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 الكلية من المقدم التقرير ضوء فى والمرافق المباني وتجهيزات مساحات مالئمة

 الدرس(: قاعات -)المدرجات المحاضرات قاعات •

  7:  المدرجاتعدد 
 

 كلية العلوم المبنى اإلداري بكلية الصيدلة المكان

 طلبة عويضة و هـ د ج ب أ المدرج

مستوفي/غير  مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف ير مستوفمستوفى/غ مستوفى/غير مستوف مجاالت التقييم
 مستوف

 مستوفي/غير مستوف

المساحة األرضية 
 والسعة االستيعابية

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف ستوفم  مستوف  النوافذ واألبواب

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف وفمست مستوف التجهيزات  

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف  األمن والسالمـة

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف العمالة

 

 ة(بالكلي قاعة 10:)  قاعات الدرسعدد 

 قاعات( 7قاعات مبنى الصيدالنيات )

 A B C D E F المؤتمرات القاعة

مستوفي/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفى/غير  مستوفى/غير مستوف مستوفى/غير مستوف
 مستوف

 مستوفى/غير مستوف مستوفى/غير مستوف مستوفى/غير مستوف

المساحة األرضية 
 والسعة االستيعابية

 مستوف مستوف مستوف فمستو مستوف مستوف مستوف

 مستوف مستوف مستوف مستوف غير مستوف غير مستوف غير مستوف النوافذ واألبواب

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف التجهيزات  

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 مستوف مستوف مستوف توفمس مستوف مستوف مستوف

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف األمن والسالمـة

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف العمالة
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 :قاعات الدرس تابع

 (قاعات 3القاعات الجديدة بالدور الرابع بالمبنى اإلداري )
 

 Seminar G Seminar H Seminar I القاعة

 وفمستوفى/غير مست مستوفى/غير مستوف مستوفى/غير مستوف التقييم مجاالت

 مستوف مستوف مستوف المساحة األرضية والسعة االستيعابية

 مستوف مستوف مستوف النوافذ واألبواب

 مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  التجهيزات  

 مستوف مستوف مستوف تجهيزات  ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوف مستوف مستوف مـةاألمن والسال

 مستوف مستوف مستوف العمالة

  

 

  قاعات 4: وكلية العلومكلية الطب البشرى المستخدمة التابعة لالمحاضرات  تقاعاعدد 

 كلية العلوم مستشفى صيدناوى كلية الطب المكان

 قسم القلب عةقاال
قسم االمراض 

 الصدرية
 15قاعة  قسم اورام االطفال

 ستوفغير م/مستوفي مستوفي/غير مستوف مستوفى/غير مستوف مستوفى/غير مستوف مجاالت التقييم

 مستوف مستوف مستوف مستوف  المساحة األرضية والسعة

 مستوف مستوف مستوف مستوف النوافذ واألبواب

 مستوف مستوف مستوف مستوف التجهيزات  

 مستوف مستوف مستوف مستوف ذوي االحتياجات الخاصةتجهيزات 

 مستوف  مستوف مستوف مستوف ن والسالمـةاألم

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

 
 بالمبنى اإلداري( دةجديمعامل  3+ معمل  20)  معمل طالبى 23 عدد المعامل الطالبية:

ك عضوية  ك طبية ب ك طبية أ المعمل
 أ

ك عضوية 
 ب

ك تحليلية  ك تحليلية أ
 ب

 عقاقير ب عقاقير أ

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 
 وفمست مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف االستيعابية

أجهزة ومعدات 
 مستوف مستوف فتومس مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف ومواد  

التجهيزات 
 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف اإلنشائية

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف العمالة

 األمن والسالمـة
 مستوف فمستو مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف

 
 

 تابع المعامل الطالبية:
ك عقاقير   المعمل

 أ

 اقيرك عق

 ب

فارماكولوج

 ى أ

فارماكولوج

 ى ب

ك حيوية 

 أ

ك حيوية 

 ب

ميكروبيولوج

 ى أ

ميكروبيولوج

 ى ب

مستوفي/غير  مجاالت التقييم

 مستوف

مستوفي/غير 

 مستوف

مستوفي/غير 

 مستوف

مستوفي/غير 

 مستوف

مستوفي/غي

 ر مستوف

مستوفي/غي

 توفر مس

مستوفي/غير 

 مستوف

مستوفي/غير 

 مستوف

المساحة والطاقة 

 ستيعابيةاال
 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف أجهزة ومعدات ومواد

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف فمستو مستوف التجهيزات اإلنشائية

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف فمستو مستوف العمالة

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف األمن والسالمـة
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 تابع المعامل الطالبية:

 المعمل
 : صيدالنيات دمعمل معمل: صيدالنيات ج معمل: صيدالنيات ب معمل: صيدالنيات أ

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

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 مستوف مستوف مستوف مستوف

 أجهزة ومعدات ومواد  
 مستوف مستوف مستوف مستوف

 التجهيزات اإلنشائية
 مستوف مستوف مستوف مستوف

 العمالة
 مستوف مستوف مستوف مستوف

 األمن والسالمـة
 وفمست مستوف مستوف مستوف

  

 تابع المعامل الطالبية: 

  المعامل الجديدة بالدور الرابع بالمبنى اإلداري

 3معمل  2معمل  1معمل  المعمل

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

 مستوف مستوف مستوف ةالمساحة والطاقة االستيعابي

 مستوف مستوف مستوف أجهزة ومعدات ومواد

 مستوف مستوف مستوف التجهيزات اإلنشائية

 مستوف مستوف مستوف العمالة

 مستوف مستوف مستوف األمن والسالمـة
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 تابع المعامل الطالبية: 

 
 )اربعة( معمل طالبى بكلية الطب ومعمل بكلية العلوم 4:المعامل الطالبية المستخدمة بكلية الطب البشرى وكلية العلوم   -

 

معمل  ملالمع
 الباثولوجى

معمل 
 الطفيليات

معامل  معمل االنسجة
 التشريح

معمل 
الحيوية الفيزياء

 )كلية العلوم(
 مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مجاالت التقييم

لمساحة والطاقة ا
 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف االستيعابية

 أجهزة ومعدات ومواد  
 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف

 التجهيزات اإلنشائية
 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف

 العمالة
 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف

 األمن والسالمـة
 مستوف مستوف وفمست مستوف مستوف
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 المعامل البحثية: -

  ( معمل بحثىثمانية) 8عدد المعامل البحثية:

وحدة  المعمل
القياسات 

 الدقيقة

معمل 
البيولوجيا 
 الجزيئية

معمل 
زراعة 
 االنسجة

 معمل
 الصيدالنيات

 معمل
الميكروبيول

 وجى

معمل بحثي 
1 

معمل بحثي 
2 

معمل 
تصميم 
 دوائي

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

 مستوف مستوف وفمست مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف

أجهزة ومعدات 
 ومواد

 مستوف فمستو مستوف مستوف مستوف
جاري 
 التجهيز

جاري 
 التجهيز

 مستوف

التجهيزات 
 اإلنشائية

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف العمالة

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف فمستو مستوف مستوف األمن والسالمـة
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 المكتبـــــة
 قاعات مكتبة4  :عدد المكتبات الفرعية )إن وجدت(

 
 مالحظات غير مستوفي مستوفي جاالت التقييمم

 √ المساحة والطاقة االستيعابية
  

 √ التجهيزات
  

   √ األمن والسالمـة

 االوعية المكتبية
   √ مراجع والدوريات()الكتب وال

   √ خدمات اضافية

   √ العمالة

   √ العتمادية ة واالثق

   √ االستجابة

 )ذوي اإلعاقة الحركية( √ خدمات ذوي االحتياجات الخاصة
 الكلية ال تقبل ذوي اعاقة بصرية/ سمعية 

   √ فاعلية المكتبة في العملية التعليمية والبحثية

 
 

 
 

 :مكتبة كلية العلوم 
 

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

   √ بيةاقة االستيعاالمساحة والط

   √ التجهيزات

   √ األمن والسالمـة

 االوعية المكتبية
   √ )الكتب والمراجع والدوريات(

   √ خدمات اضافية

   √ العمالة

   √ الثقة واالعتمادية 

   √ االستجابة

   خاصةخدمات ذوي االحتياجات ال
الكلية ال تقبل ذوي اعاقة بصرية/ 

 سمعية/ حركية

   √ لمكتبة في العملية التعليمية والبحثيةية افاعل
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 :مكتبة كلية الطب البشرى 
 

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

 √ المساحة والطاقة االستيعابية
  

   √ التجهيزات

   √ األمن والسالمـة

 المكتبيةاالوعية 
   √ )الكتب والمراجع والدوريات(

   √ خدمات اضافية

   √ العمالة

   √ الثقة واالعتمادية 

   √ االستجابة

   خدمات ذوي االحتياجات الخاصة
الكلية ال تقبل ذوي اعاقة بصرية/ 

 سمعية/ حركية

فاعلية المكتبة في العملية التعليمية 
   √ والبحثية

 
 
 

 :مركزية مكتبة الجامعة ال
 
 

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

   √ والطاقة االستيعابيةاحة المس

   √ التجهيزات

   √ األمن والسالمـة

 االوعية المكتبية
   √ )الكتب والمراجع والدوريات(

   √ خدمات اضافية

   √ العمالة

   √ الثقة واالعتمادية 

   √ االستجابة

  √  ياجات الخاصةخدمات ذوي االحت

   √ بحثيةفاعلية المكتبة في العملية التعليمية وال
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 العيادة الطبية

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

   √ المساحة الكلية

   √ مكونات العيادة  

   √ التجهيزات

   √ األمن والسالمـة

   √ العاملون

 
 
 
 

 دورة مياه بكلية العلوم وكلية الطب البشرى( 17 + ه بالكليةدورة ميا 95دورات 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 لضمان جودة 1ملحق )مأخوذة من )

 (2009اإلصدار الثاني أغسطس  -التعليم واالعتماد 

 

 

 (: قاعات المحاضرات1نموذج ) •

 امل(: المع2نموذج ) •

 (: المكتبـــــة3نموذج ) •

 (: العيادة الطبية4نموذج ) •

 (: دورات المياه5)ذج نمو •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يالحظ أنه قد ال تنطبق بعض مجاالت التقييم الواردة فى هذه النماذج على بعض المؤسسات؛ وفى هذه الحالة يقوم  *

 المراجع باستبعاد هذه المجاالت عند التقويم.
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 مدرج )أ( لمحاضرات( قاعات ا1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 اءدرجات االستيف

 غير مستوفي مستوفي

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

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 

 النوافذ واالبواب

  √ . توافر نوافذ كافية 3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3)باب( علي االقل يوجد عدد مخرجان   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 

 

 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ فر مقعد لكل طالب.توا 10

  √ 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

ي تجهيزات  ذو

 ت الخاصةاالحتياجا

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

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصففوف وعلفي األمفاكن  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√ 

 

  √  6ةوجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاع 19 ألمن والسالمـةا

  √ نظافة القاعة. 20

 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. 40 -35من  . إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتينكون من . مواصفات األبواب: تت3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

 طفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.ول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإل. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئ6
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 ( قاعات المحاضرات مدرج )ب(1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

  √ .1طالبكفاية المساحة األرضية ألعداد ال 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2لتدريس بالمؤسسة كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات ا 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

  √ . 4التهوية الجيدة فر توا 8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

  √ لعملية التعليمية. القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة ل 13

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.دائم للكهرباء ) وجود مصدر 16

تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة

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

صففوف وعلفي األمفاكن تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات وال 18

 اب الطوارئ.المستوية وقرب الخدمات وأبو
√ 

 

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

  √ نظافة القاعة. 20

 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. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  ن المساحة األرضية(.م %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

 ضد الحريق(.. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار 6

 

 



 

 
 
 

  
 

  14 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 ( قاعات المحاضرات مدرج )ج(1نموذج )

 المؤشرات م الت التقييممجا
 درجات االستيفاء

 وفيغير مست مستوفي

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

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ ام النوافذ.سهولة استخد 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. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ ورة.القاعة مزودة بسب 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(.كهرباء )وجود مصدردائم لل 16

تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة

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

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصففوف وعلفي األمفاكن  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√ 

 

  √  6د تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجو 19 األمن والسالمـة

  √ اعة.نظافة الق 20

 العمالة

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 طالب الكلية. % من مجموع 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -ن متحركتي قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

 ز إنذار ضد الحريق(.جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جها. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / 6

 

 



 

 
 
 

  
 

  15 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 ( قاعات المحاضرات مدرج )د(1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

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

  √  2لطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة كفاية ا 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

  √ .4أثناء إلقاء المحاضرات  مالئمة درجة الحرارة  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

  √ مداخل ومخارج الطوارئ.ل القاعة توضح وجود خرائط داخ 15

  √ مولد كهربي(.دائم للكهرباء ) وجود مصدر 16

تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة

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

كن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصففوف وعلفي األمفاكن تخصص أما 18

 ستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.الم
√ 

 

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

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ لكل قاعة. وجود عامل خدمات 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  من المساحة األرضية(. %15 -10وية الجيدة: )مساحة النوافذ . توفير اإلضاءة والته5

 ضد الحريق(.. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار 6

 

 



 

 
 
 

  
 

  16 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 ( قاعات المحاضرات مدرج )هـ(1نموذج )

 اتالمؤشر م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

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

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ لطوارئإتجاهات أبواب ا وجود عالمات تحدد 6

 

 

 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ سي للمحاضر. توافر منضدة وكر 11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

  √ الوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية. مزودة بالقاعة  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

  √ معاق الحركة والرؤية بوضوح.زمة؛ التي تتيح للتوافر الفراغات الال 17

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصففوف وعلفي األمفاكن  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√ 

 

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

  √ نظافة القاعة. 20

 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. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتينصفات األبواب: تتكون من . موا3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

 ياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للم6
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 ( قاعات المحاضرات مدرج )و(1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

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

  √  2جمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة كفاية الطاقة االستيعابية اإل 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

  √ .4ات مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضر 7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5ناسبةوجود إضاءة م 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13

  √ شبكة االنترنت.القاعة متصلة ب 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

راف الممرات والصففوف وعلفي األمفاكن تخصص أماكن جلوس المعاق علي أط 18

 بواب الطوارئ.المستوية وقرب الخدمات وأ
√ 

 

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

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2ساحة األرضية: . الم1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35ن ت المحاضرات: تستوعب م. إجمالي مساحات قاعا2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  من المساحة األرضية(. %15 -10نوافذ . توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة ال5

 اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(. المة: خطة إخالء/مسئول. متطلبات األمن والس6
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 ( قاعات المحاضرات مدرج )طلبة عويضة(1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 تيفاءدرجات االس

 غير مستوفي مستوفي

  √ .1المساحة األرضية ألعداد الطالبية كفا 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3ان )باب( علي االقل يوجد عدد مخرج  5

  √ ب الطوارئوجود عالمات تحدد إتجاهات أبوا 6

 

 

 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

  √ لالزمة للعملية التعليمية. ل السمعية والبصرية االقاعة مزودة بالوسائ 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

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

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصففوف وعلفي األمفاكن  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6قاعةوجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من ال 19 األمن والسالمـة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 

  √ المحاضرات.  دارى لمتابعةوجود مسئول إ 21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتينتتكون من  . مواصفات األبواب:3

 م(. ه24 – 20)ة المناسبة: . درجة الحرار4

  من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

 لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم 6
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 : قاعة المؤتمراتاعات الدرس ( ق1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

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

  √  2قاعات التدريس بالمؤسسة كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية ل 2

 

 النوافذ واالبواب

  √ فية. وافذ كاتوافر ن 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. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13

  √ ترنت.القاعة متصلة بشبكة االن 14

  √ طوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج ال 15

  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة

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

ات والصففوف وعلفي األمفاكن تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممر 18

 ارئ.المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطو
√  

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

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2ضية: . المساحة األر1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35ات: تستوعب من . إجمالي مساحات قاعات المحاضر2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

 جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(. إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / . متطلبات األمن والسالمة: خطة6

 

 



 

 
 
 

  
 

  20 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

ِِ 1نموذج ) ِِ  A( قاعات الدرس : ِ

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 وفيغير مست مستوفي

  √ .1د الطالبكفاية المساحة األرضية ألعدا 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس 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

 

 

 

 اتالتجهيز

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ ورة.القاعة مزودة بسب 12

  √ مة للعملية التعليمية. القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالز 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

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

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصففوف وعلفي األمفاكن  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

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

  √ اعة.نظافة الق 20

 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. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -ن متحركتي قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 .م( ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

 ز إنذار ضد الحريق(.. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جها6

 

 



 

 
 
 

  
 

  21 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 B( قاعات الدرس : 1نموذج )

 المؤشرات م تقييممجاالت ال
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

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

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 

 ذ واالبوابالنواف

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ وافذ.سهولة استخدام الن 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

  √ .5جود إضاءة مناسبةو 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ افر منضدة وكرسي للمحاضر. وت 11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

  √ توضح مداخل ومخارج الطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة  15

  √ مولد كهربي(.) وجود مصدردائم للكهرباء 16

تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة

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

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصففوف وعلفي األمفاكن  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ. المستوية وقرب
√  

  √  6حرائق بالقرب من القاعةزات ضد الوجود تجهي 19 األمن والسالمـة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 الكلية.% من مجموع طالب  40 -35مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من . إجمالي 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

 ر ضد الحريق(.رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذااألمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل  . متطلبات6

 

 



 

 
 
 

  
 

  22 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 C( قاعات الدرس: قاعة تدريس 1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

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

  √  2اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  االستيعابية كفاية الطاقة 2

 

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ بواب الطوارئوجود عالمات تحدد إتجاهات أ 6

 

 

 

 التجهيزات

  √ .4ء إلقاء المحاضرات مالئمة درجة الحرارة  أثنا 7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

  √ سائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية. القاعة مزودة بالو 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

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

طراف الممرات والصففوف وعلفي األمفاكن س المعاق علي أتخصص أماكن جلو 18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

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

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 

  √ ل إدارى لمتابعة المحاضرات. وجود مسئو 21

  √ اعة.وجود عامل خدمات لكل ق 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20)رارة المناسبة: . درجة الح4

  من المساحة األرضية(. %15 -10جيدة: )مساحة النوافذ . توفير اإلضاءة والتهوية ال5

 ضد الحريق(.. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار 6

 

 



 

 
 
 

  
 

  23 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 D( قاعات الدرس : قاعة تدريس 1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 ت االستيفاءجادر

 غير مستوفي مستوفي

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

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 

 النوافذ واالبواب

  √ نوافذ كافية. توافر  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3خرجان )باب( علي االقل عدد ميوجد   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. 10

  √ محاضر. توافر منضدة وكرسي لل 11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13

  √ القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

  √ لطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج ا 15

  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة

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

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصففوف وعلفي األمفاكن  18

 وارئ.المستوية وقرب الخدمات وأبواب الط
√  

  √  6رب من القاعةوجود تجهيزات ضد الحرائق بالق 19 األمن والسالمـة

  √ نظافة القاعة. 20

 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. 40 -35رات: تستوعب من . إجمالي مساحات قاعات المحاض2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتينكون من األبواب: تت. مواصفات 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

  خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(. ة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة /. متطلبات األمن والسالمة: خط6



 

 
 
 

  
 

  24 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 E( قاعات الدرس: قاعة تدريس 1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

  √ .1ية ألعداد الطالبكفاية المساحة األرض 1 المساحة األرضية والسعة

  √  2لية لقاعات التدريس بالمؤسسة كفاية الطاقة االستيعابية اإلجما 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. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

  √ ية الالزمة للعملية التعليمية. القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصر 13

  √ االنترنت. القاعة متصلة بشبكة 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة

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

الممرات والصففوف وعلفي األمفاكن تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف  18

 توية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.المس
√  

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

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 

  √ حاضرات. وجود مسئول إدارى لمتابعة الم 21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2األرضية:  . المساحة1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  من المساحة األرضية(. %15 -10ذ . توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النواف5

 ضد الحريق(.. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار 6

 



 

 
 
 

  
 

  25 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 Fة تدريس ( قاعات الدرس : قاع1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي توفيسم

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

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3ي االقل يوجد عدد مخرجان )باب( عل  5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 

 

 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ لكل طالب.توافر مقعد  10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ مزودة بسبورة. اعةالق 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(.د مصدردائم للكهرباء )وجو 16

تجهيزات  ذوي 

 اجات الخاصةاالحتي

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

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصففوف وعلفي األمفاكن  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 سالمـةاألمن وال

  √ نظافة القاعة. 20

 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. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  عتينطق. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

 لة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.ء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحا. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخال6

 



 

 
 
 

  
 

  26 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

   G ( قاعات الدرس : قاعة تدريس1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

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

  √  2يس بالمؤسسة كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدر 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

  √ .4ئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات مال 7

  √ . 4الجيدة لتهوية توافر ا 8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

  √ ية التعليمية. القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعمل 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

وعلفي األمفاكن تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصففوف  18

 .المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ

√  

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

  √ نظافة القاعة. 20

 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. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  ساحة األرضية(.من الم %15 -10ير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ . توف5

 ضد الحريق(.. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار 6

 

 



 

 
 
 

  
 

  27 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 H( قاعات الدرس: قاعة تدريس 1نموذج )

 المؤشرات م التقييممجاالت 
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

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

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ لنوافذ.سهولة استخدام ا 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. 10

  √ 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(.اء )وجود مصدردائم للكهرب 16

تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة

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

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصففوف وعلفي األمفاكن  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6هيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تج 19 األمن والسالمـة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 ب الكلية.% من مجموع طال 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

 ذار ضد الحريق(.ل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إن. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جراد6

 

 



 

 
 
 

  
 

  28 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 I( قاعات الدرس: قاعة تدريس 1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

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

  √  2قة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة كفاية الطا 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

  √ .4ناء إلقاء المحاضرات مالئمة درجة الحرارة  أث 7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ 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.لقاعة توضح مداخل وجود خرائط داخل ا 15

  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة

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

لوس المعاق علي أطراف الممرات والصففوف وعلفي األمفاكن تخصص أماكن ج 18

 ة وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.المستوي
√  

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

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ قاعة. وجود عامل خدمات لكل 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35ي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من جمال. إ2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  من المساحة األرضية(. %15 -10الجيدة: )مساحة النوافذ . توفير اإلضاءة والتهوية 5

 يق(.ات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحرتطلب. م6

 

 



 

 
 
 

  
 

  29 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 (بشرىكلية الطب ال -قاعة محاضرات قسم القلب( قاعات المحاضرات) 1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي يمستوف

المساحة األرضية 

 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ ولة استخدام النوافذ.سه 4

  √ 3قل يوجد عدد مخرجان )باب( علي اال  5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 

 

 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ طالب.توافر مقعد لكل  10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ سبورة.مزودة بالقاعة  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(.دردائم للكهرباء )وجود مص 16

تجهيزات  ذوي 

 الخاصة االحتياجات

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

تخصص أماكن جلفوس المعفاق علفي أطفراف الممفرات والصففوف وعلفي  18

 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√ 

 

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 ـةاألمن والسالم

  √ نظافة القاعة. 20

 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. % 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  نقطعتي. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

يدة / جهاز إنذار ضد مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة ج . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء /6

 الحريق(.
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 ( كلية الطب البشرى -قاعة محاضرات قسم االمراض الصدرية( قاعات المحاضرات)1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 

 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  االستيعابية كفاية الطاقة 2

 

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ بواب الطوارئوجود عالمات تحدد إتجاهات أ 6

 

 

 

 التجهيزات

  √ .4ء إلقاء المحاضرات مالئمة درجة الحرارة  أثنا 7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

  √ سائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية. القاعة مزودة بالو 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

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

طفراف الممفرات والصففوف وعلفي س المعفاق علفي أتخصص أماكن جلفو 18

 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√ 

 

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

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 

  √ ل إدارى لمتابعة المحاضرات. وجود مسئو 21

  √ اعة.وجود عامل خدمات لكل ق 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20)رارة المناسبة: . درجة الح4

  من المساحة األرضية(. %15 -10جيدة: )مساحة النوافذ . توفير اإلضاءة والتهوية ال5

ضد . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار 6

 الحريق(.
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 (كلية الطب البشرى -يدناوىقاعة محاضرات قسم اورام االطفال بمستشفى صقاعات المحاضرات) (1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة األرضية 

 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2عات التدريس بالمؤسسة كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقا 2

 

 النوافذ واالبواب

  √  فذ كافية.توافر نوا 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. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  13

  √ نت.القاعة متصلة بشبكة االنتر 14

  √ ارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطو 15

  √ مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 

 االحتياجات الخاصة

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

والصففوف وعلفي  تخصص أماكن جلفوس المعفاق علفي أطفراف الممفرات 18

 ئ.األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوار
√ 

 

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

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2ة: . المساحة األرضي1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35: تستوعب من . إجمالي مساحات قاعات المحاضرات2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

دل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد خالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرا. متطلبات األمن والسالمة: خطة إ6

 الحريق(.
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 كلية العلوم( -بمبنى الرياضيات الثاني علوي بالطابق 15(: قاعات الدرس ) قاعة 1نموذج )

 المؤشرات م تقييممجاالت ال
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

مساحة األرضية لا

 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ وافذ.سهولة استخدام الن 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ ودوج 6

 

 

 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ وافر منضدة وكرسي للمحاضر. ت 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

  √ فراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.ر التواف 17

تخصص أماكن جلفوس المعفاق علفي أطفراف الممفرات والصففوف وعلفي  18

 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6زات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجهي 19 األمن والسالمـة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة

 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 الكلية.% من مجموع طالب  40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 ان للخارج.تحتف -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  من المساحة األرضية(. %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

ر ضد رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذا. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل 6

 الحريق(.
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 معامل( 4) الصيدالنيات معامل(: 2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد

ر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب افتففو 3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ ة الصرف الصحي.كفاءة عمل شبك 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ األحواض بالعدد الكافي.   فر توا 7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10 ال ينطبق

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11 لةالعما

 والسالمـةمن األ

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

الجامعية األولي بالكليات النظرية / في المرحلة  2م1لمرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية / في ا 2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4والمحركات الثقيلة /  في معمل المعدات 2م6والوسائط المتعددة / 

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل زة أجه .3
 اللغات.

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

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

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

 بكة خراطيم مطاطية.حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود ش متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 معمل( 2) معامل الكيمياء الطبية(: 2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2احة المخصصة لكل طالب المس 2

 أجهزة ومعدات ومواد

لمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب جهففزة واتففوافر األ 3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ ف الصحي.كفاءة عمل شبكة الصر 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ دد الكافي.   حواض بالعتوافر األ 7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10 ال ينطبق

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11 العمالة

 سالمـةاألمن وال

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

ية األولي بالكليات النظرية / في المرحلة الجامع 2م1الجامعية األولى بالكليات العملية /  في المرحلة 2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4ركات الثقيلة / في معمل المعدات والمح 2م6والوسائط المتعددة / 

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4: جهاز حاسب لكل اسب اآلليأجهزة الح .3
 اللغات.

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

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

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

 اطيم مطاطية.حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خر متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 معمل( 2) معامل الكيمياء العضوية(: 2وذج )من

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2لمخصصة لكل طالب المساحة ا 2

 أجهزة ومعدات ومواد

مليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب والمففواد المع تففوافر األجهففزة 3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ حي.كفاءة عمل شبكة الصرف الص 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √    بالعدد الكافي.توافر األحواض  7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10 ال ينطبق

  √ . 6مة عدد العاملين بالمختبرات والمعاملمالء  11 العمالة

 ةاألمن والسالمـ

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

ولي بالكليات النظرية / في المرحلة الجامعية األ 2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4ل المعدات والمحركات الثقيلة / في معم 2م6والوسائط المتعددة / 

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4ب لكل آللي: جهاز حاسأجهزة الحاسب ا .3
 اللغات.

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 معمل( 2) معامل الكيمياء التحليلية(: 2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2لكل طالب المساحة المخصصة  2

 أجهزة ومعدات ومواد

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ عمل شبكة الصرف الصحي. كفاءة 5

  √ كفاءة اإلضاءة 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. 10 ال ينطبق

  √ . 6العاملين بالمختبرات والمعاملمالءمة عدد   11 العمالة

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1ولى بالكليات العملية / في المرحلة الجامعية األ 2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4/  المعدات والمحركات الثقيلة في معمل 2م6والوسائط المتعددة / 

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 اللغات.

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

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

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 معمل( 2)معامل العقاقير (: 2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2لمساحة المخصصة لكل طالب ا 2

 أجهزة ومعدات ومواد

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ لصرف الصحي.كفاءة عمل شبكة ا 5

  √ إلضاءة والتهوية. كفاءة ا 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. 10 ال ينطبق

  √ . 6لمختبرات والمعاملمالءمة عدد العاملين با  11 العمالة

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1ات العملية / حلة الجامعية األولى بالكليفي المر 2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 معمل الماكينات الكهربية.في  2م 4لمحركات الثقيلة / في معمل المعدات وا 2م6والوسائط المتعددة / 

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 اللغات.

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

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

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

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

  .المخارج: تفتح االبواب للخارجاألبواب و  .8
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 

 معمل( 2)معامل الفارماكولوجى (: 2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2ساحة المخصصة لكل طالب الم 2

 أجهزة ومعدات ومواد

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ رف الصحي.كفاءة عمل شبكة الص 5

  √ ضاءة والتهوية. كفاءة اإل 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. 10 ال ينطبق

  √ . 6ختبرات والمعاملمالءمة عدد العاملين بالم  11 العمالة

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1العملية /  ة الجامعية األولى بالكلياتفي المرحل 2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 مل الماكينات الكهربية.في مع 2م 4حركات الثقيلة / في معمل المعدات والم 2م6والوسائط المتعددة / 

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 اللغات.

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

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

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

 راطيم مطاطية.حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خ متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ .7

  .مخارج: تفتح االبواب للخارجاألبواب وال  .8
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 

 معمل( 2)معامل كيمياء العقاقير (: 2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2ة المخصصة لكل طالب المساح 2

 أجهزة ومعدات ومواد

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ الصحي.كفاءة عمل شبكة الصرف  5

  √ ة والتهوية. كفاءة اإلضاء 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. 10 ال ينطبق

  √ . 6رات والمعاملالءمة عدد العاملين بالمختبم  11 العمالة

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1عملية / لجامعية األولى بالكليات الفي المرحلة ا 2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 الماكينات الكهربية.في معمل  2م 4ات الثقيلة / في معمل المعدات والمحرك 2م6والوسائط المتعددة / 

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 اللغات.

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

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

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

 يم مطاطية.حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراط متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ .7

  .رج: تفتح االبواب للخارجاألبواب والمخا  .8
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 

 معمل( 2)معامل الكيمياء الحيوية (: 2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2لمخصصة لكل طالب المساحة ا 2

 زة ومعدات وموادأجه

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ حي.كفاءة عمل شبكة الصرف الص 5

  √ التهوية. كفاءة اإلضاءة و 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. 10 ال ينطبق

  √ . 6والمعامل مة عدد العاملين بالمختبراتمالء  11 العمالة

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1ية / معية األولى بالكليات العملفي المرحلة الجا 2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 اكينات الكهربية.في معمل الم 2م 4الثقيلة / في معمل المعدات والمحركات  2م6والوسائط المتعددة / 

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 اللغات.

 ورة. التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سب .4

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج األبواب والمخارج:  .8
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 

 معمل( 2)معامل الميكروبيولوجى (: 2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2ة لكل طالب المساحة المخصص 2

 عدات وموادأجهزة وم

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

  √ ية. كفاءة اإلضاءة والتهو 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. 10 ال ينطبق

  √ . 6عاملد العاملين بالمختبرات والممالءمة عد  11 العمالة

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1األولى بالكليات العملية / في المرحلة الجامعية  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 ت الكهربية.في معمل الماكينا 2م 4لة / في معمل المعدات والمحركات الثقي 2م6والوسائط المتعددة / 

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 اللغات.

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

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

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

 ة.حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطي متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ .7

  .االبواب للخارج األبواب والمخارج: تفتح  .8
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 

 معمل(  3(: معامل الدور الرابع بالمبنى اإلداري )2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2احة المخصصة لكل طالب المس 2

 أجهزة ومعدات ومواد

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ ف الصحي.كفاءة عمل شبكة الصر 5

  √ اءة والتهوية. كفاءة اإلض 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. 10 ال ينطبق

  √ . 6تبرات والمعاملمالءمة عدد العاملين بالمخ  11 العمالة

 األمن والسالمـة

 √   7وجود متطلبات األمن والسالمة 12
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1العملية / الجامعية األولى بالكليات  في المرحلة 2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 ل الماكينات الكهربية.في معم 2م 4ركات الثقيلة / في معمل المعدات والمح 2م6والوسائط المتعددة / 

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 اللغات.

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

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

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

 اطيم مطاطية.حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خر متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ .7

  .خارج: تفتح االبواب للخارجاألبواب والم  .8
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 )دراسات عليا( المعامل : وحدة القياسات الدقيقة(: 2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2طالب المساحة المخصصة لكل  2

 أجهزة ومعدات ومواد

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ شبكة الصرف الصحي. كفاءة عمل 5

  √ كفاءة اإلضاءة 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. 10 ال ينطبق

  √ . 6ملين بالمختبرات والمعاملمالءمة عدد العا  11 لعمالةا

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1بالكليات العملية /  في المرحلة الجامعية األولى 2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4عدات والمحركات الثقيلة / في معمل الم 2م6والوسائط المتعددة / 

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 اللغات.

 ماذج/ أرفف / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والن .4

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

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

 ود شبكة خراطيم مطاطية.حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وج متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ .7

  .بواب والمخارج: تفتح االبواب للخارجاأل  .8

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
 

  44 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 

 البيولوجيا الجزيئية )دراسات عليا(  معمل(: 2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1طالب الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية لل 1

  √ .2خصصة لكل طالب المساحة الم 2

 أجهزة ومعدات ومواد

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 ولية.المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الد 10 ال ينطبق

  √ . 6عدد العاملين بالمختبرات والمعامل مالءمة  11 العمالة

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1ية األولى بالكليات العملية / في المرحلة الجامع 2م 4ب: المساحة األرضية المخصصة للطال .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4ثقيلة / معمل المعدات والمحركات ال في 2م6والوسائط المتعددة / 

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 اللغات.

 ة. ويات والنماذج/ أرفف / سبورالتأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيميا .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

 اطية.وئية / وجود شبكة خراطيم مطحريق / معدات إنذار صوتية وض متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
 

  45 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 
 

 زراعة االنسجة )دراسات عليا(  معمل(: 2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1للطالب  الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية 1

  √ .2المخصصة لكل طالب المساحة  2

 أجهزة ومعدات ومواد

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ صحي.كفاءة عمل شبكة الصرف ال 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 الدولية.المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات  10 ال ينطبق

  √ . 6ءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعاملمال  11 العمالة

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

 √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1امعية األولى بالكليات العملية / في المرحلة الج 2م 4لطالب: المساحة األرضية المخصصة ل .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4الثقيلة /  في معمل المعدات والمحركات 2م6والوسائط المتعددة / 

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 اللغات.

 بورة. مياويات والنماذج/ أرفف / سالتأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكي .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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 

 

 



 

 
 
 

  
 

  46 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 

 )دراسات عليا(  الصيدالنيات معمل(: 2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1طالب الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية لل 1

  √ .2خصصة لكل طالب المساحة الم 2

 أجهزة ومعدات ومواد

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 ولية.المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الد 10 ال ينطبق

  √ . 6عدد العاملين بالمختبرات والمعامل مالءمة  11 العمالة

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

 √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1ية األولى بالكليات العملية / في المرحلة الجامع 2م 4ب: المساحة األرضية المخصصة للطال .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4ثقيلة / معمل المعدات والمحركات ال في 2م6والوسائط المتعددة / 

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 اللغات.

 ة. ويات والنماذج/ أرفف / سبورالتأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيميا .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

 اطية.وئية / وجود شبكة خراطيم مطحريق / معدات إنذار صوتية وض متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 

 

 



 

 
 
 

  
 

  47 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 

 الميكروبيولوجى )دراسات عليا(  معمل(: 2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1طالب الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية لل 1

  √ .2خصصة لكل طالب المساحة الم 2

 أجهزة ومعدات ومواد

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 ولية.المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الد 10 ال ينطبق

  √ . 6عدد العاملين بالمختبرات والمعامل مالءمة  11 العمالة

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

 √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1ية األولى بالكليات العملية / في المرحلة الجامع 2م 4ب: المساحة األرضية المخصصة للطال .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4ثقيلة / معمل المعدات والمحركات ال في 2م6والوسائط المتعددة / 

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 اللغات.

 ة. ويات والنماذج/ أرفف / سبورالتأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيميا .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

 اطية.وئية / وجود شبكة خراطيم مطحريق / معدات إنذار صوتية وض متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 
 

 جاري التجهيزمعمل(  2(: معامل بحثية بالدور الجديد )2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1عامل الدراسية للطالب الطاقة االستيعابية للم 1

  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
 √ 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 زات اإلنشائيةالتجهي

  √ شبكة الصرف الصحي.كفاءة عمل  5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 كة المعلومات الدولية.المعمل مزود بخدمة االتصال بشب 10 ال ينطبق

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11 عمالةال

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

 √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1ي المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية / ف 2م 4ضية المخصصة للطالب: المساحة األر .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4دات والمحركات الثقيلة / في معمل المع 2م6لمتعددة / والوسائط ا

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 اللغات.

 اذج/ أرفف / سبورة. اليب حفظ الكيمياويات والنمالتأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دو .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

 د شبكة خراطيم مطاطية.ت إنذار صوتية وضوئية / وجوحريق / معدا متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

  التصميم الدوائي(: معامل 2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1للطالب  الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية 1

  √ .2المخصصة لكل طالب المساحة  2

 أجهزة ومعدات ومواد

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ صحي.كفاءة عمل شبكة الصرف ال 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 الدولية.المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات  10 ال ينطبق

  √ . 6ءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعاملمال  11 العمالة

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية /  2م1امعية األولى بالكليات العملية / في المرحلة الج 2م 4لطالب: المساحة األرضية المخصصة ل .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4الثقيلة /  في معمل المعدات والمحركات 2م6والوسائط المتعددة / 

جهازا لمعمل  20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 اللغات.

 بورة. مياويات والنماذج/ أرفف / سالتأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكي .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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 

 

 

 



 

 
 
 

  
 

  50 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 المعامل الطالبية بكلية الطب

 كلية الطب البشرى( -معمل الباثولوجى(: المعامل )2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1مل الدراسية للطالب الطاقة االستيعابية للمعا 1

  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3عداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أ 4

 ت اإلنشائيةالتجهيزا

  √ كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 المعلومات الدولية. ل مزود بخدمة االتصال بشبكةالمعم 10 ال ينطبق

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11 العمالة

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50عنالطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد  .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4ة المخصصة للطالب: المساحة األرضي .2
في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6تعددة / لوجيا التعليم والوسائط المتكنو

 20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات.

 يب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة. طالب / منضدة المحاضر/ دوالالتأثيث: بنشات/ كراسي لل .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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
 

  51 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 
 
 

 كلية الطب البشرى( -معمل الطفيليات(: المعامل )2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

ة المساحة والطاق

 االستيعابية

  √ .1ستيعابية للمعامل الدراسية للطالب الطاقة اال 1

  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3اسب اآللي مع أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الح 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 االتصال بشبكة المعلومات الدولية. المعمل مزود بخدمة 10 طبقال ين

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11 العمالة

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50عامل: ال تزيد عنالطاقة االستيعابية للم .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
في معمل  2م 1علم النفس/ في معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6م والوسائط المتعددة / تكنولوجيا التعلي

 20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات.

 المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  نشات/ كراسي للطالب / منضدةالتأثيث: ب .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. ة / وقاية من الحريق: مطافئمتطلبات مقاوم .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
 

  52 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 
 
 

 كلية الطب البشرى( -معمل االنسجة(: المعامل )2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

مساحة والطاقة ال

 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد

تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات كففل التجففارب  3

 المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3عداد الطالبدد أجهزة الحاسب اآللي مع أتناسب ع 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  

تكنولوجيا التعليم 

 والوسائط المتعددة

  5هزة كفاية وحداثة األج 9

 ل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.المعم 10 ال ينطبق

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11 العمالة

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50عنستيعابية للمعامل: ال تزيد الطاقة اال .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
في معمل  2م 1م النفس/ علفي معمل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  2م6لوجيا التعليم والوسائط المتعددة / تكنو

 20طالبا فى باقي المؤسسات ,  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ,  4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 .جهازا لمعمل اللغات

 طالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراسي لل .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. لحريق: مطافئتطلبات مقاومة / وقاية من ام .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 المعامل الطالبية بكلية العلوم

 م(كلية العلو -معمل الفيزياء الحيوية بالطابق االرضى بمبنى الرياضيات(: المعامل )2نموذج )

 اتالمؤشر م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 

 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد

كففل التجففارب  تففوافر األجهففزة والمففواد المعمليففة الخاصففة الالزمففة إلثبففات 3

 ي المناهج والمقررات الدراسية.المشار إليها ف
√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  

لتعليم تكنولوجيا ا

 والوسائط المتعددة

  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية. 10 ال ينطبق

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11 العمالة

 األمن والسالمـة

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12

  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة الجامعية األولي بالكليات  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2
في معمل  2م 1علم النفس/ ل الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أوفي معم 2م2دراسات العليا / في مرحلة ال 2م5النظرية / 

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

 20لبا فى باقي المؤسسات , طا 25جهاز لكل ب وفروعه( , طالب )تخصص الحاسو 4أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات.

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

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

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 (: المكتبـــــة3نموذج )

 مؤشراتال م مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوف   مستوفى 

المساحة والطاقة 

 االستعابية

   √ .1سعة المكتبة لعدد الطالب  1

   √  2المساحة المخصصة للمستفيد  2

 

 التجهيزات

 

   √ توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين. 3

   √ وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4

   √  3عدد أجهزة الحاسب الشخصى.  5

   √ .4عدد شاشات الفهرسة 6
   √ .5عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل  7

 
 

 األمن والسالمـة

   √ .6 متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 8
   √ .7مالءمة األبواب والمخارج  9

   √ عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ . 10

   √ .رئ بالممرات والمخارج توافر شبكة إنارة للطوا 11

   √ الستائر معاملة بمواد ضـد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية

)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

   √ .8عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع  13

   √ .9عدد المراجع لكل تخصص  14

   √ .9 عدد الدوريات العلمية المتخصصة 15

 
 خدمات اضافية 

   √ خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16

   √ ترتيب المراجع والدوريات, وفقاً للفهرسة الفعالة.  17

   √ االتصال بشبكة اإلنترنت. 18

   √ الفهرسة اإللكترونية.  19

 

 

 العمالة 

   √ مدير مكتبة. 20

   √ .10مساعدون  فنيون  21

   √ .10إداريون  22

   √ .10ية عمال خدمات فن 23

   √ 11عمال نظافة  24

 

 الثقة واالعتمادية *

   √ وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد . 25

   √ اإلعالم بوقت تأدية الخدمة . 26

   √ تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة . 27

   √ من خدمات المكتبة. تقديم خدمات فورية للمستفيدين 28 االستجابة*

   √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين. 29



 

 
 
 

  
 

  55 
 

 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوف   مستوفى

خدمات ذوي 

 االحتياجات الخاصة

 ذوو اإلعاقة البصرية

ة 
اق
ع
 ا
ي

ذو
ل 

قب
 ت
ال
ة 

لي
لك

ا

ية
مع

س
 /

ية
صر

ب
 

   ريقة "جون". مكتوبة بطريقة "برايل" أو طتوافر الكتب ال 30

 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروف كبيرة  31

 و بحبر غامق.

  

 ذوو اإلعاقة السمعية:

توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر وأفالم  32

 غة اإلشارة.الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بل

 
 

  قة الحركية:ذوو اإلعا

   √ توافر األثاث الالزم. 33

   √ توافر تجهيزات خاصة. 34

   √ توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بين أدوار المكتبة. 35

فاعلية المكتبة في 

العملية التعليمية 

 والبحثية

   √ وجود سجالت للزائرين. 36

   √ مية والبحثية. المكتبة في العملية: التعلياستخدام  37

   √ وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستقيدين منه*. 38

 % من إجمالي المستفيدين )الطالب / الهيئة المعاونة / طالب الدراسات العليا /أعضاء هيئة التدريس(.  8سعة المكتبة : ال تقل عن  .1
 .2م1.5عن  المساحة المخصصة / مستفيد: ال تقل .2
 طالباً. 20ال تقل عن جهاز لكل  لي:أجهزة الحاسب اآل .3
 طالباً. 50ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفهرسة : .4
 آلة تصوير مستخدمة بالفعل. 2ال تقل عن ماكينات التصوير :  .5
 اطية لجميع الطوابق / مخارجحريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مط متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ .6

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

باحثين من يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من )طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات العليا / أعضاء هيئة التدريس / ال 
    حدد النسبة من واقع السجالت.  جهات خارجية(, وت

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

 ال يقل عن  خمس دوريات مختلفة في كل تخصص.وعدد  مرجعاً لكل تخصص/  50ال يقل عدد المراجع عن  عدد المراجع والدوريات: .9

 ير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياه.فني تصوير / عامل غ 2اعة / طالب / مشرف لكل ق 300العمالة : مساعد فني لكل  .10
بة يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من )طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات العليا/ أعضاء هيئة التدريس( وتحدد النس .11

 من واقع السجالت .
 ع رأي المستفيدين.*يتم قياسها من خالل المقابالت ونتائج استطال  
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 (البشري ( المكتبة: )مكتبة كلية الطب3نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء 

 غير مستوٍف   مستوفى 
المساحة والطاقة 

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

 
 التجهيزات

 

   √ ين.مناضد ومقاعد بعدد المستفيدتوافر  3
   √ وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4
   √  3ى. شخصالحاسب الأجهزة عدد  5
   √ .4عدد شاشات الفهرسة 6
   √ .5عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل  7

 
 

 األمن والسالمـة

   √ .6 متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 8
   √ .7رج مالءمة األبواب والمخا 9
   √ .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10
   √ .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11
   √ الستائر معاملة بمواد ضـد االشتعال. 12

 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

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

 
 خدمات اضافية 

   √ خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16
   √ ترتيب المراجع والدوريات, وفقًا للفهرسة الفعالة.  17
   √ االتصال بشبكة اإلنترنت. 18
   √ اإللكترونية. الفهرسة  19

 
 
 لة العما

   √ مدير مكتبة. 20
   √ .10مساعدون  فنيون  21
   √ .10إداريون  22
   √ .10عمال خدمات فنية  23
   √ 11عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية *

   √ وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد . 25
   √ اإلعالم بوقت تأدية الخدمة . 26
   √ يحة من أول مرة .تأدية الخدمة بطريقة صح 27

   √ تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة. 28 االستجابة*
   √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين. 29
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

عية
سم

ة/ 
صري

ة ب
عاق

ي ا
 ذو

قبل
ال ت

ية 
الكل

حر /
 كية

 غير مستوفٍ  مستوفى
خدمات ذوي 

 االحتياجات الخاصة
 ذوو اإلعاقة البصرية

   توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  30
 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروف كبيرة  31

 و بحبر غامق.
  

 ذوو اإلعاقة السمعية:
ور والمناظر وأفالم , والتي تعتني باستخدام الصتوافر الوسائل المرئية 32

 الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة اإلشارة.
  

 ذوو اإلعاقة الحركية:
   توافر األثاث الالزم. 33

   توافر تجهيزات خاصة. 34
   ة.توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بين أدوار المكتب 35

فاعلية المكتبة في 
لعملية التعليمية ا

 والبحثية

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

 اسات العليا /أعضاء هيئة التدريس(. لهيئة المعاونة / طالب الدر% من إجمالي المستفيدين )الطالب / ا 8سعة المكتبة : ال تقل عن  .1
 .2م1.5عن المساحة المخصصة / مستفيد: ال تقل  .2
 طالباً. 20ال تقل عن جهاز لكل  أجهزة الحاسب اآللي: .3
 طالباً. 50ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفهرسة : .4
 آلة تصوير مستخدمة بالفعل. 2ال تقل عن ماكينات التصوير :  .5
حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق / مخارج  الحريق: مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من  .6

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

ب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات العليا / أعضاء هيئة التدريس / الباحثين من ترددين علي المكتبة من )طاليتم من خالل تحديد نسبة الم 
    جهات خارجية(, وتحدد النسبة من واقع السجالت.  

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

 ات مختلفة في كل تخصص.ال يقل عن  خمس دوريوعدد   مرجعاً لكل تخصص/ 50ال يقل عدد المراجع عن  عدد المراجع والدوريات: .9

 فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياه. 2طالب / مشرف لكل قاعة /  300العمالة : مساعد فني لكل  .10
نسبة ضاء هيئة التدريس( وتحدد اليتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من )طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات العليا/ أع .11

 من واقع السجالت .
 *يتم قياسها من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين.  
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 ( المكتبة: )مكتبة كلية العلوم(3نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء 

 غير مستوٍف   مستوفى 
المساحة والطاقة 

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

 
 التجهيزات

 

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

 
 

 األمن والسالمـة

   √ .6 متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 8
   √ .7مالءمة األبواب والمخارج  9
   √ .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10
   √ .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11
   √ ضـد االشتعال. الستائر معاملة بمواد 12

 ة المكتبيةاالوعي
)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 واإللكتروني. 16
   √ ة الفعالة. جع والدوريات, وفقًا للفهرسترتيب المرا 17
   √ االتصال بشبكة اإلنترنت. 18
   √ الفهرسة اإللكترونية.  19

 
 

 العمالة 

   √ مدير مكتبة. 20
   √ .10مساعدون  فنيون  21
   √ .10إداريون  22
   √ .10عمال خدمات فنية  23
   √ 11عمال نظافة  24

 
 ة *الثقة واالعتمادي

   √ ا في الوقت المحدد .وفاء المكتبة بوعوده 25
   √ اإلعالم 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
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 ؤشراتالم م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

عية
سم

ة/ 
صري

ة ب
عاق

ي ا
 ذو

قبل
ال ت

ية 
الكل

/
كية

حر
 

 غير مستوفٍ  مستوفى
خدمات ذوي 

 االحتياجات الخاصة
 ذوو اإلعاقة البصرية

   توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  30
 ة مكتوبة بحروف كبيرة توافر مطبوعات بصفحات كبير  31

 بر غامق.و بح
  

 ذوو اإلعاقة السمعية:
توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر وأفالم  32

 الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة اإلشارة.
  

 ذوو اإلعاقة الحركية:
   توافر األثاث الالزم. 33

   توافر تجهيزات خاصة. 34
   توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بين أدوار المكتبة. 35

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

 والبحثية

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

 % من إجمالي المستفيدين )الطالب / الهيئة المعاونة / طالب الدراسات العليا /أعضاء هيئة التدريس(.  8سعة المكتبة : ال تقل عن  .1
 .2م1.5عن المساحة المخصصة / مستفيد: ال تقل  .2
 طالباً. 20ال تقل عن جهاز لكل  أجهزة الحاسب اآللي: .3
 لباً.طا 50ال تقل عن شاشة لكل  :شاشات الفهرسة  .4
 آلة تصوير مستخدمة بالفعل. 2ال تقل عن ماكينات التصوير :  .5
حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق / مخارج  متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ .6

 الطوارئ بجميع األدوار.
 مكونة من جزأين متحركين.األبواب  /جيجب أن تفتح  األبواب للخارمالءمة األبواب والمخارج:  .7

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

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

 ال يقل عن  خمس دوريات مختلفة في كل تخصص.وعدد  مرجعاً لكل تخصص/  50ال يقل عدد المراجع عن  د المراجع والدوريات:عد .9

 فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياه. 2طالب / مشرف لكل قاعة /  300العمالة : مساعد فني لكل  .10
ي المكتبة من )طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات العليا/ أعضاء هيئة التدريس( وتحدد النسبة ل تحديد نسبة المترددين عليتم من خال .11

 من واقع السجالت .
 *يتم قياسها من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين.  
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 (: العيادة الطبية4نموذج )

 اتالمؤشر م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوف   وف  مست

  √  1مساحة مالئمة 1 المساحة الكلية 

 

 

 مكونات العيادة  

  √ غرفة كشف.  2

  √ غرفة طوارئ. 3

  √ غرفة انتظار. 4

  √ حمام به تجهيزات لذوي االحتياجات الخاصة.  5
 

 

 التجهيزات

  √ سرير للكشف. 6

  √ سعافات األولية. صيدلية بها متطلبات اإل 7

  √  2جود تجهيزات إنشائية لذوي االحتياجات الخاصة.و 8

  √ 3سيارة إسعاف. 9

 
 األمن والسالمـة

  √ .4 متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 10
  √ .5مالءمة األبواب والمخارج  11
  √ عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ. 12

  √ 6األطباء 13 العاملون
  √ 7الممرضون  14

  2م 60المساحة : ال تقل عن  .1
 سم. 100 -85متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة: وجود منحدرات للصعود والهبوط / وجود  سور ارتفاعه من  .2
 . تتوافر في الوحدات الصحية علي مستوى الجامعة / األكاديمية / المعاهد الخاصة .3
 إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من العيادة.حريق: طفايات حريق / معدات متطلبات مقاومة / وقاية من ال .4
 األبواب والمخارج: تتكون من جزأين متحركين يفتحان للخارج. .5
 طالب. 3000األطباء: طبيب أو طبيبة لكل  .6
 الممرضات: ممرض أو ممرضة لكل عيادة طبية.   .7
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 (: دورات المياه  5نموذج )

 المؤشرات م ت التقييممجاال
 يات التقديرمستو

 غير مستوف   مستوف  

 

 اإلتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 

 والتجهيزات

  √ . 2مالئمة للتهوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4

  √ سهولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3يدي توافر أحواض لغسيل األ 6

  √ توافر مرايا.  7
  √ األرضيات من بالط غير أملس.  8

  √ وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9
  √ توافر مصدر مياه نقية. 10

  √ سالمة شبكة الصرف الصحي.   11

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 

الخاصة بذوي  التجهيزات

 خاصة االحتياجات ال

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13
  √ 6مالءمة األبواب.  14
  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.  15

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

  √ . 7ة من الحريقمجهز بمتطلبات مكافحة/ وقايتوافر مصدر قريب  18

 طالباً أو طالبة.  40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 من مساحة األرضيات. %15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3
 لكل مستخدم.  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4
مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها  صة بذوي االحتياجات الخاصة:دورات المياه الخا .5

 سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض. 100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76عن 
 سم. 90لباب عن األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض ا .6

 معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. /مطافئ حريق  .7
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 (: دورات المياه  )كلية الطب البشرى(5نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 مستويات التقدير

غير  مستوف  

 مستوف  

 

 اإلتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ لطلبة وأخري للطالبات.وجود دورات مياه خاصة با 2

المواصفات اإلنشائية 

 والتجهيزات

  √ . 2مالئمة للتهوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4

  √ سهولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

  √ توافر مرايا.  7
  √ األرضيات من بالط غير أملس.  8

  √ بشكل صحي.وسائل للتخلص من النفايات  وجود 9
  √ توافر مصدر مياه نقية. 10

  √ سالمة شبكة الصرف الصحي.   11

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 

التجهيزات الخاصة بذوي 

 االحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13
  √ 6مالءمة األبواب.  14
دة المعاق علي حة داخل وخارج الحمام لمساعوجود مسا 15

 الحركة. 

√ 
 

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

تفففوافر مصفففدر قريفففب مجهفففز بمتطلبفففات مكافحفففة/ وقايفففة مفففن  18
 . 7الحريق

√ 
 

 طالباً أو طالبة.  40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 من مساحة األرضيات. %15 -10ثل التهوية: مساحة الشبابيك تم .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 الحائط, وال يقل ارتفاعها  .5

 سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض. 100 -85)سم / يوجد سور  137إلي  76 عن
 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6

 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 الزقازيق  جامعة:الكلية: الصيدلة                                    ال
 

 

 ه  )كلية العلوم((: دورات الميا5نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 مستويات التقدير

غير  مستوف  

 مستوف  

 

 اإلتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 

 والتجهيزات

  √ . 2مالئمة للتهوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4

  √ هولة فتح الشبابيك.س 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

  √ توافر مرايا.  7
  √ األرضيات من بالط غير أملس.  8

  √ وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9
  √ توافر مصدر مياه نقية. 10

  √ سالمة شبكة الصرف الصحي.   11

  √ 4ستخدم مساحة مالءمة لكل م 12 احة المس

التجهيزات الخاصة بذوي 

 االحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13
  √ 6مالءمة األبواب.  14
وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي  15

 الحركة. 

√ 
 

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

تفففوافر مصفففدر قريفففب مجهفففز بمتطلبفففات مكافحفففة/ وقايفففة مفففن  18
 . 7الحريق

√ 
 

 طالباً أو طالبة.  40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 من مساحة األرضيات. %15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3
 م. لكل مستخد 2م 2.2ال تقل عن المساحة األرضية :  .4
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها  .5

 سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض. 100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76عن 
 سم. 90للخارج / ال يقل عرض الباب عن ياه الخاصة بالمعاقين تفتح األبواب: أبواب دورات الم .6

 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7

 


