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   مدى  تقييم نموذج

   والمرافق  المباني وتجهيزات مساحات مالءمة معايير  إستيفاء
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 مستوف  غير    المالحظات عمل بعد يستوفى                 تماما مستوف  √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن الصادر العالى التعليم لمؤسسات المعتمدين المراجعين بدليل( 1)  لملحق طبقا   التقييم تم *

 .  2009 غسطسأ الثاني اإلصدار - واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة
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   الكلية من  المقدم التقرير  ضوء فى  والمرافق المباني  وتجهيزات مساحات مالئمة

  ( والعيادات األسنان مستشفى ـ المعامل ـ الدرس قاعات  -المدرجات) المحاضرات قاعات 

 المدرجات

 مدرج 6(:المدرجات) عدد
 كلية التمريض   بمبنى تعليمى  مدرج 3 عددكلية األسنان    و بمبنى مدرج 3 عدد

الوسائل  

التعليمية  

 المتوفرة 

 األبواب 
نسبة 

 التهوية 

مساحة  

 النوافذ 

 2م+

عدد  

 النوافذ 

المساحة  

األرضية ألعداد  

 الطالب 

السعة  

 اإلستعابية 

 للطالب 

 الطول  العرض 
 مساحة 

 المدرج 

رقم 

 المدرج

 مدرجات كلية األسنان بمبني كلية األسنان 

 داتا شو 

 بروجوكتور 

 ميكرفون 

 كمبيوتر 

 خط نت 

 باب 2

يفتح 

 لخارج ل

 م  1.2 6 م  32.40 % 12.5
225  

 طالب 
11.6 

23.3

5 
 1 م 270.86

 داتا شو 

 بروجوكتور 

 ميكرفون 

 كمبيوتر 

 خط نت 

 باب 2

يفتح 

 لخارج ل

 م  1.2 6 م  32.40 % 12.5
225  

 طالب 
11.6 

23.4

5 
 2 م 272.02

 داتا شو 

 بروجوكتور 

 ميكرفون 

 كمبيوتر 

 خط نت 

 باب 2

يفتح 

 لخارج ل

 م  1.2 6 م  32.40 % 12.5
225  

 طالب 
11.6 

23.4

5 
 3 م 272.02

 مدرجات كلية األسنان بمبني التمريض 

 داتا شو 

 بروجوكتور 

 ميكرفون 

 كمبيوتر 

 خط نت 

 باب 2

يفتح 

 لخارج ل

 م  1.2 6 م  22.80 % 16.9
110  

 طالب 
م 137.46 7.90 17.40  

 مدرج 

(1   )

 تعليمي  

 داتا شو 

 بروجوكتور 

 ميكرفون 

 كمبيوتر 

 خط نت 

 باب 2

يفتح 

 لخارج ل

 م  1.2 6 م  22.80 % 16.9
110  

 طالب 
م 137.46 7.90 17.40  

 مدرج 

 (2  )

 تعليمي  

 داتا شو 

 بروجوكتور 

 ميكرفون 

 كمبيوتر 

 خط نت 

 باب 2

يفتح 

 لخارج ل

 م 109.52 9.65 11.35 طالب  90 م  1.2 6 م  22.80 % 26

 مدرج 

 (3 ) 

 تعليمي  

 طفاية حريق لكل مدرج وعالمات ولوحات استرشادية 4عدد    األمن والسالمـة •

 عامل مسئول عن كل مدرجلة   االعمــــــــــــ •
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 ( قاعة   2: عدد )   القاعات الدراسية

الوسائل 

التعليمية 

 المتوفرة

 األبواب 
نسبة 

 التهوية

مساحة 

 فذالنوا

 2م+

عدد 

 النوافذ

المساحة 

األرضية  

 ألعداد الطالب

السعة 

 اإلستعابية

 للطالب

 الطول العرض
 مساحة

 القاعة

رقم 

 القاعة

 داتا شو 

 بروجوكتور 

 ميكرفون 

 كمبيوتر 

 خط نت 

 باب 1

يفتح 

 لخارج ل

 1 م 76.54 8.9 8.6 طالب  50 م  1.5 3 م  8.60 % 11.4

 داتا شو 

 بروجوكتور 

 ميكرفون 

 كمبيوتر 

 خط نت 

 باب 1

يفتح 

 لخارج ل

 2 م 83.012 11.45 7.25 طالب  65 م  1.3 3 م  8.60 % 10.6

 

 وعالمات ولوحات استرشاديةقاعة طفاية حريق لكل  2عدد    األمن والسالمـة •

 عامل مسئول عن كل مدرجلة   االعمــــــــــــ •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
  

 
 

5 

  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

 (    معمل      23المعامل : عدد )    

 كلية التمريض  بمبنى  معمل (  21) عددكلية األسنان    و بمبنى معمل(   2)  عدد

 التهوية األبواب الوسائل التعليمية المتوفرة

مساحة  

 النوافذ 

 2م+

 عدد النوافذ 

المساحة  

األرضية  

 ألعداد الطالب 

السعة  

 اإلستعابية 
 الطول  العرض 

مساحة  

 المعمل 
 رقم المعمل 

 12معامل  الكلية بمبني كلية األسنان 
حجرة تابعة -بروجكتور –وأجهزة كمبيوتر –شاشة عرض 

 للمعمل للصب 

√ واحد باب 
 

√
 

√
م  76.11 8.85 8.6 طالب  20 2م3.8   معمل التقويم  

 2 مواتير –شاشة عرض 2
 باب

√
 

√
 

√
 معمل  االطفال  م  97.86 11.95 8.4 طالب  25 2م3.9 

 معامل  الكلية بمبني التمريض 

  جهاز ،وجود أشعة جهاز  وجود

  كبيرة تليفزيون شاشة وجود  ميكروسكوب،

 موتور  طالب  ،لكل

باب2
 

√
 

√
 

√
 م  111.6 11.45 9.75 طالب 30 2م3.7 

 معمل االندو 

)عالج  

 الجذور( 

  األدوات توافر  مع تشريح طاولة وجود

- أشعة جهاز 2 توافر-  للتشريح  الالزمة

 الخاصة األحماض  لحفظ جة ثال وجود

 الجثث  لحفظ ثالجة  توافر- األشعة بمادة

باب2
 

√
 

√
 

√
 م  130.6 17.3 7.55 طالب 35 2م3.7 

معمل  

معمل  +تشريح

 اشعة 

215 

اباب كمبيوتر وشاشة تليفزيون  
 

√
 

√
 

√
 م  179   طالب 55 2م3.2 

 معمل  

(302 ) 

التركيبات  

 المتحركة 

باب2   شاشة تليفزيون وجهاز كمبيوتر ومواتير
 

√
 

√
 

√
 م  114.5 112 9.5 طالب  30 2م3.8 

 معمل   

(303 ) 

العالج  

 التحفظى 
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- به الخاصة بالشاشة كبير ميكروسكوب توافر

  – كمبيوتر شاشة– صغير ميكروسكوب توافر

  صغير ميكروسكوب جهاز 35

 

اباب
 

√
 

√
 

√
 م  55 9.65 5.7 طالب  15 2م3.6 

 معمل  

(305 ) 

اورال  

 بيولوجي 

ميكروسكوب صغير  34كبيرة + شاشة تليفزيون

 كمبيوتر+بروجكتور 1+
اباب

 
√

 
√

 
√

 م  52 9.65 5.4 طالب  15 2م3.4 

 معمل  

(306 ) 

اورال  

 الباثولوجي 
  صغير ميكروسكوب 34+به خاصة بشاشة ميكروسكوب  توافر

اباب  بروجكتور+  كمبيوتر+
 

√
 

√
 

√
 م  53 9.65 5.5 طالب  15 2م3.5 

 معمل  

(307 ) 

 هيستولوجي 
بيوتر وشاشة عرض وشاشة شاشة كم

 تليفزيون
اباب

 
√

 
√

 
√

 م  53 9.65 5.5 طالب  15 2م3.6 

 معمل  

(308 ) 

 تشريح االسنان 

Dentition 
 شاشة كمبيوتر وشاشة عرض وشاشة تليفزيون 

اباب
 

√
 

√
 

√
 م  54 9.65 4.6 طالب  15 2م3.6 

 معمل 

(312)   

 مواد األسنان 
  وجهاز  كالف واوتو ميكروسكوب10توافرعدد

اباب  عرض  شاشة و وكمبيوتر 19 ضغط وأجهزة علمى
 

√
 

√
 

√
 م  52 9.65 4.5 طالب  15 2م3.4 

 معمل  

(313)   

 فسيولوجي 
 Spectro) جهاز 2 توافر- مائى حمام جهاز  توافر

photometer )-التسخين وجهاز  تقطير جهاز توافر  

 .  عرض  وشاشة  وكمبيوتر وميزان علمية وأجهزة

 

اباب
 

√
 

√
 

√
 م  52.8 9.6 5.5 طالب  15 2م3.5 

 معمل  

(314)   

 كمياء حيوية
 ثالجة يوجد- ميكروسكوب جهاز 34 توافر -

 علمية وأجهزة كيموجراف جهاز توافر- صغيرة

  بكتيريا وحضانة  عرض وشاشة وكمبيوتر وفرن

 

اباب
 

√
 

√
 

√
 م  52.8 9.6 5.5 طالب  15 2م3.5 

 معمل  

(315)  

 ميكروبيولوجي 

 وأجهزة ض عر شاشة  و صغيرة ثالجة يوجد-

اباب  وميكرويف علمية
 

√
 

√
 

√
 م  52.8 9.6 5.5 طالب  15 2م3.5 

 معمل  

(316)  

 فارماكولجى 
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  ومواتير كمبيوتر وشاشة تليفزيون جهاز توافر

باب 2
 

√
 

√
 

√
 م  99.18 17.4 5.7 طالب  25 2م 4.00 

معمل  

التركيبات  

 الثابته 
باب 2 وحدة محاكاة  35و كمبيوتر شاشة 

 
√

 
√

 
√

 م  124.32 11.1 11.2 طالب  30 2م 4.00 
معمل المحاكاة  

(1 ) 

باب 2 وحدة محاكاة 45شاشة تليفزيون كمبيوتر وشاشة تليفزيون و
 

√
 

√
 

√
 م  123.25 17 7.25 طالب  30 2م 4.00 

معمل المحاكاة  

(2 ) 

باب 2 وحدة محاكاة  40شاشة تليفزيون كبيرة و
 

√
 

√
 

√
 م  166   طالب  40 2م 4.00 

  معمل المحاكاة

(3 ) 

اباب أجهزة كمبيوتر 
 

√
 

√
 

√
 م  62.32 8.2 7.6 طالب  15 2م 4.00 

 معمل كمبيوتر 

1 

اباب أجهزة كمبيوتر 
 

√
 

√
 

√
 م  116 14.5 8 طالب  40 2م 4.00 

 معمل كمبيوتر 

2 

اباب أجهزة كمبيوتر ولغة 
 

√
 

√
 

√
 معمل لغة  م  102.5 11.85 8.65 طالب  25 2م 4.00 

اباب أجهزة كمبيوتر ولغة 
 

√
 

√
 

√
 معمل لغة  م  100.8 11.66 8.65 طالب  25 2م 4.00 

 

 كمبيوتر ومواقد الغاز  واألدوات واألجهزة العلمية وسائل التهوية  وتكيف مركزى وسائل األمن والسالمة  ة وأجهز المعامل مجهزة بالبنشات والتربيزات  والمقاعد والسبورات 

 وعالمات ولوحات استرشاديةمعمل طفاية حريق لكل  2عدد    األمن والسالمـة •

 مسئول عن كل معمل ( أمين معمل 1عدد )  •

عملمكل لعامل لة   االعمــــــــــــ •
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 التابعة لها والعيادات تعليمىالكلية طب األسنان مستشفى                                                 
   لعيادة األسنان المتنقلة لخدمة المجتمعباإلضافة عيادة   ( 10) عيادات األسنان : عدد 

 الوسائل التعليمية المتوفرة 
األبوا 

 ب

التهوي 

 ة 

مساحة  

 النوافذ 

 2م+

عدد  

النواف 

 ذ 

المساحة  

األرضية  

ألعداد  

 الطالب 

 السعة اإلستعابية 
العر 

 ض 
 الطول 

مساحة  

 المعمل 
 العيادة 

 األسنان طب كلية  مستشفى  عيادات الكلية بمبني

- الوحدات صيانة غرفة توافر- بالعيادة مخرج 3 وافرت-

  غرفة  توافر- أشعة جهاز  وبها  لألشعة غرفة  توافر 

   تمريض

  غرفة  توافر- العيادة مسئول  غرفة توافر- ثالجة توافر-

  توافر - التمريض مسئولية والتعقيم األدوات تسليم

   مرضى إستراحة

  بها  ملحق وحدة وكل  أسنان وحدة 45ل مقسمة العيادة-

- وحوض الى وجهازحاسب بها الخاصة األدراج وحدة

   كبيرة  عرض شاشات4  توافر

 توافر معمل تابع بجوار العيادة لصب الجبس - 

م  76.11 8.85 8.6 طالب  20 2م 3.8 √ √ √ 2  ( بالبدوم 1عيادة ) 

 ( 1تابع عيادة ) م  97.86  11.65 8.4 طالب  25 2م 3.8 √ √ √ √ 

  غرفة  توافر- دةبالعيا  مخرج 3 توافر-

   الوحدات صيانة

- أشعة جهاز  وبها لألشعة غرفة توافر-

   تمريض غرفة  توافر

   العيادة مسئول غرفة  توافر-  ثالجة توافر-

  والتعقيم  األدوات تسليم غرفة توافر-

   التمريض مسئولية

  مقسمة  العيادة - مرضى  إستراحة  توافر-

  بها  ملحق وحدة وكل  أسنان وحدة 45ل

  وجهازحاسب  بها الخاصة جاألدرا وحدة

  كبيرة  عرض شاشات4 توافر- وحوض الى

 طالب  130 2م  4.00 √ √ √ 2

30 17.3 

 ( ارضى 2عيادة ) م  519
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  جهاز  1 توافر-cerec جهاز 2 توافر-

 ميكروسكوب 

 ( 2تابع عيادة ) م  31.8 5.3 6 √ √ √ √ 

  غرفة  توافر- بالعيادة مخرج 3 توافر-

   الوحدات صيانة

- أشعة جهاز  وبها لألشعة فةغر توافر-

   تمريض غرفة  توافر

   العيادة مسئول غرفة  توافر-  ثالجة توافر-

  والتعقيم  األدوات تسليم غرفة توافر-

  مرضى  إستراحة  توافر- التمريض مسئولية

  وكل   أسنان وحدة 45ل  مقسمة العيادة-

  بها  الخاصة األدراج وحدة بها ملحق وحدة

  شات شا4 توافر وحوض الى وجهازحاسب

  جهاز  بها غرفة توافر - كبيرة  عرض 

   وميكروسكوب التبييض

 

2 √ √ √ 
 طالب  130 2م  4.00

30 17.3 

 ( اول 3عيادة ) م  519

 ( 3تابع عيادة ) م  31.8 5.3 6 √ √ √ √ 

  غرفة  توافر- بالعيادة مخرج 3 توافر-

   الوحدات صيانة

- أشعة جهاز  وبها لألشعة غرفة توافر-

   تمريض غرفة  توافر

   العيادة مسئول غرفة  توافر-  ثالجة توافر-

  والتعقيم  األدوات تسليم غرفة توافر-

   التمريض مسئولية

  مقسمة  العيادة - مرضى  إستراحة  توافر-

  بها  ملحق وحدة وكل  أسنان وحدة 45ل

  وجهازحاسب  بها الخاصة األدراج وحدة

  كبيرة  عرض شاشات4 توافر- وحوض الى

   ميكروسكوب توافر-

 

2 

√ 

 

 

 طالب  130 2م  4.00 √ √

30 

6 

17.3 

5.3 

 م  519

 م  31.8

 ثانى  4عيادة  

 4تابع عيادة  

2م 3.4 √ √ √ باب 1  لألمان  للغلق بأزرار أتوماتيك باب توافر - 6.2 طالب  15   غرفة عمليات  م  51.25 8.2
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  توافرغرفة -تحضير غرفة-2 والعدوى 

   لألطباء

  غرفة  - بسراير مجهزة إفاقة غرفة

  دوالب - األجهزة  بأحدث مجهزة العمليات

  خر أ باب من  النفايات  من  للتخلص قالب

 \   الرئيسى الباب غير

5 

 غرفة تحضير  م  43.75 8.75 5 طالب  12 2م 3.6 √ √ √ باب  1 

 غرفة تعقيم   م  46.8 13 3.6 طالب  12 2م 3.9 √ √ √ باب  2 أجهزة خاصة بالتعقيم  

 قيم  تابع غرفة تع م  28 7 4 طالب  7 2م 4 √ √ √ √ 

  عدد  توافر-1أجهزة أشعة وبانوراما 

   أشعة أجهزة4

 بانوراما 1عدد  توافر-2

   مقطعية أشعة جهاز 1عدد  توافر-3

 Digital X-Rayجهاز 1عدد  توافر-4

 طالب  25 2م  3.8 √ √ √ باب 1

8.4

5 

11.4 

 م  96.33

 عة غرفة األش

 كلية طب أسنان   مبنى

 م  27.54 5.4 5 طالب  7 2م  3.9 √ √ √ باب 1 وحدة متخصصة ذات إمكانيات عالية 
دور   عيادة متخصصة 

   17مبنى  ارضى 

- أشعة جهاز وبها لألشعة غرفة توافر

  األدوات  تسليم  غرفة توافر- ثالجة توافر

  توافر - التمريض  مسئولية والتعقيم

  45ل  مقسمة العيادة - مرضى  إستراحة

  وحدة  بها ملحق وحدة  وكل  أسنان  وحدة

  الى  وجهازحاسب بها الخاصة األدراج

   وحوض

 توافر- كبيرة  عرض شاشات4توافر 

   ميكروسكوب

 

 م  575 25 23 طالب  150 2م  3.8 √ √ √ باب 2

 ( 5عيادة رقم ) 

 14مبنى دور أول 

 م  27.54 5.4 5 طالب  7 2م  3.9 √ √ √ باب 1 وحدة متخصصة ذات إمكانيات عالية 
 متخصصة   عيادة 

 14مبنى  دور أول 

- أشعة جهاز وبها عةلألش غرفة توافر

  األدوات  تسليم  غرفة توافر- ثالجة توافر
 م  575 25 23 طالب  150 2م  3.8 √ √ √ باب 2

مبنى   (6عيادة رقم ) 

14 
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

  توافر - التمريض  مسئولية والتعقيم

  45ل  مقسمة العيادة - مرضى  إستراحة

  وحدة  بها ملحق وحدة  وكل  أسنان  وحدة

  الى  وجهازحاسب بها الخاصة األدراج

   وحوض

 ميكروسكوب  توافر -  كبيرة عرض شاشات4توافر 

 دور ثانى  

 وحدة متخصصة ذات إمكانيات عالية 
 م  16.575 3.25 5 5 2م  3.4 √ √ √ باب 1

 DentaLعيادة 

Laser CLiniC 

 14مبنى 

     

 
كلية طب   13مبنى 

 األسنان 
   

 

- أشعة جهاز وبها لألشعة غرفة توافر

  األدوات  تسليم  غرفة توافر- ثالجة توافر

  توافر - التمريض  مسئولية والتعقيم

  45ل  مقسمة العيادة - مرضى  إستراحة

  وحدة  بها ملحق وحدة  وكل  أسنان  وحدة

  الى  وجهازحاسب بها الخاصة األدراج

   وحوض

 ميكروسكوب  توافر -  كبيرة عرض شاشات4توافر 

 م  519 17.3 30 طالب  130 2م  4.00 √ √ √ باب  2

 ( بدروم 7عيادة )

 ( 7تابع عيادة ) م  31.8 5.3 6   √ √ √ √ 

للقوافل الطبية  عيادة أسنان متنقلة ذات إمكانيات عالية 

 وخدمة المجتمع 
 √ √ √ √ √ √ √ √ 

 أسنان متنقلة   عيادة 

 

  لكل عيادة ( عامل /عاملة    2  عدد )  لة   االعمــــــــــــ، لكل عيادة   ومساعد األسنان  تمريض(    3    عدد )،  وعالمات ولوحات استرشادية عيادة اية حريق لكلطف   (  2)    عدد    األمن والسالمـة •
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

. 

 

 

 
 

   
   
   
   
   
   
   

   
   
 

 

   

 للتقييم الكمي

 سسة*()التسهيالت المادية بالمؤ

( بدليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالى الصادر عن الهيئة 1)مأخوذة من ملحق )

 (2009اإلصدار الثاني أغسطس  -اد القومية لضمان جودة التعليم واالعتم
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

 (: قاعات المحاضرات  1نموذج )
    ليمى التع األسنان طب مستشفى مبنى: المكان (1) فصل: القاعة رقم/  اسم

  التعليمى1:القاعة

    االستيفاء درجات
   التقييم مجاالت   م    المؤشرات

   مستوفي    مستوفي غير

   .  1الطالب ألعداد  األرضية المساحة كفاية √   
1 

  األرضية المساحة
    والسعة

      2 بالمؤسسة التدريس لقاعات  اإلجمالية االستيعابية الطاقة كفاية √  
2 

   .    كافية نوافذ توافر √   
3 

  النوافذ  
    واألبواب

   .   النوافذ استخدام سهولة √   
4 

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

     الطوارئ  أبواب  اتجاهات تحدد عالمات  وجود √   
6 

   .  4 المحاضرات إلقاء أثناء  الحرارة درجة مالئمة √   
7 

   
   
   
    هيزاتالتج

   .   4 الجيدة التهوية توافر √   
8 

    .5مناسبة إضاءة وجود √   
9 

   .  طالب لكل  مقعد توافر √   
10 

   .    للمحاضر  وكرسي منضدة توافر √   
11 

   .  بسبورة مزودة القاعة √   
12 

   .   ليميةالتع للعملية الالزمة والبصرية السمعية بالوسائل مزودة القاعة √   
13 

   .  االنترنت بشبكة متصلة القاعة √   
14 

   .   الطوارئ  ومخارج مداخل توضح القاعة داخل خرائط وجود √   
15 
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

   (.  كهربي مولد) للكهرباء دائم  مصدر وجود √   
16 

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

  ذوي   اتتجهيز 
   الخاصة االحتياجات

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

  
18 

      6 القاعة من بالقرب  الحرائق ضد تجهيزات وجود √   
19 

    والسالمـة األمن

   .   القاعة نظافة √   
20 

   .    المحاضرات لمتابعة إدارى  مسئول وجود √   
21 

  العمالة

   
   .   قاعة لكل  خدمات عامل  وجود √   

22 

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

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

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

 (  .م ه24  – 20: )المناسبة الحرارة درجة .4

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

/   جيدة بحالة طفاءلإل  خراطيم/  للمياه مصدر /رمال جرادل/  طفايات/  اإلخالء مسئول/إخالء خطة: والسالمة األمن متطلبات .6
 (.  الحريق ضد إنذار جهاز
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

 (: قاعات المحاضرات1نموذج )

 األسنان طب مستشفى مبنى: المكان2  فصل: القاعة رقم/  اسم
  التعليمى2:القاعة   التعليمى

    االستيفاء درجات
   التقييم مجاالت   م    المؤشرات

   مستوفي    مستوفي غير

   .  1الطالب ألعداد  األرضية المساحة كفاية √   
1 

  األرضية المساحة
    والسعة

      2 بالمؤسسة التدريس لقاعات  اإلجمالية االستيعابية الطاقة كفاية √  
2 

   .    كافية نوافذ توافر √   
3 

  النوافذ  
    واألبواب

   .   النوافذ استخدام سهولة √   
4 

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

     الطوارئ  أبواب  اتجاهات تحدد عالمات  وجود √   
6 

   .  4 المحاضرات إلقاء أثناء  الحرارة درجة مالئمة √   
7 

   
   
   

    التجهيزات
   .   4 الجيدة التهوية توافر √   

8 

    .5مناسبة إضاءة وجود √   
9 

   .  طالب لكل  مقعد توافر √   
10 

   .    للمحاضر  وكرسي منضدة توافر √   
11 

   .  بسبورة مزودة القاعة √   
12 

   .   التعليمية للعملية الالزمة والبصرية السمعية بالوسائل مزودة القاعة √   
13 

   .  االنترنت بشبكة متصلة القاعة √   
14 

   .   وارئ الط ومخارج مداخل توضح القاعة داخل خرائط وجود √   
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

15 

   (.  كهربي مولد) للكهرباء دائم  مصدر وجود √   
16 

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

  ذوي   تجهيزات
   الخاصة االحتياجات

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

  
18 

      6 القاعة من بالقرب  الحرائق ضد تجهيزات وجود √   
19 

    والسالمـة األمن

   .   القاعة نظافة √   
20 

   .    المحاضرات لمتابعة إدارى  مسئول وجود √   
21 

  العمالة

   
   .   قاعة لكل  خدمات عامل  وجود √   

22 

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

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

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

 (  .م ه24  – 20: )المناسبة الحرارة درجة.4

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

/  جيدة بحالة لإلطفاء خراطيم/  للمياه مصدر /رمال جرادل/  طفايات/  اإلخالء مسئول/إخالء خطة: والسالمة األمن متطلبات.6
 (.  الحريق ضد إنذار جهاز
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

 (: قاعات المحاضرات1نموذج )

  األسنان  طب مستشفى مبنى: المكان  1 مدرج : القاعة رقم /  اسم
  1:القاعة   التعليمى

    االستيفاء درجات
   التقييم مجاالت   م    المؤشرات

   مستوفي    مستوفي غير

   .  1الطالب ألعداد  األرضية المساحة كفاية √   
1 

  األرضية المساحة
    والسعة

      2 بالمؤسسة لتدريسا لقاعات  اإلجمالية االستيعابية الطاقة كفاية √  
2 

   .    كافية نوافذ توافر √   
3 

  النوافذ  
    واألبواب

   .   النوافذ استخدام سهولة √   
4 

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

     الطوارئ  أبواب  اتجاهات تحدد عالمات  وجود √   
6 

   .  4 لمحاضراتا  إلقاء أثناء  الحرارة درجة مالئمة √   
7 

   
   
   

    التجهيزات
   .   4 الجيدة التهوية توافر √   

8 

    .5مناسبة إضاءة وجود √   
9 

   .  طالب لكل  مقعد توافر √   
10 

   .    للمحاضر  وكرسي منضدة توافر √   
11 

   .  بسبورة مزودة القاعة √   
12 

   .   التعليمية للعملية الالزمة والبصرية ةالسمعي بالوسائل مزودة القاعة √   
13 

   .  االنترنت بشبكة متصلة القاعة √   
14 

   .   الطوارئ  ومخارج مداخل توضح القاعة داخل خرائط وجود √   
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

15 

   (.  كهربي مولد) للكهرباء دائم  مصدر وجود √   
16 

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

  ذوي   تجهيزات
   الخاصة االحتياجات

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

  
18 

      6 القاعة من بالقرب  الحرائق ضد تجهيزات وجود √   
19 

    والسالمـة األمن

   .   القاعة ظافةن √   
20 

   .    المحاضرات لمتابعة إدارى  مسئول وجود √   
21 

  العمالة

   
   .   قاعة لكل  خدمات عامل  وجود √   

22 

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

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

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

 (  .م ه24  – 20: )المناسبة الحرارة درجة.4

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

/  جيدة بحالة لإلطفاء خراطيم/  للمياه مصدر /رمال جرادل/  طفايات/  اإلخالء مسئول/إخالء خطة: والسالمة األمن متطلبات.6
 (.  الحريق ضد إنذار جهاز

 
 
 

  
 
 

 



    

 
  

 
 

19 

  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

 (: قاعات المحاضرات1نموذج )

  األسنان  طب مستشفى مبنى: المكان  2 مدرج : القاعة رقم /  اسم
  2:القاعة   التعليمى

    االستيفاء درجات
   التقييم مجاالت   م    المؤشرات

   مستوفي    يمستوف غير

   .  1الطالب ألعداد  األرضية المساحة كفاية √   
1 

  األرضية المساحة
    والسعة

      2 بالمؤسسة التدريس لقاعات  اإلجمالية االستيعابية الطاقة كفاية √  
2 

   .    كافية نوافذ توافر √   
3 

  النوافذ  
    واألبواب

   .   النوافذ استخدام سهولة √   
4 

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

     الطوارئ  أبواب  اتجاهات تحدد عالمات  وجود √   
6 

   .  4 المحاضرات إلقاء أثناء  الحرارة درجة مالئمة √   
7 

   
   
   

    التجهيزات
   .   4 الجيدة التهوية توافر √   

8 

    .5مناسبة إضاءة وجود √   
9 

   .  طالب لكل  مقعد وافرت √   
10 

   .    للمحاضر  وكرسي منضدة توافر √   
11 

   .  بسبورة مزودة القاعة √   
12 

   .   التعليمية للعملية الالزمة والبصرية السمعية بالوسائل مزودة القاعة √   
13 

   .  االنترنت بشبكة متصلة القاعة √   
14 

   .   الطوارئ  ومخارج مداخل توضح عةالقا  داخل خرائط وجود √   
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

15 

   (.  كهربي مولد) للكهرباء دائم  مصدر وجود √   
16 

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

  ذوي   تجهيزات
   الخاصة االحتياجات

  األماكن ليوع  والصفوف الممرات أطراف علي  المعاق جلوس أماكن تخصص √   
 .  الطوارئ  وأبواب الخدمات وقرب المستوية

  
18 

      6 القاعة من بالقرب  الحرائق ضد تجهيزات وجود √   
19 

    والسالمـة األمن

   .   القاعة نظافة √   
20 

   .    المحاضرات لمتابعة إدارى  مسئول وجود √   
21 

  العمالة

   
   .   قاعة لكل  خدمات عامل  وجود √   

22 

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

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

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

 (  .م ه24  – 20: )المناسبة الحرارة درجة.4

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

/  جيدة بحالة لإلطفاء خراطيم/  للمياه مصدر /رمال جرادل/  طفايات/  اإلخالء مسئول/إخالء خطة: والسالمة األمن متطلبات.6
 (.  الحريق ضد إنذار جهاز
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

 المحاضرات (: قاعات1نموذج )          

  األسنان  طب مستشفى مبنى: المكان  3 مدرج : القاعة رقم /  اسم
  1:القاعة   التعليمى

    االستيفاء درجات
   التقييم مجاالت   م    المؤشرات

   مستوفي    مستوفي غير

   .  1الطالب ألعداد  األرضية المساحة كفاية √   
1 

  األرضية المساحة
    والسعة

      2 بالمؤسسة التدريس لقاعات  اإلجمالية االستيعابية قةالطا كفاية √  
2 

   .    كافية نوافذ توافر √   
3 

  النوافذ  
    واألبواب

   .   النوافذ استخدام سهولة √   
4 

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

     الطوارئ  أبواب  اتجاهات تحدد عالمات  وجود √   
6 

   .  4 المحاضرات إلقاء أثناء  الحرارة درجة الئمةم √   
7 

   
   
   

    التجهيزات
   .   4 الجيدة التهوية توافر √   

8 

    .5مناسبة إضاءة وجود √   
9 

   .  طالب لكل  مقعد توافر √   
10 

   .    للمحاضر  وكرسي منضدة توافر √   
11 

   .  بسبورة مزودة القاعة √   
12 

   .   التعليمية للعملية الالزمة والبصرية السمعية بالوسائل مزودة القاعة √   
13 

   .  االنترنت بشبكة متصلة القاعة √   
14 

   .   الطوارئ  ومخارج مداخل توضح القاعة داخل خرائط وجود √   
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

15 

   (.  كهربي مولد) للكهرباء دائم  مصدر وجود √   
16 

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

  ذوي   تجهيزات
   الخاصة االحتياجات

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

  
18 

      6 القاعة من بالقرب  الحرائق ضد تجهيزات وجود √   
19 

    والسالمـة األمن

   .   القاعة نظافة √   
20 

   .    المحاضرات لمتابعة إدارى  مسئول وجود √   
21 

  العمالة

   
   .   قاعة لكل  خدمات عامل  وجود √   

22 

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

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

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

 (  .م ه24  – 20: )المناسبة الحرارة درجة.4

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

/  جيدة بحالة لإلطفاء خراطيم/  للمياه مصدر /رمال جرادل/  طفايات/  اإلخالء مسئول/إخالء خطة: والسالمة األمن متطلبات.6
 (.  الحريق ضد إنذار جهاز
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

 (: قاعات المحاضرات1نموذج )

  التمريض  مبنى– األسنان طب كلية: المكان  1 مدرج: القاعة رقم/  اسم
  1:القاعة

    االستيفاء درجات
   التقييم مجاالت   م    المؤشرات

   مستوفي    مستوفي غير

   .  1الطالب ألعداد  األرضية المساحة كفاية √   
1 

  األرضية المساحة
    والسعة

      2 بالمؤسسة التدريس لقاعات  اإلجمالية االستيعابية الطاقة كفاية √  
2 

   .    كافية نوافذ توافر √   
3 

  النوافذ  
    واألبواب

   .   النوافذ استخدام هولةس √   
4 

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

     الطوارئ  أبواب  اتجاهات تحدد عالمات  وجود √   
6 

   .  4 المحاضرات إلقاء أثناء  الحرارة درجة مالئمة √   
7 

   
   
   

    التجهيزات
   .   4 الجيدة التهوية توافر √   

8 

    .5مناسبة إضاءة دوجو  √   
9 

   .  طالب لكل  مقعد توافر √   
10 

   .    للمحاضر  وكرسي منضدة توافر √   
11 

   .  بسبورة مزودة القاعة √   
12 

   .   التعليمية للعملية الالزمة والبصرية السمعية بالوسائل مزودة القاعة √   
13 

   .  االنترنت بشبكة متصلة القاعة √   
14 

   .   الطوارئ  ومخارج مداخل توضح القاعة داخل خرائط وجود √   
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

15 

   (.  كهربي مولد) للكهرباء دائم  مصدر وجود √   
16 

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

  ذوي   تجهيزات
   الخاصة االحتياجات

  األماكن وعلي والصفوف الممرات أطراف علي  عاقالم جلوس أماكن تخصص √   
 .  الطوارئ  وأبواب الخدمات وقرب المستوية

  
18 

      6 القاعة من بالقرب  الحرائق ضد تجهيزات وجود √   
19 

    والسالمـة األمن

   .   القاعة نظافة √   
20 

   .    المحاضرات لمتابعة إدارى  مسئول وجود √   
21 

  العمالة

   
   .   قاعة لكل  خدمات عامل  وجود √   

22 

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

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

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

 (  .م ه24  – 20: )المناسبة الحرارة درجة.4

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

/  جيدة بحالة لإلطفاء خراطيم/  للمياه مصدر /رمال جرادل/  طفايات/  اإلخالء مسئول/إخالء خطة: والسالمة األمن متطلبات.6
 (.  الحريق ضد إنذار جهاز
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

 (: قاعات المحاضرات1نموذج )         

  مبنى – األسنان طب كلية : المكان  2 مدرج: القاعة رقم/  اسم
  2:القاعة التمريض

    االستيفاء درجات
   التقييم مجاالت   م    المؤشرات

   مستوفي    مستوفي غير

   .  1الطالب ألعداد  األرضية المساحة كفاية √   
1 

  األرضية المساحة
    والسعة

      2 بالمؤسسة التدريس لقاعات  اإلجمالية االستيعابية الطاقة كفاية √  
2 

   .    كافية نوافذ توافر √   
3 

  النوافذ  
    واألبواب

   .   النوافذ استخدام سهولة √   
4 

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

     الطوارئ  ب أبوا  اتجاهات تحدد عالمات  وجود √   
6 

   .  4 المحاضرات إلقاء أثناء  الحرارة درجة مالئمة √   
7 

   
   
   

    التجهيزات
   .   4 الجيدة التهوية توافر √   

8 

    .5مناسبة إضاءة وجود √   
9 

   .  طالب لكل  مقعد توافر √   
10 

   .    للمحاضر  وكرسي منضدة توافر √   
11 

   .  بسبورة مزودة القاعة √   
12 

   .   التعليمية للعملية الالزمة والبصرية السمعية بالوسائل مزودة القاعة √   
13 

   .  االنترنت بشبكة متصلة القاعة √   
14 

   .   الطوارئ  ومخارج مداخل توضح القاعة داخل خرائط وجود √   
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

15 

   (.  كهربي مولد) للكهرباء دائم  مصدر وجود √   
16 

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

  ذوي   تجهيزات
   الخاصة االحتياجات

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

  
18 

      6 القاعة من بالقرب  الحرائق ضد تجهيزات وجود √   
19 

    والسالمـة األمن

   .   القاعة نظافة √   
20 

   .    المحاضرات لمتابعة إدارى  مسئول وجود √   
21 

  العمالة

   
   .   قاعة لكل  خدمات عامل  وجود √   

22 

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

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

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

 (  .م ه24  – 20: )المناسبة الحرارة درجة.4

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

/  جيدة بحالة لإلطفاء خراطيم/  للمياه مصدر /رمال جرادل/  طفايات/  اإلخالء مسئول/إخالء خطة: والسالمة األمن متطلبات.6
 (.  الحريق ضد إنذار جهاز
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

 (: قاعات المحاضرات1نموذج )                

 ( تمريض   ةكلي مع  مشترك)  3  مدرج: القاعة رقم/  اسم
   3:القاعة التمريض مبنى– األسنان طب كلية : المكان

    االستيفاء درجات
   التقييم مجاالت   م    المؤشرات

   مستوفي    مستوفي غير

   .  1الطالب ألعداد  األرضية المساحة كفاية √   
1 

  األرضية المساحة
    والسعة

      2 بالمؤسسة التدريس تلقاعا   اإلجمالية االستيعابية الطاقة كفاية √  
2 

   .    كافية نوافذ توافر √   
3 

  النوافذ  
    واألبواب

   .   النوافذ استخدام سهولة √   
4 

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

     الطوارئ  أبواب  اتجاهات تحدد عالمات  وجود √   
6 

   .  4 المحاضرات ءإلقا أثناء  الحرارة درجة مالئمة √   
7 

   
   
   

    التجهيزات
   .   4 الجيدة التهوية توافر √   

8 

    .5مناسبة إضاءة وجود √   
9 

   .  طالب لكل  مقعد توافر √   
10 

   .    للمحاضر  وكرسي منضدة توافر √   
11 

   .  بسبورة مزودة القاعة √   
12 

   .   التعليمية للعملية الالزمة والبصرية معيةالس بالوسائل مزودة القاعة √   
13 

   .  االنترنت بشبكة متصلة القاعة √   
14 

   .   الطوارئ  ومخارج مداخل توضح القاعة داخل خرائط وجود √   
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

15 

   (.  كهربي مولد) للكهرباء دائم  مصدر وجود √   
16 

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

  ذوي   تجهيزات
   الخاصة االحتياجات

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

  
18 

      6 القاعة من بالقرب  الحرائق ضد تجهيزات وجود √   
19 

    والسالمـة األمن

   .   القاعة نظافة √   
20 

   .    المحاضرات لمتابعة إدارى  مسئول وجود √   
21 

  العمالة

   
   .   قاعة لكل  خدمات عامل  وجود √   

22 

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

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

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

 (  .م ه24  – 20: )المناسبة الحرارة درجة.4

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

/  جيدة بحالة لإلطفاء خراطيم/  للمياه مصدر /رمال جرادل/  تطفايا/  اإلخالء مسئول/إخالء خطة: والسالمة األمن متطلبات.6
 (.  الحريق ضد إنذار جهاز

 
 
 
 

 
 

 
 1:المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2) نموذج
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

      التقويم:.المعمل         التعليمى األسنان طب مستشفى:  المكان 
    االستيفاء درجات

   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
    مستوفي    مستوفي غير

 والطاقة المساحة 1   .  1 للطالب الدراسية  للمعامل االستيعابية الطاقة √   
   االستيعابية

 2   .  2 طالب لكل  المخصصة المساحة  √

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود    √

   . طالبا 50عن تزيد ال : للمعامل االستيعابية الطاقة .1

 األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة .2
  2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/   العليا الدراسات مرحلة في 2م5/  النظرية بالكليات

  .ربيةالكه الماكينات معمل في 2م 4/  الثقيلة والمحركات المعدات معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط التعليم تكنولوجيا معمل في

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

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

  .ليزر  طابعة 2 /عرض  شاشة  2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور زجها 2: العرض أجهزة .5

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

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

 .للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب .8

 2:المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2) نموذج
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

     األطفال أسنان طب:المعمل         التعليمى األسنان طب مستشفى:  المكان 
    االستيفاء درجات

   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
    مستوفي    مستوفي غير

 والطاقة المساحة 1   .  1 للطالب لدراسية ا للمعامل االستيعابية الطاقة √   
 2   .  2 طالب لكل  المخصصة المساحة √    االستيعابية

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  ملمعا تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    السالمـةو  األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود √ 

   . طالبا 50عن  تزيد ال : للمعامل االستيعابية الطاقة.1

 األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
  2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/   العليا لدراساتا مرحلة في 2م5/  النظرية بالكليات

  .الكهربية الماكينات معمل في 2م 4/  الثقيلة والمحركات المعدات معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط التعليم تكنولوجيا معمل في

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

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

  .ليزر  طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

  . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8

 ( 102) 1:المعمل مرق/  اسم  المعامل(: 2) نموذج



    

 
  

 
 

31 

  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

  1 المحاكاة:المعمل       التمريض مبنى– األسنان طب كلية:  المكان 
    االستيفاء درجات

   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
    مستوفي    مستوفي غير

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

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي لصرفا شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال دمةبخ  مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود √ 

   . طالبا 50عن  تزيد ال : للمعامل االستيعابية الطاقة.1

 األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
  2م 1 /النفس أوعلم حصاءأواإل  اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/   العليا الدراسات مرحلة في 2م5/  النظرية بالكليات

  .الكهربية الماكينات معمل في 2م 4/  الثقيلة والمحركات المعدات معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط التعليم تكنولوجيا معمل في

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

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

  .ليزر  طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

 . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8

 2 محاكاة: المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2) نموذج
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

     التمريض مبنى–  األسنان طب كلية:  المكان 
   محاكاة :المعمل    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

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

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة ليةالمعم  والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    هويةوالت  اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات لعاملينا  عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود √ 

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب مخصصةال األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  دةالمتعد والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

 .  للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8

 3محاكاة: المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2) نموذج
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

     التمريض مبنى–  األسنان طب كلية:  المكان 
   محاكاة :المعمل    

    االستيفاء درجات

  غير   يمالتقي  مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

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

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية قرراتوالم المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7السالمةو  األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود √ 

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  كيناتالما  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

 .  للخارج األبواب تفتح: والمخارج بواباأل.8

 ( 215: )المعمل رقم/   اسم   المعامل(:  2) نموذج
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

   الجذور عالج:المعمل       التمريض مبنى– األسنان طب كلية:  المكان 
   االستيفاء درجات

   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
     مستوفي   مستوفي غير

 1   .  1 للطالب  الدراسية ملللمعا االستيعابية الطاقة √   
  والطاقة المساحة

 2   .   2 طالب  لكل المخصصة المساحة √    االستيعابية

 في إليها  التجـاربالمشار كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج

  3 

    ومواد  ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد  مع اآللي الحاسب جهزةأ عدد تناسب √   

 5   .   الصحي الصرف  شبكة عمل كفاءة √   

   اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √ 

 8      4 التأثيث √   

 9      5 األجهزة وحداثة كفاية √   

   عاملم تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .   الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .    6والمعامل بالمختبرات العاملين  عدد مالئمة  √   

 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   
    العمالة

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل مخرجين وجود √ 

   . طالبا 50عن  تزيد ال : للمعامل االستيعابية الطاقة.1

 األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
  2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/   العليا الدراسات مرحلة في 2م5/  النظرية بالكليات

  .الكهربية الماكينات معمل في 2م 4/  الثقيلة والمحركات المعدات معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط التعليم تكنولوجيا معمل في

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

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

  .ليزر  طابعة 2 /ضعر  شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

  . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8

 (217: ) المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2)  نموذج
   األشعة+  التشريح: المعمل       التمريض مبنى– األسنان طب كلية:  المكان 
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

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

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود عملالم √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود √ 

   . طالبا 50عن  تزيد ال : للمعامل االستيعابية الطاقة.1

 األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
  2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/   العليا الدراسات مرحلة في 2م5/  النظرية بالكليات

  .الكهربية الماكينات معمل في 2م 4/  الثقيلة والمحركات المعدات معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط التعليم تكنولوجيا معمل في

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

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

  .ليزر  طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

 . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8

 (302: )المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2) نموذج
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

   المتحركة التركيبات:المعمل       مريضالت مبنى – األسنان طب كلية:  المكان 
    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

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

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد جهزةاأل توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود √ 

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل  االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 عليمالت  تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

 .  للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8

 (303: )المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2) نموذج
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

   التحفظى العالج:المعمل       التمريض مبنى– األسنان طب كلية:  المكان 
    االستيفاء درجات

   التقييم مجاالت   م    شراتالمؤ 
    مستوفي    مستوفي غير

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

  ر التجـاربالمشا كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      لكافيا  بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود √ 

   . طالبا 50عن  تزيد ال : للمعامل االستيعابية الطاقة.1

 األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات ألوليا الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
  2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/   العليا الدراسات مرحلة في 2م5/  النظرية بالكليات

  .الكهربية الماكينات معمل في 2م 4/  لةالثقي والمحركات المعدات معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط التعليم تكنولوجيا معمل في

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

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

  .ليزر  طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

 .للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8
 (305: ) المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2)  نموذج
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

 الفم بيولوجيا: المعمل       التمريض مبنى– األسنان طب كلية:  المكان 
    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1   .  1 للطالب الدراسية  للمعامل االستيعابية طاقةال √ 
   االستيعابية

 2   . 2 طالب لكل  المخصصة المساحة  √

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    دوموا  ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 جهزةاأل وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   لمعاملا نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود    √

   . طالبا 50عن  تزيد ال : للمعامل االستيعابية الطاقة.1

 األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
  2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/   العليا الدراسات مرحلة في 2م5/  النظرية اتبالكلي

  .الكهربية الماكينات معمل في 2م 4/  الثقيلة والمحركات المعدات معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط التعليم تكنولوجيا معمل في

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

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

  .ليزر  طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

  . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

 (306: )المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2) وذجنم 
  الباثولوجى:المعمل       التمريض مبنى– األسنان طب كلية:  المكان 

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1   .  1 للطالب الدراسية  للمعامل االستيعابية الطاقة √ 
   االستيعابية

 2   .  2 طالب لكل  المخصصة المساحة  √

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 ختبرم/معمل لكل  مخرجين وجود    √

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو آلليا الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

   . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8



    

 
  

 
 

40 

  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

 (307: )المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2) نموذج
  الهستولوجى:المعمل       التمريض مبنى– ناناألس طب كلية:  المكان 

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1   .  1 للطالب الدراسية  للمعامل االستيعابية الطاقة √ 
   االستيعابية

 2   .  2 طالب لكل  المخصصة المساحة √ √

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة فرتوا √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود    √

   . لباطا  50عن تزيد ال: للمعامل  االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم جياتكنولو  معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

 للخارج  األبواب تفتح: والمخارج باألبوا.8
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

 (308: ) المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2) نموذج
 ) Dentition)الدينتشن:المعمل       التمريض مبنى–  األسنان طب كلية:  المكان 

    تيفاءاالس درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1   .  1 للطالب الدراسية  للمعامل االستيعابية الطاقة √ 
   االستيعابية

 2   .  2 طالب لكل  المخصصة المساحة  √

  لتجـاربالمشار ا كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد واضاألح توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود    √

   . طالبا 50عن  تزيد ال : للمعامل االستيعابية الطاقة.1

 األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية حلةالمر  في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
  2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/   العليا الدراسات مرحلة في 2م5/  النظرية بالكليات

  .الكهربية الماكينات معمل في 2م 4/  الثقيلة المحركاتو  المعدات معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط التعليم تكنولوجيا معمل في

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

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

  .ليزر  طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

 . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

 (312: ) المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2)  نموذج
    التمريض مبنى– األسنان طب كلية:  المكان 

  المواد خواص  : المعمل    
    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    يمستوف

 والطاقة المساحة 1   .  1 للطالب الدراسية  للمعامل االستيعابية الطاقة √ 
   االستيعابية

 2   .  2 طالب لكل  المخصصة المساحة  √

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات هزةأج

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة فايةك √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود    √

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل  االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي يةالجامع المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية راكامي/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

  . للخارج واباألب تفتح: والمخارج األبواب.8
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 (313: ) المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2) نموذج
     التمريض مبنى–  األسنان طب كلية:  المكان 

    الفسيولوجى :المعمل    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1   .  1 للطالب الدراسية  للمعامل االستيعابية الطاقة √ 
   االستيعابية

 2   .  2 طالب لكل  المخصصة المساحة   √

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب دادأع مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  يمالتعل تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين ودوج    √

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

 .  للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8
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 314:  المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2) نموذج

     التمريض مبنى–  األسنان طب كلية:  المكان 
  الحيوية الكيمياء :المعمل    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1   .  1 للطالب الدراسية  للمعامل االستيعابية الطاقة √ 
   االستيعابية

 2   .  2 طالب لكل  المخصصة المساحة  √

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة لاالتصا  بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود    √

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل  ابيةاالستيع الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس لمأوع أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

 .  للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8
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 315:  المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2) نموذج

     التمريض مبنى–  األسنان طب كلية:  المكان 
 روبيولجىميك :المعمل    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1   .  1 للطالب الدراسية  للمعامل االستيعابية الطاقة √ 
   االستيعابية

 2   .  2 طالب لكل  المخصصة المساحة  √

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل المختبراتب  العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود    √

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل  االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: لطالبل المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

   . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8



    

 
  

 
 

46 

  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

 316:  المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2) نموذج

     التمريض مبنى–  األسنان طب كلية:  المكان 
   فارماكولجى :المعمل    

    االستيفاء درجات

  رغي   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1   .  1 للطالب الدراسية  للمعامل االستيعابية الطاقة √ 
   االستيعابية

 2   .  2 طالب لكل  المخصصة المساحة  √

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  دراسيةال والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود    √

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل  االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .هربيةالك   الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

 .  للخارج األبواب تفتح: خارجوالم األبواب.8
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

  ثابتة تركيبات: المعمل رقم/  اسم  المعامل(: 2) نموذج
     التمريض مبنى–  األسنان طب كلية:  المكان 

  ثابتة تركيبات :المعمل    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

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

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تتجهيزا 
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة مناأل

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود √ 

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات حلةمر  في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

 .  للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

  1:   العيادة رقم/  اسم   العيادات(:2) نموذج
   التعليمى األسنان طب مستشفى:  المكان 

 ( المتحركة والتركيبات والجراحة واللثة الفم طب)التشخيص: عيادة    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

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

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا

    المتعددة الوسائطو 

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11       بالعيادات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13      العيادات نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14      ادةعي لكل  مخرجين وجود √  

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو ياآلل  الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

 .  للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8



    

 
  

 
 

49 

  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

  2:   العيادة رقم/  اسم   العيادات(:2) نموذج
   التعليمى اناألسن طب مستشفى:  المكان 

    الثابتة التركيبات: عيادة    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

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

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة افرتو  √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11       بالعيادات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13     العيادات نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 عيادة لكل  مخرجين وجود √  

 
  . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل االستيعابية الطاقة. 1

 مرحلة في 2م5/  النظرية بالكليات األولي  الجامعية المرحلة في  2م1/  العملية بالكليات األولي  الجامعية المرحلة في  2م 4: للطالب المخصصة األرضية حةالمسا. 2
 معمل في 2م6/  المتعددة لوسائطوا التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات
  . الكهربية الماكينات  معمل في 2م 4/  الثقيلة والمحركات المعدات

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

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

  .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة. 5

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

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

   . للخارج األبواب تفتح: والمخارج  األبواب. 8
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

  3: العيادة رقم/  اسم   العيادات(:2) نموذج
   التعليمى األسنان طب مستشفى:  المكان 

  التحفظى العالج: عيادة    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

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

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات ودوج √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود √  

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل  االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

   . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

   4: العيادة  رقم/  اسم
   التعليمى األسنان طب مستشفى:  المكان 

    األطفال أسنان الجذوروطب عالج:  عيادة    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

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

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  ناسبت √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود √  

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل  االستيعابية الطاقة.1

/  ريةالنظ  بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  يفزيون تل/  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

   . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

  5: العيادة رقم/  اسم   العيادات(:2) نموذج
 14 مبنى–  األسنان طب كلية:  المكان 

 (  ثابتة وتركيبات تحفظى وعالج الجذور عالج) إمتياز: عيادة    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

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

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  تعليمال تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود √  

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

   . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8



    

 
  

 
 

53 

  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

  6: العيادة رقم/  اسم   العيادات(:2) نموذج
 14 مبنى–  األسنان طب كلية:  المكان 

 (  MRD+ واللثة الفم عالج) إمتياز: عيادة    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

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

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  لصحيا الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة تصالاال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود √  

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل  تيعابيةاالس الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

 .  . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8
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  7: العيادة رقم/  اسم   العيادات(:2) نموذج
 13 مبنى–  األسنان طب كلية:  المكان 

   األطفال أسنان – ةالجراح:  عيادة    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

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

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة ليةالمعم  والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    هويةوالت  اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات لعاملينا  عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود √  

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل  االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب لمخصصةا األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  ددةالمتع والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

 .  . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8
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   المتنقلة األسنان  عيادة  : العيادة رقم/  اسم   العيادات(:2) نموذج
    المجتمع وخدمة الطبية للقوافل –  األسنان طب كلية:  المكان 

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1     االستيعابية الطاقة √ 
 2     المخصصة المساحة √    االستيعابية

 3     المجتمعى للعالج الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   

    ومواد ومعدات أجهزة

 4     اآللي الحاسب √   

 5     الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7        الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8     التأثيث √   

 9       األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة زودم المعمل √   

 11       العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12   والسالمة  األمن متطلبات وجود √   

    13     عيادةال نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14     مخرجين وجود     
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  1: ةالعياد  رقم/  اسم   العيادات(:2) نموذج

 تمريض مبنى–  األسنان طب كلية:  المكان 
    متخصصة: عيادة    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1     لمريضل  االستيعابية الطاقة √ 
 2     للمريض  المخصصة المساحة √    االستيعابية

 3   األسنان  لعالج الخاصة واألجهزة الخاصة دةالوح توافر √   

    ومواد ومعدات أجهزة

 4     اآللي حاسب جهاز توافر √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 يثالتأث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11      بالعيادة العاملين عدد مالئمة  √   

   مالةالع 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13       العيادة نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8  للعيادة  مخرجين وجود    √
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

  2: العيادة رقم/  اسم  العيادات(:2) نموذج
 14 مبنى– األسنان طب كلية:  المكان 

   متخصصة: عيادة    
    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1     لمريضل  االستيعابية الطاقة √ 
 2     للمريض  المخصصة المساحة √    االستيعابية

 3   األسنان  لعالج الخاصة واألجهزة الخاصة الوحدة توافر √   

    ومواد ومعدات أجهزة

 4     اآللي حاسب جهاز توافر √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11      بالعيادة العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13       العيادة نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8  للعيادة  مخرجين وجود    √
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

  1الليزر: العيادة رقم/  اسم   العيادات(:2) نموذج
 14 مبنى–  األسنان طب كلية:  المكان 

   Dental Laser: عيادة    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

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

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة زودم المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود    √

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل  االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اتاللغ  معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

   . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

   العمليات: العيادة رقم/  اسم  العيادات(:2) نموذج
  عليمىالت األسنان طب مستشفى : المكان 

   التحضير وغرفة العمليات غرفة: عيادة    
    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1     االستيعابية الطاقة √ 
 2     المخصصة المساحة √    االستيعابية

 3     بها األجهزة توافر √   

    ومواد ومعدات أجهزة

 4    اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8       التأثيث √   

 9       األجهزة وحداثة كفاية √   

  املمع تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود  الغرفة √   

 11       العمليات بغرفة العاملين عدد مالئمة   

   العمالة 12      والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13      الغرفة نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14     للغرفة  مخرجين وجود    √

   
 :  مالحظات

   والعدوى  لألمان للغلق بأزرار أتوماتيك باب توافر -1
  تحضير غرفة-2
  لألطباء توافرغرفة-3
  بسراير مجهزة إفاقة غرفة-4
   األجهزة بأحدث مجهزة  العمليات غرفة -5
   رئيسىال الباب غير أخر باب من  النفايات من للتخلص  قالب دوالب-6

   التعقيم:المعمل رقم/  اسم  العيادات(:2) نموذج
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

  التعليمى األسنان طب مستشفى : المكان 
   التعقيم: معمل    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1      االستيعابية الطاقة √ 
 2     المخصصة حةالمسا √    االستيعابية

 3     للتعقيم الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   

    ومواد ومعدات أجهزة

 4    اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11    التعقيم بوحدة العاملين عدد مالئمة  √   

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14     للوحدة  مخرجين وجود √  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 
  

 
 

61 

  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

   األشعة:الوحدة رقم/  اسم (:2) نموذج

  التعليمى األسنان طب مستشفى : المكان 
   األشعة:وحدة    

    ءاالستيفا درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1   .  1  للطالب   للوحدة االستيعابية الطاقة √ 
 2   .  2 طالب لكل  المخصصة المساحة √    االستيعابية

 التجـارب كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات  المناهج في إليها رالمشا 

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

 5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة √   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

 7   .      لكافيا  بالعدد األحواض توافر √   

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11       بالوحدة العاملين عدد مالئمة  √ 

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   الوحدة نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14     للوحدة  مخرجين وجود    √

  
 : األشعة  وحدة مالحظات

   أشعة أجهزة4  عدد توافر-1
 بانوراما 1عدد  توافر-2
   مقطعية أشعة جهاز 1عدد  توافر-3
 Digital X-Rayجهاز  1عدد  توافر-4
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

   104:المعمل رقم/  اسم(: 2) نموذج
   التمريض مبنى–  األسنان طب كلية : المكان 

 ( تمريض كلية مع مناصفة) الكمبيوتر: معمل    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1   .  1 بللطال  الدراسية  للمعامل االستيعابية الطاقة √ 
   االستيعابية

 2   .  2 طالب لكل  المخصصة المساحة  √

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع ياآلل  الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

   /////////  5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

     ///////  7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر 

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل اتتجهيز 
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √ 

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة مناأل

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود    √

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل  االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات رحلةم في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض اشةش  2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

   . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

  103:المعمل رقم/  سم ا  العيادات(:2) نموذج
   التمريض مبنى–  األسنان طب كلية : المكان 

  2الكمبيوتر: معمل    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1   .  1 للطالب الدراسية  للمعامل االستيعابية الطاقة   √ 
   االستيعابية

 2   .  2 طالب لكل  المخصصة المساحة    √

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر   √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب   √   

   /////////  5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة   

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة   √   

     ///////  7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر 

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا

    المتعددة لوسائطوا

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √ 

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  ينمخرج وجود    √

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

   . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8
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  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

  107:المعمل رقم/  اسم   العيادات(:2) نموذج
   التمريض مبنى–  األسنان طب ليةك : المكان 

 (  تمريض كلية مع مناصفة)1 اللغة: معمل    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

 والطاقة المساحة 1   .  1 للطالب الدراسية  للمعامل االستيعابية الطاقة √ 
   االستيعابية

 2   .  2 طالب كلل  المخصصة المساحة  √

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة توافر √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

   /////////  5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة 

    اإلنشائية التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

     ///////  7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر 

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية المعلومات بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √ 

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود    √

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل االستيعابية اقةالط.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم اإلحصاءأو  اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

   . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8



    

 
  

 
 

65 

  األسنان  طب   كلية –  البريطانية  الجامعة (  Norms) والمرافق اني المب  وتجهيزات مساحات  مالءمة  معايير إستيفاء  مدى  تقييم نموذج                       

 

  108:المعمل رقم/  اسم   العيادات(:2) نموذج
   التمريض مبنى–  األسنان طب كلية : المكان 

 (  تمريض كلية مع مناصفة)2 اللغة: معمل    

    االستيفاء درجات

  غير   التقييم مجاالت   م    المؤشرات
   مستوفي

    مستوفي

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

  التجـاربالمشار  كل إلثبات الالزمة الخاصة المعملية والمواد األجهزة رتواف √   
 .  الدراسية والمقررات المناهج في إليها

  3 

    ومواد ومعدات أجهزة

 4       3 الطالب أعداد مع اآللي الحاسب أجهزة عدد  تناسب √   

   /////////  5   .  الصحي الصرف شبكة عمل  كفاءة 

    ائيةاإلنش التجهيزات

 6   .    والتهوية اإلضاءة كفاءة √   

     ///////  7   .      الكافي بالعدد األحواض توافر 

 8      4 التأثيث √   

 9       5 األجهزة وحداثة كفاية √   

  معامل تجهيزات
  التعليم تكنولوجيا
    المتعددة والوسائط

 10   .  الدولية اتالمعلوم  بشبكة االتصال بخدمة مزود المعمل √   

 11   .   6والمعامل بالمختبرات العاملين عدد مالئمة  √ 

   العمالة 12      7والسالمة األمن متطلبات وجود √   

    13   .   المعامل نظافة √   
    والسالمـة األمن

 14   .  8 مختبر/معمل لكل  مخرجين وجود    √

   . طالبا 50عن تزيد ال: للمعامل االستيعابية الطاقة.1

/  النظرية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م1/  العملية بالكليات األولي الجامعية المرحلة في 2م 4: للطالب المخصصة األرضية المساحة.2
 التعليم تكنولوجيا معمل في 2م 1 /النفس أوعلم أواإلحصاء اللغات معمل أو اآللي الحاسب معمل في 2م2/  العليا الدراسات مرحلة في 2م5

  .الكهربية  الماكينات  معمل في 2م  4/  الثقيلة والمحركات المعدات  معمل في 2م 6/  المتعددة والوسائط

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

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

   .ليزر طابعة 2 /عرض شاشة 2/  تليفزيون /  شو داتا/  رقمية كاميرا/  بروجكتور جهاز 2: العرض أجهزة.5

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

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

   . للخارج األبواب تفتح: والمخارج األبواب.8
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 (: المكتبـــــة 3نموذج )

 ملحوظة : ال يوجد طالب بكلية طب األسنان ذو إعاقة أو إحتياجات خاصة 

 المؤشرات  م مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء 

 غير مستوٍف   مستوفى  

المساحة والطاقة  

 االستعابية 

  √  . 1سعة المكتبة لعدد الطالب  1

  √  2المساحة المخصصة للمستفيد  2

 

 التجهيزات 

 

  √  توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين. 3

  √  وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل.  4

  √  3حاسب الشخصى. عدد أجهزة ال 5

  √  . 4عدد شاشات الفهرسة  6

  √  . 5عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل  7

 

 

 األمن والسالمـة 

  √  . 6 متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق  8

  √  . 7مالءمة األبواب والمخارج  9

  √  عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ .  10

  √  . رة للطوارئ بالممرات والمخارج توافر شبكة إنا 11

  √  الستائر معاملة بمواد ضـد االشتعال.  12

 االوعية المكتبية 

)الكتب والمراجع  

 والدوريات( 

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

  √  . 9عدد المراجع لكل تخصص  14

  √  .9عدد الدوريات العلمية المتخصصة  15

 

 خدمات اضافية 

  √  خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16

  √  ترتيب المراجع والدوريات, وفقاً للفهرسة الفعالة.  17

  √  االتصال بشبكة اإلنترنت.  18

  √  الفهرسة اإللكترونية.  19

 

 

 العمالة 

  √  مدير مكتبة. 20

  √  . 10مساعدون  فنيون  21

  √  . 10إداريون  22

  √  . 10عمال خدمات فنية  23

  √  11عمال نظافة  24

 

 الثقة واالعتمادية * 

  √  وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد .  25

  √  اإلعالم بوقت تأدية الخدمة .  26

  √  تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة .  27

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

  √  دائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين.الرغبة ال 29
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 المؤشرات  م مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء 

 غير مستوفٍ  مستوفى 

خدمات ذوي االحتياجات  

 الخاصة 

 اإلعاقة البصرية  ذوى

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

 توبة بحروف كبيرة توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مك 31

 و بحبر غامق. 

  √ 

 

توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر   32

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة  

 اإلشارة. 

  √ 

 

 √   توافر األثاث الالزم.  33

 √   توافر تجهيزات خاصة.  34

 √   االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بين أدوار المكتبة. توافر مصاعد لذوي 35

فاعلية المكتبة في العملية  

 التعليمية والبحثية 

  √  وجود سجالت للزائرين. 36

  √  استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.   37

  √  وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستقيدين منه*. 38

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

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

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

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

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

حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق /   متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ .6

 مخارج الطوارئ بجميع األدوار. 

 مكونة من جزأين متحركين.األبواب  /ج يجب أن تفتح  األبواب للخارمالءمة 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.   

 .عدد النسخ من كل كتاب: ال يقل عن نسختين .8

 ال يقل عن  خمس دوريات مختلفة في كل تخصص. وعدد  مرجعاً 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

سبة المترددين علي المكتبة من )طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات العليا/ أعضاء هيئة التدريس( وتحدد  يتم من خالل تحديد ن  .11

 النسبة من واقع السجالت . 

 .المستفيدين رأي استطالع ونتائج المقابالت خالل من قياسها يتم*
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 الطبية  العيادة(: 4) نموذج

 المؤشرات  م مجاالت التقييم 

 اء درجات االستيف 

 غير مستوفٍ  مستوفٍ 

  √    1مساحة مالئمة  1 المساحة الكلية  

 

 

 مكونات العيادة   

  √  غرفة كشف.   2

  √  غرفة طوارئ.  3

  √  غرفة انتظار.  4

  √  حمام به تجهيزات لذوي االحتياجات الخاصة.   5

 

 

 التجهيزات 

  √  سرير للكشف.  6

  √  . صيدلية بها متطلبات اإلسعافات األولية 7

  √    2وجود تجهيزات إنشائية لذوي االحتياجات الخاصة. 8

  √  3سيارة إسعاف.  9

 

 األمن والسالمـة 

  √  . 4 متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق  10

  √  . 5مالءمة األبواب والمخارج  11

  √  عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ.  12

  √  6األطباء 13 العاملون 

  √  7الممرضون  14

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

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

 .العيادة من قريبة  مطاطية  خراطيم شبكة وجود/  وضوئية صوتية إنذار معدات/  حريق طفايات: ريقالح من وقاية/  مقاومة متطلبات .4
 .للخارج يفتحان متحركين جزأين من تتكون : والمخارج األبواب .5

 . طالب 3000 لكل طبيبة  أو طبيب: األطباء .6
 .  طبية عيادة لكل ممرضة أو ممرض: الممرضات .7
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 االت الطارئة خطة التعامل  فى الح

ــل  • ــتم نقـ ــة ويـ ــعافات األوليـ ــل األسـ ــادة بعمـ ــوم العيـ ــة تقـ ــة طارئـ ــود أى حالـ ــة وجـ ــي حالـ فـ

ــفي  ــرب مستشـــ ــى أقـــ ــة إلـــ ــة بالجامعـــ ــزة الخاصـــ ــعاف المجهـــ ــيارة األســـ ــة بســـ الحالـــ

)المركــــز الطبــــي العــــالمي( ويرافــــق الحالــــة ممرضــــة مــــن الجامعــــة ومعهــــا خطــــاب 

 حالة الطارئة .تحويل من الجامعة لعمل كل مايلزم ألسعاف ال

فى حالة حدوث أصابات أو حاالت حرجة بالجامعة سوف يتم نقل المصابين بسيارة األسعاف  •

الخاصة بالجامعة إلى المركز الطبي العالمي واألتصال بالمركز الطبي ألرسال سيارات 

 ( .123األسعاف الخاصة به واألتصال باألسعاف الخاص بوزارة الصحة )

دث أو أصابات على الطرق نقوم باألتصال باألسعاف الخاص بوزارة في حالة حدوث حوا •

 ( لنقل المصابين إلى أقرب مستشفي .123الصحة )
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 (: دورات المياه5نموذج )

 المؤشرات  م مجاالت التقييم 

 مستويات التقدير 

غير   مستوفٍ 

 مستوفٍ 

 

 اإلتاحة  

  √  . 1كفاية دورات المياه  1

  √  ت مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. وجود دورا  2

المواصفات اإلنشائية  

 والتجهيزات  

  √  .  2مالئمة للتهوية  3

  √  كفاية اإلضاءة.  4

  √  سهولة فتح الشبابيك. 5

  √  .  3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

  √  توافر مرايا.   7

  √  األرضيات من بالط غير أملس.   8

  √  خلص من النفايات بشكل صحي. وجود وسائل للت  9

  √  توافر مصدر مياه نقية.  10

  √  سالمة شبكة الصرف الصحي.    11

  √  4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة  

التجهيزات الخاصة بذوي  

 االحتياجات الخاصة  

  √  . 5وجود دورات مياه خاصة  13
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