
 
 

 
 المدرجات وصاالت الرسم 

حيث تشمل المدرجات على )مدرج د/سوسن، مدرج د/كفافى، تشير المرفقات إلى مجموعة لبعض صور المدرجات، 
 بالمبنى الرئيسى (4،3،2،1مدرجات صغيرة من ناحية السعة الطالبية )مدرج  4مدرج عمارة( ، وكما تحتوى المدرجات على 

 ، والتى يتم توزيع وتقسيم الطالب عليها طبقًا للجدول الدراسى.
 المدرجات

 2م277المساحة الكلية : د.سوسن الطوخى مدرج  -1
 .طالب185م نصيب الطالب=277/1.5: السعة الطالبية

  

 2م245المساحة الكلية : كفافى مدرج  -2
 طالب164م نصيب الطالب=245/1.5: السعة الطالبية

  

 2م250المساحة الكلية : عمارة مدرج  -3
 طالب167م نصيب الطالب=250/1.5: السعة الطالبية



 
 

 
صاالت  تشملفى إطار دراسة تفصيلية، حيث   صاالت الرسمتشير المرفقات إلى مجموعة لبعض صور كما   

إلى  201صاالت ) الدور األولتشمل فى ، و (106،105،104،103،102)فى الدور األرضى صاالتالرسم 
 .(311 إلى 301وتشمل أيضًا فى الدور الثانى صاالت ) (،211

 

 وتجهيزتها صاالت الرسم
 2م110المساحة الكلية لصالة الرسم 

 طالب 32منصيب الطالب= 110/3.5السعة الطالبية 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 المسقط األفقى لصاالت الرسم بالدور األولصور توضح صاالت الرسم و

 

  الثانىالمسقط األفقى لصاالت الرسم بالدور صور توضح صاالت الرسم و

 

 

 204مرسم  211مرسم 



 
 

 
 6تشير المرفقات إلى مجموعة لبعض صور معامل الحاسب األلى، حيث تشمل المعامل على عدد 

معامل بمنى إدارة أعمال، والتى يتم توزيع وتقسيم الطالب عليها  4بالمبنى الرئيسى، وعدد معامل 
( 9:7جهاز كمبيوتر، بينما من ) 30( تحتوى على 6:1، حيث أن المعامل )طبقًا للجداول الدراسية

 .جهاز 30على  10جهاز، ويحتوى معمل  40يحتوى على 
 وتجهيزتها المعامل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بمبنى هندسة معامل الحاسب االلى

  



 
 

 

 

 معامل الحاسب االلى بمنى إدارة
 

 معمل الفيزياء
 2م125المساحة الكلية
 طالب 36م نصيب الطالب=125/3.5السعة الطالبية

  

 معامل إتصاالت
 

 
 
 



 
 

 
 قاعة الندوات
 2م220المساحة الكلية

 طالب 250القدرة اإلستعابية

  

  
  

 



 
 

 
 قاعة التدريب

 2م116المساحة الكلية:

 فرد 33 اإلستعابيةالقدرة 

 

 المكتبة
 2م164المساحة الكلية:

 أجهزة كمبيوتر 8مقعد،  36التجهيزات 

  

  



 
 

 وسائل األمن والتكنولوجيا
 وسائل األمن والتكنولوجيا بالمعهد.لتشير المرفقات إلى مجموعة لبعض صور كما 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

تقرير حول كفاية وكفاءة ومالئمة القاعات )تسهيالت ومناخ( ومالئمة المعامل 
 بكالوريوس الهندسة المعمارية المتخصصة والحاسب اآللي لبرنامج

 
 أوال: كفاية وكفاءة ومالئمة القاعات )تسهيالت ومناخ( لبرنامج بكالوريوس الهندسة المعمارية

 
راسة وحصر مدي كفاية وكفاءة القاعات التدريسية استكمال ما تم إنجازه من دأنه في إطار 

ومالئمتها للعملية التعليمية بالمعهد من حيث التجهيزات وعناصر الفرش والتأثيث وكذلك جودتها 
 :يمكن اإلفادة بالتاليمن حيث التهوية واالضاءة الطبيعية والصناعية، 

ج مع احتياجات برنامج الدراسية والمدرجات والمراسم المخصصة للبرنامكفاية القاعات  -1
ول الدراسية وكذلك تحقيق الجداب من حيث الرد علي االحتياجات الموضحةالهندسة المعمارية، 

والتي تم مناظرتها طبقًا ألعداد  (NORMs)بالمعدالت القياسية  عليهاالكثافات المنصوص 
 بالمعهد.ومراسم و متاح من فراغات وقاعات الطالب وما ه

 ،المالئمة الستخدام الطالب من مقاعد وبنشاتوالتجهيزات التأثيث وجود عناصر الفرش و  -2
، وشاشات ثابتة أو متنقلة في المدرجات والقاعات أو متنقلة توفر أجهزة داتا شو ثابتةو 

في جميع المدرجات والقاعات التدريسية  وكذلك سماعات وميكروفون الستخدام المحاضر
، كما (A، وقاعة  4،3،2،1  اتقاعال /عمارةمدرج  /مدرج كفافى /سوسن الطوخىمدرج د.)

 في المراسم إن لزم األمروكذلك شاشة متنقلة  ،يمكن إتاحة استخدام أجهزة الداتا شو المتنقلة
 .قرارات المختلفةموحسب االحتياجات التعليمية بال

فإن جميع الفراغات من ؛ والصوتيات أما من حيث التهوية واالضاءة الطبيعية والصناعية -3
ات ومدرجات ومراسم مزودة بمراوح سقف أو حائطية فضال عن توفر مساحة من النوافذ قاع

تمت علي  إال أنه ومن خالل دراسة بيئية، للمساعدة في توفير االضاءة والتهوية الطبيعية
مدرجات ومراسم وقاعات المعهد المختلفة، وجد أن بعض تلك الفراغات الُمشار إليها تحتاج 

 وشملت تلك الفراغات كل من:، بها التهوية واالضاءة الصناعية وتحديث لنظاملدعم 



 
 

a. /حيث كانت المشكلة وجود قصور في التهوية واالضاءة  بالدور األول سعاد كفافي مدرج د
 أما من حيث الصوتيات فمعدل االزعاج متوسط ويكاد ال يحتاج لمعالجة، الطبيعية والصناعية،
حيث أن  انيكية سحب وطرد هواء علي االقلظام تهوية ميكاقتراح عمل نبـ :  وعليه تمت التوصية

وعرض األمر علي استشاري أعمال ميكانيكية لتحديد  – التهوية الطبيعية والصناعية معًا ال تكفي
، أما االضاءة الصناعية والطبيعية حجم الهواء المطلوب وتحديد أنسب النظم التي تفي بالغرض

، بينما االضاءة أو التحكم في مستوي اإلضاءة من السقف معًا ال تكفي حيث يمكن زيادة معدل
، حيث أن معدل االزعاج متوسط ويكاد ال يحتاج فيما يخص الصوتيات فهي ال تحتاج لمعالجات

 .توفر تجاليد خشب للحوائط تعمل علي العزل الجيد صوتياً لمعالجة، فضاًل عن 
b. صور في التهوية واالضاءة الطبيعية حيث كانت المشكلة في وجود ق الثاني مدرج عمارة بالدور

عمل نظام تهوية ميكانيكية سحب وطرد نظرًا ، وعليه تمت التوصيه بــ : والصوتيات والصناعية
بينما االضاءة الطبيعية والصناعية معًا تكفي، إال أن لعدم كفاية التهوية الطبيعية والصناعية معًا، 

 جاج مزدوج لتقليل معدل االزعاج.معدل االزعاج عالي ويحتاج لمعالجة باستخدام ز 
c.  حيث كانت المشكلة في ارتفاع معدل االزعاج لقرب المدرج  بالدور األرضيمدرج د/سوسن الطوخي

من الطريق الخارجي ويحتاج لمعالجة باستخدام زجاج مزدوج لتقليل معدل االزعاج، بينما االضاءة 
  والصناعية. الطبيعية والصناعية معًا تكفي، وكذلك التهوية الطبيعية

d. ( قاعةA) حيث كانت المشكلة في وجود قصور في التهوية واالضاءة الطبيعية  بالدور األرضي
عمل نظام تهوية ميكانيكية سحب وطرد هواء، وكذلك والصناعية، وعليه تمت التوصية بــ : 

لها، بينما ال توجد مشكلة في االضاءة الطبيعية والصناعية معًا ال تكفي وتحتاج لزيادة معد
 الصوتيات نظرًا لوجود تجاليد خشب للحوائط تسهم في عزل جيد للصوت.

e. وما يوازيها من مراسم في األدوار المتكررة  (102/103/104/105/106) مراسم الدور األرضي
مت ارتفاع معدل االزعاج من المحيط الخارجي، وعليه تالمشكلة في  حيث كانت)االول والثاني(، 

، أما فيما يتعلق باالضاءة والتهوية التوصية بــ : استخدام زجاج مزدوج لتقليل معدل االزعاج
 .داخلهم، وجد أن االضاءة والتهوية الطبيعية والصناعية معًا تكفي



 
 

أعمال  تأتيداخل القاعات والمراسم والمدرجات،  النظافة وتوفير المناخ الصحيأما من حيث  -4
لكافة االماكن بالمعهد، كما تتوفر  –مديرة للعامالت   تظم تحت إشرافالنظافة بشكل دوري ومن

كافة األدوات والتجهيزات التي تسهل عملية النظافة، فضاًل عن التوزيع الجيد للعامالت علي 
 .كافة األماكن والمساواة في األعباء بين العامالت

 



 
 

 الوريوس الهندسة المعماريةثانيًا: مالئمة المعامل المتخصصة والحاسب اآللي لبرنامج بك
استكمال ما تم إنجازه من دراسة وحصر مدي كفاية وكفاءة المعامل المتخصصة أنه في إطار 

والحاسب اآللي ومالئمتها للعملية التعليمية بالمعهد من حيث التجهيزات وعناصر الفرش والتأثيث 
 :ن اإلفادة بالتالييمكوكذلك جودتها من حيث التهوية واالضاءة الطبيعية والصناعية، 

 معامل الحاسب اآللي؛ -1
a.  4/  2/ 1) معًا تكفي حيث يوجد أجهزة تكييف هواءالتهوية واالضاءة الطبيعية والصناعية  /

تحتاج إلي  الصناعية والطبيعية معاً  يوجد بهما مشكلة في التهوية 6و 3، إال أن معمل (5
أما االضاءة فهي جيدة وال ، ءتحديث وتطوير وعمل نظام تهوية ميكانيكية سحب وطرد هوا

 تحتاج لمعالجة.
b.  تتوفر أجهزة الحاسب اآللي بصورة كافية ألعداد الطالب طبقًا لتوزيعهم حسب الجداول

( و 6/  5/  4/  3/  2/  1جهاز في المعامل )30الدراسية، حيث تصل أعداد االجهزة إلي 
 (.10إلي  7جهاز في باقي المعامل من ) 40

c. تا شو وشاشة العرض بكل معمل علي حده.يتوفر أجهزة الدا 
 

 المعامل المتخصصة؛  -2
a. وجد به مشكلة ارتفاع مستوي االزعاج لقربه من الفناء الرئيسي الخارجي  معمل الفيزياء

تاج لمعالجة باستخدام زجاج مزودج، أما للتهوية واالضاءة للمعهد وأماكن تجمع الطالب ويح
 ج لمعالجة.الطبيعية والصناعية معًا تكفي وال تحتا

b.  يتميز بوجود مستوي ازعاج متوسط ويكاد ال يحتاج لمعالجة، أما التهوية معمل الكيمياء
 .معًا تكفيواالضاءة الطبيعية والصناعية 

c. والتي يتم استخدمها لطالب برنامج والمساحة  معامل الخرسانة وميكانيكا التربة وخواص المواد(
االضاءة والتهوية الطبيعية ؛ حة التدريسية لهم(العمارة في المقررات المخصصة لذلك بالالئ
وكذلك مستوي االزعاج متوسط ويكاد ال يحتاج  والصناعية معًا تكفي وال تحتاج لمعالجة،

 .لمعالجة



 
 

d.  ،أما مستوي االزعاج فهو  االضاءة والتهوية الطبيعية والصناعية معًا تكفي،المعمل الرقمي
  .(CNCاكينة الـ )مرتفع نظرًا للضوضاء الصادرة عن تشغيل م

e. وكذلك األجهزة  ،لمالئمة الستخدام كل معمل علي حدهتتوفر التجهيزات وعناصر الفرش ا
 .المستخدمة في التجارب المختلفة طبقًا للمقرارات الدراسية لطالب البرنامج

   
 وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام،،،،

       
 د/فادية عثمان عبد الحليم     
مل بمعيار الموارد المالية والتسهيالت المادية مسؤول الع

 الداعمة
 


