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 مبانى المعهد ومشتمالته

  -:المبنى االدارى  .1

 م 991بمساحه اجمالية ( دور متكرر 2دور ارضى و)وهو مكون من ثالثة ادوار 

 الدور االرضى 

االمين العام + مكتب االمين العام +  هخاصدوره مياه ويشتمل على مكتب العميد والسكرتارية و

 دورات مياه + مخزن لالوراق تابع للكنترول + بوفيه + شئون الطالب +  االداره الماليه+ المساعد 

 (.رجالى دوره مياه +حريمى  دوره مياه) 

 الدور االول

مكتب نائب رئيس مجلس االدارة لشئون االمن ( + 2)قاعة رقم ( + 1)ويشتمل على قاعة رقم 

 3)رجالى  دورات مياه ( + عين  2)حريمى  دورات مياه + مكتب رؤساء االقسام + والعالقات العامة

 مكتب الهيئه المعاونه + اعضاء هيئه التدريس مكتب ( + عين 

 الدور الثانى

( + 4)قاعة رقم ( + 3)قاعة رقم +  المكتبة+  هخاصبدوره مياه ويشتمل على وحدة ادارة الجودة 

 مكتب الهيئه المعاونه + مكتب اعضاء هيئه التدريس 
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  -:مبنى المدرجات  .2

 م761بمساحة اجمالية (  دور ارضى ودور اول)وهو مكون من دورين 

 الدور االرضى 

 (ب)مدرج ( + أ)ويشتمل على مدرج 

 الدور االول

 (د)مدرج ( + ج)ويشتمل على مدرج 

 

  -:الصوتيات  مبنى معامل 13

 م 921بمساحة اجمالية ( دور ارضى ودور اول)وهو مكون من دورين 

 الدور االرضى 

)  حريمى  دورات مياه +مكتب االمن + العيادة ( + صالة الجيم ) لطالبويشتمل على قاعة رعاية ا

(+ االزمات والكوارث  وحدة+ )  اداره الصيانه ( + عين  6عدد ) طلبة  دورات مياه( + عين  4عدد 

 .مكتب الهيئة المعاونة +  ادارة الموارد البشرية مكتب +  الطالب مكتب رعاية 

 الدور االول

كنترول مركزى ( 5) قاعه رقم + للصوتيات (  2) معمل  + للصوتيات  (  1) ويشتمل على معمل 

كنترول الفرقة الثانية والفرقة +  كنترول الفرقة االولى والفرقة الرابعة + لمعهد اللغات الدولية 

 (االذاعة ) راديو المدينة +  الكنترول  مخزن+ الثالثة 
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  -:مبنى الكافتيريا  .4

 م 151وهو مكون من دور ارضى  بمساحة اجمالية  

  -:الكتب توزيع مبنى مركز  .5

 م 111وهو مكون من دور ارضى  بمساحة اجمالية  

  -: رعايه الطالب مبنى  .6

 م 35من دور ارضى  بمساحة اجمالية  وهو مكون 

  -:مبنى المسجد  .7

 م 221وهو مكون من دور ارضى  بمساحة اجمالية  
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 بيانات تفصيليه  بمساحة المبانى والمساحات الخضراء والمالعب والخدمات

 بمعهد المدينة العالى للغات الدولية 

 مساحة المبنى على االرضالمساحة  المبنى م

 المبانى التعليميه

 المبنى االدارى  1

 (دور  1+أرضى ) 

 م 991 =3× م 331

 مبنى المدرجات 2

 (دور اول + أرضى ) 

 م761 =2× م 381

 مبنى معامل الصوتيات 3

 (دور أول +أرضى ) 

 م 921 =2× م 461

 المبانى الخدميه

 م 151 م 151 مبنى الكافتيريا 4

 م 111 م 111 الكتبمركز توزيع  مبنى  5

 م 35 م 35 رعايه الطالبمبنى  6

 م 221 م 221 مبنى المسجد 7

 ²م 3175 ²م 1675 االجمالى 

 :مالحظات      

  . م 1675على االرض  المساحة   .2

 .م4665مساحات الطرقات والمساحات الخضراء والمالعب والخدمات   .1

 .م 4178 =4665+3175االجمالية للمعهد  المبانى مساحة .3

 طالب / م 1المساحه المخصصه للطالب وفق القياسات المرجعيه 

طالب وبذلك المساحه المخصصه لكل طالب  102=  1028/1029عدد الطالب للعام الدراسى 

 لكل طالب مما يستوفى القياسات المرجعيه  م 10=  102 ÷0810= بالمعهد 
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 Norms بالمعهددراسة فجوة عن النماذج االشترشادية للتقييم  الكمى للتسهيالت المادية 

 قاعات التدريسالمدرجات و: أواًل

 

 

 من اجمال عدد الطالب % 10حيث ان القياسات المرجعيه تستوجب ان القاعات تستوعب 

  طالب 814حيث اجمالى الطاقه االستيعابيه للقعات والمدرجات        مستوفى   طالب  021 =   10×021

   200       
 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبه المخصصه لطالب  الطاقة االستيعابية المساحة اسم او رقم القاعة م

م 281511  (أ ) مدرج   2
1

 251 طالب  211 

م 281511  (ب ) مدرج  1
1

 251 طالب  211 

م 281511  (ج ) مدرج  3
1

 251 طالب  211 

م 281511  (د ) مدرج  1
1

 251 طالب  211 

م18501 ( 2) قاعة  1
1

 251 طالب  10 

م18501 ( 1) قاعة  1
1

 251 طالب 10 

م13532 ( 3) قاعة  0
1

 251 طالب  29 

م30512 ( 1)قاعة  8
1

 251 طالب  30 

م0251 (1)قاعة  9
1

 251 طالب  19 

م900511 االجمالى 
1

 801  
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 (9)مالحظات المدرجات و قاعات التدريس  نتائج تحليل

 المؤشرات مجاالت التقييم
 درجة االستيفاء

 مالحاظات
 غير مستوفى مستوفى

المساحات 

 االرضية

 251) تتراوح المساحة االرضية  المخصصة للطالب

م 2510 –
1 

حسب شروط الهيئة القومية لضمان ( 

الجودة
  

 لكل طالب  251

 

  

النوافذ 

 واالبواب 

جميع المدرجات مستوفيه من عدد لالنوافذ واالبواب  

 ( دلفه  1) مدرج / باب لكل قاعة  1االبواب 
 

  

    مالئمة درجة الحرارة اثناء إلقاء المحاضرات التجهيزات

    توافر التهوية الجيدة 

    وجود اضاؤة مناسبة 

    توفر مقعد لكل طالب 

    توافر منضدة وكرسى للمحاضر

    القاعات مذودة بالوسائل السمعية والبصرية 

وجود خرائط داخل القاعات توضح مداخل ومخارج 

 الطوارئ 
 

  

    وجود مصدر دائم للكهرباء 

تجهيزات ذوى 

االحتياجات 

 الخاصة

توافر الفراغات التى تتيح للمعاق الحركة والرؤية  

 بوضوح 

   

تخصيص اماكن جلوس للمعاق على اطراف 

الممرات والصفوف وعلى االماكن المستوية وقرب 

 الخدمات وابواب الطوارئ 

   

    وجود تجهيزات ضد الحريق بالقرب من القاعات  االمن والسالمة

    خطة اخالء طوارئ 

    مسئول اخالء 

    : طفايات حريق 

    نظافة القاعات  

    وجود عالمات تحدد اتجاه ابواب الطوارئ 

    وجود مسئول إدرى لمتابعة المحاضرات  العمالة 

    وجود عامل خدمات لكل قاعة 
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 المعامل  -:ثانيًا 

 المؤشرات مجاالت التقييم
 درجة االستيفاء

 مالحاظات
 غير مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 

 االستعابية

 المساحة المخصصة لكل طالب 

 3150= 1÷ 0251: 2معمل  

 3150= 1÷ 0251: 1معمل 

   

    طالب لكل معمل  31الطاقة االستيعابية للمعامل  

توافر االجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة  اجهزة ومواد ومعدات

المشار اليها فى المناهج  إلثبات كل التجارب

 والمقررات الدراسية

   

 ال ينطبق   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحى  التجهيزات االنشائية 

    كفاءة االضائة والتهوية 

 ال ينطبق   توافر االحواض بالعدد الكافى 

    التاثيث 

تجهيزات معامل 

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

كفاية وحداثة األجهزة 
1
     

المعمللل مللزود بخدمللة االتصللال بشللبكة المعلومللات  

    .الدولية

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 
1

 .    

    وجود متطلبات االمن والسالمة  العمالة

    وقاية الحريق 

    طفايات الحريق 

    وجود شبكة خراطيم مطاطية 

    االبواب والمخارج 

    مخرج لكل معمل  1وجود عدد  

    نظافة المعامل االمن والسالمة

مختبر/مخرج لكل معمل 1وجود 
 8
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 المكتبة  -: ثالثا

مجاالت 

 التقييم
 المؤشرات

 درجة االستيفاء
 مالحاظات

 غير مستوفى مستوفى

المساحة و الطاقة 

 االستعابية

 سعة المكتبة لعدد الطالب 

 

   

    .توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين التجهيزات 

وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات 

 .والرسائل

   

    .عدد أجهزة الحاسب الشخصى

    عدد ماكينات التصوير المستخدمة بالفعل

 الوقاية من الحريق/ متطلبات مقاومة االمن والسالمة 

 طفايات الحريق 

 شبكة خراطيم مطاطية 

   

    مالءمة األبواب والمخارج

عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج 

 .الطوارئ 

   

توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات 

 .والمخارج 

   

    .الستائر معاملة بمواد ضـد االشتعال

الكتب والمراجع 

 والدوريات 
    مرجع/ كل كتابعدد النسخ المتوافرة من 

    عدد المراجع لكل تخصص

    عدد الدوريات العلمية المتخصصة 
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 المؤشرات مجاالت التقييم
 درجة االستيفاء

 مالحاظات
 غير مستوفى مستوفى

    .خدمة البحث الورقي واإللكتروني خدمات اضافية 

وفقًا للفهرسة , ترتيب المراجع والدوريات

 . الفعالة

   

    .االتصال بشبكة اإلنترنت

    . الفهرسة اإللكترونية

    .مدير مكتبة العمالة 

    مساعدون  فنيون 

    إداريون

    عمال خدمات فنية

    عمال نظافه

    .المحدد وفاء المكتبة بوعودها في الوقت  الثقة واالعتماد 

    .اإلعالم بوقت تأدية الخدمة 

    .تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة 

تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات  االستجابة 

 .المكتبة

   

الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة 

 .الزائرين

   

خدمات ذوي 

 االحتياجات الخاصة
كبيرة مكتوبة توافر مطبوعات بصفحات 

 بحروف كبيرة وحبرغامق

توافر الوسائل المرئية والتى تعتنى باستخدام 

الصور والمناظر وأفالم الفيديو والبرامج 

 المترجمة بلغة االشارة

عدم وجود ) تنطبق ال   

طلبة من ذوى 

االحتياجات الخاصة 

 (بالمعهد 

فاعلية المكتبة في 

العملية التعليمية 

 والبحثية

    .للزائرينوجود سجالت 

    . التعليمية والبحثية: استخدام المكتبة في العملية

وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف 

 .المستقيدين منه
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 العيادة الطبية -:رابعًا 

 مالحاظات درجة االستيفاء  المؤشرات مجاالت التقييم 

 غير مستوفى مستوفى 

    مساحة مالئمة  المساحة الكلية 

 

 

 مكونات العيادة  

    . غرفة كشف

    .غرفة طوارئ

 

    .غرفة انتظار

طلبة من  ال يوجد   . حمام به تجهيزات لذوي االحتياجات الخاصة

ذوى االحتياجات 

 الخاصه

 

 

 التجهيزات

    .سرير للكشف

    . صيدلية بها متطلبات اإلسعافات األولية

االحتياجات وجود تجهيزات إنشائية لذوي 

 .الخاصة

ال يوجد طلبة من   

ذوى االحتياجات 

 الخاصه

تعاقد مع  كهنا   سيارة إسعاف

 مستشفى الهرم

القريب من المعهد 

وتقوم بتوفير سياره 

 اسعاف 

 

األمن 

 والسالمـة

الوقاية من الحريق/ متطلبات مقاومة
 

 

 وجود طفايات حريق 

 وجود شبكة خراطيم مطاطية 

   

    األبواب والمخارجمالءمة 

عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج 

 .الطوارئ

   

    طبيب  2األطباء عدد  العاملون

    الممرضون  
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 دورات المياه  -:خامسًا 

مجاالت 

 التقييم

 مالحاظات درجة االستيفاء المؤشرات

 غير مستوفى مستوفى 

 

 اإلتاحة 

    كفاية دورات المياه 

دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري وجود 

 .للطالبات

   

المواصفات 

اإلنشائية 

 والتجهيزات 

    مالئمة للتهوية

    .كفاية اإلضاءة

    .سهولة فتح الشبابيك

    توافر أحواض لغسيل األيدي

    . توافر مرايا

    . األرضيات من بالط غير أملس

    .بشكل صحيوجود وسائل للتخلص من النفايات 

    .توافر مصدر مياه نقية

    .  سالمة شبكة الصرف الصحي

    مساحة مالءمة لكل مستخدم المساحة 

التجهيزات 

الخاصة بذوي 

االحتياجات 

 الخاصة 

    وجود دورات مياه خاصة

    مالءمة األبواب

وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة 

 . المعاق علي الحركة

عدم وجود طلبة من   

ذوى االحتياجات 

 الخاصة بالمعهد

    توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه العمالة 

األمن 

 والسالمة

    النظافة  

/ توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة

 وقاية من الحريق
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 (Norms)والموارد البشرية والمرافق  تقييم مدى إستيفاء معايير مالءمة مساحات وتجهيزات المباني

 

 المدينه العالى للغات الدوليه معهد

 11/2118: تاريخ التقييم 

 

 : ORMS*N بـ الخاصة المعايير من التحقق خالصة

 غير مستوف  يستوفى بعد عمل المالحظات  مستوف تمامًا 

  العالى الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بدليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم ( 1)تم التقييم طبقًا لملحق- 

 .2119اإلصدار الثاني أغسطس 

 

 

 

 

 

 

  يالحظ انه قد ال تنطبق بعض مجاالت التقييم الواردة فى هذه النماذج على بعض المؤسسات، وفى هذه الحالة يقوم المراجع باستبعاد هذه

.المجاالت عند التقويم
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 :مالئمة مساحات وتجهيزات المباني.  1

 قاعات المحاضرات

 (1)قاعة  (1)قاعة  (3)قاعة  (1)قاعة  (2)قاعة  (د)مدرج  (ج)مدرج  (ب)مدرج  (أ)مدرج  قاعات المحاضرات

غير /مستوفي مجاالت التقييم

 مستوف

غير /مستوفي

 مستوف

غير /مستوفي

 مستوف

غير /مستوفي

 مستوف

غير /مستوفي

 مستوف

غير /مستوفي

 مستوف

غير /مستوفي

 مستوف

غير /مستوفي

 مستوف

غير /مستوفي

 مستوف

 مستوفى المساحة األرضية والسعة

 مستوفى النوافذ واألبواب

 مستوفى التجهيزات  

 مستوفى تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوفى األمن والسالمـة

 مستوفى العمالة
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         المعامل

 (1)معمل الصوتيات  (2)معمل الصوتيات  المعمل

 غير مستوف/مستوفي غير مستوف/مستوفي مجاالت التقييم

 مستوفى المساحة والطاقة االستيعابية

 مستوفى أجهزة ومعدات ومواد  

 مستوفى التجهيزات اإلنشائية

 مستوفى تجهيزات معامل  تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة

 مستوفى العمالة

 مستوفى األمن والسالمـة
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 المكتبـــــة

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

    المساحة والطاقة االستيعابية

    التجهيزات

    األمن والسالمـة

    (الكتب والمراجع والدوريات) االوعية المكتبية

    خدمات اضافية

    العمالة

    الثقة واالعتمادية 

    االستجابة

   خدمات ذوي االحتياجات الخاصة
ذوى االحتياجات  اليوجد طلبه

 الخاصة 
    فاعلية المكتبة في العملية التعليمية والبحثية

 
 

 العيادة الطبية

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

    المساحة الكلية

    مكونات العيادة  

    التجهيزات

    األمن والسالمـة

    العاملون
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 دورات المياه  

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

    اإلتاحة

    المواصفات اإلنشائية والتجهيزات

    المساحة

    التجهيزات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة

    العمالة

    األمن والسالمة

 

 

 عدد العيون دورات المياهعدد  المبنى م

 حريمى رجالى

 3 5 6 المبنى االدارى 1

 4 6 2 مبنى المعامل 2

 7 11 8 االجمالى

18 

 

  طالب  41/القياسات المرجعيه عين 

  مستوفاه  22.27  = 18 ÷ 411عدد الطالب 
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 تفاصيل مبانى المعهد
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 الدور االول/  الدارىنى امبال

 مالحظات  الطاقه االستعابيه  بيانات المساحه اسم القاعه م

 1.2بالقسمه على  طالب 41 اجمالى  عرض طول (1)قاعه  1

 م48.75 م6.25 م7.81

 

مجاالت 

 التقييم

 مالحظات درجات االستيفاء المؤشرات م

 غير مستوفي مستوفي

المساحة 

االرضية 

 والسعة

المساحة األرضية ألعداد الطالبكفاية  1
1
.    

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات  2

التدريس بالمؤسسة 
2
  

   

 

النوافذ 

 واالبواب

    . توافر نوافذ كافية 3

    .سهولة استخدام النوافذ 4

علي االقل ( باب)مخرج  2يوجد عدد   5
3

 

 الباب يفتح للخارج 

تتحمل القاعه صغيره ال   

 انشائيا وجود باب اخر

    وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 

 

 

 التجهيزات

    مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

توافر التهوية الجيدة  8
4

 .    

وجود اضاءة مناسبة 9
5
.    

    توافر مقعد لكل طالب 11

    توافر منضدة وكرسي للمحاضر  11

    القاعة مزودة بسبورة 12

القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية  13

 الالزمة للعملية التعليمية 

   

    .القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل  15

 .ومخارج الطوارئ

   

    (مولد كهربي)وجود مصدردائم للكهرباء  16

تجهيزات  

 ذوي

االحتياجات 

 الخاصة

توافر الفراغات الالزمة التي تتيح للمعاق  17

 .الحركة والرؤية بوضوح

اليوجد طلبه ذى احتياجات   

 خاصه 

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف  18

الممرات والصفوف وعلي األماكن المستوية 

 .وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ

   

األمن 

 والسالمـة

    وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19

    نظافة القاعة 21

 العمالة

 

    وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

    وجود عامل خدمات لكل قاعة 22
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 الدور االول/  االدارىمبنى ال

 مالحظات  الطاقه االستعابيه  بيانات المساحه اسم القاعه م

 1.2بالقسمه على  طالب 41 اجمالى  عرض طول ( 2)قاعه  2

 م48.75 م6.25 م7.81

 

 مالحظات درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي

المساحة االرضية 

 والسعة

كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
1
.    

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات  2

التدريس بالمؤسسة 
2
  

   

 

 النوافذ واالبواب

    . توافر نوافذ كافية 3

    .سهولة استخدام النوافذ 4

علي االقل ( باب)مخرج  2يوجد عدد   5
3

 

 الباب يفتح للخارج 

القاعه صغيره ال تتحمل   

 انشائيا وجود باب اخر

    عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئوجود  6

 

 

 

 التجهيزات

    مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

توافر التهوية الجيدة  8
4

 .    

وجود اضاءة مناسبة 9
5
.    

    توافر مقعد لكل طالب 11

    توافر منضدة وكرسي للمحاضر  11

    القاعة مزودة بسبورة 12

القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية  13

 الالزمة للعملية التعليمية 

   

    .القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل  15

 .ومخارج الطوارئ

   

    (مولد كهربي)وجود مصدردائم للكهرباء  16

تجهيزات  ذوي 

االحتياجات 

 الخاصة

الفراغات الالزمة التي تتيح للمعاق توافر  17

 .الحركة والرؤية بوضوح

اليوجد طلبه ذى احتياجات   

 خاصه 

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف  18

الممرات والصفوف وعلي األماكن المستوية 

 .وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ

   

    وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمـة

    نظافة القاعة 21

 العمالة

 

    وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

    وجود عامل خدمات لكل قاعة 22
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 الدور الثانى/  االدارىمبنى ال

 مالحظات  الطاقه االستعابيه  بيانات المساحه اسم القاعه م

 1.2بالقسمه على  طالب 19 اجمالى  عرض طول (3)قاعه  3

 م23.31 م3.71 م6.31

 

 مالحظات درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي

المساحة االرضية 

 والسعة

كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
1
.    

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات  2

التدريس بالمؤسسة 
2
  

   

 

 النوافذ واالبواب

    . توافر نوافذ كافية 3

    .سهولة استخدام النوافذ 4

علي االقل ( باب)مخرج  2يوجد عدد   5
3

 

 الباب يفتح للخارج 

القاعه صغيره ال تتحمل -  

 انشائيا وجود باب اخر

    عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئوجود  6

 

 

 

 التجهيزات

    مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

توافر التهوية الجيدة  8
4

 .    

وجود اضاءة مناسبة 9
5
.    

    توافر مقعد لكل طالب 11

    توافر منضدة وكرسي للمحاضر  11

    القاعة مزودة بسبورة 12

القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية  13

 الالزمة للعملية التعليمية 

   

    .القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل  15

 .ومخارج الطوارئ

   

    (مولد كهربي)وجود مصدردائم للكهرباء  16

تجهيزات  ذوي 

االحتياجات 

 الخاصة

الفراغات الالزمة التي تتيح للمعاق توافر  17

 .الحركة والرؤية بوضوح

اليوجد طلبه ذى احتياجات   

 خاصه 

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف  18

الممرات والصفوف وعلي األماكن المستوية 

 .وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ

   

    وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمـة

    نظافة القاعة 21

 العمالة

 

    وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

    وجود عامل خدمات لكل قاعة 22
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 الدور الثانى/  االدارىمبنى ال

 مالحظات  الطاقه االستعابيه  بيانات المساحه اسم القاعه م

 1.2بالقسمه على  طالب 31 اجمالى  عرض طول (4)قاعه  4

 م37.12 م4.31 م 8.25

 

 مالحظات درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي

كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة االرضية والسعة
1
.    

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات  2

التدريس بالمؤسسة 
2
  

   

 

 النوافذ واالبواب

    . توافر نوافذ كافية 3

    .سهولة استخدام النوافذ 4

علي االقل ( باب)مخرج  2يوجد عدد   5
3

 

 الباب يفتح للخارج 

القاعه صغيره ال -  

تتحمل انشائيا 

 وجود باب اخر

    عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئوجود  6

 

 

 

 التجهيزات

    مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

توافر التهوية الجيدة  8
4

 .    

وجود اضاءة مناسبة 9
5
.    

    توافر مقعد لكل طالب 11

    توافر منضدة وكرسي للمحاضر  11

    القاعة مزودة بسبورة 12

القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية  13

 الالزمة للعملية التعليمية 

   

    .القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل  15

 .ومخارج الطوارئ

   

    (مولد كهربي)وجود مصدردائم للكهرباء  16

تجهيزات  ذوي االحتياجات 

 الخاصة

الفراغات الالزمة التي تتيح للمعاق توافر  17

 .الحركة والرؤية بوضوح

اليوجد طلبه ذى   

 احتياجات خاصه 

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف  18

الممرات والصفوف وعلي األماكن المستوية 

 .وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ

   

    وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمـة

    نظافة القاعة 21

 العمالة

 

    وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

    وجود عامل خدمات لكل قاعة 22



 هد المدينه العالى للغات الدوليه      مع       

24 

 

 

 الدور االول/ مبنى المعامل 

 مالحظات  الطاقه االستعابيه  بيانات المساحه اسم القاعه م

 1.2بالقسمه على  طالب59 اجمالى  عرض طول (5)قاعه  5

 م71.4 م4.81 م14.81

 

 مالحظات درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي

المساحة االرضية 

 والسعة

كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
1
.    

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات  2

التدريس بالمؤسسة 
2
  

   

 

 النوافذ واالبواب

    . توافر نوافذ كافية 3

    .سهولة استخدام النوافذ 4

علي االقل ( باب)مخرج  2يوجد عدد   5
3

 

 الباب يفتح للخارج 

القاعه صغيره ال تتحمل   

 انشائيا وجود باب اخر

    عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئوجود  6

 

 

 

 التجهيزات

    مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

توافر التهوية الجيدة  8
4

 .    

وجود اضاءة مناسبة 9
5
.    

    توافر مقعد لكل طالب 11

    توافر منضدة وكرسي للمحاضر  11

    القاعة مزودة بسبورة 12

القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية  13

 الالزمة للعملية التعليمية 

   

    .القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل  15

 .ومخارج الطوارئ

   

    (مولد كهربي)وجود مصدردائم للكهرباء  16

تجهيزات  ذوي 

االحتياجات 

 الخاصة

الفراغات الالزمة التي تتيح للمعاق توافر  17

 .الحركة والرؤية بوضوح

اليوجد طلبه ذى احتياجات   

 خاصه 

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف  18

الممرات والصفوف وعلي األماكن المستوية 

 .وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ

   

    وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمـة

    نظافة القاعة 21

 العمالة

 

    وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

    وجود عامل خدمات لكل قاعة 22
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 الدور االرضى/ مبنى المدرجات 

 مالحظات  الطاقه االستعابيه  بيانات المساحه اسم القاعه م

 1.2بالقسمه على  طالب154 اجمالى  عرض طول (أ)مدرج  6

 م185.25 م9.5 م19.5

 

 مالحظات درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي

المساحة االرضية 

 والسعة

كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
1
.    

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات  2

التدريس بالمؤسسة 
2
  

   

 

 النوافذ واالبواب

    . توافر نوافذ كافية 3

    .سهولة استخدام النوافذ 4

علي االقل ( باب)مخرج  2يوجد عدد   5
3

 

 الباب يفتح للخارج 

   

    وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 

 

 

 التجهيزات

    مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

توافر التهوية الجيدة  8
4

 .    

وجود اضاءة مناسبة 9
5
.    

    توافر مقعد لكل طالب 11

    توافر منضدة وكرسي للمحاضر  11

    القاعة مزودة بسبورة 12

القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية  13

 الالزمة للعملية التعليمية 

   

    .القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل  15

 .ومخارج الطوارئ

   

    (مولد كهربي)وجود مصدردائم للكهرباء  16

تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة

الفراغات الالزمة التي تتيح للمعاق توافر  17

 .الحركة والرؤية بوضوح

اليوجد طلبه ذى احتياجات   

 خاصه 

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف  18

الممرات والصفوف وعلي األماكن المستوية 

 .وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ

   

    وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمـة

    نظافة القاعة 21

 العمالة

 

    وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

    وجود عامل خدمات لكل قاعة 22



 هد المدينه العالى للغات الدوليه      مع       
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 الدور االرضى/ مبنى المدرجات 

 مالحظات  الطاقه االستعابيه  بيانات المساحه اسم القاعه م

 1.2بالقسمه على  طالب154 اجمالى  عرض طول (ب)مدرج  7

 م185.25 م9.5 م19.5

 

 مالحظات درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي

كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة االرضية والسعة
1
.    

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات  2

التدريس بالمؤسسة 
2
  

   

 

 النوافذ واالبواب

    . توافر نوافذ كافية 3

    .سهولة استخدام النوافذ 4

علي االقل ( باب)مخرج  2يوجد عدد   5
3

 

 الباب يفتح للخارج 

   

    وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 

 

 

 التجهيزات

    مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

توافر التهوية الجيدة  8
4

 .    

وجود اضاءة مناسبة 9
5
.    

    توافر مقعد لكل طالب 11

    توافر منضدة وكرسي للمحاضر  11

    القاعة مزودة بسبورة 12

القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية  13

 الالزمة للعملية التعليمية 

   

    .القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل  15

 .ومخارج الطوارئ

   

    (مولد كهربي)وجود مصدردائم للكهرباء  16

تجهيزات  ذوي االحتياجات 

 الخاصة

الفراغات الالزمة التي تتيح للمعاق توافر  17

 .الحركة والرؤية بوضوح

اليوجد طلبه   

ذى احتياجات 

 خاصه 

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف  18

الممرات والصفوف وعلي األماكن المستوية 

 .وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ

   

    وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمـة

    نظافة القاعة 21

 العمالة

 

    وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

    وجود عامل خدمات لكل قاعة 22



 هد المدينه العالى للغات الدوليه      مع       

27 

 

 الدور االول/ مبنى المدرجات 

 مالحظات  الطاقه االستعابيه  بيانات المساحه اسم القاعه م

 1.2بالقسمه على  طالب154 اجمالى  عرض طول (ج)مدرج  8

 م185.25 م9.5 م19.5

 

 مالحظات درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي

المساحة االرضية 

 والسعة

كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
1
.    

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات  2

التدريس بالمؤسسة 
2
  

   

 

 النوافذ واالبواب

    . توافر نوافذ كافية 3

    .سهولة استخدام النوافذ 4

علي االقل ( باب)مخرج  2يوجد عدد   5
3

 

 الباب يفتح للخارج 

   

    وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 

 

 

 التجهيزات

    مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

توافر التهوية الجيدة  8
4

 .    

وجود اضاءة مناسبة 9
5
.    

    توافر مقعد لكل طالب 11

    توافر منضدة وكرسي للمحاضر  11

    القاعة مزودة بسبورة 12

القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية  13

 الالزمة للعملية التعليمية 

   

    .القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل  15

 .ومخارج الطوارئ

   

    (مولد كهربي)وجود مصدردائم للكهرباء  16

تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة

الفراغات الالزمة التي تتيح للمعاق توافر  17

 .الحركة والرؤية بوضوح

اليوجد طلبه ذى احتياجات   

 خاصه 

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف  18

الممرات والصفوف وعلي األماكن المستوية 

 .وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ

   

وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من  19 األمن والسالمـة

 القاعة 

   

    نظافة القاعة 21

 العمالة

 

    وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

    وجود عامل خدمات لكل قاعة 22



 هد المدينه العالى للغات الدوليه      مع       

28 

 

 الدور االرضى/ مبنى المدرجات 

 مالحظات  الطاقه االستعابيه  بيانات المساحه اسم القاعه م

 م1.2بالقسمه على  طالب154 اجمالى  عرض طول (د)مدرج  9

 م185.25 م9.5 م19.5

 

 مالحظات درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي

المساحة االرضية 

 والسعة

كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
1
.    

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات  2

التدريس بالمؤسسة 
2
  

   

 

 النوافذ واالبواب

    . توافر نوافذ كافية 3

    .سهولة استخدام النوافذ 4

علي االقل ( باب)مخرج  2يوجد عدد   5
3

 

 الباب يفتح للخارج 

   

    وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 

 

 

 التجهيزات

    مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

توافر التهوية الجيدة  8
4

 .    

وجود اضاءة مناسبة 9
5
.    

    توافر مقعد لكل طالب 11

    توافر منضدة وكرسي للمحاضر  11

    القاعة مزودة بسبورة 12

القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية  13

 الالزمة للعملية التعليمية 

   

    .القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل  15

 .ومخارج الطوارئ

   

    (مولد كهربي)وجود مصدردائم للكهرباء  16

تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة

الفراغات الالزمة التي تتيح للمعاق توافر  17

 .الحركة والرؤية بوضوح

اليوجد طلبه ذى احتياجات   

 خاصه 

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف  18

الممرات والصفوف وعلي األماكن المستوية 

 .وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ

   

    وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمـة

    نظافة القاعة 21

 العمالة

 

    وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

    وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

 



 هد المدينه العالى للغات الدوليه      مع       

29 

 

 الدور االول/ مبنى المعامل

 مالحظات  الطاقه االستعابيه  بيانات المساحه اسم المعمل م

 معمل صوتيات 11

(1) 

 م2بالقسمه على  طالب35 اجمالى  عرض طول

 م71.4 م4.81 م14.81

 

 مالحظات درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي 

المساحة الطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
1
.    

المساحة المخصصة لكل طالب  2
2
.    

أجهزة ومعدات 

 ومواد  
توافر االجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة  3

إلثبات كل التجارب المشار اليها في المناهج 

 .والمقررات الدراسية

   

تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4
3
     

 ال ينطبق   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5 التجهيزات اإلنشائية

    كفاءة اإلضاءة والتهوية  6

 ال ينطبق   توافر األحواض بالعدد الكاف    7

التأثيث  8
4

    

تجهيزات معامل  

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

كفاية وحداثة األجهزة  9
5
     

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات  11

 .الدولية

   

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
6

 .    

وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة  
7
     

 

 األمن والسالمـة

    نظافة المعامل 13

مختبر/مخرج لكل معمل 2وجود  14
 8

.    

 

 

 

 

 

 

 



 هد المدينه العالى للغات الدوليه      مع       

30 

 

 الدور االول/ مبنى المعامل

 مالحظات  الطاقه االستعابيه  بيانات المساحه اسم المعمل م

 معمل صوتيات 11

(2) 

 م2بالقسمه على  طالب35 اجمالى  عرض طول

 م71.4 م4.81 م14.81

 

 مالحظات درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي 

المساحة الطاقة 

 االستيعابية

الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
1
.    

المساحة المخصصة لكل طالب  2
2
.    

أجهزة ومعدات 

 ومواد  
توافر االجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة  3

إلثبات كل التجارب المشار اليها في المناهج 

 .والمقررات الدراسية

   

تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4
3
  

   

التجهيزات 

 اإلنشائية

 ال ينطبق   شبكة الصرف الصحيكفاءة عمل  5

    كفاءة اإلضاءة والتهوية  6

 ال ينطبق   توافر األحواض بالعدد الكاف    7

التأثيث  8
4

    

تجهيزات معامل  

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

كفاية وحداثة األجهزة  9
5
     

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات  11

 .الدولية

   

مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
6

 .    

وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة  
7
     

 

 األمن والسالمـة

    نظافة المعامل 13

مختبر/مخرج لكل معمل 2وجود  14
 8

.    

 

 

 

 
 


