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والمرافق والموارد  تقييم مدى إستيفاء معايير مالءمة مساحات وتجهيزات المبانينموذج 

  )Normsالبشرية (
  
  

  الصيدلةالكلية:   أسيوط                       الجامعة : 
  ٢٩/٩/٢٠١٠تاريخ التقييم : 

  
  : *ORMSN بـ الخاصة المعايير من التحقق خالصة

  غير مستوف    المالحظات يستوفى بعد عمل    مستوف تماماً   

دليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالى الصادر عن الهيئة القومية لضمان ) ب١ملحق (تم التقييم طبقًا ل *
  .٢٠٠٩اإلصدار الثاني أغسطس  -جودة التعليم واالعتماد 

  المالحظات المطلوب استيفائها
  لالستيفاء التوقيت المخطط  قاط عدم االستيفاءن  المكان  م
  ١٥/١١/٢٠١٠  -   ٢/١٠  اإلنترنت بشبكة متصلة غير  ج ، ب ، أ المحاضرات قاعات  - ١
  ٢/١٢/٢٠١٠ -   ٢/١٠/٢٠١٠  اإلنترنت بشبكة اإلتصال بخدمة مزود غير معمل ٢٥  الطالب معمل  - ٢
  ٢/١٢/٢٠١٠ -   ٢/١٠/٢٠١٠  موجودة غير  الطبية العيادة  - ٣

  
  عميد الكلية                 المدير التنفيذي              

    أ.د/ جمال أحمد صالحاالسم :                   مصطفى أحمد حسين د/االسم :        
  التوقيع : ..............................         التوقيع : ..............................        

 
  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  أ.د./ أحمد عبده عبد الحافظ جعيصـــم : اإلس
 ..................... التوقيع : .....................

  
  
 
المؤسسات، وفى هذه بعض  لىعيالحظ انه قد ال تنطبق بعض مجاالت التقييم الواردة فى هذه النماذج  -

 .عند التقويم الحالة يقوم المراجع باستبعاد هذه المجاالت



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٢                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

فى ضوء التقرير بصورة مختصرة والمرافق  حات وتجھيزات المبانيمالئمة مسا . ١

  المقدم من الكلية :

  الدرس): قاعات - (المدرجات المحاضرات قاعات
  اتمدرج ثالثة عدد قاعات المحاضرات (المدرجات): 

  

 قاعة: .... قاعة: .... قاعة: .... قاعة: .... جقاعة:  بقاعة:   أقاعة:   قاعات المحاضرات

/غير ىمستوف  التقييم مجاالت
  مستوف

/غير فىمستو 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

          مستوفى  مستوفى  مستوفى  المساحة األرضية والسعة
          مستوفى  مستوفى  مستوفى  النوافذ واألبواب

          مستوفى  مستوفى  مستوفى  التجهيزات  
تجهيزات  ذوي 

                االحتياجات الخاصة

          مستوفى  مستوفى  مستوفى  األمن والسالمـة
          مستوفى  مستوفى  مستوفى  العمالة

  
  ) √مستوفى =  (    قاعات خاصة ببرنامج الصيدلة األكلينيكية ٥+  قاعة٩ عدد قاعات المحاضرات (قاعات الدرس) : 

قاعات 
  المحاضرات

١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣  ٢  ١  

مجاالت 
  التقييم

مستوفى/غير 
  مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
  مستوف

مستوفي/غير 
  مستوف

مستوفي/غير 
  مستوف

مستوفي/غير 
  مستوف

مستوفي/غير 
  مستوف

مستوفي/غير 
  مستوف

توفي/غير مس
  مستوف

المساحة 
األرضية 
  والسعة

√  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

النوافذ 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  واألبواب

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  التجهيزات  
تجهيزات  

ذوي 
االحتياجات 

  الخاصة

√  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

األمن 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  والسالمـة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  العمالة
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  : البحثية) المعامل -  (الطالبية المعامل
  )ب(و  )أ(بمبنى  معمل طالبى ٣١عدد المعامل الطالبية: 

  )ب(معامل     مبنى  ٨قسم الصيدالنيات/   -أوال:

  ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣  ٢  ١  المعمل
مستوفى/غير   مستوفى/غير مستوف  مجاالت التقييم

 مستوف

وفي/غير مست
 مستوف

مستوفي/غير  مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف
  مستوف

المساحة والطاقة 
 √ √ √ √ √ √ √  √  االستيعابية

أجهزة ومعدات 
 √ √ √ √ √ √ √  √  ومواد  

التجهيزات 
 √ √ √ √ √ √ √  √  اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

  وسائط المتعددةوال
√  √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √  √  العمالة

 √ √ √ √ √ √ √  √  األمن والسالمـة

  
  )ب(معامل     مبنى  ٤قسم الكيمياء التحليلية/   -ثانيا:

  ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣  ٢  ١  المعمل
مستوفى/غير   مستوفى/غير مستوف  مجاالت التقييم

 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير  مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف وفي/غير مستوفمست مستوفي/غير مستوف
  مستوف

المساحة والطاقة 
     √ √ √  √  االستيعابية

أجهزة ومعدات 
     √ √ √  √  ومواد  

التجهيزات 
     √ √ √  √  اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√  √ √ √     

     √ √ √  √  العمالة

     √ √ √  √  األمن والسالمـة
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  )ب(معامل     مبنى  ٣قسم الصيدلة الصناعية/   - ثالثا:
  ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣  ٢  ١  المعمل

مستوفى/غير   مستوفى/غير مستوف  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير  مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف
  ستوفم

المساحة والطاقة 
      √ √  √  االستيعابية

      √ √  √أجهزة ومعدات ومواد  

      √ √  √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√  √ √      

      √ √  √  العمالة

      √ √  √  األمن والسالمـة
  

  )أ(مبنى   معامل    ٨قسم العقاقير/   - رابعا:
  ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣  ٢  ١  المعمل

مستوفى/غير   مستوفى/غير مستوف  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير  مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف
  مستوف

المساحة والطاقة 
 √  √ √ √  √ √ √  √  االستيعابية

 √  √ √ √  √ √ √  √أجهزة ومعدات ومواد  

 √  √ √ √  √ √ √  √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√  √ √ √  √ √ √  √ 

 √  √ √ √  √ √ √  √  العمالة

 √  √ √ √  √ √ √  √  األمن والسالمـة
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  )أ(معامل     مبنى  ٤قسم الكيمياء العضوية/   - خامسا:

  ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣  ٢  ١  المعمل
مستوفى/غير   مستوفى/غير مستوف  مجاالت التقييم

 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير  مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف
  مستوف

المساحة والطاقة 
     √ √ √  √  االستيعابية

أجهزة ومعدات 
     √ √ √  √  ومواد  

التجهيزات 
     √ √ √  √  اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√  √ √ √     

     √ √ √  √  العمالة

     √ √ √  √  األمن والسالمـة

  
  )أ(معامل     مبنى  ٤قسم الكيمياء الطبية/   - سادسا 

  ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣  ٢  ١  المعمل
مستوفى/غير   مستوفى/غير مستوف  مجاالت التقييم

 مستوف

 مستوفي/غير
 مستوف

مستوفي/غير  مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف
  مستوف

المساحة والطاقة 
     √ √ √  √  االستيعابية

أجهزة ومعدات 
     √ √ √  √  ومواد  

التجهيزات 
     √ √ √  √  اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√  √ √ √     

     √ √ √  √  العمالة

     √ √ √  √  األمن والسالمـة
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  معمل بحثى  ٢٩عدد المعامل البحثية: 
  √مستوفى =     ١/  معامل أبحاث  قسم العقاقير ١    )أ  (مبنى   -أوال:

  ١  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  واد  أجهزة ومعدات وم

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة

  
  √مستوفى =     ٢/  معامل أبحاث  قسم العقاقير ١    )أ  (مبنى   -أوال:

  ٢  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  يعابيةاالست

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة
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  √مستوفى =     ٣معامل أبحاث  قسم العقاقير      ) أ (مبنى   -أوال:

  ٢  المعمل
 

 مستوفي غير  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة

  
  √مستوفى =     ٤معامل أبحاث  قسم العقاقير      ) أ (مبنى   -أوال:

  ٢  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  االت التقييممج

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة
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٨                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  
  √مستوفى =     ٥معامل أبحاث  قسم العقاقير      ) أ (مبنى   -أوال:

  ٢  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة

  
  

  √مستوفى =     ٦أبحاث  قسم العقاقيرمعامل      ) أ (مبنى   -أوال:

  ٢  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة
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  √مستوفى =     ١/  معامل أبحاث  قسم العقاقير ١    ) ب (مبنى   -أوال:

  ٣    المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  ألمن والسالمـةا

  √مستوفى =     ٢/  معامل أبحاث  قسم العقاقير ١    ) ب (مبنى   -أوال:

  ٤  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

  لمتعددةوالوسائط ا
√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة
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١٠                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
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  √مستوفى =    ٣/  معامل أبحاث  قسم العقاقير ١    ) ب (مبنى   -أوال:
 

  ٥  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
نولوجيا التعليم تك

  والوسائط المتعددة
√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة

  √مستوفى =     ٤/  معامل أبحاث  قسم العقاقير ١    ) ب(مبنى   -أوال:
  

  ٦  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  ئيةالتجهيزات اإلنشا

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

١١                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  
  √مستوفى =     ١/  معامل أبحاث  قسم كيمياء طبية ١    )أ  (مبنى   -أوال:

  ١  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  ت ومواد  أجهزة ومعدا

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة

  
  √مستوفى =     ٢/  معامل أبحاث  قسم كيمياء طبية ١    )أ  (مبنى   -أوال:

  ٢  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

ة المساحة والطاق
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

١٢                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  √مستوفى =     ٣/  معامل أبحاث  قسم كيمياء طبية ١    )أ  (مبنى   -أوال:

  ٣  المعمل
 

 غير مستوفي  فسمستو   مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة

  
  √مستوفى =     ١/  معامل أبحاث  قسم كيمياء عضوية ١    )أ  (مبنى   -أوال:

  ١  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة

  
  
  
  
  
  
  
  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

١٣                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  
  
  

  √مستوفى =     ٢أبحاث  قسم كيمياء عضوية /  معامل ١    )أ  (مبنى   -أوال:

  ٢  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة

  
  √مستوفى =     ٣/  معامل أبحاث  قسم كيمياء عضوية ١    )أ  (مبنى   -ال:أو

  ٣  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  لةالعما

   √  األمن والسالمـة



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

١٤                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  
  √مستوفى =     ١ التحليلية /  معامل أبحاث  قسم كيمياء ١    ) ب (مبنى   -:ثانيا 

  ١  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
يا التعليم تكنولوج

  والوسائط المتعددة
√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة

  √مستوفى =     ٢/  معامل أبحاث  قسم كيمياء التحليلية  ١    )ب  (مبنى   -ثانيا :

  ٢  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  اإلنشائيةالتجهيزات 

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

١٥                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  √مستوفى =     ٣/  معامل أبحاث  قسم كيمياء التحليلية  ١    )ب  (مبنى   -ثانيا :

  ٣  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة

  √مستوفى =     ٤/  معامل أبحاث  قسم كيمياء التحليلية  ١    )ب  (مبنى   -ثانيا :

  ٤  المعمل
 

 توفيغير مس  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

١٦                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

 
  √مستوفى =     ١/  معامل أبحاث  قسم الصيدالنيات  ١    )ب  (مبنى   -ثانيا :

  ١  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة

  
  √مستوفى =     ٢يدالنيات  /  معامل أبحاث  قسم الص١    )ب  (مبنى   -ثانيا :

  ٢  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

١٧                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  √مستوفى =     ٣/  معامل أبحاث  قسم الصيدالنيات  ١    )ب  (مبنى   -ثانيا :

  ٣  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  والسالمـة األمن

  
  √مستوفى =     ٤/  معامل أبحاث  قسم الصيدالنيات  ١    )ب  (مبنى   -ثانيا :

  ٤  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

  ط المتعددةوالوسائ
√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة

  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

١٨                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  √مستوفى =     ٥/  معامل أبحاث  قسم الصيدالنيات  ١    )ب  (مبنى   -ثانيا :

  ٥  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

معامل   تجهيزات
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة

  
  √مستوفى =     ٦/  معامل أبحاث  قسم الصيدالنيات  ١    )ب  (مبنى   -ثانيا :

  ٦  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

١٩                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  √مستوفى =     ١/  معامل أبحاث  قسم االصيدلة الصناعية  ١    )ب  (مبنى   -ثانيا :

  ١  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  ستيعابيةاال

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة

  
  √مستوفى =     ٢/  معامل أبحاث  قسم الصيدله الصناعية   ١    )ب  (مبنى   -ثانيا :

  ٢  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٢٠                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  √مستوفى =     ٣/  معامل أبحاث  قسم االصيدلة الصناعية ١    )ب  (مبنى   -ثانيا :

  ٣  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  األمن والسالمـة

  
  √مستوفى =     ٤امل أبحاث  قسم الصيدله الصناعية   /  مع١    )ب  (مبنى   -ثانيا :

  ٤  المعمل
 

 غير مستوفي  مستوفس  مجاالت التقييم

المساحة والطاقة 
   √  االستيعابية

   √  أجهزة ومعدات ومواد  

   √  التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

√   

   √  العمالة

   √  ـةاألمن والسالم



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٢١                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  
  

  

فى ضوء التقرير بصورة تفصيلية والمرافق  مالئمة مساحات وتجھيزات المباني . ٢

  المقدم من الكلية :

) بدليل المراجعين ١ملحق (مأخوذة من (التسھيالت المادية بالمؤسسة*) السترشادية للتقييم الكمي االنماذج ال تستوفى

اإلصدار الثاني أغسطس  -ھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد المعتمدين لمؤسسات التعليم العالى الصادر عن ال

  مياه.ال اتدورعلى حده  والمكتبة والعيادة ولكل قاعة / معمل  ٢٠٠٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يالحظ أنه قد ال تنطبق بعض مجاالت التقييم الواردة فى هذه النماذج على بعض المؤسسات؛  *
 راجع باستبعاد هذه المجاالت عند التقويم.وفى هذه الحالة يقوم الم



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٢٢                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  مجمع المدرجات المكان أ *محاضراتقاعة  -١
  المؤشرات  م  مجاالت التقييم

  درجات االستيفاء
  غير مستوفي  مستوفي

    √  .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١  المساحة األرضية والسعة
   √   ٢ت التدريس بالمؤسسة كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعا  ٢

  
  النوافذ واالبواب

    √  توافر نوافذ كافية.   ٣
    √  سهولة استخدام النوافذ.  ٤
    √  ٣يوجد عدد مخرجان (باب) علي االقل    ٥
    √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  ٦

  
  
  

  التجهيزات

    √  .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧
    √   .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    √ .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
    √  توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
    √  توافر منضدة وكرسي للمحاضر.   ١١
    √  القاعة مزودة بسبورة.  ١٢
    √  القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.   ١٣
  √    .القاعة متصلة بشبكة االنترنت  ١٤
    √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.  ١٥
    √  مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

    √  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.  ١٧
الصــفوف وعلــي األمــاكن تخصــص أمــاكن جلــوس المعــاق علــي أطــراف الممــرات و   ١٨

  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√    

    √   ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩  األمن والسالمـة
    √  نظافة القاعة.  ٢٠

 العمالة

  
    √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.   ٢١
    √  وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٢

   / طالب. ٢م ١،٥ - ١,٢ . المساحة األرضية:١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ - ٣٥. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٢
  تفتحان للخارج. - متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من ٣
  م). ه٢٤ – ٢٠(. درجة الحرارة المناسبة: ٤
    من المساحة األرضية). %١٥ - ١٠. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ٥
. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / ٦

  جهاز إنذار ضد الحريق).
  يستوفى النموذج لكل قاعة محاضرات على حده *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٢٣                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  * ب  المكان مجمع المدرجاتمحاضراتقاعة  -١
  المؤشرات  م  ييممجاالت التق

  درجات االستيفاء
  غير مستوفي  مستوفي

    √  .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١  المساحة األرضية والسعة
   √   ٢كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة   ٢

  
  النوافذ واالبواب

    √  توافر نوافذ كافية.   ٣
    √  فذ.سهولة استخدام النوا  ٤
    √  ٣يوجد عدد مخرجان (باب) علي االقل    ٥
    √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  ٦

  
  
  

  التجهيزات

    √  .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧
    √   .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    √ .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
    √  توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
    √  فر منضدة وكرسي للمحاضر. توا  ١١
    √  القاعة مزودة بسبورة.  ١٢
    √  القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.   ١٣
  √    القاعة متصلة بشبكة االنترنت.  ١٤
    √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.  ١٥
    √  مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

    √  توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.  ١٧
تخصــص أمــاكن جلــوس المعــاق علــي أطــراف الممــرات والصــفوف وعلــي األمــاكن   ١٨

  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√    

    √   ٦ت ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجهيزا  ١٩  األمن والسالمـة
    √  نظافة القاعة.  ٢٠

 العمالة

  
    √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.   ٢١
    √  وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٢

   / طالب. ٢م ١،٥ - ١,٢. المساحة األرضية: ١
  كلية.% من مجموع طالب ال ٤٠ - ٣٥. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٢
  تفتحان للخارج. - متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من ٣
  م). ه٢٤ – ٢٠(. درجة الحرارة المناسبة: ٤
    % من المساحة األرضية).١٥ - ١٠. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ٥
ال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رم٦

  جهاز إنذار ضد الحريق).
  يستوفى النموذج لكل قاعة محاضرات على حده *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٢٤                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  * ج  المكان مجمع المدرجاتمحاضراتقاعة  -١
  المؤشرات  م  مجاالت التقييم

  درجات االستيفاء
  غير مستوفي  مستوفي

    √  .١األرضية ألعداد الطالبكفاية المساحة   ١  المساحة األرضية والسعة
   √   ٢كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة   ٢

  
  النوافذ واالبواب

    √  توافر نوافذ كافية.   ٣
    √  سهولة استخدام النوافذ.  ٤
    √  ٣يوجد عدد مخرجان (باب) علي االقل    ٥
    √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  ٦

  
  
  

  التجهيزات

    √  .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧
    √   .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    √ .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
    √  توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
    √  توافر منضدة وكرسي للمحاضر.   ١١
    √  القاعة مزودة بسبورة.  ١٢
    √  البصرية الالزمة للعملية التعليمية. القاعة مزودة بالوسائل السمعية و   ١٣
  √    القاعة متصلة بشبكة االنترنت.  ١٤
    √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.  ١٥
    √  مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

    √  لحركة والرؤية بوضوح.توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق ا  ١٧
تخصــص أمــاكن جلــوس المعــاق علــي أطــراف الممــرات والصــفوف وعلــي األمــاكن   ١٨

  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√    

    √   ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩  األمن والسالمـة
    √  نظافة القاعة.  ٢٠

 العمالة

  
    √  ة المحاضرات. وجود مسئول إدارى لمتابع  ٢١
    √  وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٢

   / طالب. ٢م ١،٥ - ١,٢. المساحة األرضية: ١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ - ٣٥. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٢
  تفتحان للخارج. - متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من ٣
  م). ه٢٤ – ٢٠( . درجة الحرارة المناسبة:٤
    % من المساحة األرضية).١٥ - ١٠. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ٥
. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / ٦

  جهاز إنذار ضد الحريق).
  ة محاضرات على حدهيستوفى النموذج لكل قاع *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٢٥                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  )بمعمل* طالب  المكان مبنى ( -٢
  ١أوال قسم الصيدالنيات معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  ءة والتهوية. كفاءة اإلضا  ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦ملمالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعا   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن 

  :في المرحلة  ٢م١ية / في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العمل ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب
الحاسب اآللي أو معمل في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

في معمل المعدات  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ اللغات أواإلحصاء أو 
 اكينات الكهربية.في معمل الم ٢م ٤والمحركات الثقيلة / 

  طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

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

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

  :من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون 

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

  :تفتح االبواب للخارج األبواب والمخارج.  

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٢٦                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  معمل* طالب  المكان مبنى (ب) -٢
  ٢أوال قسم الصيدالنيات معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  عمل شبكة الصرف الصحي.كفاءة   ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن 

  :في المرحلة  ٢م١ي المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية / ف ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب
الحاسب اآللي أو معمل في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

دات في معمل المع ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ اللغات أواإلحصاء أو 
 في معمل الماكينات الكهربية. ٢م ٤والمحركات الثقيلة / 

  طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

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

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

  :من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون 

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

  األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج.  

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٢٧                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  معمل* طالب  المكان مبنى (ب) -٢
  ٣أوال قسم الصيدالنيات معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١قة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب الطا  ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣لطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد ا  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    االتصال بشبكة المعلومات الدولية. المعمل مزود بخدمة  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن  

  :في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦ليم والوسائط المتعددة / تكنولوجيا التعفي معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

  طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

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

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

  :من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون 

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

  األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج.  

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٢٨                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  معمل* طالب  المكان مبنى (ب) -٢
  ٤أوال قسم الصيدالنيات معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  توفيغير مس  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥اثة األجهزة كفاية وحد  ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن الطاقة .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 لغات.جهازا لمعمل ال ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 ة.من العمالة غير الفني ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٢٩                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  معمل* طالب  المكان مبنى (ب) -٢
  ٥أوال قسم الصيدالنيات معمل 

  مؤشراتال  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  ها في المناهج والمقررات الدراسية.المشار إلي
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
يا التعليم تكنولوج

  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية األولي  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
 ١علم النفس/ الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو ل في معم ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥بالكليات النظرية / 

في معمل الماكينات  ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م
 الكهربية.

لبا فى باقي المؤسسات ، طا ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١بر/ فني مخت ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٣٠                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  معمل* طالب  المكان مبنى (ب) -٢
  ٦م الصيدالنيات معمل أوال قس

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــة الخ  ٣ ــــات كــــل التجــــارب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي اصــــة الالزمــــة إلثب

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  ألمن والسالمـةا
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن  . أ

في المرحلة الجامعية األولي  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:   . ب
 ١علم النفس/ الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥بالكليات النظرية / 

في معمل الماكينات  ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م
 الكهربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  ٢٥جهاز لكل ب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، طال ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل   . ت
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠

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

 شتا عرض/ طابعتا ليزر.أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شا  . ج

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:   . ح

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج   . د

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٣١                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  معمل* طالب  المكان مبنى (ب) -٢
  ٧أوال قسم الصيدالنيات معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  وادأجهزة ومعدات وم
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  ةالعمال

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن  . ج

حلة الجامعية في المر  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:   . ح
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل   . خ
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

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

 وير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تص  . ذ

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:   . ر

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

  .خارجاألبواب والمخارج: تفتح االبواب لل   . س

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٣٢                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  معمل* طالب  المكان مبنى (ب) -٢
  ٨أوال قسم الصيدالنيات معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المخصصة لكل طالب  المساحة  ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  لصحي.كفاءة عمل شبكة الصرف ا  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦عاملين بالمختبرات والمعاملمالءمة عدد ال   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن  . أ

في المرحلة الجامعية  ٢م١ية األولى بالكليات العملية / في المرحلة الجامع ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:   . ب
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤ثقيلة / في معمل المعدات والمحركات ال ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل   . ت
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 ة. التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبور   . ث

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

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:   . ح

 اطية.حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مط مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:   . خ

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج   . د

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٣٣                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  معمل* طالب  المكان مبنى (ب) -٢
  ١قسم الكيمياء التحليلية معمل  ثانيا:

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١تيعابية للمعامل الدراسية للطالب الطاقة االس  ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
    √  ل بشبكة المعلومات الدولية.المعمل مزود بخدمة االتصا  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤حة األرضية المخصصة للطالب: المسا .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦وسائط المتعددة / تكنولوجيا التعليم والفي معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 اضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المح .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٣٤                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  معمل* طالب  المكان مبنى (ب) -٢
  ٢قسم الكيمياء التحليلية معمل  ثانيا:

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  مستوفيغير   مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥حداثة األجهزة كفاية و   ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠قة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عنالطا .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
ء الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصافي معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 اللغات.جهازا لمعمل  ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 نية.من العمالة غير الف ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٣٥                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  معمل* طالب  المكان مبنى (ب) -٢
  ٣قسم الكيمياء التحليلية معمل  ثانيا:

  المؤشرات  م  لتقييممجاالت ا
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب  ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب  تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

مل  تجهيزات معا
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  ملنظافة المعا  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥ز لكل جهاطالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١: الفنيون .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٣٦                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

  (ب)معمل* طالب  المكان مبنى  -٢
  ٤قسم الكيمياء التحليلية معمل  ثانيا:

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب تــــوافر األجهــــزة   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  العدد الكافي.   توافر األحواض ب  ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧من والسالمةوجود متطلبات األ  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥بالكليات النظرية / األولي 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤جهاز حاسب لكل  أجهزة الحاسب اآللي: .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 يمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقد .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *
  
  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٣٧                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (ب) -٢
  ١قسم الصيدلة الصناعية معمل  :ثالثا

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢حة المخصصة لكل طالب المسا  ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  الصحي. كفاءة عمل شبكة الصرف  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦العاملين بالمختبرات والمعاملمالءمة عدد    ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١معية األولى بالكليات العملية / في المرحلة الجا ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤الثقيلة / في معمل المعدات والمحركات  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 ورة. التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سب .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 مطاطية.حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم  مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٣٨                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (ب) -٢
  ٢قسم الصيدلة الصناعية معمل  :ثالثا

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١ستيعابية للمعامل الدراسية للطالب الطاقة اال  ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    صال بشبكة المعلومات الدولية.المعمل مزود بخدمة االت  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤ساحة األرضية المخصصة للطالب: الم .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦الوسائط المتعددة / تكنولوجيا التعليم و في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 محاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة ال .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 يق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.حر  مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٣٩                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (ب) -٢
  ٣ثالثا قسم الصيدلة الصناعية معمل

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  مستوفيغير   مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥حداثة األجهزة كفاية و   ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠قة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عنالطا .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
ء الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصافي معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 اللغات.جهازا لمعمل  ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 نية.من العمالة غير الف ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٤٠                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (أ) -٢
  ١رابعا :  قسم العقاقير معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  ر إليها في المناهج والمقررات الدراسية.المشا
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
نولوجيا التعليم تك

  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
    √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء ي معمل ف ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١ي مختبر/ فن ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٤١                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (أ) -٢
  ٢رابعا :  قسم العقاقير معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المع  ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب ملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  .    توافر األحواض بالعدد الكافي  ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥ظرية / األولي بالكليات الن

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤كل أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب ل .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 يون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفز  .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *
  
  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٤٢                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (أ) -٢
  ٣رابعا :  قسم العقاقير معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  زة ومعدات وموادأجه
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  التهوية. كفاءة اإلضاءة و   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √   .٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية / ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 ات الكهربية.في معمل الماكين

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 تور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجهزة العرض: جهازي بروجك .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .ح االبواب للخارجاألبواب والمخارج: تفت  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *
  
  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٤٣                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (أ) -٢
  ٤رابعا :  قسم العقاقير معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  عمل شبكة الصرف الصحي.كفاءة   ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١ي المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية / ف ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤دات والمحركات الثقيلة / في معمل المع ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 اذج/ أرفف / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنم .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 د شبكة خراطيم مطاطية.حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجو  مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *
  
  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٤٤                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (أ) -٢
  ٥رابعا :  قسم العقاقير معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣اد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعد  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    خدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.المعمل مزود ب  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 البا ط ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦التعليم والوسائط المتعددة / تكنولوجيا في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئ متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *
  
  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٤٥                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (أ) -٢
  ٦رابعا :  قسم العقاقير معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  يمستوف
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥فاية وحداثة األجهزة ك  ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
اإلحصاء الحاسب اآللي أو معمل اللغات أو في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 لمعمل اللغات.جهازا  ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 ير الفنية.من العمالة غ ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *
  
  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٤٦                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (أ) -٢
  ٧رابعا :  قسم العقاقير معمل 

  المؤشرات  م  التقييممجاالت 
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــار   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب ب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

امل  تجهيزات مع
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  املنظافة المع  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢/ في مرحلة الدراسات العليا  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥از لكل جهطالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١ن: الفنيو  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *
  
  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٤٧                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      ى (أ)معمل* طالب  المكان مبن -٢
  ٨رابعا :  قسم العقاقير معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب تــــوافر األجهــــزة والمــــ  ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب واد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  د الكافي.   توافر األحواض بالعد  ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
  √    المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧والسالمةوجود متطلبات األمن   ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥ليات النظرية / األولي بالك

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤ز حاسب لكل أجهزة الحاسب اآللي: جها .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمللكل يستوفى النموذج  *
  
  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٤٨                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (أ) -٢
  ١خامسا :  قسم الكيمياء العضوية معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢طالب  المساحة المخصصة لكل  ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
    √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦تبرات والمعاملمالءمة عدد العاملين بالمخ   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١لكليات العملية / في المرحلة الجامعية األولى با ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 عرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجهزة ال .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .اب والمخارج: تفتح االبواب للخارجاألبو   .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *
  
  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٤٩                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (أ) -٢
  ٢خامسا :  قسم الكيمياء العضوية معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١لمعامل الدراسية للطالب الطاقة االستيعابية ل  ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  هيزات اإلنشائيةالتج

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
    √  لمعلومات الدولية.المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة ا  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤ة المخصصة للطالب: المساحة األرضي .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تعددة / تكنولوجيا التعليم والوسائط المفي معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 يب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دوال .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.حريق / معدات  مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *
  
  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٥٠                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (أ) -٢
  ٣خامسا :  قسم الكيمياء العضوية معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣سب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالبتنا  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥األجهزة كفاية وحداثة   ٩
    √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠ستيعابية للمعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١م النفس/ علأو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 .جهازا لمعمل اللغات ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: م .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *
  
  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٥١                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (أ) -٢
  ٤خامسا :  قسم الكيمياء العضوية معمل 

  المؤشرات  م  ييممجاالت التق
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  مشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.ال
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

 تجهيزات معامل 
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
    √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥كل جهاز لطالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *
  
  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٥٢                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      )معمل* طالب  المكان مبنى (أ -٢
  ١سادسا :  قسم الكيمياء الطبية معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب تــــوافر األجهــــزة و   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب المــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  لعدد الكافي.   توافر األحواض با  ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
    √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧من والسالمةوجود متطلبات األ  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥الكليات النظرية / األولي ب

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤جهاز حاسب لكل أجهزة الحاسب اآللي:  .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 مية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقدي .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معملذج لكل يستوفى النمو  *
  
  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٥٣                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (أ) -٢
  ٢سادسا :  قسم الكيمياء الطبية معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢كل طالب المساحة المخصصة ل  ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
    √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مختبرات والمعاملمالءمة عدد العاملين بال   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١بالكليات العملية / في المرحلة الجامعية األولى  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجهزة  .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .بواب والمخارج: تفتح االبواب للخارجاأل  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *
  
  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٥٤                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (أ) -٢
  ٣سادسا :  قسم الكيمياء الطبية معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١للمعامل الدراسية للطالب الطاقة االستيعابية   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤

  جهيزات اإلنشائيةالت

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥كفاية وحداثة األجهزة   ٩
    √  المعلومات الدولية.المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة   ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤ية المخصصة للطالب: المساحة األرض .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦متعددة / تكنولوجيا التعليم والوسائط الفي معمل  ٢م ١علم النفس/ أو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 جهازا لمعمل اللغات. ٢٠المؤسسات ، 

 ليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دوا .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *
  
  



                         )الثانية المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھيل المستمر التطوير برنامج

  

  
  
  

  

  

 

٥٥                                      األولى الدورة:           التطوير المستمر والتأھيل لألعتمادالمشروع: 
أسيوط  ة:الكلية:            الصيدلة                                 الجامع

 

      معمل* طالب  المكان مبنى (أ) -٢
  ٤سادسا :  قسم الكيمياء الطبية معمل 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفي  مستوفي
المساحة والطاقة 

  االستيعابية
    √  .١الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب   ١
    √  .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

  أجهزة ومعدات ومواد
ــــات كــــل التجــــارب   ٣ ــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعملي

  المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.
√    

    √   ٣سب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالبتنا  ٤

  التجهيزات اإلنشائية

    √  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
    √  كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
    √  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
    √  ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

    √   ٥األجهزة كفاية وحداثة   ٩
    √  المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
    √  . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

    √  ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
    √  نظافة المعامل  ١٣
    √  .٨ وجود مخرجين لكل معمل/مختبر  ١٤

 طالبا  ٥٠ستيعابية للمعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .١

في المرحلة الجامعية  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥األولي بالكليات النظرية / 

 ٢م ٤في معمل المعدات والمحركات الثقيلة /  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١م النفس/ علأو 
 في معمل الماكينات الكهربية.

طالبا فى باقي  ٢٥جهاز لكل طالب (تخصص الحاسوب وفروعه) ،  ٤أجهزة الحاسب اآللي: جهاز حاسب لكل  .٣
 .جهازا لمعمل اللغات ٢٠المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.  .٤

 أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١فني مختبر/  ١الفنيون:  .٦

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: م .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨

  على حده معمليستوفى النموذج لكل  *
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  :المكتبـــــة -٣
  المؤشرات  م  مجاالت التقييم

  درجات االستيفاء
  غير مستوٍف   مستوفى 

المساحة والطاقة 
  االستعابية

    √  .١سعة المكتبة لعدد الطالب   ١
    √   ٢المساحة المخصصة للمستفيد   ٢

  
  التجهيزات

  

    √  توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين.  ٣
    √  وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل.  ٤
    √   ٣ى. شخصالحاسب الأجهزة عدد   ٥
    √  .٤ةعدد شاشات الفهرس  ٦
    √  .٥عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل   ٧

  
  

  األمن والسالمـة

    √  .٦ متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق  ٨
    √  .٧مالءمة األبواب والمخارج   ٩
    √  .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ   ١٠
    √  .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج   ١١
    √  الستائر معاملة بمواد ضـد االشتعال.  ١٢

  االوعية المكتبية
(الكتب والمراجع 

  والدوريات)

    √  .٨عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع   ١٣
    √  .٩عدد المراجع لكل تخصص   ١٤
    √  .٩عدد الدوريات العلمية المتخصصة   ١٥

  
  خدمات اضافية 

    √  خدمة البحث الورقي واإللكتروني.  ١٦
    √  ترتيب المراجع والدوريات، وفقًا للفهرسة الفعالة.   ١٧
    √  االتصال بشبكة اإلنترنت.  ١٨
    √  الفهرسة اإللكترونية.   ١٩

  
  

  العمالة 

    √  مدير مكتبة.  ٢٠
    √  .١٠مساعدون  فنيون   ٢١
    √  .١٠إداريون   ٢٢
    √  .١٠عمال خدمات فنية   ٢٣
    √  ١١عمال نظافة   ٢٤

  
  عتمادية *الثقة واال

    √ وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد .  ٢٥
    √ اإلعالم بوقت تأدية الخدمة .  ٢٦
    √ تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة .  ٢٧

    √ تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة.  ٢٨  االستجابة*
    √ ن.الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائري  ٢٩
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  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفٍ   مستوفى
خدمات ذوي االحتياجات 

  الخاصة
  ذوو اإلعاقة البصرية

  غير منطبقة  توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".   ٣٠
  توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروف كبيرة   ٣١

  و بحبر غامق.
  ير منطبقةغ

  ذوو اإلعاقة السمعية:
توافر الوسائل المرئية، والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر   ٣٢

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية، أو البرامج المترجمة بلغة 
  اإلشارة.

  غير منطبقة

  ذوو اإلعاقة الحركية:
  غير منطبقة  توافر األثاث الالزم.  ٣٣
  غير منطبقة  خاصة. توافر تجهيزات  ٣٤
  غير منطبقة  توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بين أدوار المكتبة.  ٣٥

فاعلية المكتبة في العملية 
  التعليمية والبحثية

    √  وجود سجالت للزائرين. ٣٦
    √  استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.  ٣٧
    √  ظروف المستقيدين منه*. وقت عمل المكتبة يتناسب مع  ٣٨

  من إجمالي المستفيدين (الطالب / الهيئة المعاونة / طالب الدراسات العليا /أعضاء هيئة  ٨سعة المكتبة : ال تقل عن %
 التدريس). 

  ٢م١,٥عن المساحة المخصصة / مستفيد: ال تقل. 

 :طالبًا. ٢٠ال تقل عن جهاز لكل  أجهزة الحاسب اآللي 

 : طالبًا. ٥٠ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفهرسة 

  : آلة تصوير مستخدمة بالفعل. ٢ال تقل عن ماكينات التصوير 

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

  :مكونة من جزأين متحركين./ األبواب جب أن تفتح  األبواب للخارجيمالءمة األبواب والمخارج 

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

 تاب: ال يقل عن نسختين.عدد النسخ من كل ك 

 :ال يقـل عـن  خمـس دوريـات مختلفـة فـي وعـدد  مرجعًا لكل تخصـص/  ٥٠ال يقل عدد المراجع عن  عدد المراجع والدوريات
 كل تخصص.

  فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة  ٢طالب / مشرف لكل قاعة /  ٣٠٠العمالة : مساعد فني لكل
 لدورات المياه.
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 ل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من (طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات العليا/ أعضاء هيئة يتم من خال
 التدريس) وتحدد النسبة من واقع السجالت .

 *يتم قياسها من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين.  

  
  اليوجد :العيادة الطبية -٤

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  ت االستيفاءدرجا

  غير مستوفٍ   مستوفٍ 
      ١مساحة مالئمة  ١  المساحة الكلية 

  
  

  مكونات العيادة  

     غرفة كشف.   ٢

     غرفة طوارئ.  ٣

     غرفة انتظار.  ٤

     حمام به تجهيزات لذوي االحتياجات الخاصة.   ٥

  
  

  التجهيزات

    سرير للكشف.  ٦

    األولية.  صيدلية بها متطلبات اإلسعافات  ٧

      ٢وجود تجهيزات إنشائية لذوي االحتياجات الخاصة.  ٨

     ٣سيارة إسعاف.  ٩

  
  األمن والسالمـة

     .٤ متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق  ١٠

     .٥مالءمة األبواب والمخارج   ١١

     .المات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئع  ١٢

     ٦األطباء  ١٣  العاملون

     ٧الممرضون   ١٤

   ٢م ٦٠المساحة : ال تقل عن  ١
 ١٠٠ - ٨٥متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة: وجود منحدرات للصعود والهبوط / وجود  سور ارتفاعه من  ٢

 سم.

 . تتوافر في الوحدات الصحية علي مستوى الجامعة / األكاديمية / المعاهد الخاصة ٣

فايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: ط ٤
  مطاطية قريبة من العيادة.

 األبواب والمخارج: تتكون من جزأين متحركين يفتحان للخارج. ٥

  طالب. ٣٠٠٠األطباء: طبيب أو طبيبة لكل  ٦
  الممرضات: ممرض أو ممرضة لكل عيادة طبية.   ٧
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  ات المياهدور  -٥

  شراتالمؤ   م  مجاالت التقييم
  مستويات التقدير

غير   مستوٍف 
  مستوٍف 

  
  اإلتاحة 

    √  .١كفاية دورات المياه   ١
    √  وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.  ٢

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

    √  . ٢مالئمة للتهوية   ٣
    √  كفاية اإلضاءة.  ٤
    √  سهولة فتح الشبابيك.  ٥
    √  . ٣لغسيل األيدي  توافر أحواض  ٦
    √  توافر مرايا.   ٧
    √  األرضيات من بالط غير أملس.   ٨
    √  وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.  ٩

    √  توافر مصدر مياه نقية.  ١٠  
    √  سالمة شبكة الصرف الصحي.    ١١  

    √ ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم   ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  حتياجات الخاصة اال
  غير منطبقة .٥وجود دورات مياه خاصة   ١٣
  غير منطبقة ٦مالءمة األبواب.   ١٤
  غير منطبقة  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.   ١٥

    √  توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه  ١٦  العمالة 
    √  النظافة    ١٧  األمن والسالمة

    √  . ٧در قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريقتوافر مص  ١٨
  طالبًا أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل 

  من مساحة األرضيات.١٥ - ١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل % 

 .أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض 

  لكل مستخدم.  ٢م ٢,٢المساحة األرضية : ال تقل عن 

 ياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي دورات الم
سم) لمساندة المستخدم على الحركة  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦الحائط، وال يقل ارتفاعها عن 

 من وٕالى المرحاض.

 سم. ٩٠قل عرض الباب عن األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال ي  
 .مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه  


