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(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

(1)ملحق رقم   

....(*أجهزة المعامل والورش-أجهزة تخصصية-تكييف-طابعات-حاسبات)قائمة اآلالت والمعدات  

 المطلوبة لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد

 
عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين من 

 الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

ة التى الدراسي

تستفيد من 

 الجهاز

 م كود النشاط اسم الجهاز العدد

 البرنامج الجامعة

معمل تمريض  610 000444 000444 ــــــــــ 000444

 باطنة وجراحة

تمريض الباطنى 

 والجراحى

مانيكان محاكاة  1

 الحاالت الطارئة

1/ج/6  1 

معمل تمريض  610 100444 100444 ــــــــــ 100444

طنة وجراحةبا  

تمريض الباطنى 

 والجراحى

مانيكان تدريب على  1

عالج االصابات 

 المتعددة والمحاكاة

1/ج/6  0 

معمل تمريض  610 0044 0044 ــــــــــ 0044

 باطنة وجراحة

تمريض الباطنى 

 والجراحى

مانيكان التدريب  1

 على الشق الحنجرى

1/ج/6  6 

  الجملة 000044 ــــــــــ 000044

 

 

 

 



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  
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(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

(1)لحق رقم م  

 

....(*أجهزة المعامل والورش-أجهزة تخصصية-تكييف-طابعات-حاسبات)قائمة اآلالت والمعدات  

 المطلوبة لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد

 

عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

ة الدراسي

التى 

تستفيد 

من 

 الجهاز

 م كود النشاط اسم الجهاز العدد

 البرنامج الجامعة

معمل تمريض  610 1144 1144 ــــــــــ 1144

 باطنة وجراحة

باطنة 

 وجراحة

موديل تشريحى للقصبة الهوائية مع  1

 اللسان

1/ج/6  0 

معمل تمريض  610 0000 0000 ــــــــــ 0000

 باطنة وجراحة

نة باط

 وجراحة

موديل للرأس للتعامل مع الممرات  1

 الهوائية

1/ج/6  0 

معمل تمريض  610 1604 0044 ــــــــــ 0044

 باطنة وجراحة

باطنة 

 وجراحة

موديل للتدريب على ادخال انبوبة  0

 التغذية

1/ج/6  0 

معمل تمريض  610 11444 11444 ــــــــــ 11444

 باطنة وجراحة

باطنة 

 وجراحة

حاكاة للحروق والجروحشنطة م 1 1/ج/6   0 

 الجملة 00600 ــــــــــ 00600



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 3 - 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

جامعة الزقازيق                           كلية التمريض /اسم المؤسسة التعليمية  
11685933:     ف       11685933:الجيزة ت-المهندسين-ش احمد عرابى 69    

(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

ة الدراسي

التى 

تستفيد 

من 

 الجهاز

 م كود النشاط اسم الجهاز العدد

 البرنامج الجامعة

األطفال معمل 000 16004 16004 ــــــــــ 16004 تمريض  

 اطفال

محاكى سماع اصوات القلب والصدر  1

سنوات 0اطفال عمر   

1/ج/6  0 

تمريض  معمل األطفال 000 60044 60044 ــــــــــ 60044

 اطفال

نعاش االطفال عمر دمية للتدريب على ا 1

شهور 0  

1/ج/6  0 

تمريض  معمل األطفال 000 60044 60044 ــــــــــ 60044

 اطفال

 0دمية للتدريب على انعاش االطفال  1

 سنوات

1/ج/6  14 

معمل تمريض  610 14444 14444 ــــــــــ 14444

 باطنة وجراحة

باطنة 

 وجراحة

1/ج/6 موديل للتدريب على القسطرة المركزية 1  11 

معمل تمريض  610 0044 0044 ــــــــــ 0044

 باطنة وجراحة

باطنة 

 وجراحة

موديل للتدريب على العناية بقرح  1

 الفراش

1/ج/6  10 

معمل تمريض  610 10444 10444 ــــــــــ 10444

 باطنة وجراحة

باطنة 

 وجراحة

مانيكان نصفى للتدريب على االنعاش  1

 القلبى الرئوى مزود بجهاز بيان

1/ج/6  16 

معمل تمريض  610 0444 0444 ــــــــــ 0444

 باطنة وجراحة

باطنة 

 وجراحة

1/ج/6 نماذج للتدريب على الخياطة الجراحية 1  10 

 الجملة 100004 ــــــــــ 100004
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(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

ة الدراسي

التى 

تستفيد 

من 

 الجهاز

 م كود النشاط اسم الجهاز العدد

 البرنامج الجامعة

    

معمل تمريض  610 0444 0444 ــــــــــ 0444

 باطنة وجراحة

باطنة 

 وجراحة

بوبة نموذج للتدريب على ادخال ان 1

 التغذية

1/ج/6  10 

معمل تمريض  610 0044 0044 ــــــــــ 0044

 باطنة وجراحة

باطنة 

 وجراحة

نموذج للتدريب على العناية باالطراف  1

 المبتورة 

1/ج/6  10 

معمل تمريض  610 10444 10444 ــــــــــ 10444

 باطنة وجراحة

باطنة 

 وجراحة

1/ج/6 مانيكان للتدريب على العناية التمريضية 1  10 

معمل تمريض  610 6444 6444 ــــــــــ 6444

 باطنة وجراحة

باطنة 

 وجراحة

1/ج/6 نموذج للتدريب على العناية بالقدم 1  10 

معمل تمريض  610 0444 0444 ــــــــــ 0444

 باطنة وجراحة

باطنة 

 وجراحة

1/ج/6 نموذج للتدريب على فحص االذن 1  10 

ملةالج 64044 ــــــــــ 64044  
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 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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جامعة الزقازيق                           كلية التمريض /اسم المؤسسة التعليمية  
11685933:     ف       11685933:الجيزة ت-المهندسين-ش احمد عرابى 69    

(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 

(1)ملحق رقم   

....(*أجهزة المعامل والورش-أجهزة تخصصية-تكييف-طابعات-حاسبات)قائمة اآلالت والمعدات  

 المطلوبة لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد

 

 

 

عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

ات المقرر

الدراسية 

التى تستفيد 

 من الجهاز

كود  اسم الجهاز العدد

 النشاط

 م

 البرنامج الجامعة

جميع  الكنترول 1104 00044 00044 ــــــــــ 00044

المقررات 

 الدراسية

1/ج/6 جهاز تصحيح اسئلة وباركود 1  04 

 الجملة 00044 ــــــــــ 00044

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  
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جامعة الزقازيق                           كلية التمريض /اسم المؤسسة التعليمية  
11685933:     ف       11685933:الجيزة ت-المهندسين-ش احمد عرابى 69    

(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 

(1)ملحق رقم   

....(*أجهزة المعامل والورش-أجهزة تخصصية-تكييف-طابعات-حاسبات)الت والمعداتقائمة اآل  

 المطلوبة لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد

 

 

 

عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

الدراسية 

التى تستفيد 

هازمن الج  

كود  اسم الجهاز العدد

 النشاط

 م

 البرنامج الجامعة

األقسام العلمية  - 11004 00004 ــــــــــ 00004

 0)بالكلية 

(أقسام  

جميع 

الفرق 

الدراسية 

 األربعة

 ماكينة تصويرمستندات توشيبا  0

e.studio225 

1/ج/6  01 

 الجملة 00004 ــــــــــ 00004

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  
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جامعة الزقازيق                           كلية التمريض /اسم المؤسسة التعليمية  
11685933:     ف       11685933:الجيزة ت-المهندسين-ش احمد عرابى 69    

(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 

(1)ملحق رقم   

....(*أجهزة المعامل والورش-أجهزة تخصصية-تكييف-طابعات-حاسبات)قائمة اآلالت والمعدات  

 المطلوبة لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد

 

عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

الدراسية 

يد التى تستف

 من الجهاز

كود  اسم الجهاز العدد

 النشاط

 م

 البرنامج الجامعة

معمل الكمبيوتر   0044 100144 ــــــــــ 100144

 بالكلية

جميع 

 المقررات

00 Computer Dell 

aptiplex-3010 

1/ج/6  00 

األقسام  وحدة الجودة  0044 0044 ــــــــــ 0044

 العلمية

1 Scanner HP-5590 6/1/ج  06 

األقسام  وحدة الجودة  60444 60444 ــــــــــ 60444

 العلمية

ماكينة تصوير مستندات ماركة  1

 توشيبا موديل

Studio 355 

1/ج/6  00 

وحدة  وحدة الجودة  1000 11000 ــــــــــ 11000

 الجودة

0×1طابعة ليزر 0 1/ج/6   00 

األقسام   0000 00000 ــــــــــ 00000

ترولالكن+العلمية  

جميع 

 المقررات

1/ج/6 ماكينة تصوير 0  00 

 الجملة 001006 ــــــــــ 001006



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

الدراسية 

يد التى تستف

 من الجهاز

كود  اسم الجهاز العدد

 النشاط

 م

 البرنامج الجامعة

مبنى كلية   0004 0004 ــــــــــ 0004

 التمريض

1/ج/6 جهاز بصمة وجه 0 العاملين  00 

وحدة  وحدة الجودة  1060 1060 ــــــــــ 1060

 الجودة

 جهاز فاكس 1

Panasonic KX-

MB2025CXW 

1/ج/6  00 

قاعة المناقشات   0644 0044 ــــــــــ 0044

 والمؤتمرات

العاملين 

بالمؤسسة 

 التعليمية

بوصة 00شاشة عرض  0  

LCD TV 

1/ج/6  00 

 الجملة 10000 ــــــــــ 10000

 



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  
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جامعة الزقازيق                           كلية التمريض /اسم المؤسسة التعليمية  
11685933:     ف       11685933:الجيزة ت-المهندسين-ش احمد عرابى 69    

(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 

 

 

 
عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

دراسية ال

التى 

تستفيد 

من 

 الجهاز

 م كود النشاط اسم الجهاز العدد

 البرنامج الجامعة

تمريض  معمل النساء 000 0004 16004 ــــــــــ 16004

نساء 

 وتوليد

 مانيكان الثدى موديل 6

 Gaumard ماركة s230.4 نصفى      

1/ج/6  64 

معمل تمريض  610 0144 10044 ــــــــــ 10044

طنة وجراحةبا  

باطنة 

 وجراحة

 مانيكان األنعاش القلبى والرئوى موديل 0

 Nasco ماركةPp02300u   

1/ج/6  61 

معمل تمريض  610 0004 16044 ــــــــــ 16044

 باطنة وجراحة

باطنة 

 وجراحة

مانيكان مجرى الهواء وتركيب األنبوبة  0

gumardماركةs315الحنجرية موديل  

1/ج/6  60 

 الجملة  ــــــــــ 
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(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

دراسية ال

التى 

تستفيد 

من 

 الجهاز

 م كود النشاط اسم الجهاز العدد

 البرنامج الجامعة

النساء  000 0644 0644 ــــــــــ 0644

 والتوليد

النساء 

 والتوليد

موديل تشريحى يوضح الدورة الدموية  1

 للجنين

1/ج/6  66 

معمل تمريض  000 044 044 ــــــــــ 044

 االطفال

تمريض 

 اطفال

1/ج/6 جهاز تشفيط اطفال 1  60 

معمل تمريض  000 1004 1004 ــــــــــ 0044

الاالطف  

تمريض 

 اطفال

تركيب قسطرة موديل للتدريب على  1

 بولية لالطفال

1/ج/6  60 

 الجملة  ــــــــــ 



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  
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(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 
عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

الدراسية 

التى 

تستفيد 

من 

 الجهاز

 م كود النشاط اسم الجهاز العدد

 البرنامج الجامعة

ااألطفالمعمل  000 6004 6004 ــــــــــ 6004 تمريض  

 األطفال

مانيكان لتعليم الحقن العضلى فى الجزء  1
 األسفل من الجسم

Intramascular and Injection Hip 

1/ج/6  60 

معمل تمريض  610 0004 0004 ــــــــــ 0004

 باطنة وجراحة

باطنة 

 وجراحة

وذج للتدريب على التعامل مع الممر نم 1

 الهوائى وادخال االنابيب الحنجرية للبالغ

1/ج/6  60 

ااألطفالمعمل  000 0144 0144 ــــــــــ 0144 تمريض  

 األطفال

نموذج لراس طفل للتدريب على الحاالت  1

 التنفسية الحرجة

Neonatal Periphera Venous 
access (Scalp) 

1/ج/6  60 

 الجملة  ــــــــــ 



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  
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(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 
عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

الدراسية 

التى تستفيد 

 من الجهاز

كود  اسم الجهاز العدد

 النشاط

 م

 البرنامج الجامعة

النساءمعمل  000 0004 0004 ــــــــــ 0004 تمريض  

اءالنس  

 موديل يوضح اتساع عنق الرحم 1

Labor Delivery module 

1/ج/6  60 

النساءمعمل  000 004 1044 ــــــــــ 1044 تمريض  

 النساء

 موديل لشق العجان 0

Vulva Suturing 

Training Simulator 

1/ج/6  04 

النساءمعمل  000 6004 6004 ــــــــــ 6004 تمريض  

 النساء

الكشف موديل للتدريب على  1

 المهبلى غير طبيعى

Abnormal Pelvic 

examination 

1/ج/6  01 

 الجملة  ــــــــــ 



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  
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(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 
عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

الدراسية 

التى تستفيد 

 من الجهاز

كود  اسم الجهاز العدد

 النشاط

 م

 البرنامج الجامعة

باطنة معمل  610 11004 11004 ــــــــــ 11004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

مانيكان للتدريب على االسعافات  1

 االولية

First aid Training manikin 

1/ج/6  00 

باطنة معمل  610 1004 1004 ــــــــــ 1004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

لى اخراج جسم مجسم للتدريب ع 1

غريب من الممرات الهوائية 

 Choking لشخص بالغ 

Manikin 

1/ج/6  06 

األطفالمعمل  000 1404 1404 ــــــــــ 1404 تمريض  

 األطفال

مجسم للتدريب على اخراج جسم  1

 غريب من الممرات الهوائية لطفل

Choking Manikin 

1/ج/6  00 

 الجملة  ــــــــــ 



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 14 - 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

جامعة الزقازيق                           كلية التمريض /اسم المؤسسة التعليمية  
11685933:     ف       11685933:الجيزة ت-المهندسين-ش احمد عرابى 69    

(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 
ية المطلوبة منالميزان االجمالى عدد الطالب  ثمن الوحدة 

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

الدراسية 

التى تستفيد 

 من الجهاز

كود  اسم الجهاز العدد

 النشاط

 م

 البرنامج الجامعة

باطنة معمل  610 14404 14404 ــــــــــ 14404

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 SB26040 وديل رقمم 1/ج/6   00 

باطنة معمل  610 0004 0004 ــــــــــ 0004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 LF01037u1/ج/6 موديل رقم  00 

باطنة معمل  610 1004 1004 ــــــــــ 1004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 LF01028u1/ج/6 موديل رقم  00 

باطنة معمل  610 0444 0444 ــــــــــ 0444

راحةوج  

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 LF00957u1/ج/6 موديل رقم  00 

 الجملة  ــــــــــ 



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

جامعة الزقازيق                           كلية التمريض /اسم المؤسسة التعليمية  
11685933:     ف       11685933:الجيزة ت-المهندسين-ش احمد عرابى 69    

(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 
عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

الدراسية 

التى تستفيد 

 من الجهاز

كود  اسم الجهاز العدد

 النشاط

 م

امجالبرن الجامعة  

باطنة معمل  610 10044 10044 ــــــــــ 10044

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 LF03770u 1/ج/6 موديل رقم  00 

باطنة معمل  610 00044 00044 ــــــــــ 00044

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 LF03617u 1/ج/6 موديل رقم  04 

باطنة معمل  610 0044 0044 ــــــــــ 0044

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 SB23925u 1/ج/6 موديل رقم  01 

باطنة معمل  610 0444 10044 ــــــــــ 10044

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 SB32865u 1/ج/6 موديل رقم  00 

 الجملة  ــــــــــ 



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 16 - 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

جامعة الزقازيق                           كلية التمريض /اسم المؤسسة التعليمية  
11685933:     ف       11685933:الجيزة ت-المهندسين-ش احمد عرابى 69    

(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 
عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

المعمل أو  اسم

 الورشة

المقررات 

الدراسية 

التى تستفيد 

 من الجهاز

كود  اسم الجهاز العدد

 النشاط

 م

 البرنامج الجامعة

باطنة معمل  610 10044 10044 ــــــــــ 10044

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 PP00030(EXU 1/ج/6 موديل رقم  06 

اطنة بمعمل  610 0044 0044 ــــــــــ 0044

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 SB29930u 1/ج/6 موديل رقم  00 

باطنة معمل  610 0044 0044 ــــــــــ 0044

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 SB23476u 1/ج/6 موديل رقم  00 

باطنة معمل  610 0044 0044 ــــــــــ 0044

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 SB46335u 1/ج/6 موديل رقم  00 

 الجملة  ــــــــــ 

 



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 17 - 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

جامعة الزقازيق                           كلية التمريض /اسم المؤسسة التعليمية  
11685933:     ف       11685933:الجيزة ت-المهندسين-ش احمد عرابى 69    

(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 
عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

الدراسية 

التى تستفيد 

 من الجهاز

كود  اسم الجهاز العدد

 النشاط

 م

 البرنامج الجامعة

باطنة معمل  610 11144 11144 ــــــــــ 11144

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 SB18636u 1/ج/6 موديل رقم  00 

باطنة معمل  610 004 004 ــــــــــ 004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 WA21216u 1/ج/6 موديل رقم  00 

باطنة معمل  610 0004 0004 ــــــــــ 0004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 SB10239u 1/ج/6 موديل رقم  00 

باطنة معمل  610 0004 0004 ــــــــــ 0004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 LF00856u 1/ج/6 موديل رقم  04 

 الجملة  ــــــــــ 

 



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 18 - 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

جامعة الزقازيق                           كلية التمريض /اسم المؤسسة التعليمية  
11685933:     ف       11685933:الجيزة ت-المهندسين-ش احمد عرابى 69    

(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 
عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

الدراسية 

التى تستفيد 

 من الجهاز

كود  اسم الجهاز العدد

 النشاط

 م

 البرنامج الجامعة

باطنة معمل  610 0004 0004 ــــــــــ 0004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 LF00855u 1/ج/6 موديل رقم  01 

باطنة معمل  610 0004 0004 ــــــــــ 0004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 SB23501u 1/ج/6 موديل رقم  00 

باطنة معمل  610 0004 0004 ــــــــــ 0004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 LF01019u 1/ج/6 موديل رقم  06 

باطنة معمل  610 0004 0004 ــــــــــ 0004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 PF00818u 1/ج/6 موديل رقم  00 

 الجملة  ــــــــــ 

 



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  
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جامعة الزقازيق                           كلية التمريض /اسم المؤسسة التعليمية  
11685933:     ف       11685933:الجيزة ت-المهندسين-ش احمد عرابى 69    

(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 
حدةثمن الو الميزانية المطلوبة من االجمالى عدد الطالب  

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

الدراسية 

التى تستفيد 

 من الجهاز

كود  اسم الجهاز العدد

 النشاط

 م

 البرنامج الجامعة

باطنة معمل  610 0004 0004 ــــــــــ 0004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 LF00855u 1/ج/6 موديل رقم  00 

باطنة معمل  610 0004 0004 ــــــــــ 0004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 SB23501u 1/ج/6 موديل رقم  00 

باطنة معمل  610 0004 0004 ــــــــــ 0004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1 LF01019u 1/ج/6 موديل رقم  00 

باطنة معمل  610 0004 0004 ــــــــــ 0004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

حةوجرا  

1 PF00818u 1/ج/6 موديل رقم  00 

باطنة معمل  610 004 004 ــــــــــ 004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

جهاز قياس نسبة األكسجين  1

 بالدم

1/ج/6  00 

 الجملة  ــــــــــ 



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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جامعة الزقازيق                           كلية التمريض /اسم المؤسسة التعليمية  
11685933:     ف       11685933:الجيزة ت-المهندسين-ش احمد عرابى 69    

(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

لمقررات ا

الدراسية 

التى تستفيد 

 من الجهاز

كود  اسم الجهاز العدد

 النشاط

 م

 البرنامج الجامعة

باطنة معمل  610 6004 6004 ــــــــــ 6004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

جهاز قياس نسبة الدهون فى  1

 العضالت بالجسم

1/ج/6  00 

باطنة معمل  610 100 100 ــــــــــ 100

راحةوج  

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1/ج/6 جهاز قياس الضغط 1  00 

الطالب  000 000 ــــــــــ 000

والعاملين 

 بالكلية

العيادة  العيادة الطبية

 الطبية

1/ج/6 جهاز قياس الضغط 1  00 

األطفالمعمل  000 644 644 ــــــــــ 644 تمريض  

 األطفال

1/ج/6 جهاز قياس الحرارة من األذن 1  00 

ــــــــــ 600 األطفالمعمل  000 600 600  تمريض  

 األطفال

1/ج/6 جهاز استنشاق 1  00 

 الجملة  ــــــــــ 

 



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  
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(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

 

 
عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

الدراسية 

التى تستفيد 

 من الجهاز

كود  اسم الجهاز العدد

نشاطال  

 م

 البرنامج الجامعة

باطنة معمل  610 004 004 ــــــــــ 004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

ميزان وزن وطول حتى  1

كجم044  

1/ج/6  00 

باطنة معمل  610 004 004 ــــــــــ 004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

ميزان وزن وطول حتى  1

كجم104  

1/ج/6  00 

األطفالمعمل  000 044 044 ــــــــــ 044 تمريض  

 األطفال

1/ج/6 ميزان حديثى الوالدة 1  00 

األطفالمعمل  000 0044 0044 ــــــــــ 0044 تمريض  

 األطفال

جهاز عالج ضوئى لحديثى  1

 الوالدة المصابين بالصفراء

1/ج/6  00 

األطفالمعمل  000 0104 0104 ــــــــــ 0104 تمريض  

 األطفال

لحديثى الوالدةتدفئة جهاز  1 1/ج/6   00 

النساءمعمل  000 10044 10044  10044 تمريض  

 النساء

1/ج/6 سرير والدة هيروليكى 1  04 

 الجملة  ــــــــــ 



 

 

 

(المرحلة الثانية)وحدة ادارة المشروعات   

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  
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(الخامسةالدورة )نموذج التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  

عدد الطالب  ثمن الوحدة الميزانية المطلوبة من االجمالى

المستفدين 

 من الجهاز

اسم المعمل أو 

 الورشة

المقررات 

الدراسية 

التى تستفيد 

هازمن الج  

كود  اسم الجهاز العدد

 النشاط

 م

 البرنامج الجامعة

باطنة معمل  610 6004 6004 ــــــــــ 6004

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

جهاز قياس نسبة الدهون فى  1

 العضالت بالجسم

1/ج/6  00 

باطنة معمل  610 100 100 ــــــــــ 100

 وجراحة

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

الضغط جهاز قياس 1 1/ج/6   00 

الطالب  000 000 ــــــــــ 000

والعاملين 

 بالكلية

العيادة  العيادة الطبية

 الطبية

1/ج/6 جهاز قياس الضغط 1  00 

األطفالمعمل  000 644 644 ــــــــــ 644 تمريض  

 األطفال

1/ج/6 جهاز قياس الحرارة من األذن 1  00 

باطنة معمل  610 004 004 ــــــــــ 004

راحةوج  

تمريض 

باطنة 

 وجراحة

1/ج/6 جهاز استنشاق 1  00 

 الجملة  ــــــــــ 

 


