
 جامعة أم القرى                
 للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع وكالة اجلامعة

 عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية    
 
 

 

 الكليةاملنشأة اخلاصة ابلقسم و ( 1منوذج )

 املؤشرات م جماالت التقييم
درجات 
 مالحظات االستيفاء

 ال نعم

    أبواب كافيوجد عدد   1 األبواب
    طوارئللأبواب  توافر 2

الالفتات 
 اإلرشادية

    مناسبو لوحة توضح الرؤية ىف مكان ظاهر  3
    مناسبمكان ظاهر و لوحة توضح الرسالة ىف  4
    الفتة إبسم الكلية واضحة 5
     الفتة توضح إجتاه الوصول للقسم 6
    مكاتب أعضاء هيئة التدريس الفتة توضح 7
    وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل وخمارج الطوارئ. 8

 اجلداول
    توافر جداول القاعات على أبواب القاعات 9
    جداول الساعات املكتبية على أبواب مكاتب أعضاء هيئة التدريستوافر  10
    توافر اجلداول الدراسية مبكتب سكراترية رئيس القسم 11

ذوي جتهيزات 
االحتياجات 

 اخلاصة

    .إمكانية الدخول للمبىنتيح للمعاق ي مدخل جمهز حبيثتوافر  12

    بني أدوار املبىن.توافر مصعد يتيح للمعاق إمكانية احلركة  13

    إرشادات اإلستخدام( –وجود طفاايت حريق يدوية مع مراعاة )اتريخ الصالحية  14 

 األمن والسالمـة

ابملمـــــرات مـــــع وجـــــود عالمـــــات إرشـــــادية توضـــــح كيقيـــــة وجـــــود جتهيـــــزات ضـــــد احلرائـــــق  15
 1 اإلستخدام.

   

    نقطة التجمع –مسئول اإلخالء  –واضحة وجود خطة إخالء ظاهرة و  16
    املبىن.نظافة  17

 جتهيزات عامة

    لعدد املستخدمني( –اخلاصة  االحتياجات )لذوىمالئمة دورات املياه نظافة و  18
    مواضئ قريبة للمصلىوجود مصلى و  19
    وجود كافرتاي للطالب 20
    مالئمتهامكاتب أعضاء هيئة التدريس و  21
    أو مستودع )للمواد السريعة اإلستهالك(وجود خمزن  22



 جامعة أم القرى                
 للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع وكالة اجلامعة

 عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية    
 
 

 
جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء حبالة جيدة / جهاز إنذار ضد مطافئ / متطلبات األمن والسالمة: 1

 احلريق(.

  



 جامعة أم القرى                
 للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع وكالة اجلامعة

 عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية    
 
 

 

 ( قاعات احملاضرات2وذج )من

جماالت 
 املؤشرات م التقييم

درجات 
 مالحظات االستيفاء

 ال نعم
 املساحة
األرضية 
 والسعة

     .1كفاية املساحة األرضية ألعداد الطالب 1
     2كفاية الطاقة االستيعابية اإلمجالية لقاعات التدريس ابملؤسسة  2

    3االقل  علىيوجد عدد خمرجان )ابب(   3 االبواب
    وجود عالمات حتدد إجتاهات أبواب الطوارئ 4

 التجهيزات

    (.4إلقاء احملاضرات  احلرارة أثناءمالئمة درجة املكيفات ) 5
    .5وجود إضاءة مناسبة 6
)مـع مراعــاة تـوفض بعــ   طالـب والكتابـة لكــلجمهــز للجلـو  تـوافر مقعـد  7

 .املقاعد اجملهزة ملن يكتب ابليد اليسرى(
   

    توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  8
    القاعة مزودة ابلوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  9
    .السلكيا القاعة متصلة بشبكة االنرتنت 10
    وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل وخمارج الطوارئ. 11
    مولد كهريب(.وجود مصدر دائم للكهرابء ) 12

جتهيزات  
ذوي 

االحتياجات 
 اخلاصة

    توافر الفراغات الالزمة؛ اليت تتيح للمعاق احلركة والرؤية بوضوح. 13

أطـــراف املمـــرات والصـــفوف وعلـــي  علـــىختصـــم أمـــاكن جلـــو  املعـــاق  14
 األماكن املستوية وقرب اخلدمات وأبواب الطوارئ.

   

األمن 
 والسالمـة

إرشـــادات  –وجـــود طفـــاايت حريـــق يدويـــة مـــع مراعـــاة )اتريـــخ الصـــالحية  15
 اإلستخدام(

   

ابملمـرات مـع وجـود عالمـات إرشـادية توضـح  وجود جتهيزات ضـد احلرائـق  16
 1 كيقية اإلستخدام.

   

    نقطة التجمع –مسئول اإلخالء  –وواضحة وجود خطة إخالء ظاهرة  17
    .القاعةنظافة  18

    وجود مسئول إدارى ملتابعة احملاضرات.  19 العمالة
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 للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع وكالة اجلامعة
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    وجود عامل خدمات لكل قاعة. 20 
 
  / طالب. 2م 1,5 - 1.2املساحة األرضية:  .1
 % من جمموع طالب الكلية. 40 -35. إمجايل مساحات قاعات احملاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. -متحركتني  قطعتني. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه24 – 20). درجة احلرارة املناسبة: 4
 من املساحة األرضية(. %15 -10توفض اإلضاءة والتهوية اجليدة: )مساحة النوافذ . 5
. متطلبات األمن والسالمة: مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء حبالة جيدة / جهاز إنذار ضد 6

 احلريق(.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة أم القرى                
 للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع وكالة اجلامعة

 عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية    
 
 

 

 (: املعامل3منوذج )

  االستيفاءدرجات  املؤشرات م جماالت التقييم
 ال نعم مالحظات

املساحة 
والطاقة 
 االستيعابية

    .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
    .2املساحة املخصصة لكل طالب  2

أجهزة ومعدات 
 ومواد

تــــــوافر األجهــــــزة واملــــــواد املعمليــــــة اخلاصــــــة الالزمــــــة  3
يف املنــــــاه  إلثبـــــات كــــــل التجـــــارب املشــــــار إليهـــــا 

 واملقررات الدراسية.

   

تناســـــب عـــــدد أجهـــــزة احلاســـــب ا يل مـــــع أعـــــداد  4
  3الطالب

   

التجهيزات 
 اإلنشائية

    كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5
    كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6
    توافر األحواض ابلعدد الكايف.    7
    4مالئمة التأثيث  8

معامل جتهيزات 
 تكنولوجيا
التعليم 
والوسائط 
 املتعددة

     5كفاية وحداثة األجهزة  9
املعمــــل مــــزود صدمــــة االتصــــال بشــــبكة املعلومــــات  10

 الدولية.
   

    . 6مالءمة عدد العاملني ابملختربات واملعامل  11

    توافر العمالة الفنية املطلوبة  12 العمالة
سجالت 
 التشغيل

    عمل.امل دسجالت تشغيل وجو 14

 األمن والسالمـة

    وجود حقيبة إسعافات أولية ابملعمل. 15
    Showerوجود  16
    كيفية التعامل معها.أتمينه و حفظ املواد اخلطرة و 17
ابملمـــرات مـــع وجـــود وجـــود جتهيـــزات ضـــد احلرائـــق  18

 7 عالمات إرشادية توضح كيقية اإلستخدام.
   



 جامعة أم القرى                
 للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع وكالة اجلامعة

 عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية    
 
 

 

وجــــود طفــــاايت حريــــق يدويــــة مــــع مراعــــاة )اتريــــخ  19
 .إرشادات اإلستخدام( –الصالحية 

   

    .8 وجود خمرجني لكل معمل/خمترب 20
مســــئول  –واضــــحة وجــــود خطــــة إخــــالء ظــــاهرة و  21

 نقطة التجمع –اإلخالء 
   

    املعمل.نظافة  22
 

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1
يف املرحلة  2م1يف املرحلة اجلامعية األوىل ابلكليات العملية /  2م 4املساحة األرضية املخصصة للطالب:  .2

احلاسب ا يل أو معمل يف معمل  2م2يف مرحلة الدراسات العليا /  2م5اجلامعية األويل ابلكليات النظرية / 
يف معمل املعدات  2م6م والوسائط املتعددة / تكنولوجيا التعلييف معمل  2م 1علم النفس/ اللغات أواإلحصاء أو 
 يف معمل املاكينات الكهربية. 2م 4واحملركات الثقيلة / 

طالبا ىف  25جهاز لكل طالب )ختصم احلاسوب وفروعه( ،  4أجهزة احلاسب ا يل: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا ملعمل اللغات. 20ابقي املؤسسات ، 

 احملاضر/ دواليب حفظ الكيمياوايت والنماذج/ أرفف / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة .4
 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقدميية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5
 من العمالة غض الفنية. 2مساعد فين /  1فين خمترب/  1الفنيون:  .6
حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم  مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من احلريق:  .7

 مطاطية.
  .األبواب واملخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 
  



 جامعة أم القرى                
 للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع وكالة اجلامعة

 عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية    
 
 

 

 (: املكتبـــــة4منوذج )

 مالحظات درجات االستيفاء املؤشرات م جماالت التقييم
 ال  نعم

املساحة والطاقة 
 االستعابية

    .1سعة املكتبة لعدد الطالب  1
     2املساحة املخصصة للمستفيد  2

 
 التجهيزات

 

    توافر مناضد ومقاعد بعدد املستفيدين. 3
وجــــــود أرفــــــف وخــــــزا ت للكتــــــب والــــــدورايت  4

 والرسائل.
   

     3ى. شخصالاسب احلأجهزة عدد  5
    .4عدد شاشات الفهرسة 6
    .5عدد آالت التصوير املستخدمة ابلفعل  7

 
 

 األمن والسالمـة

    .6 متطلبات مقاومة/ الوقاية من احلريق 8
    .7مالءمة األبواب واملخارج  9
    .ادية حتدد االجتاه ملخرج الطوارئعالمات إرش 10
    .ة للطوارئ ابملمرات واملخارجإ ر توافر شبكة  11
    معاملة مبواد ضـد االشتعال.الستائر  12

 االوعية املكتبية
)الكتب 
واملراجع 
 والدورايت(

    .8عدد النسخ املتوافرة من كل كتاب/ مرجع  13
    .9 )بر م ( عدد املراجع لكل ختصم 14
    .9عدد الدورايت العلمية املتخصصة  15

 
 خدمات اضافية 

    خدمة البحث الورقي واإللكرتوين. 16
ترتيـــــــب املراجـــــــع والـــــــدورايت  وفقـــــــا  للفهرســـــــة  17

 الفعالة. 
   

    االتصال بشبكة اإلنرتنت. 18
    الفهرسة اإللكرتونية.  19

 
 

    مدير مكتبة. 20
    .)مؤهلون و متخصصون( فنيونمساعدون  21
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    .10إداريون  22 العمالة 
    .10عمال خدمات فنية  23
    11عمال نظافة  24

 
الثقة 

 واالعتمادية *

    .املكتبة بوعودها يف الوقت احملددوفاء  25
    .اإلعالم بوقت أتدية اخلدمة 26
    .اخلدمة بطريقة صحيحة من أول مرة أتدية 27

تقدمي خدمات فورية للمستفيدين من خدمات  28 االستجابة*
 املكتبة.

   

يف معاونة الرغبة الدائمة ملوظفي املكتبة  29
 الزائرين.

   

خدمات ذوي 
االحتياجات 

 اخلاصة

  ذوو اإلعاقة البصرية
توافر الكتب املكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة  30

 "جون". 
   

توافر مطبوعات بصفحات كبضة مكتوبة  31
 حبروف كبضة 

 حبرب غامق.و 

   

  ذوو اإلعاقة السمعية:
واليت تعتين ابستخدام  توافر الوسائل املرئية، 32

الم الفيديو والصور الصور واملناظر وأف
 أو الربام  املرتمجة بلغة اإلشارة. الفوتوغرافية،

   

  ذوو اإلعاقة احلركية:
    توافر األاثث الالزم. 33

    توافر جتهيزات خاصة. 34
توافر مصاعد لذوي االحتياجات اخلاصة؛  35

 للتنقل بني أدوار املكتبة.
   

فاعلية املكتبة يف 
العملية التعليمية 

 والبحثية

    وجود سجالت للزائرين. 36
استخدام املكتبة يف العملية: التعليمية  37

 والبحثية. 
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وقت عمل املكتبة يتناسب مع ظروف  38
 املستقيدين منه*.

   

 
% من إمجايل املستفيدين )الطالب / اهليئة املعاونة / طالب الدراسات العليا  8سعة املكتبة : ال تقل عن  .1

 أعضاء هيئة التدريس(. /
 .2م1.5عن املساحة املخصصة / مستفيد: ال تقل  .2
 طالبا . 20ال تقل عن جهاز لكل  أجهزة احلاسب ا يل: .3
 طالبا . 50ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفهرسة : .4
 آلة تصوير مستخدمة ابلفعل. 2ال تقل عن ماكينات التصوير :  .5
حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية  مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من احلريق:  .6

 جلميع الطوابق / خمارج الطوارئ جبميع األدوار.
 مكونة من جزأين متحركني.األبواب  /ب أن تفتح  األبواب للخارججيمالءمة األبواب واملخارج:  .7

يتم من خالل حتديد نسبة املرتددين علي املكتبة من )طالب مرحلة البكالوريو / طالب الدراسات العليا /  
    أعضاء هيئة التدريس / الباحثني من جهات خارجية(، وحتدد النسبة من واقع السجالت.  

 تاب: ال يقل عن نسختني.عدد النسخ من كل ك .8
ال يقـل عـن   ــس دورايت وعـدد  مرجعـا  لكـل ختصـم/  50ال يقـل عـدد املراجـع عـن  عـدد املراجـع والـدورايت: .9

 خمتلفة يف كل ختصم.
فين تصوير / عامل غض فين لكل قاعتني/  2طالب / مشرف لكل قاعة /  300العمالة : مساعد فين لكل  .10

 عمالة لدورات املياه.
ل حتديد نسبة املرتددين علي املكتبة من )طالب مرحلة البكالوريو / طالب الدراسات العليا/ أعضاء يتم من خال .11

 هيئة التدريس( وحتدد النسبة من واقع السجالت .
 *يتم قياسها من خالل املقابالت ونتائ  استطالع رأي املستفيدين.  


