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 واملالية واملاديةجلنة املوارد اذلاتية 

 

 :الرساةل والرؤية وال هداف -1

 

 :الرساةل 2 -2

حترص لكية اللغات والرتمجة عىل الإس تخدام ال مثل للموارد املتاحة بكفاءة والعمل عىل تطوير 

مواردها املالية واملادية وتوظيفها ىف أ ماكهنا حسب الإحتياجات وال ولوايت املطلوبة ابللكية مما 

جنا  .ح الفاعلية التعلميية لللكيةيساعد عىل اإ

 

 :الرؤية 1 -2

ىل زايدة مواردها املالية ودمع وتطوير مواردها املادية من خالل  تسعى لكية اللغات والرتمجة اإ

تنفيذ برامج تعلميية خاصة وحديثة وتطوير أ داء الوحدات ذات الطابع اخلاص مما حيقق لللكية 

 .وأ هداف اللكيةمزيانية قوية تعمل عىل حتقيق رساةل ورؤية 

 

 :همام اللجنة 3 2

 .من خالل تنفيذ التقرير المكي ال مثل للموارد املتاحة وتمنيهتاالإس تخدام  -2

 .العمل عىل تمنية وتطوير املوارد املادية املتاحة -1

 .وضع خطط متابعة املوارد املادية املتاحة وصيانهتا -3

 .وضع خطط تطوير املوارد املادية لللكية -4

 .ابلإحتياجات املادية املس تقبلية لللكية التنبؤ -5

 .توفري موارد مالية اكفية -6
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 :مة املباىن والتجهزيات واملعاملمالء -2

 املباىن -2- 1

 مرت مربع 1200حواىل :         مساحة ال رض املقام علهيا مبىن اللكية -أ  

 املالعب واخلدمات الطالبية وتشمل -ب

 (مرتX  15مرت15)مرت مربع  615حواىل      اكفيرتاي     مبساحة  

 املساحة الإجاملية ل رض اجلامعة

هذه املساحة تشمل املباىن واحلدائق واملالعب وىه حمسوبة عىل أ ساس املسطح الإجامىل ملساحة اجلامعة 

 من واقع الرسومات املعامرية لقطعة ارض مس تطيةل

 مرت 303= العرض      مرت                            563=     الطول 

 فدان 40.60= مرت مربع   x 303  =270.571 563= املساحة  

 طالب 471: عدد الطالب الإجامىل بلكية اللغات والرتمجة

 مرت مربع 4.3: املساحة التقريبية للك طالب حواىل

 :احلجرات اخملصصة ل عضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة 1-1
 الرمق احلجرة

 1217 العميدجحرة 

 1217 جحرة السكراترية

 1145 جحرة وحدة ضامن اجلودة

 E 1137 جحرات أ عضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة

1133 G 

1211 S 

 هيئة معاونة )

1147 A) 

F- - - 

 1347 وكيل اللكية

 

كام مت حتديث العالمات الإرشادية بعد . يوجد ابجلامعة قاعدة بياانت مركزية وتشمل املباىن ابملساحات والفراغات -: مالحظة

نهتاء ال عامل الإنشائية ابملباىن الإدارية اجلديدة ابجلامعة  .اإ
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 القاعات التدريس ية -3 -2

 

 

بعض القاعات تتطل عىل شارع احملور املركزى وهو شارع رئيىس مما جعل هذه الفصول عرضة للضوضاء والشمس  -:مالحظة

 .الشديدة

 

 

 :معامل اللغات ابللكية -4 -2

 :يوجد ابللكية ثالثة معامل للغة تمتزي مبا يىل

 .جمهزة بأ حدث الربامج اخلاصة ابلصوتيات والرتمجة الفورية والتتبعية -2

 .تتيح لل س تاذ التواصل مع مجيع الطالب ابملعمل أ و بطالب واحد فقط -1

 .تسجيل حضور وغياب الطالب من خالل أ هجزة املعمل -3

 USB Flash Memoryتسجيل احملارضة عىل أ هجزة املعمل وتوفريها للطالب من خالل  -4

س تخدام نظام  -5  .للصوتيات  Onicيعمل املعمل ابإ

 .جبهاز عرض وشاشة 1215 مت جتهزي معمل رمق -6

 .وتمت صيانة ومتابعة املعامل بشلك دورى من خالل التعاقد مع الرشكة الىت قامت بتوريد وتركيب املعامل -7

 :واملعامل املوجودة ابللكية ىه اكلتاىل

 ال هجزة واملعدات املوجودة ابملعمل رمق امس املعمل م

 Data Show+ PC+اكبينة طالب 40 1215 معمل اللغات 2

الطاقة  رمق القاعة م

 الاستيعابية

 الطاقة الاستيعابية رمق القاعة م

 1137قاعة  21 طالب 200 1236مدرج رمق  2

 ب

 طالب 15

 1147قاعة  23 طالب 40 1215معمل لغة  1

 ب

 طالب 15

 جحرة العميد  1217قاعة  24 طالب 40 1216معمل لغة  3

 جحرة السكراترية  1217قاعة  25 طالب 40 1233معمل لغة 4

 وكيل اللكية 1347قاعة  26 طالب 50 1134قاعة  5

 قسم اللغة الإجنلزيية  1137قاعة  27 طالب 50 1135قاعة  6

 قسم اللغة ال ملانية  1133قاعة  27 طالب 50 1136قاعة  7

الهيئة املعاونة مجيع  أ   1147قاعة  21 طالب 50 1144قاعة  7

 الاقسام 

 قسم اللغة الإس بانية  1211قاعة  10 طالب 50 1146قاعة  1

 طالب 50  307قاعة  12 طالب 50 1147قاعة  20

 طالب 50  307قاعة  11 طالب 15 أ   1137قاعة  22
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 PC+اكبينة طالب 40 1216 معمل اللغات 1

 PC+اكبينة طالب 40 1233 معمل اللغات 3

 

 

 :التسهيالت املتاحة لتحقيق ال من والسالمة 3

دارة ال زمات والكوارث ابللكية -أ   نشاء جلنة اإ  .مت اإ

دارة ال زمات والكوارث -ب  .يمت حتقيق ال من والسالمة ىف مباىن اللكية عن طريق خطة اإ

س تخدام  -ج عالانت ىف مجيع ال دوار ابللكية وداخل املعامل عن كيفية اإ طفاء ومعل اإ مت تزويد املعامل واملدرجات ابللكية بأ هجزة اإ

 .أ هجزة الإطفاء

س تخدام أ هجزة الإطفاء -د  .مت تدريب عدد من العاملني ابللكية عىل اإ

رشادية عن خمارج الطوارىء ابللكية -ه  .يوجد لوحات اإ

رشادية يمجيع مرافق اللكيةمت تصممي -و  . عالمات ولوحات اإ

خالء ىف حالت ال زمات والكوارث -ز عداد خطة اإ  .مت اإ

ذاعة داخلية ابللكية لتساعد عىل توجيه الإرشادات ىف حالت الطوارىء -ح  .يوجد اإ

 

ية النظافة اليومية واملتابعة من خالل تقارير فتمت معل . تتسم املباىن واملرافق ابللكية ابلنظافة واملناخ الصحى الالزم للعملية التعلميية

تتسم املباىن والغرف اخلاصة ابللكية . دورية عن نظافة املدرجات واملعامل زالطرقات مع توفري عدد مناسب من سالل املهمالت

 .ابلهتوية اجليدة ونوافذ مناس بة لالإضاءة الطبيعية

 

 :املرافق العامة واخلاصة 2 -3

 :املياةدورات  2 -2 -3

 .يوجد بلك طابق ابللكية دورات مياة خاصة للطالب والطالبات وأ عضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة

 .يمت صيانة ومتابعة نظافة وتعقمي دورات املياة بشلك يوىم

 

 :مالحظات

 .عدد دورات املياة ابللكية غري اكف مقارنة ابلزايدة املس مترة ىف أ عداد الطالب والطالبات -2

 .دورات املياة ابللكية غري جمهزة ذلوى الإحتياجات اخلاصة -1

 .ل توجد اكفيرتاي أ و مطبخ صغري ابللكية لتوفري الإحتياجات ال ساس ية -3

 

 :اللوحات الإرشادية 1 -2 -3

عطاء مجيع احلجرات واملعامل واملدرجات ودورات املياة أ رقام خاصة هبا رشادية عن مجيع م. مت اإ رافق اللكية مت تنفيذ لوحات اإ

 .واخملارج واملداخل
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 :دمع وصيانة البنية التحتية -4

عداد خطة مقرتحة دلمع وصيانة البنية التحتية ابللكية عداد تقارير دورية عن احلاةل الفنية لل هجزة . مت اإ تشمل أ عامل الصيانة اإ

عداد تقارير عن . واملعامل واملعدات اخلاصة ابللكية الإحتياجات املس تقبلية لللكية من معامل وقاعات تدريس ختتص اللجنة ابإ

 (مرفق خطة الصيانة. )وأ هجزة حاسب أ ىل وأ هجزة العرض والشاشات

 

 :التسهيالت املادية ملامرسة ال نشطة الطالبية -5

 :املالعب واملسطحات اخلرضاء -2 -5

جامىل مساحة  41500تشغل مسطحات املباىن التعلميية واخلدمية ابحلرم اجلامعى حواىل  ذا ما قورنت هذه املساحة ابإ مرت مربع واإ

هنا تبلغ حواىل  ن املساحة اخملصصة للمالعب واحلدائق والطرق ابجلامعة تبلغ % 17احلرم اجلامعى فاإ من تكل املساحة وذلكل فاإ

جامىل مساحة احلرم اجلامعى% 71  .من اإ

 

 :مكتبة اجلامعة -1 -5

شعاع حضارى وثقاىف وتعلميى وحبىث ليس خلدمة اجلامعة فقط ولكن خلدمة اجملمتع الغرض من مكتبة اجلامعة أ ن تكون  مبثابة مركز اإ

ويمتثل ذكل ىف مساندة العملية التعلميية ومساندة الربامج واملرشوعات البحثية ابجلامعة ىف اكفة , ال اكدميى التعلميى والبحىث أ يضا  

دمات املعلومات للطالب والباحثني وأ عضاء هيئات التدريس من خارج التخصصات وخدمة اجملمتع سواء عىل مس توى تقدمي خ

مرت  250واملكتبة تقع ىف مبىن مس تقل وعىل بعد حواىل . أ كتوبر 6أ كتوبر وتقدمي بعض اخلدمات املعلوماتية جملمتع مدينة  6جامعة 

مرت مربع وتتكون من ثالثة  1000تبلغ  مرت مربع حماطة مبساحات خرضاء 1000كام تبلغ مساحهتا ىف حدود . من احلرم اجلامعى

ىل البدروم)طوابق   (.طابق أ رىض وطابقني علويني ابلإضافة اإ

 

حيتوى الطابق ال رىض عىل صاةل احلضارات وقاعة املشاهري وقاعة املؤمترات والندوات وقاعة العرض ومعرض العلوم واملعرض 

كتاب  75000وتقع املكتبة املركزية ابلطابقني الثاىن والثالث وهبا أ كرث من . ةادلامئ للنارشين واملكتبة العامة ومكتبة العالقات العام

اجلامعة . دورية 100كتاب وهبا أ كرث من  2500تزيد عن   Text Booksسواء ابللغة العربية أ و لغات أ جنبية وكتب مرجعية 

كتاب عىل أ قراص مدجمة  5000كتاب الكرتوىن و 60000دورية الكرتونية تضم أ كرث من  4500مشرتكة ىف أ كرث من 

(CD.) 

 

 :املركز التجارى -3 -5

نشاء مجمع جتارى ابجلامعة مكون من طابقني وطابق أ رىض يضم مجموعة من البنوك لتقدمي التسهيالت واملعامالت املالية . مت اإ

مت تزويد املركز التجارى مبخارج . والاكفيرتايتكام يوجد ابملركز التجارى مجموعة من املطامع . للطالب املغرتبني والوافدين وال جانب
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نذار حرائق وثالثة مصاعد كام مت . ويوجد ابملركز التجارى نظام هتوية وتكييف مركزى وأ ماكن جللوس الطالب. طوارىء ونظام اإ

 .تصممي املركز التجارى بطريقة تسمح ابلإضاءة الطبيعية

 

 

 :تكنولوجيا املعلومات -6

دارة اللكية  نرتنت لسلكية قامت اإ نشاء ش بكة اإ قرتاح اإ نرتنت وجارى اإ نشاء معامل للحاسب ال ىل وتزويدها بش بكة الإ بطلب اإ

 .جارى تزويد املاكتب الإدارية وماكتب أ عضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بأ هجزة حاسب أ ىل وش بكة الإنرتنت. ابللكية

 

 ملادية  ملزيد من التفاصيل ميكن الإطالع عىل معيار املوارد ا

 ابحملور ال ول

 القدرة املؤسس ية

 


