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 الزراعةالكمية:                                                 المنيا الجامعة : 
 
 .2015/ 5/    10تاريخ التقييم : 

 
 
 

 

 التقًًم الكمٌ 

 )التشهًالت املادية باملؤسشة*(

 
 

  (1 قاعات المحاضرات :) 
  (2 المعامل :) 
  (3دورات المياه :) 
  
 
 

 عمًد الكلًةمدير وحدة ضمان اجلىدة                                                                           

                                                       

 ًد عبده السًد أمحدالسأ/د                                                               .د. حممد جنًب قناويأ    

 

                                                                                                                   

 
 بعض المؤسسات، وفى ىذه الحالة  مىيالحظ انو قد ال تنطبق بعض مجاالت التقييم الواردة فى ىذه النماذج ع

 يقوم المراجع باستبعاد ىذه المجاالت عند التقويم.
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 قشم األراضٌ

قاعات احملاضزاتوال: أ
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   (27) إسم / رقم القاعة: (: قاعات المحاضرات1نموذج )
   الرابع من الكمية الدور )أ( القبميالمبني  األراضيمكان القاعة: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م التقييممجاالت 
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ النوافذ. سيولة استخدام 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √  .4توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب 10

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(لمكيرباء )وجود مصدردائم  16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 مجموع طالب الكمية.% من  40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان لمخارج -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.ضد الحريق
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   (2) إسم / رقم القاعة: (: قاعات المحاضرات1نموذج )
   الرابع من الكمية الدور )أ( القبميالمبني  األراضيمكان القاعة: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستوفيغير  مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √  .4توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ بسبورةالقاعة مزودة  12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13

 √  القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

 √   6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ القاعةنظافة  20
 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان لمخارج -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
جياز إنذار خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.ضد الحريق



 

 01/5/5105الكلية : الزراعة                                             التاريخ :  الجامعة : المنيا

140  /  5 
 

 
 
 
 

 
 

 ثانًًا :املعامل



 

 01/5/5105الكلية : الزراعة                                             التاريخ :  الجامعة : المنيا

140  /  6 
 

 (8معمل ) (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
  الرابع الدورالقبمي )أ( المبني  األراضيمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 (8معمل ) (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
  الرابع الدورالقبمي )أ( المبني  األراضيمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

 √  .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2رقمية / داتا شو / تميفزيون / جياز بروجكتور / كاميرا  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 (13معمل ) (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
  الرابع الدورالقبمي )أ( المبني  األراضيمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ شبكة الصرل الصحيكفاءة عمل  5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 (17معمل ) (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
  الرابع الدورالقبمي )أ( المبني  األراضيمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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  المبنى قسم االراضي المبني القبمي )أ( الدور الرابع )حريمي(   (: دورات المياه 5نموذج )          

 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم
غير  مستوفى 

 مستوفى 
 

 اإلتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8

  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9
 √  توفر مصدر مياه نقية 10 
  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
  √ 

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  أو عاممة لكل دورة مياهتوفر عامل  16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .0

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 كل مرحاضأحواض األيدي: حوض مقابل  .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحا 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  ض.سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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  المبنى قسم االراضي المبني القبمي )أ( الدور الرابع )رجالي(   (: دورات المياه 5نموذج )
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7
 √  األرضيات من بالط غير أممس.  8

   وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

 √  توفر مصدر مياه نقية 10 

  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
  √ 

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  أو عاممة لكل دورة مياهتوفر عامل  16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .0

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 كل مرحاضأحواض األيدي: حوض مقابل  .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحا 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  ض.سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 قشم اإلنتاج احلًىانٌ

قاعات احملاضزاتوال: أ
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   (1) رقم القاعة: إسم / (: قاعات المحاضرات1نموذج )
   الثالث من الكمية الدور)أ(  القبمي المبنياالنتاج الحيواني مكان القاعة: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
 √  3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

 √  .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12

 √  القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √  مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 √  الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 (.الحريقخطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار ضد . متطابات األمن والسالمة: 6
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   (2) إسم / رقم القاعة: (: قاعات المحاضرات1نموذج )
   الثالث من الكمية الدور)أ(  القبمي المبنياالنتاج الحيواني مكان القاعة: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1الطالب كفاية المساحة األرضية ألعداد 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
 √  3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

 √  .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12

 √  القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √  مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 √  الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 (.الحريقخطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار ضد . متطابات األمن والسالمة: 6
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 ثانًًا :املعامل
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 معمل تغذية الحيوان (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
  الثالث الدورالقبمي )أ( المبني  االنتاج الحيوانيمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

 √ 

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 معمل فسيولوجيا الحيوان (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
  الثالث الدورالقبمي )أ( المبني  االنتاج الحيوانيمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب والمواد المعممية الخاصة الجيزة توافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

 √ 

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىبالعدد الكافتوافر األحواض  7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7األمن والسالمةوجود متطمبات  12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 معمل أبحاث تغذية حيوان (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
  الثالث الدورالقبمي )أ( المبني  االنتاج الحيوانيمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 الدراسية.لييا في المناىج والمقررات المشار إ

 √ 

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

 √  كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 

 المتعددةوالوسائط 

 √   5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلااللي أو معمل المغات أالحاسب في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22قي المؤسسات ، با ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2/  مساعد فني 0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 معمل أبحاث فسيولوجيا الحيوان (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
  الثالث الدورالقبمي )أ( المبني  االنتاج الحيوانيمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

 √ 

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

 √  كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج .8
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 ابحاث  إسم / رقم المعمل:  (: المعامل2نموذج )
      الثالث الدورالقبمي )أ( المبني االنتاج الحيواني مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

 √ 

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

 √  كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج .8
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 (: دورات المياه  المبنى  قسم اإلنتاج الحيواني المبني القبمي )أ( الدور الثالث )حريمي(    5نموذج )
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4

  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ مياه نقية توفر مصدر 10 

 √  سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة

 √  . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .0

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض.سم( لمساندة المستخدم ع 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  مي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 (    رجاليالمبني القبمي )أ( الدور الثالث ) (: دورات المياه  المبنى  قسم اإلنتاج الحيواني5نموذج )
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
 √  وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3
 √  كفاية اإلضاءة. 4

  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8
 √  وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توفر مصدر مياه نقية 10 

 √  سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
  √ 

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

 √  النظافة   17 األمن والسالمة

 √  . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .0

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90ب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن األبوا .6
 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 قشم املًكزوبًىلىجًا 

 الزراعًة

قاعات احملاضزاتوال: أ
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  (26)الميكروبيولوجيا الزراعية إسم / رقم القاعة: قاعة الدرس بقسم  (: قاعات المحاضرات1نموذج )
 لرابعمن الكمية الدور ا القبميالمبني الميكروبيولوجيا الزراعية مكان القاعة: قسم وقاية 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1األرضية ألعداد الطالبكفاية المساحة  1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
 √  3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

 √  .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13

  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √  مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 √  الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.قضد الحري
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 ( 6) رقم معمل طمبة (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
      رابعالدور ال الميكروبيولوجيا الزراعية المبني القبميمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 ( 6) رقم تحضير طمبة (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
      رابعالدور ال المبني القبميالميكروبيولوجيا الزراعية مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب والمواد المعممية الخاصة الجيزة توافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىبالعدد الكافتوافر األحواض  7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7األمن والسالمةوجود متطمبات  12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4معدات والمحركات الثقيمة / في معمل ال 2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 نماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات وال .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 الدراسات العميا (1أبحاث رقم )(: المعامل  إسم / رقم المعمل: 2نموذج )
      الميكروبيولوجيا الزراعية المبني القبمي الدور الرابعمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 الدراسية.لييا في المناىج والمقررات المشار إ

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 

 المتعددةوالوسائط 

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلااللي أو معمل المغات أالحاسب في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22قي المؤسسات ، با ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2/  مساعد فني 0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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  المبنى  قسم الميكروبيموجيا الزراعية المبني القبمي الدور الرابع )حريمي( (: دورات المياه 5نموذج )
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ مياه نقية توفر مصدر 10 
  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
 √  

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 األمن والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض.سم( لمساندة المستخدم ع 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  مي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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  المبنى  قسم الميكروبيولوجيا الزراعية المبني القبمي الدور الرابع )رجالي( (: دورات المياه 5نموذج )
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ مياه نقية توفر مصدر 10 
  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
 √  

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 األمن والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض.سم( لمساندة المستخدم  100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 قشم الكًمًاء الزراعًة

قاعات احملاضزاتوال: أ



 

 01/5/5105الكلية : الزراعة                                             التاريخ :  الجامعة : المنيا

140  /  35 
 

 (12( )غرفة 1)إسم / رقم القاعة:  (: قاعات المحاضرات1) نموذج
 المبني القبمي الدور الثالث قسم الكيمياء الزراعيةمكان القاعة: 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √  .4توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
   توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
   القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √  مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. توافر الفراغات 17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
 √  وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان لمخارج -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.ضد الحريق



 

 01/5/5105الكلية : الزراعة                                             التاريخ :  الجامعة : المنيا

140  /  36 
 

 ( 5( )غرفة 2)إسم / رقم القاعة:  (: قاعات المحاضرات1نموذج )
 الدور الثالث قسم الكيمياء الزراعية المبني القبميمكان القاعة: 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √  مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
 √  وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.قضد الحري
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 ( 13( )غرفة 3)إسم / رقم القاعة:  (: قاعات المحاضرات1نموذج )
 الدور الثالث قسم الكيمياء الزراعية المبني القبميمكان القاعة: 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
 √  وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.قضد الحري



 

 01/5/5105الكلية : الزراعة                                             التاريخ :  الجامعة : المنيا

140  /  38 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ثانًًا :املعامل



 

 01/5/5105الكلية : الزراعة                                             التاريخ :  الجامعة : المنيا

140  /  39 
 

 ( 6)  معمل طمبة (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
      قبمي الدور الثالثالمبني الالكيمياء الزراعية مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 ( 11)  معمل طمبة (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
      قبمي الدور الثالثالمبني الالكيمياء الزراعية مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

المعمميصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب تصصوافر األجيصصزة والمصصواد  3 أجيزة ومعدات ومواد  
 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافى    7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 ( أ 9)  معمل طمبة (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
       قبمي الدور الثالثالمبني الالكيمياء الزراعية مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستوفيغير  مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 ( ب 9)  معمل طمبة (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
       قبمي الدور الثالثالمبني الالكيمياء الزراعية مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب المعممية الخاصة الجيزة والمواد توافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىالكافتوافر األحواض بالعدد  7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

 √ √  7والسالمةوجود متطمبات األمن  12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 حريمي المبني القبمي الدور الثالث  4(: دورات المياه  المبنى )أ(  قسم الكيمياء الزراعية رقم 5نموذج )

 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم
غير  مستوفى 

 مستوفى 
 

 اإلتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7
 √  األرضيات من بالط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توفر مصدر مياه نقية 10 

  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 
4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 

 √  
التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة

  √ . 7الحريقتوافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من  18
 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 ت إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.طفايات حريق / معدا .7

 



 

 01/5/5105الكلية : الزراعة                                             التاريخ :  الجامعة : المنيا

140  /  45 
 

 
 المبني القبمي الدور الثالث  رجالي 29الكيمياء الزراعية رقم  (: دورات المياه  المبنى )أ(  قسم 5نموذج )

 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم
غير  مستوفى 

 مستوفى 
 

 اإلتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7
 √  األرضيات من بالط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توفر مصدر مياه نقية 10 

  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 أو طالبة  اطالب 40مقعد )مرحاض( لكل عدد دورات المياه:  .1

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

عمي الحائط وال يقل لتحكم مثبتة فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 اطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خر  .7
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قاعات احملاضزاتوال: أ
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   (1قاعة الدرس ) إسم / رقم القاعة: (: قاعات المحاضرات1نموذج )
   االول من الكمية الدورالقبمي المبني  المحاصيلمكان القاعة: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستوفيغير  مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ بسبورةالقاعة مزودة  12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13

 √  القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √  مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ القاعةنظافة  20
 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 22
  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان لمخارج -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
جياز إنذار خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.ضد الحريق
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   (2قاعة الدرس ) إسم / رقم القاعة: (: قاعات المحاضرات1نموذج )
   االول من الكمية الدورالقبمي المبني  المحاصيلمكان القاعة: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1األرضية ألعداد الطالبكفاية المساحة  1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13

 √  القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √  مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 22
  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.الحريقضد 
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 (1معمل طمبة ) (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
       االرضيالدور القبمي  المبنيالمحاصيل مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 ( 2معمل طمبة ) (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
       االرضيالدور القبمي  المبنيالمحاصيل مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب الجيزة والمواد المعممية الخاصة توافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2رقمية / داتا شو / تميفزيون / جياز بروجكتور / كاميرا  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 (  3ابحاث ) إسم / رقم المعمل:  (: المعامل2نموذج )
      األرضي الدور القبمي المبني المحاصيل مكان المعمل: قسم

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ شبكة الصرل الصحيكفاءة عمل  5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج .8
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  المبنى القبمي قسم المحاصيل المبني القبمي الدور األول )حريمي(    (: دورات المياه 5نموذج )
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8

 ---- --- وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9
  √ توفر مصدر مياه نقية 10 
  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
 √  

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة
  √ . 7الحريقتوافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من  18

 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .0

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 ت إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.طفايات حريق / معدا .7

 قاعدة التواليت(. –صندوق الطرد  –السيراميك  –الحالة الغذائية لدورات المياه: غير جيدة )البالط 
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  المبنى القبمي قسم المحاصيل المبني القبمي الدور األول )رجالي(    (: دورات المياه 5نموذج )
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ الشبابيكسيولة فتح  5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8

  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9
  √ توفر مصدر مياه نقية 10 
  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
 √  

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة
  √ . 7مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريقتوافر  18

 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .0

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90ارج / ال يقل عرض الباب عن األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخ .6
 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7

 قاعدة التواليت(. –صندوق الطرد  –السيراميك  –الحالة الغذائية لدورات المياه: غير جيدة )البالط 
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قاعات احملاضزاتوال: أ
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 الوراثة مبني )أ(درس بقسم او حجرة إسم / رقم القاعة: قاعة  (: قاعات المحاضرات1) نموذج
 الوراثة الدور الثاني المبني القبميمكان القاعة: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ **توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
 √  3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √  مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 √  الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
 √  وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.قضد الحري
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 ثانًًا: املعامل
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 معمل الطالب بقسم الوراثة (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
      الوراثة المبني القبمي الدور األرضي مبني )أ(مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

 √  4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 
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 ابحاث معمل الوراثة الجزيئية  (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
      القبمي الدور األراضي مبني )أ(الوراثة المبني مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب والمواد المعممية الخاصة الجيزة توافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

 √ 

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىبالعدد الكافتوافر األحواض  7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7األمن والسالمةوجود متطمبات  12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 
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 معمل الوراثة السيتولوجية  (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
      مبني )أ( الوراثة أ المبني القبمي الدور األرضيمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 الدراسية.لييا في المناىج والمقررات المشار إ

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 

 المتعددةوالوسائط 

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلااللي أو معمل المغات أالحاسب في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22قي المؤسسات ، با ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2/  مساعد فني 0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 
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 معمل أبحاث التكنولوجيا الحيوية  (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
     الوراثة المبني القبمي الدور الثاني عموي مبني )أ(مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 
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  رضي المبني القبمي مبني )أ( الدور األ  القبمي)طمبة( المبني  الوراثة(: دورات المياه  المبنى  قسم 5نموذج )

 التقديرمستويات  المؤشرات م مجاالت التقييم
غير  مستوفى 

 مستوفى 
 

 اإلتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توفر مصدر مياه نقية 10 
  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
 √  

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 األمن والسالمة

  √ . 7الحريقتوافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من  18
 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 ت إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.طفايات حريق / معدا .7
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(: دورات المياه  المبنى  قسم الوراثة )اعضاء ىيئة تدريس( المبني القبمي الدور 5نموذج )
 األرضي المبني القبمي مبني )أ(  

 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم
غير  مستوفى 

 مستوفى 
 

 اإلتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
 √  وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7
 √  األرضيات من بالط غير أممس.  8
 √  وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توفر مصدر مياه نقية 10 
  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
 √  

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 األمن والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 أو طالبة  اطالب 40مقعد )مرحاض( لكل عدد دورات المياه:  .1

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

عمي الحائط وال يقل لتحكم مثبتة فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 اطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خر  .7
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 قشم البشاتني

 قاعات احملاضزاتوال: أ
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 البساتين إسم / رقم القاعة: قاعة الدرس بقسم  (: قاعات المحاضرات1نموذج )
 لرابعمن الكمية الدور ا البحريالمبني البساتين مكان القاعة: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13

  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 مجموع طالب الكمية.% من  40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان لمخارج -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.ضد الحريق
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 ( بقسم البساتين1معمل الطالب رقم ) (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
      البساتين المبني البحري الدور الرابع مبني )أ(مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

 تجييزات معامل 
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ المعاملنظافة  13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2رقمية / داتا شو / تميفزيون / جياز بروجكتور / كاميرا  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 
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 ( بقسم البساتين2معمل الطالب رقم ) (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج ) 
      البساتين المبني البحري الدور الرابع مبني )أ(مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √    5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 



 

 01/5/5105الكلية : الزراعة                                             التاريخ :  الجامعة : المنيا

140  /  72 
 

 ( بقسم البساتين3معمل الطالب رقم ) (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج ) 
      المبني البحري الدور الرابع مبني )أ(البساتين مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىاألحواض بالعدد الكافتوافر  7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7متطمبات األمن والسالمةوجود  12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 
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 معمل أبحاث الدراسات العميا )فاكية( أ (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج ) 
      البساتين المبني البحري الدور الرابع مبني )أ(مكان المعمل: قسم 

 االستيفاءدرجات  المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 المناىج والمقررات الدراسية.لييا في المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
التعميم تكنولوجيا 

 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25ل جياز لكطالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0تبر/ فني مخ 0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 
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 معمل أبحاث الدراسات العميا )فاكية( ب (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج ) 
      البساتين المبني البحري الدور الرابع مبني )أ(مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ شبكة الصرل الصحيكفاءة عمل  5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 
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 معمل أبحاث الدراسات العميا )خضر(  (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج ) 
      البساتين المبني البحري الدور الرابع مبني )أ(مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 والمقررات الدراسية.لييا في المناىج المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2اعد فني / مس 0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 
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 معمل أبحاث الدراسات العميا )زينة(  (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج ) 
      البساتين المبني البحري الدور الرابع مبني )أ(مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 
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  رابع المبني البحري مبني )أ( الدور ال البحري)طمبة( المبني  البساتين(: دورات المياه  المبنى  قسم 5نموذج )

 التقديرمستويات  المؤشرات م مجاالت التقييم
غير  مستوفى 

 مستوفى 
 

 اإلتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8

  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توفر مصدر مياه نقية 10 
  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
  √ 

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 األمن والسالمة

  √ . 7الحريقتوافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من  18
 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 ت إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.طفايات حريق / معدا .7
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البحري الدور )اعضاء ىيئة تدريس( المبني  البساتينقسم   :(: دورات المياه  المبنى5نموذج )
 مبني )أ(   البحريالمبني  الرابع

 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم
غير  مستوفى 

 مستوفى 
 

 اإلتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8

  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توفر مصدر مياه نقية 10 
  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
  √ 

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 األمن والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 أو طالبة  اطالب 40مقعد )مرحاض( لكل عدد دورات المياه:  .1

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

عمي الحائط وال يقل لتحكم مثبتة فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 اطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خر  .7

 المبني: البحري الدور الرابع قسم البساتين (: المكتبصصصصصة3نموذج )
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
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 غير مستوفى  مستوفى 
المسا حة والطاقة 

 االستعابية
  √ .1سعة المكتبة لعدد الطالب  1
  √  2المساحة المخصصة لممستفيد  2

 
 التجييزات

 

  √ توفر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين. 3
  √ وجود أرفل وخزانات لمكتب والدوريات والرسائل 4

  √  3 ىشخصالحاسب الأجيزة عدد  5

  √ .4عدد شاشات الفيرسة 6

  √ .5عدد ماكينات التصوير المستخدمة بالفعل  7

 
 

 األمن والسالمصة

  √ .6 الوقاية من الحريقمتطمبات مقاومة/  8
  √ .7مة األبواب والمخارج مالء 9

  √ .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10
  √ .توافر شبكة إنارة لمطوارئ بالممرات والمخارج  11
  √ الستائر معاممة بمواد ضصد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
 )الكتب والمراجع والدوريات(

  √ .8عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع  13
  √ .9عدد المراجع لكل تخصأ  14
  √ .9عدد الدوريات العممية المتخصصة  15

 
 خدمات اضافية 

  √ لكتروني.خدمة البحث الورقي واإل  16

  √ ترتيب المراجع والدوريات وفقًا لمفيرسة الفعالة.  17

  √ االتصال بشبكة اإلنترنت. 18
  √  .كترونيةالفيرسة اإلل 19

 
 

 العمالة 

  √ مدير مكتبة. 20
  √ .10مساعدون  فنبون  21

  √ .10داريون إ 22
  √ .10عمال خدمات فنية  23

  √ 11عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية *

  √ وفاء المكتبة بوعودىا في الوقت المحدد . 25
  √ .اإلعالم بوقت تأدية الخدمة  26
  √ تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة . 27

  √ تقديم خدمات فورية لممستفيين من خدمات المكتبة. 28 االستجابة*
  √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين . 29
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 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
غير  مستوفى

 مستوفي
االحتياجات خدمات ذوي 

 الخاصة
 ذوي اإلعاقة البصرية

   و طريقة جون. ر الكتب المكتوبة بطريقة برايل أتواف 30
 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحرول كبيرة  31

 و بحبر غامق
  

 ذوي اإلعاقة السمعية:
توافر الوسائل المرئية والتي تعتني باستخدام الصور  32

الفيديو والصور الفوتوغرافية أو البرامج والمناظر وأفالم 
 المترجمة بمغة اإلشارة.

  

 ذوي اإلعاقة الحركية:
   .توفير األثاث الالزم 33
   توفير تجييزات خاصة. 34
توفير مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة لمتنقل بين أدوار  35

 المكتبة.
 المكتبة دور واحد

فاعمية المكتبة في 
 التعميمية والبحثيةالعممية 

   وجود سجالت لمزائرين 36
   استخدام المكتبة في العممية التعميمية والبحثية  37
   وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظرول المستقيدين منو*. 38

 % من إجمالي المستفيدين )الطالب / الييئة المعاونة / طالب الدراسات العميا /أعضاء ىيئة التدريس  8سعة المكتية : ال تقل عن  .1

 .2م1.5عن المساحة المخصصة / مستفيد: ال تقل  .2

 جياز واحد لكل الطالب. أجيزة الحاسب اآللي: .3

 طالبا. 52ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفيرسة : .4

 توجد ماكينات تصوير.ال ماكينات التصوير :  .5

 حريق / معدات إنذار صوتية. طفاياتمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .6

 مكونة من جزأين متحركين./ األبواب يجب أن تفتح  األبواب لمخارجمالءمة األبواب والمخارج:  .7

لبكالوريوس/ طالب الدراسات العميا / أعضاء ىيئة التدريس / الباحثين من يتم من خالل تحديد نسبة المترددين عمي المكتبة من )طالب مرحمة ا 
    جيات خارجية(، وتحدد النسبة من واقع السجالت.  

 عدد النسخ من كل كتاب: ال يقل عن نسختين. .8

 كل تخصأ. دوريات مختمفة في 5ال يقل عن  وعدد  مرجعا لكل تخصأ/  52ال يقل عدد المراجع عن  عدد المراجع والدوريات: .9

 .لكل قاعتين عامل غير فني / طالب 300العمالة : مساعد فني لكل  .10

بة يتم من خالل تحديد نسبة المترددين عمي المكتبة من )طالب مرحمة البكالوريوس/ طالب الدراسات العميا/ أعضاء ىيئة التدريس( وتحدد النس .11
 من واقع السجالت 

 وجياز الحاسب اآللي متيالك وال توجد شاشات فيرسة وال ماكينات تصوير. 2متر 42م( = 7×  6ممحوظة: )المساحة 
 *يتم قياسيا من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين.  
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 قشم أمزاض الهبات

قاعات احملاضزاتوال: أ
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  (1أمراض النبات )درس بقسم او حجرة إسم / رقم القاعة: قاعة  (: قاعات المحاضرات1نموذج )
 عموي ني البحري من الكمية الدور الثالثالنبات المب أمراضمكان القاعة: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ **توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
 √  3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
 √  القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √  مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 √  الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 22
  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.قضد الحري
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  (2أمراض النبات )درس بقسم او حجرة إسم / رقم القاعة: قاعة  (: قاعات المحاضرات1نموذج )
 عموي ني البحري من الكمية الدور الثالثالنبات المب أمراضمكان القاعة: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ **توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
 √  3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ أبواب الطوارئوجود عالمات تحدد إتجاىات  6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
 √  القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √  مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 √  الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
 √  وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 22
  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
إنذار  خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز. متطابات األمن والسالمة: 6

 (.الحريقضد 
 



 

 01/5/5105الكلية : الزراعة                                             التاريخ :  الجامعة : المنيا

140  /  85 
 

 

 
 
 
 

 ثانًًا: املعامل



 

 01/5/5105الكلية : الزراعة                                             التاريخ :  الجامعة : المنيا

140  /  86 
 

  ( قسم أمراض نبات1ابحاث امراض نبات ) (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
 عموي      لنبات المبني البحري الدور الثالثا أمراضمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 
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  ( قسم أمراض نبات2ابحاث امراض نبات ) (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
 عموي      لنبات المبني البحري الدور الثالثا أمراضمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىاألحواض بالعدد الكافتوافر  7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7متطمبات األمن والسالمةوجود  12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 
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  ( نبات قسم أمراض نبات1معمل طمبة ) (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
 عموي      لنبات المبني البحري الدور الثالثا أمراضمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 والمقررات الدراسية.لييا في المناىج المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2اعد فني / مس 0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 



 

 01/5/5105الكلية : الزراعة                                             التاريخ :  الجامعة : المنيا

140  /  89 
 

  ( نبات قسم أمراض نبات2معمل طمبة ) (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
 عموي      لنبات المبني البحري الدور الثالثا أمراضمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 
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  ( أمراض قسم أمراض نبات1معمل طمبة ) (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
 عموي      لنبات المبني البحري الدور الثالثا أمراضمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 والمقررات الدراسية.لييا في المناىج المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2اعد فني / مس 0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 
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  ( أمراض قسم أمراض نبات2معمل طمبة ) (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
 عموي      لنبات المبني البحري الدور الثالثا أمراضمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

 - -    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج 
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 حجرة سيمنار امراض نبات إسم / رقم المعمل:  (: المعامل2نموذج )
 عموي      لنبات المبني البحري الدور الثالثا امراضمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

تصصوافر األجيصصزة والمصصواد المعمميصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3 أجيزة ومعدات ومواد  
 الدراسية.المشار إلييا في المناىج والمقررات 

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافى    7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 

 المتعددةوالوسائط 

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10
   . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلأو معمل المغات أالحاسب االلي في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22ؤسسات ، باقي الم ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ن العمالة غير الفنية.م 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 (: دورات المياه  المبنى  قسم أمراض النبات )طمبة( المبني البحري الدور الثالث عموي 5نموذج )
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ مياه نقية توفر مصدر 10 
  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
 √  

  - وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 األمن والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض.سم( لمساندة المستخدم ع 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  مي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 ( المبني البحري الدور الثالث عموي ضاء ىيئة تدريساع(: دورات المياه  المبنى  قسم أمراض النبات )5نموذج )
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توفر مصدر مياه نقية 10 
 √  سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
  √ 

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 األمن والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 قشم وقاية الهبات

قاعات احملاضزاتوال: أ
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 (317( )3القاعة: قاعة الدرس بقسم وقاية النبات )إسم / رقم  (: قاعات المحاضرات1نموذج )
 مكان القاعة: قسم وقاية النبات المبني البحري من الكمية الدور الثاني عموي

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 

√ 

 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 22
  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارج تفتحان -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.الحريقضد 
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 ثانًًا :املعامل
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 ( 6(: المعامل  إسم / رقم المعمل: معمل طمبة )الحشرات(  )2نموذج )
 مكان المعمل: قسم وقاية النبات المبني البحري الدور الثاني عموي     

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 معمل طمبة )الحيوان الزراعي(     إسم / رقم المعمل:  (: المعامل2نموذج )
 مكان المعمل: قسم وقاية النبات المبني البحري الدور الثاني عموي     

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

تصصوافر األجيصصزة والمصصواد المعمميصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3 أجيزة ومعدات ومواد  
 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافى    7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10
  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 ( 9(: المعامل  إسم / رقم المعمل: معمل طمبة فرع النحل  )2نموذج )
 مكان المعمل: قسم وقاية النبات المبني البحري الدور الثاني عموي     

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 الدراسية.لييا في المناىج والمقررات المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 

 المتعددةوالوسائط 

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلااللي أو معمل المغات أالحاسب في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22قي المؤسسات ، با ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2/  مساعد فني 0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 (  11(: المعامل  إسم / رقم المعمل: طمبة المبيدات )2نموذج )
  النبات المبني البحري الدور الثاني عمويمكان المعمل: قسم وقاية 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىاألحواض بالعدد الكافتوافر  7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7متطمبات األمن والسالمةوجود  12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

 اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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  معمل أبحاث الحشرات  (17ابحاث ) إسم / رقم المعمل:  (: المعامل2نموذج )
  مكان المعمل: قسم وقاية النبات المبني البحري الدور الثاني عموي

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 الدراسية.لييا في المناىج والمقررات المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 

 المتعددةوالوسائط 

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلااللي أو معمل المغات أالحاسب في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

 اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2فني / مساعد  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج .8
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   المبيداتمعمل أبحاث  (13ابحاث ) إسم / رقم المعمل:  (: المعامل2نموذج )
  وقاية النبات المبني البحري الدور الثاني عموي مكان المعمل: قسم

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة الاأل توافر 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىاألحواض بالعدد الكافتوافر  7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7متطمبات األمن والسالمةوجود  12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

 اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج .8



 

 01/5/5105الكلية : الزراعة                                             التاريخ :  الجامعة : المنيا

140  /  105 
 

   الحيوان الزراعي معمل أبحاث  (1ابحاث ) إسم / رقم المعمل:  (: المعامل2نموذج )
  مكان المعمل: قسم وقاية النبات المبني البحري الدور الثاني عموي

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 الدراسية. لييا في المناىج والمقرراتالمشار إ

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 

 المتعددةوالوسائط 

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلااللي أو معمل المغات أالحاسب في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

 اجياز  22قي المؤسسات ، با ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2/  مساعد فني 0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج .8
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  المبنى  قسم وقاية النبات المبني البحري الدور الثاني عموي (: دورات المياه 5نموذج )

 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم
غير  مستوفى 

 مستوفى 
 

 اإلتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توفر مصدر مياه نقية 10 
  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
 √  

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ أو عاممة لكل دورة مياهتوفر عامل  16 العمالة 
  √ النظافة   17 األمن والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 كل مرحاضأحواض األيدي: حوض مقابل  .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحا 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  ض.سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 المرحوم أ.د/ حجاج صالح الزناتيإسم / رقم القاعة: قاعة الدرس  (: قاعات المحاضرات1نموذج )
 عموي ني البحري من الكمية الدور األولالمب االقتصاد الزراعيمكان القاعة: بقسم  

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1الطالبكفاية المساحة األرضية ألعداد  1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

 √   6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.الحريقضد 



 

 01/5/5105الكلية : الزراعة                                             التاريخ :  الجامعة : المنيا

140  /  110 
 

 
 
 
 

 
 

 ثانًًا :املعامل         



 

 01/5/5105الكلية : الزراعة                                             التاريخ :  الجامعة : المنيا

140  /  111 
 

 ( 4)  معمل طمبة (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
 عموي      االقتصاد الزراعي المبني البحري الدور األولمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

 √ 

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

 √  كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

 √     ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

 √   7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

 √  .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 (    1)  إسم / رقم المعمل:  (: المعامل2نموذج )
 عموي      األولاالقتصاد الزراعي المبني البحري الدور مكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب تصصوافر األجيصصزة والمصصواد المعمميصصة  3 أجيزة ومعدات ومواد  
 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.

 √ 

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

 √  كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

 √  توافر األحواض بالعدد الكافى    7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10
  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

 √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 ( 2)  معمل (: المعامل  إسم / رقم المعمل:2نموذج )
 عموي      األولالمبني البحري الدور  االقتصاد الزراعيمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستوفيغير  مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

 √ 

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

 √  كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

 √     ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

 √  .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 ثالجًا :                

 دورات املًاه
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  المبنى  قسم االقتصاد الزراعي المبني البحري الدور األول عموي (: دورات المياه 5نموذج )
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

 √  . 2مالئمة التيوية  3

 √  كفاية اإلضاءة. 4
 √  سيولة فتح الشبابيك 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توفر مصدر مياه نقية 10 

  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
 √  

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ أو عاممة لكل دورة مياهتوفر عامل  16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة

 √  . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .0

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 كل مرحاضأحواض األيدي: حوض مقابل  .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحا 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  ض.سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 (1) القاعة:إسم / رقم  (: قاعات المحاضرات1نموذج )
  ني القبمي من الكمية الدور األولالمب عموم األغذيةمكان القاعة: بقسم  

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
 √  3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √  .4توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9
 √  توافر مقعد لكل طالب 10

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11

  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √  مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 √  الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.قضد الحري
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 (2) إسم / رقم القاعة: (: قاعات المحاضرات1نموذج )
 ني البحري من الكمية الدور األولالمب عموم األغذيةمكان القاعة: بقسم  

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
 √  3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √  .4توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
 √  القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13

 √  القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √  مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 √  الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20

 العمالة

 
 √  وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.قضد الحري
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 ثانًًا :املعامل
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 (1)  إسم / رقم المعمل:  (: المعامل2نموذج )
      عموم األغذية المبني البحري الدور األولمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

تصصوافر األجيصصزة والمصصواد المعمميصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3 أجيزة ومعدات ومواد  
 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.

 √ 

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافى    7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

 √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 أبحاث إسم / رقم المعمل:  (: المعامل2نموذج )
      عموم األغذية المبني البحري الدور األولمكان المعمل: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

إلثبصصات كصصل التجصصارب تصصوافر األجيصصزة والمصصواد المعمميصصة الخاصصصة الالزمصصة  3 أجيزة ومعدات ومواد  
 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافى    7

 √  4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

 √  . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 والسالمصةاألمن 

  √ نظافة المعامل 13

 √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2رقمية / داتا شو / تميفزيون / جياز بروجكتور / كاميرا  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 ثالجًا :

 دورات املًاه
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  (: دورات المياه قسم عموم األغذية المبني البحري الدور األول )حريمي(5نموذج )               
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

 √  .1كفاية دورات المياه  1

 √  خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات.وجود دورات مياه  2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6

  √ توافر مرايا.  7
 √  األرضيات من بالط غير أممس.  8

  √ النفايات بشكل صحي.وجود وسائل لمتخمأ من  9

  √ توفر مصدر مياه نقية 10 

  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
  √ 

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .0

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
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 ن دورات المياه.طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة م .7

 
  (: دورات المياه قسم عموم األغذية المبني البحري الدور األول )رجالي(5نموذج )

 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم
غير  مستوفى 

 مستوفى 
 

 اإلتاحة 
 √  .1كفاية دورات المياه  1

 √  وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6

  √ توافر مرايا.  7
 √  األرضيات من بالط غير أممس.  8

  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ مياه نقية توفر مصدر 10 

  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
  √ 

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .0

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض.سم( لمساندة المستخدم  100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 قشم األلبان 

قاعات احملاضزاتوال: أ
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  األلبانبقسم  معمل الطمبة إسم / رقم القاعة:  قاعات المحاضرات(: 1نموذج )
 ني البحري من الكمية الدور األرضيالمب األلبانمكان القاعة: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √  مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

  

 √   6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.قضد الحري
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 إسم / رقم القاعة: قاعة تدريس بقسم االلبان  (: قاعات المحاضرات1نموذج )
 مكان القاعة: قسم األلبان المبني البحري من الكمية الدور األرضي

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1الطالبكفاية المساحة األرضية ألعداد  1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ **توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
 √  القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √  مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.الحريقضد 
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 الفرقة الثالثة (: المعامل  إسم / رقم المعمل: معمل طمبة2نموذج )
 مكان القاعة: قسم األلبان المبني البحري من الكمية الدور األرضي

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

 اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 الفرقة الثالثة طمبةالمعمل / معمل (: المعامل  إسم 2نموذج )                     
 األلبان المبني البحري من الكمية الدور األرضيمكان القاعة: قسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

الزمة إلثبات كل التجصارب جيزة والمواد المعممية الخاصة الاألتوافر  3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىاألحواض بالعدد الكافتوافر  7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7متطمبات األمن والسالمةوجود  12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .9

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .02
في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

 اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .00
 لمعمل المغات.

 لكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ ا .02

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .03

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .04

 ضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةطفايات حريق / معدات إنذار صوتية و متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .05

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .06
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 إسم المعمل / معمل الميكروبيولوجى / رقم المعمل )    (    (: المعامل2نموذج )

 : الدور األرضيالمعمل مكان ا    

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

والطاقة المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

تصصوافر األجيصصزة والمصصواد المعمميصصة الخاصصصة الالزمصصة إلثبصصات كصصل التجصصارب  3 أجيزة ومعدات ومواد  
 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافى    7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 األمن والسالمصة

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالمغات أالحاسب االلي أو معمل في معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 ة غير الفنية.من العمال 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 )     ( / رقم المعمل المعمل / معمل الدراسات العميا (: المعامل  إسم2نموذج )
 الدور االرضى مكان المعمل: 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي 

الطاقة و المساحة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

إلثبات كل التجصارب الزمة جيزة والمواد المعممية الخاصة التوافر األ 3 أجيزة ومعدات ومواد  
 لييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار إ

√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

  √ كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

  √    ىتوافر األحواض بالعدد الكاف 7

  √ 4التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطمبات األمن والسالمة 12 العمالة  

 
 والسالمصةاألمن 

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 لكل معمل/مختبر ينمخرج وجود 14
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .0

في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم في معمل  2م 0عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2في مرحمة الدراسات العميا /  2م5

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  2م6والوسائط المتعددة / 

لمعمل  اجياز  22باقي المؤسسات ،  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3
 المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2رقمية / داتا شو / تميفزيون / جياز بروجكتور / كاميرا  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  0فني مختبر/  0ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 المبنى  قسم األلبان المبني البحري الدور األرضي (: دورات المياه 5نموذج )

 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم
غير  مستوفى 

 مستوفى 
 

 اإلتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ لمطالبات.وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري  2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2مالئمة التيوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8

 √  وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توفر مصدر مياه نقية 10 
  √ سالمة شبكة الصرل الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن يا عارتفاع  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 ت المياه.طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورا .7
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 المبني: القبمي الدور االرضي (: المكتبصصصصصة3نموذج )
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفى  مستوفى 
المسا حة والطاقة 

 االستعابية
  √ .1سعة المكتبة لعدد الطالب  1
  √  2المساحة المخصصة لممستفيد  2

 
 التجييزات

 

  √ ومقاعد بعدد المستفيدين.توفر مناضد  3
  √ وجود أرفل وخزانات لمكتب والدوريات والرسائل 4
 √   3 ىشخصالحاسب الأجيزة عدد  5

 -  - .4عدد شاشات الفيرسة 6
 √  .5عدد ماكينات التصوير المستخدمة بالفعل  7

 
 

 األمن والسالمصة

  √ .6 متطمبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 8
  √ .7مة األبواب والمخارج مالء 9

  √ .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10
  √ .توافر شبكة إنارة لمطوارئ بالممرات والمخارج  11
  √ الستائر معاممة بمواد ضصد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
 )الكتب والمراجع والدوريات(

  √ .8عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع  13
  √ .9عدد المراجع لكل تخصأ  14
  √ .9عدد الدوريات العممية المتخصصة  15

 
 خدمات اضافية 

 √  لكتروني.خدمة البحث الورقي واإل  16
  √ ترتيب المراجع والدوريات وفقًا لمفيرسة الفعالة.  17
  √ االتصال بشبكة اإلنترنت. 18
  √  .كترونيةالفيرسة اإلل 19

 
 

 العمالة 

  √ مدير مكتبة. 20
  √ .10مساعدون  فنبون  21
  √ .10داريون إ 22
  √ .10عمال خدمات فنية  23

  √ 11عمال نظافة  24
 

 الثقة واالعتمادية *
  √ وفاء المكتبة بوعودىا في الوقت المحدد . 25
  √ .اإلعالم بوقت تأدية الخدمة  26
  √ تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة . 27
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  √ تقديم خدمات فورية لممستفيين من خدمات المكتبة. 28 االستجابة*
  √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين . 29
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 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
غير  مستوفى

 مستوفي
االحتياجات خدمات ذوي 

 الخاصة
 ذوي اإلعاقة البصرية

   و طريقة جون. ر الكتب المكتوبة بطريقة برايل أتواف 30
 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحرول كبيرة  31

 و بحبر غامق
  

 ذوي اإلعاقة السمعية:
توافر الوسائل المرئية والتي تعتني باستخدام الصور  32

الفيديو والصور الفوتوغرافية أو البرامج والمناظر وأفالم 
 المترجمة بمغة اإلشارة.

  

 ذوي اإلعاقة الحركية:
   .توفير األثاث الالزم 33
   توفير تجييزات خاصة. 34
توفير مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة لمتنقل بين أدوار  35

 المكتبة.
 المكتبة دور واحد

فاعمية المكتبة في 
 التعميمية والبحثيةالعممية 

   وجود سجالت لمزائرين 36
   استخدام المكتبة في العممية التعميمية والبحثية  37
   وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظرول المستقيدين منو*. 38

 % من إجمالي المستفيدين )الطالب / الييئة المعاونة / طالب الدراسات العميا /أعضاء ىيئة التدريس  8سعة المكتية : ال تقل عن  .1

 .2م1.5عن المساحة المخصصة / مستفيد: ال تقل  .2

 جياز واحد لكل الطالب. أجيزة الحاسب اآللي: .3

 طالبا. 52ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفيرسة : .4

 توجد ماكينات تصوير.ال ماكينات التصوير :  .5

 حريق / معدات إنذار صوتية. طفاياتمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .6

 مكونة من جزأين متحركين./ األبواب يجب أن تفتح  األبواب لمخارجمالءمة األبواب والمخارج:  .7

من  يتم من خالل تحديد نسبة المترددين عمي المكتبة من )طالب مرحمة البكالوريوس/ طالب الدراسات العميا / أعضاء ىيئة التدريس / الباحثين 
    جيات خارجية(، وتحدد النسبة من واقع السجالت.  

 عدد النسخ من كل كتاب: ال يقل عن نسختين. .8

 دوريات مختمفة في كل تخصأ. 5ال يقل عن  وعدد  مرجعا لكل تخصأ/  52راجع عن ال يقل عدد الم عدد المراجع والدوريات: .9

 .لكل قاعتين عامل غير فني / طالب 300العمالة : مساعد فني لكل  .10

سبة يتم من خالل تحديد نسبة المترددين عمي المكتبة من )طالب مرحمة البكالوريوس/ طالب الدراسات العميا/ أعضاء ىيئة التدريس( وتحدد الن .11
 من واقع السجالت 

حاسب ممحوظة: ال توجد أجيزة تكييل بالمكتبة مما يؤدي الي عدم قيام المكتبة بالخدمة الالزمة وخاصة في فصل الصيل وكذلك يؤثر عمي أجيزة ال
 اآللي والمترددين عمي المكتبة والعاممين بيا وىذا خطر جدا 

 رأي المستفيدين.*يتم قياسيا من خالل المقابالت ونتائج استطالع   
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 ( 1قاعة أ.د. عبد التواب الميندس )إسم / رقم القاعة:  (: قاعات المحاضرات1نموذج )
 لكميةاألوسط مبني المدرجات بامكان القاعة: المبنى  

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1ألعداد الطالب كفاية المساحة األرضية 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

  √ **توافر نوافذ كافية. 3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5
  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة
  √ نظافة القاعة 20

 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجان تفتح -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 رضية% من المساحة األ 05-02حة النوافذ . توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مسا5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.ق/ جياز إنذار ضد الحري
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 ( 1)قاعة رقم  إسم / رقم القاعة: (: قاعات المحاضرات1نموذج )
  المبني االوسط مبني المدرجات بالكميةمكان القاعة: 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.قضد الحري
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 ( 2)رقم إسم / رقم القاعة: قاعة  (: قاعات المحاضرات1نموذج )
 المبني االوسط مبني المدرجات بالكميةمكان القاعة: 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ ..وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

   الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.قضد الحري
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 ( 3)رقم إسم / رقم القاعة: قاعة  (: قاعات المحاضرات1نموذج )
 المبني االوسط مبني المدرجات بالكميةمكان القاعة: 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

   الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.قضد الحري
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 ( 4)رقم إسم / رقم القاعة: قاعة  (: قاعات المحاضرات1نموذج )
 المبني االوسط مبني المدرجات بالكميةمكان القاعة: 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه24 – 22). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار . متطابات األمن والسالمة: 6

 (.الحريقضد 
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 ( 5)رقم إسم / رقم القاعة: قاعة  (: قاعات المحاضرات1نموذج )
 المبني االوسط مبني المدرجات بالكميةمكان القاعة: 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة األ 
 والسعة

  √ 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ واالبواب

 توافر نوافذ كافية.  3
** 

√  

  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود اضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب 10
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر  11
  √ القاعة مزودة بسبورة 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية  13
  √ القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

  الفراغات الالزمة التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

 
 

تخصصصأ أمصصاكن جمصصوس المعصصاق عمصصي أطصصرال الممصصرات والصصصفول وعمصصي  18
 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  19 األمن والسالمصة

  √ نظافة القاعة 20
 العمالة

 
  √ وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 1م 1,1 - 1.1المساحة األرضية: .  1
 % من مجموع طالب الكمية. 04 -51. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 1
 لمخارجتفتحان  -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م( ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 0
 % من المساحة األرضية05-02. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 (.قخطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحري. متطابات األمن والسالمة: 6


