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 كفاية الموارد المالية والمادية   6/1

 

 كفاية الموارد المالية السنوية  6/1/1
التها وغايتهـا وأهـدافها اإلسـتراتيجية، شكل عام تعتبر الموارد المالية المتاحة سنويا للكلية كافية لتحقيق رسـب

  ) 11مرفق(   خطة لزيادة الموارد المالية للكلية  إعدادالى جانب ذلك تم 

- :يوجد العديد من المجهودات لرفع كفاءة الموارد المالية المخصصة للكلية منها
 امعةو جارى التقييم بالج 2010للجامعة منذ شهر مارس  مشاريع بحثية أربععدد التقدم ب •
الوحـدة و  إنشـاءو تمت موافقة الجامعـة علـى ) وحدة ذات طابع خاص(مركز الخدمة العامة  ستحداثإ •

  )12 مرفق(   موافقة وزارة المالية  إجراءاتو جارى  اإلدارةتشكيل مجلس 

 2011/ 2010 الجامعيليتم تفعيله مع بداية العام التكنولوجيا  ناديلوضع  القواعد المنظمة  •

عـن طريـق الحصـول علـى  2006 -2004جم الموارد الذاتية للكلية خالل الفترة مـن عـام لقد تطور ح •
جنيــه و الحصــول علــى مشــروع التطــوير المســتمر و  150000بمبلــغ  QAAPمشــروع توكيــد الجــودة 

كلهــا  تهــدفجنيــه  7070000بمبلــغ  2010 -2008الفتــرة مــن عــام  فــي CIQAP لالعتمــاد التأهيــل
 ميةإلى دعم العملية التعلي

 

 مالئمة المباني 6/1/2
فتتــاح المبنــى الجديــد فــي بدايــة العــام إحتياجــات الكليــة حيـث تــم بشـكل عــام تكفــي مســاحات المبــاني إل •

 )عدد المعامل و قاعات الدرس و نسبها ألعداد الطالب مرفق(         . 2009/2010الدراسي 
 يعيةالطب إلضاءةاالكلية من حيث التهوية و  أنشطةلممارسة  المبانيكما تتالئم  •
الكليـة موزعــة علــى نقــاط  مبــاني فــيالمعــدات و التجهيــزات المختلفـة لتحقيــق األمــن و السـالمة  تتـوافر •

 :مختلفة بالكلية  و منها

 حدوث كوارث أثناءسلم خاص بالهروب  -
 طفاية حريق 58 عدد -

 إطفاءمدادات  2  عدد -

 حريق إنذارجهاز  1 عدد -

 )13 مرفق (              أولية إسعافاتصناديق  5 عدد -
  
 -:تتخذ الكلية ممارسات للمحافظة على األمن و السالمة مثل •
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 )14 مرفق(       خطة طوارئ إلخالء المبنى في حالة حدوث كوارث -

المبنــى فــي حالــة حــدوث كــوارث وأيضــا دورات عــن األمــن  إخــالءالكليــة علــى  أفــرادخطــط تــدريب  -
                                                     )15 مرفق(                    .       والسالمة المهنية لتأمين بيئة العمل

 .تتوافر بالكلية العالمات اإلرشادية المناسبة لتحقيق األمن والسالمة ألفراد الكلية -
يسـود المنـاخ الصـحي مبـاني الكليـة مثـل التهويـة واإلضـاءة الطبيعيـة حيـث  تتسم مباني الكلية بالنظافة •

 .منع التدخين داخل الكليةوكذلك  راء عدد كافي من أدوات النظافة وتجميل الكلية بنباتات الزينةوش
 

 التسهيالت المادية  6/2
 

 تسهيالت لممارسة األنشطة الطالبية 6/2/1
يوجد بالكلية تسهيالت لممارسة األنشـطة الطالبيـة مثـل وجـود قاعـة لممارسـة األنشـطة الطالبيـة داخـل  •

هنـاك فـرص متاحـة لمشـاركة  أنو الفنيـة كمـا  جتماعيةاإلارسة األنشطة ممتاحة لم هيمبني الكلية و 
البيــة و الــرحالت و المعســكرات و لكــن هــذه التســهيالت ال تكفــى لممارســة األنشــطة الط فــيالطــالب 

 . تستخدم مالعب الجامعة و القرية األوليمبية لهذا الغرض

المواهـب األدبيـة و و و هـو يتـيح الفرصـة لعـرض األنشـطة العلميـة  الطالبـيتعقد الكلية سنويا المـؤتمر  •
 ) 16 مرفق(        .المؤتمر إقامةللطالب للتنظيم و  إمكاناتهاالثقافية للطالب و تتيح الكلية جميع 

 تاح نادي التكنولوجيا فتإ جارى •

 
 األجهزة والمعدات والمعامل 6/2/2
 معامل مهارات تمريضية  6األجهزة والمعدات والمعامل كافية من حيث العدد و المساحة و هى عدد  •
 . وتتسم األجهزة الموجودة بمواكبة التطور التكنولوجي •
 .مثلأستفادة بها بشكل ة ومعدات ذات قيمة عالية ويتم اإلكما يوجد أجهز  •
 معمـل فنـيويتم صيانة األجهزة والمعامل بصفة دورية و هناك فنيون للمعامل كـل معمـل مسـئول عنـه  •

 .وكذلك يتم التدريب على األجهزة الحديثة
 2تتناسب عدد الحاسبات اآللية المتاحة بالكليـة إلـي حـد مـا مـع إجمـالي عـدد الطـالب حيـث تـم إنشـاء  •

باإلضـافة إلـى  االنترنـتلى متصلة جميعها بشـبكة آسب جهاز حا 55عدد  جماليإبمعمل حاسب آلي 
و تتناسـب عـدد الحاسـبات اآلليـة المتاحـة بالكليـة .  لـىآحاسـب  25معمل اللغة االنجليزية بسـعة عـدد 

 .طالب 18:  حاسب  1مع إجمالي عدد الطالب بنسبة 
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أنه يوجـد بكـل قسـم يث أيضا تتناسب عدد الحاسبات اآللية المتاحة بالكلية مع إجمالي عدد العاملين ح •
ســتخدام إيعتمــد عملهــا علــى  التــي اإلداريــةباألقســام  االنترنــتآلــي متصــل بعضــها بشــبة إداري حاسـب 
 .شبة المعلومات

كما تتناسب عدد الحاسبات اآللية المتاحـة بالكليـة مـع إجمـالي أعضـاء هيئـة التـدريس حيـث يوجـد عـدد  •
  نترنتاإلالتمريضية متصلة جميعها بشبكة و معامل المهارات  علميلكل قسم جهاز حاسب  2 -1

 
 تكنولوجيا المعلومات 6/2/3
 

المختلفــة حفاظــا علــى ســرية المعلومــات و حمايــة حقــوق  بــاإلدارات نترنــتاإلتــم وضــع ضــوابط لتــوفير  •
 ستخداماإلالملكية الفكرية و سوء 

وخدمــة . ه بصــفة دوريــةيثـنترنــت وهــذا الموقـع باللغــة العربيــة يــتم تحديوجـد للكليــة موقــع علـي شــبكة اإل •
ســتخدام إيوجــد لكــل فــرد مــن العــاملين بالكليــة كلمــة ســر وكلمــة  متاحــة للجميــع حيــث نترنــت بالكليــةاإل

تغطى مختلـف أنشـطتها  والتيبالمؤسسة  حيث أن المعلومات الخاصة نترنتاإلشخصية للدخول على 
ات متاحـة لجميـع الطـالب و و المعلومـ علمـيلكترونيـة لكـل قسـم إصفحة  إنشاءكما تم  متاحة للجميع

 و األطراف المجتمعية اإلداريينهيئة التدريس و معاونيهم و  أعضاء

ـــديو كـــونفر  كمـــا يوجـــد بالكليـــة • ـــة ونقـــل المحاضـــرات االتصـــاالتلتســـهيل نس افي ـــين  العلمي والمـــؤتمرات ب
 الكليات المختل
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