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 نموذج تقييم مدى إستيفاء 

 * (Normsوالمرافق والموارد البشرية ) معايير مالءمة مساحات وتجهيزات المباني

 
 

 الصيدلةالكلية:            الزقازيق الجامعة :
 1/1/1013تاريخ التقييم : 
 

 : *ORMSN بـ الخاصة المعايير من التحقق خالصة
 غير مستوف  ظاتيستوفى بعد عمل المالح  مستوف تماما   

دليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالى الصادر عن الهيئة القومية لضمان ( ب1ملحق )تم التقييم طبقا  ل *
 .1002اإلصدار الثاني أغسطس  -جودة التعليم واالعتماد 

 المالحظات المطلوب استيفائها
 فاءالتوقيت المخطط لالستي قاط عدم االستيفاءن المكان م
 --------  االرضية المساحة المحاضرات قاعات 1
 --------  االرضية المساحة الدرس قاعات 1

 1013-7-1 الخاصة االحتياجات ذوى تجهيزات
 --------  االرضية المساحة الطالبية المعامل 3
 ------ ةالمساحة والطاقة االستيعابي المكتبة 4

 1013-7-1 التجهيزات
 ------ وي االحتياجات الخاصةخدمات ذ
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 المالحظات المطلوب استيفائها
 التوقيت المخطط لالستيفاء قاط عدم االستيفاءن المكان م
 1013-7-1 الكفاية المياه دورات 5

 ------- المساحة
 1013-7-1 التجهيزات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة

 
 
 
 
 
 عميد الكلية             المدير التنفيذي  

  االسم : ..............................  االسم : ..............................
 التوقيع : ..............................        التوقيع : ..............................        

 
 المؤسسات، وفى هذه الحالة بعض  لىعذه النماذج يالحظ انه قد ال تنطبق بعض مجاالت التقييم الواردة فى ه

 .عند التقويم يقوم المراجع باستبعاد هذه المجاالت

 

 كتوبر من كل عام(.أي بداية العام االكاديمي )تقرير يقدم مرة سنويا  ف *
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 الكلية من المقدم التقرير ضوء ىف والمرافق المباني وتجهيزات مساحات مالئمة
 

 (:الدرس قاعات -مدرجات)ال المحاضرات قاعات
 

 مدرج )سبعة( 7عدد قاعات المحاضرات )المدرجات(: 
 

قاعة:مدرج  قاعة:مدرج و قاعة:مدرج هـ قاعة:مدرج د قاعة:مدرج ج قاعة:مدرج ب قاعة:مدرج أ قاعات المحاضرات
 طلبة عويضة

مستوفي/غير  مستوفي/غير مستوف ر مستوفمستوفي/غي مستوفي/غير مستوف /غير مستوففىمستو  /غير مستوفىمستوف مجاالت التقييم
 مستوف

 مستوفي/غير مستوف

المساحة األرضية 
 مستوف غير مستوف غير مستوف غير مستوف غير مستوف مستوف مستوف والسعة

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف النوافذ واألبواب
 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف التجهيزات  

تجهيزات  ذوي 
 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف االحتياجات الخاصة

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف األمن والسالمـة
 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف العمالة

 
 قاعة)ثالثة(  3عدد قاعات المحاضرات )قاعات الدرس( :

 السيمنارقاعة:  الصيدلة االكلينيكيةقاعة:  : الماليزين قاعة قاعات المحاضرات

 مستوفي/غير مستوف /غير مستوففىمستو  /غير مستوفىمستوف مجاالت التقييم

 مستوف مستوف مستوف المساحة األرضية والسعة

 غير مستوف غير مستوف مستوف النوافذ واألبواب
 مستوف مستوف مستوف التجهيزات  

 غير مستوف غير مستوف غير مستوف تياجات الخاصةتجهيزات  ذوي االح

 مستوف مستوف مستوف األمن والسالمـة
 مستوف مستوف مستوف العمالة
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 : البحثية( المعامل - الطالبية) المعامل
 

 معمل طالبى( عشرون) 02عدد المعامل الطالبية:

معمل: ك  المعمل
 طبية أ

ك معمل: 
 طبية ب

ك معمل:
 عضوية أ

ك معمل: 
 وية بعض

ك معمل:
 تحليلية أ

ك معمل: 
 تحليلية ب

معمل: 
 عقاقير أ

 معمل:
 عقاقير ب

مستوفي/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

غير 
 مستوف

غير 
 مستوف

غير 
 مستوف

غير 
 مستوف

غير 
 مستوف

غير 
 مستوف

غير 
 مستوف

 غير مستوف

أجهزة ومعدات 
 ومواد  

 مستوف مستوف مستوف مستوف
 مستوف مستوف مستوف مستوف

التجهيزات 
 اإلنشائية

 مستوف مستوف مستوف مستوف
 مستوف مستوف مستوف مستوف

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 ط المتعددةوالوسائ
 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف العمالة
 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف األمن والسالمـة
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 معمل طالبى( ون)عشر 02عدد المعامل الطالبية:

: ك معمل المعمل
عقاقير  

 أ

ك معمل: 
عقاقير 

 ب

 معمل:
فارماكولوجى 

 أ

 معمل:
فارماكولوجى 

 ب

ك معمل:
 حيوية أ

ك معمل: 
 حيوية ب

معمل: 
ميكروبيولوجى 

 أ

 معمل:
ميكروبيولوجى 

 ب

مجاالت 
 التقييم

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف

المساحة 
والطاقة 

 االستيعابية

غير 
 مستوف

غير 
 مستوف

 غير مستوف غير مستوف
غير 

 مستوف

غير 
 مستوف

 غير مستوف غير مستوف

أجهزة 
ومعدات 

 ومواد
 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف

التجهيزات 
 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف اإلنشائية

تجهيزات 
معامل  

تكنولوجيا 
التعليم 

والوسائط 
 المتعددة

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف العمالة
األمن 

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف والسالمـة
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 معمل طالبى)عشرون(  02عدد المعامل الطالبية:

 

معمل:  المعمل
 صيدالنيات أ

معمل: 
 بصيدالنيات 

معمل: 
 جصيدالنيات 

معمل: 
 دصيدالنيات 

مستوفي/غير  مستوفي/غير مستوف مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي/غير مستوف

المساحة والطاقة 
 غير مستوف غير مستوف مستوفغير  غير مستوف االستيعابية

أجهزة ومعدات 

 ومواد  

 مستوف مستوف مستوف مستوف

التجهيزات 

 اإلنشائية

 مستوف مستوف مستوف مستوف

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

والوسائط 
 المتعددة

 مستوف مستوف مستوف مستوف

 مستوف مستوف مستوف مستوف العمالة
 مستوف ستوفم مستوف مستوف األمن والسالمـة
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 معمل بحثى( خمسة ) 5عدد المعامل البحثية:

معمل: الكيمياء  المعمل
 المركزى

البيولوجيا معمل: 
 الجزيئية

زراعة معمل: 
 االنسجة

معمل: 
 الفارماكولوجى

 معمل:
 الميكروبيولوجى

مستوفي/غير  مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مجاالت التقييم
 وفمست

مستوفي/غير 
 مستوف

 

 المساحة والطاقة االستيعابية
 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف أجهزة ومعدات ومواد
 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  تكنولوجيا 
 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف التعليم والوسائط المتعددة

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف العمالة

 غير مستوف غير مستوف غير مستوف مستوف مستوف األمن والسالمـة
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 المكتبـــــة
 مكتبة قاعات4 عدد المكتبات الفرعية )إن وجدت(

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم
  √  ةالمساحة والطاقة االستيعابي

  √  التجهيزات
   √ األمن والسالمـة

 االوعية المكتبية
   √ )الكتب والمراجع والدوريات(

   √ خدمات اضافية
   √ العمالة

   √ الثقة واالعتمادية 
   √ االستجابة

  √  خدمات ذوي االحتياجات الخاصة
   √ فاعلية المكتبة في العملية التعليمية والبحثية

 
 بيةالعيادة الط

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم
   √ المساحة الكلية

   √ مكونات العيادة  
   √ التجهيزات

   √ األمن والسالمـة
   √ العاملون

 
 دورات المياه  

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم
  √  اإلتاحة

   √ المواصفات اإلنشائية والتجهيزات
  √  المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي االحتياجات 
 الخاصة

 √  

   √ العمالة
   √ األمن والسالمة
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 نماذج استرشادية للتقييم الكمي

 )التسهيالت المادية بالمؤسسة*(

( بدليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالى الصادر عن الهيئة القومية 1ملحق )مأخوذة من )

 (0222اإلصدار الثاني أغسطس  -تعليم واالعتماد لضمان جودة ال

 

 

 ( قاعات المحاضرات 1نموذج :) 
 ( المعامل 2نموذج :) 
 ( ــــة3نموذج  (: المكتبـ
 ( العيادة الطبية4نموذج :) 
 ( دورات المياه5نموذج :) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؤسسات؛ يالحظ أنه قد ال تنطبق بعض مجاالت التقييم الواردة فى هذه النماذج على بعض الم *
 وفى هذه الحالة يقوم المراجع باستبعاد هذه المجاالت عند التقويم.
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 مدرج )أ( ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

 √   2ستيعابية اجإجمالية لقاعات التدري  بالمؤسسة كفاية الطاقة اال 2
 

 النوافذ واالبواب
  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4لقاء المحاضرات مالئمة درجة الحرارة  أثناء إ 7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 11
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ قاعة متصلة بشبكة االنترنت.ال 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16
تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة
  √ توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

لمعـاق علـي أطـرال الممـرات والصـفول وعلـي األمـاكن تخصص أماكن جلـو  ا 18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 األمن والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 21

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ .وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 % من مجموع طالب الكلية. 41 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه24 – 21). درجة الحرارة المناسبة: 4
  % من المساحة األرضية(.15 -11ة: )مساحة النوافذ . توفير اجإضاءة والتهوية الجيد5
. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اجإخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 جهاز إنذار ضد الحريق(.



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
 

 
 
 

 

 

 

  11 
 

ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 مدرج )ب( ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 ستيفاءدرجات اال المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

 √   2كفاية الطاقة االستيعابية اجإجمالية لقاعات التدري  بالمؤسسة  2
 

 النوافذ واالبواب
  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3جان )باب( علي االقل يوجد عدد مخر   5
  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 11
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16
ذوي   تجهيزات

 االحتياجات الخاصة
  √ توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصص أماكن جلـو  المعـاق علـي أطـرال الممـرات والصـفول وعلـي األمـاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6لقاعةوجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من ا 19 األمن والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 21

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 % من مجموع طالب الكلية. 41 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين: تتكون من . مواصفات األبواب3
 م(. ه24 – 21). درجة الحرارة المناسبة: 4
  % من المساحة األرضية(.15 -11. توفير اجإضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
لإلطفاء بحالة جيدة /  . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اجإخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم6

 جهاز إنذار ضد الحريق(.



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
 

 
 
 

 

 

 

  12 
 

ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 مدرج )ج( ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي
 √  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

 √   2التدري  بالمؤسسة  كفاية الطاقة االستيعابية اجإجمالية لقاعات 2
 

 النوافذ واالبواب
  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4وافر التهوية الجيدة ت 8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 11
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16
تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة
  √ توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

لصـفول وعلـي األمـاكن تخصص أماكن جلـو  المعـاق علـي أطـرال الممـرات وا 18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 األمن والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 21

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 % من مجموع طالب الكلية. 41 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه24 – 21). درجة الحرارة المناسبة: 4
  من المساحة األرضية(.% 15 -11. توفير اجإضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اجإخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 جهاز إنذار ضد الحريق(.



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
 

 
 
 

 

 

 

  13 
 

ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 مدرج )د( ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 فيغير مستو  مستوفي
 √  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

 √   2كفاية الطاقة االستيعابية اجإجمالية لقاعات التدري  بالمؤسسة  2
 

 النوافذ واالبواب
  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 11
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ رة.القاعة مزودة بسبو  12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16
تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة
  √ توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصص أماكن جلـو  المعـاق علـي أطـرال الممـرات والصـفول وعلـي األمـاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 األمن والسالمـة
  √ عة.نظافة القا 21

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 % من مجموع طالب الكلية. 41 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. - متحركتين قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه24 – 21). درجة الحرارة المناسبة: 4
  % من المساحة األرضية(.15 -11. توفير اجإضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اجإخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 إنذار ضد الحريق(. جهاز



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 مدرج )هـ( ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي
 √  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

 √   2كفاية الطاقة االستيعابية اجإجمالية لقاعات التدري  بالمؤسسة  2
 

 النوافذ واالبواب
  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 11
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.وجود خرائط داخل  15

  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16
تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة
  √ توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصص أماكن جلـو  المعـاق علـي أطـرال الممـرات والصـفول وعلـي األمـاكن  18
 ية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.المستو 

√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 األمن والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 21

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 % من مجموع طالب الكلية. 41 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من . 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه24 – 21). درجة الحرارة المناسبة: 4
  % من المساحة األرضية(.15 -11. توفير اجإضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اجإخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / . 6

 جهاز إنذار ضد الحريق(.



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 مدرج )و( ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي
 √  .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 ةالمساحة األرضية والسع

 √   2كفاية الطاقة االستيعابية اجإجمالية لقاعات التدري  بالمؤسسة  2
 

 النوافذ واالبواب
  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
  √ ات أبواب الطوارئوجود عالمات تحدد إتجاه 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 11
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية. القاعة مزودة  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16
تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة
  √ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر الفراغات الالزمة؛  17

تخصص أماكن جلـو  المعـاق علـي أطـرال الممـرات والصـفول وعلـي األمـاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 األمن والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 21

 العمالة

 
  √ مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. وجود  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 % من مجموع طالب الكلية. 41 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه24 – 21)الحرارة المناسبة:  . درجة4
  % من المساحة األرضية(.15 -11. توفير اجإضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اجإخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 جهاز إنذار ضد الحريق(.



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 مدرج )طلبة عويضة( ( قاعات المحاضرات1)نموذج 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

 √   2كفاية الطاقة االستيعابية اجإجمالية لقاعات التدري  بالمؤسسة  2
 

 النوافذ واالبواب
  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √  .4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5مناسبةوجود إضاءة  9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 11
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

 √  ومخارج الطوارئ. وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل 15

 √  مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 √  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصص أماكن جلـو  المعـاق علـي أطـرال الممـرات والصـفول وعلـي األمـاكن  18
 أبواب الطوارئ.المستوية وقرب الخدمات و 

 √ 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 األمن والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 21

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 % من مجموع طالب الكلية. 41 -35ات المحاضرات: تستوعب من . إجمالي مساحات قاع2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه24 – 21). درجة الحرارة المناسبة: 4
  % من المساحة األرضية(.15 -11. توفير اجإضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
سالمة: خطة إخالء/مسئول اجإخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / . متطلبات األمن وال6

 جهاز إنذار ضد الحريق(.



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 الدرس )الماليزين(( قاعات 1نموذج )
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1األرضية ألعداد الطالبكفاية المساحة  1 المساحة األرضية والسعة

 √   2كفاية الطاقة االستيعابية اجإجمالية لقاعات التدري  بالمؤسسة  2
 

 النوافذ واالبواب
  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 11
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ البصرية الالزمة للعملية التعليمية. القاعة مزودة بالوسائل السمعية و  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16
تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة
 √  لحركة والرؤية بوضوح.توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق ا 17

تخصص أماكن جلـو  المعـاق علـي أطـرال الممـرات والصـفول وعلـي األمـاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 األمن والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 21

 العمالة

 
  √ ة المحاضرات. وجود مسئول إدارى لمتابع 21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 % من مجموع طالب الكلية. 41 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه24 – 21) . درجة الحرارة المناسبة:4
  % من المساحة األرضية(.15 -11. توفير اجإضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اجإخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 جهاز إنذار ضد الحريق(.



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
 

 
 
 

 

 

 

  18 
 

ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 لصيدلة االكلينيكية()ا الدرس( قاعات 1نموذج )
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

 √   2كفاية الطاقة االستيعابية اجإجمالية لقاعات التدري  بالمؤسسة  2
 

 النوافذ واالبواب
  √ ية. توافر نوافذ كاف 3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ وافر مقعد لكل طالب.ت 11
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16
تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة
 √  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصص أماكن جلـو  المعـاق علـي أطـرال الممـرات والصـفول وعلـي األمـاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 األمن والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 21

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 % من مجموع طالب الكلية. 41 -35عب من . إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستو 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه24 – 21). درجة الحرارة المناسبة: 4
  % من المساحة األرضية(.15 -11. توفير اجإضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
سئول اجإخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/م6

 جهاز إنذار ضد الحريق(.



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 الدرس )السيمنار(( قاعات 1نموذج )
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1بكفاية المساحة األرضية ألعداد الطال 1 المساحة األرضية والسعة

 √   2كفاية الطاقة االستيعابية اجإجمالية لقاعات التدري  بالمؤسسة  2
 

 النوافذ واالبواب
  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سهولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 
 
 

 التجهيزات

  √ .4الئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات م 7
  √  .4توافر التهوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 11
  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ ملية التعليمية. القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للع 13
  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16
تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة
 √  .توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح 17

تخصص أماكن جلـو  المعـاق علـي أطـرال الممـرات والصـفول وعلـي األمـاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 األمن والسالمـة
  √ نظافة القاعة. 21

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1
 % من مجموع طالب الكلية. 41 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2
 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3
 م(. ه24 – 21). درجة الحرارة المناسبة: 4
  % من المساحة األرضية(.15 -11وفير اجإضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ . ت5
. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اجإخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / 6

 جهاز إنذار ضد الحريق(.



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
 

 
 
 

 

 

 

  21 
 

ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 معامل( 4) الصيدالنيات معامل (:1نموذج )

 درجات االستيفاء المؤشرات م االت التقييممج
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 √  .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

 √  .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
لتجــــارب تـــوافر األجهـــزة والمـــواد المعمليـــة الخاصـــة الالزمـــة جإثبـــات كـــل ا 3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اجإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اجإضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

ات معامل  تجهيز 
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

  √ المعامل نظافة 13 األمن والسالمـة
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  51الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواجإحصاء في معمل  2م2عليا / في مرحلة الدراسات ال 2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النف / أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل ,  طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( 4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 21المؤسسات , 

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

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1لفنيون: ا .6

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 معمل( 1) الكيمياء الطبية معامل(: 1نموذج )

 درجات االستيفاء المؤشرات م قييممجاالت الت
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 √  .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

 √  .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تـــوافر األجهـــزة والمـــواد المعمليـــة الخاصـــة الالزمـــة جإثبـــات كـــل التجــــارب  3

 لمشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.ا
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اجإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اجإضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

  تجهيزات معامل
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

  √ نظافة المعامل 13 األمن والسالمـة
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  51الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواجإحصاء في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النف / أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25لكل جهاز طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 21المؤسسات , 

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

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 معمل( 1) الكيمياء العضوية معامل(: 1نموذج )

 درجات االستيفاء لمؤشراتا م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 √  .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

 √  .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تـــوافر األجهـــزة والمـــواد المعمليـــة الخاصـــة الالزمـــة جإثبـــات كـــل التجــــارب  3

 يها في المناهج والمقررات الدراسية.المشار إل
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اجإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اجإضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

  √ نظافة المعامل 13 األمن والسالمـة
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  51الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواجإحصاء في معمل  2م2ات العليا / في مرحلة الدراس 2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النف / أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل روعه( , طالب )تخصص الحاسوب وف 4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 21المؤسسات , 

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

 زر.أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا لي .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 
 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
 

 
 
 

 

 

 

  23 
 

ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 معمل( 1) الكيمياء التحليلية معامل (:1نموذج )

 درجات االستيفاء المؤشرات م االت التقييممج
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 √  .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

 √  .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
لتجــــارب تـــوافر األجهـــزة والمـــواد المعمليـــة الخاصـــة الالزمـــة جإثبـــات كـــل ا 3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اجإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اجإضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

ات معامل  تجهيز 
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

  √ المعامل نظافة 13 األمن والسالمـة
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  51الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواجإحصاء في معمل  2م2عليا / في مرحلة الدراسات ال 2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النف / أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل ,  طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( 4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 21المؤسسات , 

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

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1لفنيون: ا .6

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 
 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 معمل( 1)العقاقير  معامل(: 1نموذج )

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 √  .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

 √  .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تـــوافر األجهـــزة والمـــواد المعمليـــة الخاصـــة الالزمـــة جإثبـــات كـــل التجــــارب  3

 ليها في المناهج والمقررات الدراسية.المشار إ
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اجإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اجإضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
وجيا التعليم تكنول

 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

  √ نظافة المعامل 13 األمن والسالمـة
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  51الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواجإحصاء عمل في م 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النف / أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 21المؤسسات , 

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

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1ختبر/ فني م 1الفنيون:  .6

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 
 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 معمل( 1)الفارماكولوجى  معامل(: 1نموذج )

 رجات االستيفاءد المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 √  .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

 √  .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تـــوافر األجهـــزة والمـــواد المعمليـــة الخاصـــة الالزمـــة جإثبـــات كـــل التجــــارب  3

 مناهج والمقررات الدراسية.المشار إليها في ال
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اجإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اجإضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
يم تكنولوجيا التعل

 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

  √ نظافة المعامل 13 األمن والسالمـة
  √ .8 جين لكل معمل/مختبروجود مخر  14

 طالبا  51الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
اآللي أو معمل اللغات أواجإحصاء  الحاسبفي معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النف / أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

اقي طالبا فى ب 25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 21المؤسسات , 

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

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 2اعد فني / مس 1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 
 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 معمل( 1)كيمياء العقاقير  معامل(: 1نموذج )

 ستيفاءدرجات اال المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 √  .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

 √  .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تـــوافر األجهـــزة والمـــواد المعمليـــة الخاصـــة الالزمـــة جإثبـــات كـــل التجــــارب  3

 لمقررات الدراسية.المشار إليها في المناهج وا
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اجإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اجإضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 ائط المتعددةوالوس

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

  √ نظافة المعامل 13 األمن والسالمـة
  √ .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  14

 طالبا  51الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
و معمل اللغات أواجإحصاء الحاسب اآللي أفي معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النف / أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 21سسات , المؤ 

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

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 2/ مساعد فني  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 
 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 معمل( 1)الكيمياء الحيوية  معامل(: 1نموذج )

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 √  .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

 √  .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تـــوافر األجهـــزة والمـــواد المعمليـــة الخاصـــة الالزمـــة جإثبـــات كـــل التجــــارب  3

 الدراسية. المشار إليها في المناهج والمقررات
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اجإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اجإضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 تعددةوالوسائط الم

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

  √ نظافة المعامل 13 األمن والسالمـة
  √ .8 تبروجود مخرجين لكل معمل/مخ 14

 طالبا  51الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
اللغات أواجإحصاء الحاسب اآللي أو معمل في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النف / أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 21المؤسسات , 

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

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 العمالة غير الفنية.من  2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 
 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 معمل( 1)الميكروبيولوجى  معامل (:1نموذج )

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي يمستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 √  .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

 √  .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تـــوافر األجهـــزة والمـــواد المعمليـــة الخاصـــة الالزمـــة جإثبـــات كـــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اجإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اجإضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5فاية وحداثة األجهزة ك 9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

  √ نظافة المعامل 13 األمن والسالمـة
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  51الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
اجإحصاء الحاسب اآللي أو معمل اللغات أو في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النف / أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 لمعمل اللغات.جهازا  21المؤسسات , 

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

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 ير الفنية.من العمالة غ 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 
 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 الكيمياء المركزى )دراسات عليا(  عملم(: 1نموذج )

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تـــوافر األجهـــزة والمـــواد المعمليـــة الخاصـــة الالزمـــة جإثبـــات كـــل التجــــارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اجإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اجإضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5اية وحداثة األجهزة كف 9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

  √ نظافة المعامل 13 األمن والسالمـة
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  51الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
جإحصاء الحاسب اآللي أو معمل اللغات أوافي معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النف / أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 معمل اللغات.جهازا ل 21المؤسسات , 

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

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 ر الفنية.من العمالة غي 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 
 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 
 البيولوجيا الجزيئية )دراسات عليا(  عملم(: 1نموذج )

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي وفيمست

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تـــوافر األجهـــزة والمـــواد المعمليـــة الخاصـــة الالزمـــة جإثبـــات كـــل التجــــارب  3

 ية.المشار إليها في المناهج والمقررات الدراس
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اجإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اجإضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

  √ نظافة المعامل 13 األمن والسالمـة
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  51الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
أواجإحصاء الحاسب اآللي أو معمل اللغات في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النف / أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 ا لمعمل اللغات.جهاز  21المؤسسات , 

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

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 غير الفنية. من العمالة 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 زراعة االنسجة )دراسات عليا(  عملم(: 1نموذج )

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 ير مستوفيغ مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تـــوافر األجهـــزة والمـــواد المعمليـــة الخاصـــة الالزمـــة جإثبـــات كـــل التجــــارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اجإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اجإضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5ة وحداثة األجهزة كفاي 9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

  √ نظافة المعامل 13 األمن والسالمـة
 √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  51لطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عنا .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
حصاء الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواجإفي معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النف / أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 مل اللغات.جهازا لمع 21المؤسسات , 

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

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 الفنية.من العمالة غير  2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 
 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 الفارماكولوجى )دراسات عليا(  عملم(: 1نموذج )

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 ستوفيغير م مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تـــوافر األجهـــزة والمـــواد المعمليـــة الخاصـــة الالزمـــة جإثبـــات كـــل التجــــارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اجإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اجإضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5داثة األجهزة كفاية وح 9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

  √ نظافة المعامل 13 األمن والسالمـة
 √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  51ة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عنالطاق .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
 الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواجإحصاءفي معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النف / أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 للغات.جهازا لمعمل ا 21المؤسسات , 

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

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 ية.من العمالة غير الفن 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 
 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
 

 
 
 

 

 

 

  33 
 

ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 الميكروبيولوجى )دراسات عليا(  عملم(: 1نموذج )

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 فيغير مستو  مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تـــوافر األجهـــزة والمـــواد المعمليـــة الخاصـــة الالزمـــة جإثبـــات كـــل التجــــارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3ناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالبت 4

 التجهيزات اجإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة اجإضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5ة األجهزة كفاية وحداث 9

  √ المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

  √ نظافة المعامل 13 األمن والسالمـة
 √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  51الستيعابية للمعامل: ال تزيد عنالطاقة ا .1

في المرحلة الجامعية  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواجإحصاء في معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5األولي بالكليات النظرية / 

 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النف / أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 ات.جهازا لمعمل اللغ 21المؤسسات , 

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

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 
 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 (: المكتبـــــة3نموذج )

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوٍل  مستوفى 

المساحة والطاقة 
 ابيةاالستع

 √  .1سعة المكتبة لعدد الطالب  1
 √   2المساحة المخصصة للمستفيد  2

 
 التجهيزات

 

 √  توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين. 3
  √ وجود أرفل وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4
 √   3ى. شخصالحاسب الأجهزة عدد  5
 √  .4عدد شاشات الفهرسة 6
  √ .5وير المستخدمة بالفعل عدد آالت التص 7

 
 

 األمن والسالمـة

 √  .6 متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 8
  √ .7مالءمة األبواب والمخارج  9
  √ .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  11
  √ .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11
  √ االشتعال. الستائر معاملة بمواد ضـد 12

 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

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

 
 خدمات اضافية 

  √ خدمة البحث الورقي واجإلكتروني. 16
  √ يات, وفقًا للفهرسة الفعالة. ترتيب المراجع والدور  17
  √ االتصال بشبكة اجإنترنت. 18
  √ الفهرسة اجإلكترونية.  19

 
 

 العمالة 

  √ مدير مكتبة. 21
  √ .11مساعدون  فنيون  21
  √ .11إداريون  22
  √ .11عمال خدمات فنية  23
  √ 11عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية *

  √ بة بوعودها في الوقت المحدد .وفاء المكت 25
  √ اجإعالم بوقت تأدية الخدمة . 26
  √ تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة . 27

  √ تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة. 28 االستجابة*
  √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين. 29



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستولٍ  مستوفى

خدمات ذوي االحتياجات 
 الخاصة

 ذوو اجإعاقة البصرية
 √  توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  31
 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحرول كبيرة  31

 و بحبر غامق.
 

√ 
 ذوو اجإعاقة السمعية:

افر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر تو  32
وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة 

 اجإشارة.

 
√ 

 ذوو اجإعاقة الحركية:
 √  توافر األثاث الالزم. 33

 √  توافر تجهيزات خاصة. 34
 √  ل بين أدوار المكتبة.توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنق 35

فاعلية المكتبة في العملية 
 التعليمية والبحثية

  √ وجود سجالت للزائرين. 36
  √ استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.  37
  √ وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظرول المستقيدين منه*. 38

دين )الطالب / الهيئة المعاونة / طالب الدراسات العليا /أعضاء هيئة % من إجمالي المستفي 8سعة المكتبة : ال تقل عن  .1
 التدري (. 

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

 طالبًا. 21ال تقل عن جهاز لكل  أجهزة الحاسب اآللي: .3

 طالبًا. 51ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفهرسة : .4

 ستخدمة بالفعل.آلة تصوير م 2ال تقل عن ماكينات التصوير :  .5

حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع  مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .6
 الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع األدوار.

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

تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من )طالب مرحلة البكالوريو / طالب الدراسات العليا / أعضاء هيئة  يتم من خالل 
    التدري  / الباحثين من جهات خارجية(, وتحدد النسبة من واقع السجالت.  

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

ال يقل عن  خم  دوريات مختلفة في وعدد  رجعاً لكل تخصص/ م 51ال يقل عدد المراجع عن  عدد المراجع والدوريات: .9
 كل تخصص.

فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة  2طالب / مشرل لكل قاعة /  311العمالة : مساعد فني لكل  .11
 لدورات المياه.



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

اسات العليا/ أعضاء هيئة يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من )طالب مرحلة البكالوريو / طالب الدر  .11
 التدري ( وتحدد النسبة من واقع السجالت .

 *يتم قياسها من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين.  

 
 (: العيادة الطبية4نموذج )

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

  √  1مساحة مالئمة 1 المساحة الكلية 
 
 

 مكونات العيادة  

  √ غرفة كشل.  2
  √ غرفة طوارئ. 3
  √ غرفة انتظار. 4
 √  حمام به تجهيزات لذوي االحتياجات الخاصة.  5

 
 

 التجهيزات

  √ سرير للكشل. 6
  √ صيدلية بها متطلبات اجإسعافات األولية.  7
  √  2وجود تجهيزات إنشائية لذوي االحتياجات الخاصة. 8
  √ 3سيارة إسعال. 9

 
 األمن والسالمـة

  √ .4 متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 11
  √ .5مالءمة األبواب والمخارج  11
  √ .المات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئع 12

  √ 6األطباء 13 العاملون
  √ 7الممرضون  14

  2م 61المساحة : ال تقل عن  .1
 سم. 111 -85ات الخاصة: وجود منحدرات للصعود والهبوط / وجود  سور ارتفاعه من متطلبات ذوي االحتياج .2

 . تتوافر في الوحدات الصحية علي مستوى الجامعة / األكاديمية / المعاهد الخاصة .3

متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة  .4
 العيادة. من

 األبواب والمخارج: تتكون من جزأين متحركين يفتحان للخارج. .5

 طالب. 3111األطباء: طبيب أو طبيبة لكل  .6
 الممرضات: ممرض أو ممرضة لكل عيادة طبية.   .7



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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ZAG/PHA/3     المشروع:                                   الدورة: الرابعة 
 الزقازيق  الجامعة:                  الصيدلة                  الكلية: 

 
 

 (: دورات المياه  5نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 مستويات التقدير

غير  مستوٍل 
 مستوٍل 

 
 اجإتاحة 

 √  .1ة دورات المياه كفاي 1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اجإنشائية 
 والتجهيزات 

  √ . 2مالئمة للتهوية  3
  √ كفاية اجإضاءة. 4
 √  سهولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ غير أمل .  األرضيات من بالط 8
  √ وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 11 
  √ سالمة شبكة الصرل الصحي.   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجهيزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6واب. مالءمة األب 14

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

 √  توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 األمن والسالمة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالبًا أو طالبة.  41ل عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لك .1

 % من مساحة األرضيات.15 -11التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

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

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم مثبتة علي  .5
سم( لمساندة المستخدم على الحركة  111 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ئط, وال يقل ارتفاعها عن الحا

لى المرحاض.  من وا 

 سم. 91األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية .7


