثقافية والفنية والرياضية المركزية بالجامعة  4) 

 األنشطة بالجامعة: مسئولي 
 
 

 

 

 
 : األنشطة الثقافية 

 المسرح الروماني للندوات واألمسيات الشعرية.  -1

 قاعات دراسية لمسابقات دوري المعلومات.  -2

 مكتب أنشطة الشعر والقصة والمجلة والمقال.  -3

 : األنشطة الفنية 

 قاعة التدريبات الموسيقية والمسرحية.  -1

 مسرح الجامعة في حالة العروض المسرحية.  -2

 الروماني في حالة الحفالت الفنية. المسرح  -3

 

 : األنشطة الرياضية
 مالعب كرة القدم.  -1

 مالعب كرة السلة.  -2

 مالعب الكرة الطائرة.  -3

 مالعب كرة اليد.  -4

 مالعب تنس الطاولة.  -5

 مالعب كرة التنس األرضي.  -6

     

 المركزية بالجامعة:   ( مساحة الحدائق 5)  
 األخرى في حدائق الجامعة المركزية يشارك طالب الكلية مع طالب الكليات  -

 11850تصل مساحة الحدائق المركزية إلى حوالي  
 

 

 

 

 

 المؤهل االسم  م
الدرجة المالية والمسمى 

 الوظيفي 

1 
 اسماعيل احمد محمد

 حشيش
 تربية بكالوريوس
 طالبية أنشطة أول أخصائي رياضة 

2 
 محمود باشا محمد

  محمد
  نظم بكالوريوس

 طالبية أنشطة أخصائي معلوامات

  الدين عالء سارة 3
 حسين

 اجتماعي أخصائي آداب ليسانس



                                                                                     
 

 ) 6 (  تقرير التقييم   الكمى للتسهيالت المادية: 

 رقم القاعة : 101 مكان القاعة: مبنى كلية العالج الطبيعى –  الدور اال ول  

2020تاريخ التقييم :فصل الربيع    

/ طالب.  2م  1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1  

% من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2  

تفتحان للخارج.  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3  

 4. درجة الحرارة المناسبة: )20 – 24ه م(.

األرضية(.من المساحة  %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5  

. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6  

 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء 

 غير مستوفي  مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

  √ . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات 

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  12

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 13

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 14

 √  مولد كهربي(.وجود مصدر دائم للكهرباء ) 15

تجهيزات  ذوي  
 االحتياجات الخاصة

 √  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 16

تخصصصصصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصصصصصفوف وعلي   17
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجهيزات ضد  18 األمن والسالمصة 

  √ نظافة القاعة. 19

 العمالة 

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  20

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 21



                                                                                     
 

 

 رقم القاعة : 102 مكان القاعة: مبنى كلية العالج الطبيعى –  الدور اال ول 

2020تاريخ التقييم :فصل الربيع    

/ طالب.  2م  1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1  

% من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2  

تفتحان للخارج.  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3  

 4. درجة الحرارة المناسبة: )20 – 24ه م(.

من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5  

. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6  

 

 

 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء 

 غير مستوفي  مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

  √ . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات 

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  12

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 13

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 14

 √  مولد كهربي(.وجود مصدر دائم للكهرباء ) 15

تجهيزات  ذوي  
 االحتياجات الخاصة

 √  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 16

تخصصصصصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصصصصصفوف وعلي   17
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجهيزات ضد  18 األمن والسالمصة 

  √ نظافة القاعة. 19

 العمالة 

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  20

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 21



                                                                                     
 

 رقم القاعة : 201 مكان القاعة: مبنى االدارة – الدور ا لثانى   

 

/ طالب.  2م  1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1  

% من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2  

تفتحان للخارج.  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3  

 4. درجة الحرارة المناسبة: )20 – 24ه م(.

من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5  

. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6  

 

 

 

 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء 

 غير مستوفي  مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

  √ . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات 

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  12

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 13

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 14

 √  مولد كهربي(.وجود مصدر دائم للكهرباء ) 15

تجهيزات  ذوي  
 االحتياجات الخاصة

 √  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 16

تخصصصصصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصصصصصفوف وعلي   17
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجهيزات ضد  18 األمن والسالمصة 

  √ نظافة القاعة. 19

 العمالة 

 

 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  20

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 21



                                                                                     
 

 

 رقم القاعة : 202 مكان القاعة: مبنى االدارة – الدور ا لثانى   

 

/ طالب.  2م  1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1  

% من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2  

تفتحان للخارج.  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3  

 4. درجة الحرارة المناسبة: )20 – 24ه م(.

من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5  

. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6  

 

 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء 

 غير مستوفي  مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

  √ . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات 

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  12

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 13

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 14

 √  مولد كهربي(.وجود مصدر دائم للكهرباء ) 15

تجهيزات  ذوي  
 االحتياجات الخاصة

 √  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 16

تخصصصصصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصصصصصفوف وعلي   17
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجهيزات ضد  18 األمن والسالمصة 

  √ نظافة القاعة. 19

 العمالة 

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  20

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 21



                                                                                     
 

 رقم القاعة : 210 مكان القاعة: مبنى االدارة – الدور ا لثانى   

 

/ طالب.  2م  1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1  

% من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2  

تفتحان للخارج.  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3  

 4. درجة الحرارة المناسبة: )20 – 24ه م(.

من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5  

                                               اة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمي6

 

 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء 

 غير مستوفي  مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

  √ . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات 

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  12

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 13

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 14

 √  مولد كهربي(.وجود مصدر دائم للكهرباء ) 15

تجهيزات  ذوي  
 االحتياجات الخاصة

 √  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 16

تخصصصصصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصصصصصفوف وعلي   17
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجهيزات ضد  18 األمن والسالمصة 

  √ نظافة القاعة. 19

 العمالة 

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  20

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 21



                                                                                     
 

 رقم القاعة : 211 مكان القاعة: مبنى االدارة – الدور ا لثانى   

 

/ طالب.  2م  1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1  

% من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2  

تفتحان للخارج.  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3  

 4. درجة الحرارة المناسبة: )20 – 24ه م(.

من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5  

                                               اة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمي6

 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء 

 غير مستوفي  مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

  √ . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات 

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  12

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 13

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 14

 √  مولد كهربي(.وجود مصدر دائم للكهرباء ) 15

تجهيزات  ذوي  
 االحتياجات الخاصة

 √  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 16

تخصصصصصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصصصصصفوف وعلي   17
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجهيزات ضد  18 األمن والسالمصة 

  √ نظافة القاعة. 19

 العمالة 

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  20

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 21



                                                                                     
 

 رقم القاعة : 139 مكان القاعة: مبنى الهندسة – الدور ا الول  

 

/ طالب.  2م  1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1  

% من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2  

تفتحان للخارج.  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3  

 4. درجة الحرارة المناسبة: )20 – 24ه م(.

من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5  

                                               اة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمي6

 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم 
 االستيفاء درجات 

 غير مستوفي  مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

  √ . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات 

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  12

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 13

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 14

 √  مولد كهربي(.وجود مصدر دائم للكهرباء ) 15

تجهيزات  ذوي  
 االحتياجات الخاصة

 √  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 16

تخصصصصصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصصصصصفوف وعلي   17
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجهيزات ضد  18 األمن والسالمصة 

  √ نظافة القاعة. 19

 العمالة 

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  20

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 21



                                                                                     
 

 رقم القاعة : 344 مكان القاعة: مبنى الهندسة – الدور ا لثالث    

 

/ طالب.  2م  1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1  

% من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2  

تفتحان للخارج.  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3  

 4. درجة الحرارة المناسبة: )20 – 24ه م(.

من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5  

                                              . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء 

 غير مستوفي  مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

  √ . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات 

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  12

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 13

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 14

 √  مولد كهربي(.وجود مصدر دائم للكهرباء ) 15

تجهيزات  ذوي  
 االحتياجات الخاصة

 √  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 16

تخصصصصصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصصصصصفوف وعلي   17
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجهيزات ضد  18 األمن والسالمصة 

  √ نظافة القاعة. 19

 العمالة 

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  20

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 21



                                                                                     
 

 رقم القاعة  : 101 مكان القاعة: مبنى االسنان –  الدور االول   

 

/ طالب.  2م  1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1  

% من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2  

تفتحان للخارج.  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3  

 4. درجة الحرارة المناسبة: )20 – 24ه م(.

من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5  

                                              . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم 
 االستيفاء درجات 

 غير مستوفي  مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

  √ . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات 

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  12

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 13

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 14

 √  مولد كهربي(.وجود مصدر دائم للكهرباء ) 15

تجهيزات  ذوي  
 االحتياجات الخاصة

 √  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 16

تخصصصصصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصصصصصفوف وعلي   17
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجهيزات ضد  18 األمن والسالمصة 

  √ نظافة القاعة. 19

 العمالة 

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  20

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 21



                                                                                     
 

 رقم القاعة : 316 مكان القاعة: مبنى االدارة – الدور ا لثالث    

 

/ طالب.  2م  1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1  

% من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2  

تفتحان للخارج.  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3  

 4. درجة الحرارة المناسبة: )20 – 24ه م(.

من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5  

                                              . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء 

 غير مستوفي  مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

  √ . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات 

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  12

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 13

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 14

 √  مولد كهربي(.وجود مصدر دائم للكهرباء ) 15

تجهيزات  ذوي  
 االحتياجات الخاصة

 √  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 16

تخصصصصصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصصصصصفوف وعلي   17
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجهيزات ضد  18 األمن والسالمصة 

  √ نظافة القاعة. 19

 العمالة 

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  20

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 21



                                                                                     
                                      

   001.002.003.005.006.007.011.015.016.017.018امل: المع

 الدور االرضي   -المبنى : كلية العالج الطبيعي 

 المؤشرات  م مجاالت التقييم 

  درجات االستيفاء 

 مستوفي 
 مستوفي
 جزئيا 

غير 
 مستوفي 

المساحة والطاقة  
 االستيعابية 

   √ . 1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   √ .2المساحة المخصصة لكل طالب   2

 أجهزة ومعدات ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصةةةة الال مة ات ات ال التجارب  3
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

√   

 √    3اآللي مع أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب  4

 التجهيزات اانشائية 

   √ كفاءة عمل ش كة الصرف الصحي. 5

   √ كفاءة ااضاءة والتهوية.  6

   √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

4مالئمة التأتيث  8
 √   

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   √  5كفاية وحداتة األجهزة  9

   √ المعمل مزود بخدمة االتصال بش كة المعلومات الدولية. 10

  √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

   √  متطل ات االمن والسالمه 12 العمالة 

 األمن والسالمةة 
   √ نظافة المعامل 13

 √   .8  معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طال ا   50ن الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد ع .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات    2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /    2م  4المساحة األرضية المخصصة للطالب:   .2
  / /    2م5النظرية  أو في معمل    2م2في مرحلة الدراسات العليا  أوااحصاء  أو معمل اللغات  في معمل    2م  1علم النفس/  الحاسب اآللي 

 في معمل الماكينات الكهربية.  2م 4ل المعدات والمحراات الثقيلة / في معم 2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 

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

 والنماذج/ أرفف / سبورة.   التأتيث: بنشات/ اراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .4

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

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

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود ش كة خراطيم مطاطية.  مطافئمتطل ات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

   . األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج   .8

 
 
 
 



                                                                                     

 

 

(األساسية المشتركة مع الكليات االخرى )معامل المقررات الطبيةالمركزية المعامل   

مبنى اسنان الدور االرضي    014.015.016.018  

مبنى اسنان الدور االول    117.128.111.114  

مبنى اسنان الدور الثالث  317.326.314.311   

 المؤشرات  م مجاالت التقييم 

  درجات االستيفاء 

 مستوفي 
 مستوفي
 جزئيا 

غير 
 مستوفي 

المساحة والطاقة  
 االستيعابية 

   √ . 1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   √ .2المساحة المخصصة لكل طالب   2

 أجهزة ومعدات ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصةةةة الال مة ات ات ال التجارب  3
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

√   

 √    3اآللي مع أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب  4

 التجهيزات اانشائية 

   √ كفاءة عمل ش كة الصرف الصحي. 5

   √ كفاءة ااضاءة والتهوية.  6

   √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

4مالئمة التأتيث  8
 √   

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   √  5كفاية وحداتة األجهزة  9

   √ المعمل مزود بخدمة االتصال بش كة المعلومات الدولية. 10

  √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

   √  متطل ات االمن والسالمه 12 العمالة 

 األمن والسالمةة 
   √ نظافة المعامل 13

  √  .8  معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طال ا   50ن الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد ع .9

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات    2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /    2م  4المساحة األرضية المخصصة للطالب:   .10
  / /    2م5النظرية  أو في معمل    2م2في مرحلة الدراسات العليا  أوااحصاء  أو معمل اللغات  في معمل    2م  1علم النفس/  الحاسب اآللي 

 في معمل الماكينات الكهربية.  2م 4ل المعدات والمحراات الثقيلة / في معم 2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 

جها ا    20طال ا فى باقي المؤسسات ،    25جها  لكل  طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،    4أجهزة الحاسب اآللي: جها  حاسب لكل   .11
 لمعمل اللغات.

 والنماذج/ أرفف / سبورة.   التأتيث: بنشات/ اراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .12

 أجهزة العرض: جها ي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .13

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/   1الفنيون:  .14

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود ش كة خراطيم مطاطية.  مطافئمتطل ات مقاومة / وقاية من الحريق:  .15

   . األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج   .16

 



                                                                                     

(األساسية المشتركة مع الكليات االخرى )معامل المقررات الطبيةالمركزية المعامل   

مبنى العالج الطبيعي الدور االرضي  116.113.11  

مبنى العالج الطبيعي الدور الثاني   206.203  

مبنى العالج الطبيعي الدور الثالث   313  

 المؤشرات  م مجاالت التقييم 

  درجات االستيفاء 

 مستوفي 
 مستوفي
 جزئيا 

غير 
 مستوفي 

المساحة والطاقة  
 االستيعابية 

   √ . 1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   √ .2المساحة المخصصة لكل طالب   2

 أجهزة ومعدات ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصةةةة الال مة ات ات ال التجارب  3
 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

√   

 √    3اآللي مع أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب  4

 التجهيزات اانشائية 

   √ كفاءة عمل ش كة الصرف الصحي. 5

   √ كفاءة ااضاءة والتهوية.  6

   √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

4مالئمة التأتيث  8
 √   

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   √  5كفاية وحداتة األجهزة  9

   √ المعمل مزود بخدمة االتصال بش كة المعلومات الدولية. 10

  √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

   √  متطل ات االمن والسالمه 12 العمالة 

 األمن والسالمةة 
   √ نظافة المعامل 13

   √ .8  معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طال ا   50ن الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد ع .17

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات    2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /    2م  4المساحة األرضية المخصصة للطالب:   .18
  / /    2م5النظرية  أو في معمل    2م2في مرحلة الدراسات العليا  أوااحصاء  أو معمل اللغات  في معمل    2م  1علم النفس/  الحاسب اآللي 

 في معمل الماكينات الكهربية.  2م 4ل المعدات والمحراات الثقيلة / في معم 2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 

جها ا    20طال ا فى باقي المؤسسات ،    25جها  لكل  طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،    4أجهزة الحاسب اآللي: جها  حاسب لكل   .19
 لمعمل اللغات.

 والنماذج/ أرفف / سبورة.   التأتيث: بنشات/ اراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .20

 أجهزة العرض: جها ي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .21

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/   1الفنيون:  .22

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود ش كة خراطيم مطاطية.  مطافئمتطل ات مقاومة / وقاية من الحريق:  .23

   . األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج   .24

 

 



                                                                                     

 

 المكتبـــــة 

 المؤشرات  م مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء 

 غير مستوٍف  مستوفى 

المساحة والطاقة  
 االستعابية

  √ . 1سعة المكت ة لعدد الطالب  1

  √  2المساحة المخصصة للمستفيد  2

 
 التجهيزات 

 

  √ توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين. 3

  √ وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4

  √  3عدد أجهزة الحاسب الشخصى.  5

  √ .4عدد شاشات الفهرسة 6

  √ .5عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل  7

 
 

 األمن والسالمةة 

  √ .6 متطل ات مقاومة/ الوقاية من الحريق 8

  √ .7مالءمة األبواب والمخارج  9

  √ عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ . 10

  √ .توافر ش كة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

  √ الستائر معاملة بمواد ضةد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات( 

  √ .8عدد النسخ المتوافرة من ال اتاب/ مرجع  13

  √ .9عدد المراجع لكل تخصص  14

  √ .9عدد الدوريات العلمية المتخصصة  15

 
 خدمات اضافية  

  √ خدمة ال حث الورقي واالكتروني. 16

  √ ترتيب المراجع والدوريات, وفقًا للفهرسة الفعالة.  17

  √ االتصال بش كة اانترنت. 18

  √ الفهرسة االكترونية.  19

 
 

 العمالة  

  √ مدير مكت ة. 20

  √ . 10مساعدون  فنيون  21

  √ . 10إداريون  22

  √ . 10عمال خدمات فنية  23

  √ 11عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية * 

  √ وفاء المكت ة بوعودها في الوقت المحدد .  25

  √ ااعالم بوقت تأدية الخدمة .  26

  √ تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة . 27

  √ تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكت ة. 28 االستجابة*

  √ الرغ ة الدائمة لموظفي المكت ة في معاونة الزائرين. 29



                                                                                     

 

 المؤشرات  م مجاالت التقييم 

 درجات االستيفاء 

 مستوفى 
غير 
 مستوٍف 

خدمات ذوي االحتياجات  
 الخاصة 

 ذوو ااعاقة ال صرية 

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

 توافر مطبوعات بصفحات ابيرة مكتوبة بحروف ابيرة  31
 و بحبر غامق.

√  

 ذوو ااعاقة السمعية: 

توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور   32
الفوتوغرافية, أو البرامج  والمناظر وأفالم الفيديو والصور  

 المترجمة بلغة ااشارة. 

√  

 ذوو ااعاقة الحراية: 

  √ توافر األتاث الال م.  33

  √ توافر تجهيزات خاصة.  34

توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بين أدوار   35
 المكت ة.

√  

فاعلية المكت ة في العملية  
 التعليمية وال حثية

  √ وجود سجالت للزائرين. 36

  √ استخدام المكت ة في العملية: التعليمية وال حثية.  37

  √ وقت عمل المكت ة يتناسب مع ظروف المستقيدين منه*. 38

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

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

 طال ًا.  20ال تقل عن جها  لكل   أجهزة الحاسب اآللي:  .3

 طال ًا. 50ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفهرسة : .4

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

حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود ش كة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق / مخارج    مطافئمتطل ات مقاومة / وقاية من الحريق:  .6
 الطوارئ بجميع األدوار.

 مكونة من جزأين متحراين.األبواب  /جب أن تفتح  األبواب للخارجيمالءمة األبواب والمخارج:   .7

  يتم من خالل تحديد نس ة المترددين علي المكت ة من )طالب مرحلة ال كالوريوس/ طالب الدراسات العليا / أعضاء هيئة التدريس / ال احثين 
     من جهات خارجية(، وتحدد النس ة من واقع السجالت.   

 تاب: ال يقل عن نسختين.عدد النسخ من ال ا  .8

 ال يقل عن  خمس دوريات مختلفة في ال تخصص. وعدد  مرجعًا لكل تخصص/   50ال يقل عدد المراجع عن   عدد المراجع والدوريات:  .9

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

خالل تحديد نس ة المترددين علي المكت ة من )طالب مرحلة ال كالوريوس/ طالب الدراسات العليا/ أعضاء هيئة التدريس( وتحدد  يتم من   .11
 النس ة من واقع السجالت .

 *يتم قياسها من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين.  



                                                                                     

  



                                                                                     

العيادة الطبية   

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 االستيفاءدرجات 

 غير مستوفٍ  مستوفٍ 

  √   1مساحة مالئمة 1 المساحة الكلية  

 
 

 مكونات العيادة   

  √ غرفة اشف.  2

  √ غرفة طوارئ. 3

  √ غرفة انتظار. 4

حمام به تجهيزات لذوي االحتياجات  5
 الخاصة. 

√  

 
 

 التجهيزات 

  √ سرير للكشف. 6

  √ صيدلية بها متطل ات ااسعافات األولية.  7

االحتياجات   8 لذوي  إنشائية  تجهيزات  وجود 
  2الخاصة.

√  

  √ 3سيارة إسعاف. 9

 
 األمن والسالمةة

  √ .4 متطل ات مقاومة/ الوقاية من الحريق 10

  √ .5مالءمة األبواب والمخارج  11

عالمةةات إرشةةةةةةةةةةةةةةةاديةةة تحةةدد االتجةةاه لمخرج  12
 الطوارئ.

√  

  √ 6األط اء 13 العاملون 

  √ 7الممرضون  14

   2م  60المساحة : ال تقل عن  .1
 سم. 100 -85متطل ات ذوي االحتياجات الخاصة: وجود منحدرات للصعود والهبوط / وجود  سور ارتفاعه من  .2

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

 متطل ات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود ش كة خراطيم مطاطية قري ة من العيادة. .4
 األبواب والمخارج: تتكون من جزأين متحراين يفتحان للخارج. .5

 طالب. 3000األط اء: طبيب أو طبي ة لكل  .6
 الممرضات: ممرض أو ممرضة لكل عيادة طبية.    .7



                                                                                     

 دورات المياه   

 المؤشرات  م مجاالت التقييم 

 مستويات التقدير 

غير  مستوٍف  
 مستوٍف  

 
 ااتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ وجود دورات مياه خاصة بالطل ة وأخري للطال ات. 2

 
 

المواصفات اانشائية 
 والتجهيزات 

  √ . 2مالئمة للتهوية  3

  √ كفاية ااضاءة. 4

  √ سهولة فتح الش ابيك.  5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أملس.  8

  √ وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية.  10

  √ سالمة ش كة الصرف الصحي.    11

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة  

التجهيزات الخاصة بذوي  
 االحتياجات الخاصة  

 √  . 5وجود دورات مياه خاصة  13

 √  6مالءمة األبواب.  14

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحراة.   15

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة  

  √ النظافة   17 األمن والسالمة 

  √ . 7توافر مصدر قريب مجهز بمتطل ات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طال ًا أو طال ة.   40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

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

 أحواض األيدي: حوض مقابل ال مرحاض. .3

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

  76واض, وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها عن دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األح .5
 سم( لمساندة المستخدم على الحراة من وإلى المرحاض. 100 -85سم / يوجد سور )  137إلي 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض ال اب عن  .6
صوتية وضوئية / وجود ش كة خراطيم مطاطية قري ة من دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار    


