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 داد ـــــــــــعإ

 ( NORMSسترشادي للموارد المادية )الدليل اإل
 : (NORMS) فريق:أولا 
 

 :: فريق الجودةثانياا 

 :فريق المراجعة
 

 الوظيفة  مــــــساأل م
 عميد الكلية  أ.د/ وليد شوقي البحيري  .1
ضمان جودة التعليم مدرب ومراجع معتمد بالهيئة القومية ل أ.د/ ياسر محمد حافظ  .2

 واإلعتماد 
ومراجع معتمد   مدربو س األستاذ بكلية اآلداب جامعة عين شم الدايم  أ.د/ نادر عبد .3

 بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

 الوظيفة  مـــــــاألس م
 مدير الفريق  ي ن مال كيال سامية جد/  .1
 عضو أ/ إيمان احمد ابراهيم يوسف سالمة  .2
 عضو أ/ ياسمين محمد علي الكومي  .3
 عضو أ/ سعاد احمد الزنط  .4

 الوظيفة  مـــــــاألس م
 مدير وحدة ضمان الجودة د.إيهاب سعد شفطر .1
 مدير وحدة ضمان الجودة ئبنا د/أسامة عبدالعال وفا  .2
 نائب مدير وحدة ضمان الجودة د/سميرة محمد موسى  .3
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 الدور السادس(( ) 606لمحاضرات )قاعة عات ا(:قا1)نموذج                      
 

 
 

مجاالت  
 درجات االستيفاء  المؤشرات  م التقييم 

 غير مستوفي مستوفي 
المساحة  

رضية  األ
 عة والس

  مستوفي  . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
  مستوفي   2طاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ة الكفاي 2

 
النوافذ  

 البوابوا

  مستوفي  توافر نوافذ كافية.  3
  مستوفي  سهولة استخدام النوافذ. 4
 مستوفي غير   3قل اب( علي االيوجد عدد مخرجان )ب  5

 مستوفي غير   وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  6

 
 
 

 التجهيزات 

 مستوفي غير   .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  مستوفي    .4توافر التهوية الجيدة  8
  مستوفي  .5وجود إضاءة مناسبة 9
  مستوفي  توافر مقعد لكل طالب. 10
  مستوفي  ة وكرسي للمحاضر. منضد توافر 11
  مستوفي  بسبورة.القاعة مزودة  12
  مستوفي  عة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية. قاال 13
 مستوفي غير   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

 مستوفي غير   وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 مستوفي غير   مولد كهربي(.وجود مصدر دائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  
ذوي  

تياجات  االح
 الخاصة 

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

تخصصصصصصصصصصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا  الممرات والصصصصصصصصصصفو    18
 مستوفي غير   اب الطوارئ.لخدمات وأبو وعلي األماكم المستوية وقرب ا

األمم 
 والسالمصة 

  مستوفي   6ب مم القاعةوجود تجهيزات ضد الحرائق بالقر  19
  مستوفي  نظافة القاعة. 20

 العمالة 

 
  مستوفي  لمحاضرات. ارى لمتابعة اوجود مسئول إد 21
  مستوفي  وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22
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 طالب.  /  2م  1,5  - 1.2المساحة األرضية:  . 1
 % مم مجموع طالب الكلية.  40  -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مم  2
 تفتحان للخارج.  -. مواصفات األبواب: تتكون مم قطعتيم متحركتيم  3
 ه م(. 24 –  20. درجة الحرارة المناسبة: ) 4
  ضية(.مم المساحة األر  %15 - 10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
ر للمياة / . متطلبات األمم والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصد 6

 خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.
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 (سدالدور السا)( 603مدرج  ) ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 

 المؤشرات  م مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء 

غير  مستوفي 
 مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة 

   .1الطالب  األرضية ألعدادكفاية المساحة  1
لقاعات التدريس بالمؤسسة  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية 2

2   
  

 
 النوافذ واالبواب 

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

   وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  6

 
 
 

 التجهيزات 

   . 4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

     .4توافر التهوية الجيدة  8
   . 5وجود إضاءة مناسبة 9
   ب. لاتوافر مقعد لكل ط 10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   القاعة مزودة بسبورة.  12
البصرية الالزمة للعملية  القاعة مزودة بالوسائل السمعية و  13

 ية. التعليم
  

   نترنت. القاعة متصلة بشبكة اال 14

   وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

   مولد كهربي(. كهرباء )ائم للدر وجود مصد 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

لحركة والرؤية  الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق اتوافر  17
 بوضوح. 

  

مرات والصفو   تخصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا  الم 18
 قرب الخدمات وأبواب الطوارئ.وعلي األماكم المستوية و 

  

     6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مم القاعة  19 ة األمم والسالمص
   القاعة. نظافة  20

 العمالة 

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

 
  / طالب. 2م 1,5 - 1.2ألرضية: . المساحة ا1
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 مم مجموع طالب الكلية. %  40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مم 2
 تفتحان للخارج.   -متحركتيم  قطعتيم. مواصفات األبواب: تتكون مم 3
 م(.  ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4
  مم المساحة األرضية(.  %15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / مطافئ / جرادل . متطلبات األمم والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / 6

 جهاز إنذار ضد الحريق(. 
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 ( )الدور السادع(607( قاعات المحاضرات) قاعة 1نموذج )
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 ءالستيفادرجات ا
غير   مستوفي 

 مستوفي 
المساحة األرضية  

 والسعة
   . 1اد الطالبكفاية المساحة األرضية ألعد  1
إلجمالية لقاعات التدريس  االستيعابية ا كفاية الطاقة  2

  2بالمؤسسة 
  

 
 النوافذ واالبواب

   توافر نوافذ كافية.  3
   سهولة استخدام النوافذ. 4
   3( علي االقل خرجان )باب يوجد عدد م  5

   وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  6

 
 
 
 زات التجهي

   .4إلقاء المحاضرات  مالئمة درجة الحرارة  أثناء 7

    .4توافر التهوية الجيدة  8
   .5وجود إضاءة مناسبة 9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   . رسي للمحاضرنضدة وكتوافر م 11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
زمة القاعة مزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الال 13

 للعملية التعليمية. 
  

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

وجود خرائط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل ومخصارج   15
 الطوارئ.

  

   هربي(.د كمولللكهرباء )وجود مصدر دائم  16

ذوي  زات تجهي 
 االحتياجات الخاصة 

توافر الفراغصصصات الالزمصصصة؛ التي تتيح للمعصصصاق الحركصصصة  17
 ية بوضوح.والرؤ 

  

طرا  الممرات ع المعاق علي أتخصل أماكم جلو  18
والصصصصصصفو  وعلي األماكم المسصصصصصتوية وقرب الخدمات  

 وأبواب الطوارئ.

  

    6قاعةم الرب مد الحرائق بالقوجود تجهيزات ض 19 والسالمصةاألمم 
   نظافة القاعة. 20

 العمالة

 
   . وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات  21
   اعة.وجود عامل خدمات لكل ق 22
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 . / طالب 2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية:  .1
 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .2
 تفتحان للخارج. -طعتين متحركتين واب: تتكون من ق مواصفات األب .3
 م(.ه 24  –  20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
  . من المساحة األرضية( %15 -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ  .5
طيم لإلطفاء  متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خرا .6

 بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.
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 )الدور السادس( ( 604مدرج   )المحاضرات( قاعات 1نموذج ) 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 ستيفاءدرجات اال

غير   مستوفي 
 مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

   . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
لتدريس  ة الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات اايكف 2

  2بالمؤسسة 
  

 
 النوافذ واالبواب

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

 
 
 

 التجهيزات 

   .4اء المحاضرات رارة  أثناء إلقمالئمة درجة الح 7

    .4التهوية الجيدة فر توا 8

   .5اسبةإضاءة منوجود   9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
القاعة مزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمة  13

 . للعملية التعليمية
  

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

مخصارج  القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل و وجود خرائط داخصل  15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

ذوي   تجهيزات 
 الحتياجات الخاصة ا

توافر الفراغصصصات الالزمصصصة؛ التي تتيح للمعصصصاق الحركصصصة  17
 والرؤية بوضوح.

  

كم جلوع المعاق علي أطرا  الممرات أما  تخصل  18 
المسصصصصصتوية وقرب الخدمات  فو  وعلي األماكم  والصصصصصص

 واب الطوارئ.وأب

  

    6لقاعةوجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مم ا 19 األمم والسالمصة

   نظافة القاعة. 20 
 العمالة

 
   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

   عة.دمات لكل قاوجود عامل خ 22 
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 السادس(() الدور 605رات) قاعة ( قاعات المحاض 1نموذج ) 

 

 المؤشرات  م  يم مجاالت التقي
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 في مستو 

المساحة األرضية  
 والسعة

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

  2بالمؤسسة 
  

 
 النوافذ واالبواب

   ذ كافية. نواف توافر 3
   ذ.سهولة استخدام النواف 4
   3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5
   وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  6

 
 
 

 التجهيزات 

   .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

    .4 وية الجيدةتوافر الته 8
   .5وجود إضاءة مناسبة 9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   ضدة وكرسي للمحاضر. ر منتواف 11
   بسبورة.القاعة مزودة  12
القاعة مزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمة  13

 للعملية التعليمية. 
  

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

وجود خرائط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل ومخصارج   15
 الطوارئ.

  

   لد كهربي(.و موجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 ة االحتياجات الخاص 

الفراغصصصات الالزمصصصة؛ التي تتيح للمعصصصاق الحركصصصة توافر   17
 والرؤية بوضوح.

  

تخصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا  الممرات  18 
ي األماكم المسصصصصصتوية وقرب الخدمات والصصصصصصفو  وعل

 طوارئ.وأبواب ال

  

    6بالقرب مم القاعةضد الحرائق  وجود تجهيزات  19 األمم والسالمصة
   .القاعةنظافة  20 
   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21 العمالة
   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 / طالب.  2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية:  .1
 .ية% من مجموع طالب الكل 40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .2
 تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  .3
 ه م(.24  –  20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
  األرضية(.  من المساحة %15 -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ  .5
مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء   /متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال .6

 بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 مس(لخاالدور ا)( 523قاعة  )( قاعات المحاضرات1نموذج )
 

 المؤشرات  م  التقييم مجاالت 
 درجات االستيفاء

غير   في تو مس
 مستوفي 

   . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 ضية والسعة المساحة األر 
كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات   2

  2التدريس بالمؤسسة 
  

 
 النوافذ واالبواب

   توافر نوافذ كافية.  3
   استخدام النوافذ.لة سهو  4
   3االقل  يوجد عدد مخرجان )باب( علي  5
ت 6 عالمصصصصصصصات  أوجود  إتجصصصصصصصاهصصصصصصصات  بواب حصصصصصصصدد 

 الطوارئ 
  

 
 
 

 التجهيزات 

ة  أثناء إلقاء المحاضرات  جة الحرار مالئمة در  7
4. 

  

    .4توافر التهوية الجيدة  8
   .5وجود إضاءة مناسبة 9
   لب.اطتوافر مقعد لكل  10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   زودة بسبورة.عة مالقا 12
زودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية  عة مالقا 13

 عليمية. الالزمة للعملية الت
  

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

وجود خرائط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل  15
 ومخارج الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.كهرباء )ردائم للوجود مصد  16

جات  تجهيزات  ذوي االحتيا
 الخاصة 

تيح للمعصصصاق  الالزمصصصة؛ التي تتوافر الفراغصصصات   17
 الحركة والرؤية بوضوح.

  

تخصصصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا    18 
الممرات والصصصصفو  وعلي األماكم المسصصصتوية  

 وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

  

وجود تجهيزات ضصصصصصصصصصصصصصصصصد الحرائق بصصالقرب مم   19 ةاألمم والسالمص
  6القاعة
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

   نظافة القاعة. 20 
   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21 العمالة
   مات لكل قاعة.امل خد وجود ع 22 

 

 / طالب.  2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية:  .1
 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .2
 تفتحان للخارج. -عتين متحركتين مواصفات األبواب: تتكون من قط .3
 ه م(.24  –  20ارة المناسبة: )درجة الحر  .4
  من المساحة األرضية(.  %15 -10ة الجيدة: )مساحة النوافذ ضاءة والتهويتوفير اإل .5
متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء   .6

 ة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.بحال

 

                       
  

http://www.kfs.edu.eg/arts/display_dep_news.aspx?dep=791
http://www.kfs.edu.eg/arts


 

14 
 http://www.kfs.edu.eg/arts/display_dep_news.aspx?dep=791للوحدة:    ، الموقع اإللكترونى+  20473211853شارع الجيش، كفرالشيخ، جمهورية مصر العربية، تليفون وفاكس:  

El-Geish Street, Kafrelsheikh, Egypt. Tel. and Fax :+2 0473211853, Website: www.kfs.edu.eg/arts 

 
 

 

 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 الخامس(  الدور)( 511مدرج   )( قاعات المحاضرات1نموذج ) 
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

   . 1رضية ألعداد الطالبمساحة األكفاية ال 1
يعابية اإلجمالية لقاعات  اقة االست كفاية الط 2

  2التدريس بالمؤسسة 
  

 
 النوافذ واالبواب

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

   وارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الط 6

 
 
 

 التجهيزات 

   .4ثناء إلقاء المحاضرات مالئمة درجة الحرارة  أ 7

    .4توافر التهوية الجيدة  8
   .5وجود إضاءة مناسبة 9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   للمحاضر. دة وكرسي توافر منض 11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
معية والبصصصصرية الالزمة القاعة مزودة بالوسصصصائل السصصص 13

 ملية التعليمية. للع
  

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

وجود خرائط داخل القاعة توضصصصصصصصصح مداخل ومخارج   15
 لطوارئ.ا

  

   هربي(.مولد كوجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

معصصاق الحركصصة  الفراغصصات الالزمصصة؛ التي تتيح للتوافر   17
 والرؤية بوضوح.

  

أمصصصصصاكم   18  المعصصصصصاقتخصصصصصصصصصصصصصصصل  علي أطرا    جلوع 
الممرات والصصصصفو  وعلي األماكم المسصصصتوية وقرب 

 وارئ.الخدمات وأبواب الط

  

    6القاعةلحرائق بالقرب مم وجود تجهيزات ضد ا 19 األمم والسالمصة

   نظافة القاعة. 20 
   . لمتابعة المحاضرات وجود مسئول إدارى  21 العمالة
   قاعة. وجود عامل خدمات لكل 22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 
 / طالب.  2م  1,5  -  1.2األرضية:  المساحة  .1
 موع طالب الكلية.% مم مج 40 -35رات: تستوعب مم  إجمالي مساحات قاعات المحاض .2
 تفتحان للخارج.  -مواصفات األبواب: تتكون مم قطعتيم متحركتيم   .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
  مم المساحة األرضية(.  %15  -10 الجيدة: )مساحة النوافذ  توفير اإلضاءة والتهوية .5
/ جرادل رمال/ مصدر للمياة /  ة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئمتطلبات األمم والسالمة: خط .6

 خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 ( الخامسالدور )( 521) قاعة ( قاعات المحاضرات1نموذج ) 
 

 المؤشرات  م  التقييم مجاالت 
 يفاءدرجات االست

غير   مستوفي 
 مستوفي 

احة األرضية  مسال
 والسعة

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

  2بالمؤسسة 
  

 
 النوافذ واالبواب

    توافر نوافذ كافية. 3
   استخدام النوافذ.سهولة  4
   3قل ن )باب( علي االيوجد عدد مخرجا  5

   المات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ د عوجو  6

 
 
 
 ت التجهيزا

   .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

    .4توافر التهوية الجيدة  8
   .5وجود إضاءة مناسبة 9
   طالب.عد لكل ر مقتواف 10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
ة القاعة مزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزم 13

 للعملية التعليمية. 
  

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

وجود خرائط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل ومخصارج   15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

ذوي تجهيزات  
 ياجات الخاصة االحت 

اغصصصات الالزمصصصة؛ التي تتيح للمعصصصاق الحركصصصة الفر   توافر 17
 بوضوح.والرؤية 

  

تخصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا  الممرات  18 
والصصصصصصفو  وعلي األماكم المسصصصصصتوية وقرب الخدمات 

 وأبواب الطوارئ.

  

    6اعةوجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مم الق 19 م والسالمصةماأل
   نظافة القاعة. 20 
 العمالة

 
   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22 
 / طالب.  2م 1,5 - 1.2المساحة األرضية:  .1
 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35من إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب  .2
 حان للخارج.تفت -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  .3
 ه م(.24  –  20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
  من المساحة األرضية(.  %15 -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ  .5
اة / خراطيم لإلطفاء  ل اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للميمتطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئو .6

 ضد الحريق(. بحالة جيدة / جهاز إنذار
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 الخامس( الدور)( 522) قاعة ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 وفي مست

  المساحة األرضية
 والسعة

   . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
ريس  مالية لقاعات التد االستيعابية اإلج الطاقةكفاية  2

  2بالمؤسسة 
  

 
 النوافذ واالبواب

   توافر نوافذ كافية.  3
   سهولة استخدام النوافذ. 4

   3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

   لطوارئ إتجاهات أبواب ا وجود عالمات تحدد  6

 
 
 

 التجهيزات 

   .4 ضرات أثناء إلقاء المحا  مالئمة درجة الحرارة 7

    .4توافر التهوية الجيدة  8
   .5وجود إضاءة مناسبة 9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   ورة.القاعة مزودة بسب 12
الوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمة مزودة بالقاعة   13

 للعملية التعليمية. 
  

   كة االنترنت.القاعة متصلة بشب 14

وجود خرائط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل ومخصارج   15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.وجود مصدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

تيح للمعصصصاق الحركصصصة زمصصصة؛ التي تالفراغصصصات الالتوافر   17
 والرؤية بوضوح.

  

  الممرات المعاق علي أطراكم جلوع  تخصل أما 18 
و  وعلي األماكم المسصصصصصتوية وقرب الخدمات والصصصصصصف

 وأبواب الطوارئ.

  

    6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مم القاعة 19 األمم والسالمصة
   اعة.نظافة الق 20 
   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21 العمالة
   لكل قاعة. وجود عامل خدمات  22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 / طالب.  2م 1,5 - 1.2: ة األرضيةالمساح .1
 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  .2
 تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  .3
 ه م(.24  –  20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
  من المساحة األرضية(.  %15 -10فذ توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوا .5
ر للمياة / خراطيم لإلطفاء  متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصد .6

 بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 الخامس(  الدور)( 502) قاعة ( قاعات المحاضرات1نموذج )  

 

 المؤشرات  م  لتقييم مجاالت ا
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 مستوفي 

المساحة األرضية  
 لسعةوا

   . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
مالية لقاعات  كفاية الطاقة االستيعابية اإلج 2

  2 ةلتدريس بالمؤسسا
  

 
 النوافذ واالبواب

   توافر نوافذ كافية.  3
   افذ.نو السهولة استخدام  4
   3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

   جاهات أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إت 6

 
 
 

 التجهيزات 

   .4 مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

    .4التهوية الجيدة فر توا 8
   .5وجود إضاءة مناسبة 9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
ل السصصصمعية والبصصصصرية الالزمة دة بالوسصصصائالقاعة مزو  13

 للعملية التعليمية. 
  

   كة االنترنت.القاعة متصلة بشب 14

وجود خرائط داخل القاعة توضصصصصصصصصح مداخل ومخارج   15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.ء )مصدردائم للكهرباوجود   16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

لحركصصة  ة؛ التي تتيح للمعصصاق اتوافر الفراغصصات الالزمصص 17
 والرؤية بوضوح.

  

المعصصصصصاق علي أطرا 18  أمصصصصصاكم جلوع    تخصصصصصصصصصصصصصصصل 
المسصصصتوية وقرب كم  فو  وعلي األماالممرات والصصصص

 الخدمات وأبواب الطوارئ.

  

    6الحرائق بالقرب مم القاعةيزات ضد وجود تجه 19 والسالمصةاألمم 

   نظافة القاعة. 20 
   مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.   ود وج 21 العمالة
   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 / طالب.  2م  1,5  -  1.2المساحة األرضية:   .1
 الكلية.% مم مجموع طالب  40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مم   .2
 تفتحان للخارج.  -مواصفات األبواب: تتكون مم قطعتيم متحركتيم   .3
 ه م(.24 – 20المناسبة: ) درجة الحرارة .4
  المساحة األرضية(.  مم %15  -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ  .5
رمال/ مصدر للمياة / متطلبات األمم والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل  .6

 ق(.خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحري
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 الخامس(الدور ) ( 520قاعة )قاعات المحاضرات (  1) نموذج

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

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

  2بالمؤسسة 
  

 
 واالبوابافذ النو 

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

 
 
 

 التجهيزات 

   .4درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  ئمةمال 7

    .4توافر التهوية الجيدة  8
   .5وجود إضاءة مناسبة 9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
القاعة مزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمة  13

 يمية. لتعلية اللعمل
  

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

ة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل ومخصارج  وجود خرائط داخصل القصاعص 15
 لطوارئ.ا

  

   مولد كهربي(.مصدردائم للكهرباء )وجود   16

تجهيزات  ذوي 
 صة الحتياجات الخاا

توافر الفراغصصصات الالزمصصصة؛ التي تتيح للمعصصصاق الحركصصصة  17
 والرؤية بوضوح.

  

تخصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا  الممرات  18 
رب الخدمات والصصصصصصفو  وعلي األماكم المسصصصصصتوية وق

 وأبواب الطوارئ.

  

    6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مم القاعة 19 والسالمصةاألمم 
   نظافة القاعة. 20 
 العمالة

 
   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

   امل خدمات لكل قاعة.د عوجو  22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 / طالب.  2م  1,5  -  1.2رضية:  المساحة األ .1
 % مم مجموع طالب الكلية. 40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مم   .2
 حان للخارج. تفت -مم قطعتيم متحركتيم   مواصفات األبواب: تتكون  .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
  مم المساحة األرضية(.  %15  -10تهوية الجيدة: )مساحة النوافذ إلضاءة والتوفير ا .5
متطلبات األمم والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة /  .6

 ء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.خراطيم لإلطفا
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 (امسخل االدور )( 519قاعة )  ( قاعات المحاضرات1نموذج )

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

   . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
ة لقاعات التدريس  جماليكفاية الطاقة االستيعابية اإل  2

  2بالمؤسسة 
  

 
 النوافذ واالبواب

   توافر نوافذ كافية.  3
   النوافذ.ولة استخدام هس 4
   3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

   وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  6

 
 
 

 التجهيزات 

   .4ات مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضر  7

    .4توافر التهوية الجيدة  8
   .5وجود إضاءة مناسبة 9
   طالب. توافر مقعد لكل 10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
القاعة مزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمة  13

 للعملية التعليمية. 
  

   النترنت.شبكة االقاعة متصلة ب 14

وجود خرائط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل ومخصارج   15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.دردائم للكهرباء )صموجود   16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

توافر الفراغصصصات الالزمصصصة؛ التي تتيح للمعصصصاق الحركصصصة  17
 والرؤية بوضوح.

  

ممرات را  التخصل أماكم جلوع المعاق علي أط 18 
وقرب الخدمات  والصصصصصصفو  وعلي األماكم المسصصصصصتوية

 وأبواب الطوارئ.

  

    6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مم القاعة 19 مصةوالسالاألمم 

   نظافة القاعة. 20 
 العمالة

 
   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 / طالب.  2م  1,5  -  1.2ألرضية:  ساحة االم .1
 .% مم مجموع طالب الكلية 40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مم   .2
 تفتحان للخارج.  -مواصفات األبواب: تتكون مم قطعتيم متحركتيم   .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
  مم المساحة األرضية(.  %15  -10نوافذ توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة ال .5
مصدر للمياة / مطافئ / جرادل رمال/  /متطلبات األمم والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء  .6

 خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 (الدور الخامس)( 516اضرات ) قاعة قاعات المح(  1نموذج )
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 يفاءدرجات االست

غير   مستوفي 
 مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

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

  2بالمؤسسة 
  

 
 البوابالنوافذ وا

   توافر نوافذ كافية.  3
   النوافذ.سهولة استخدام  4
   3قل ن )باب( علي االعدد مخرجا جد يو   5

   وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  6

 
 
 

 هيزات تجال

   .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

    .4توافر التهوية الجيدة  8

   .5مناسبة إضاءةوجود   9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   للمحاضر.  توافر منضدة وكرسي 11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
الالزمة القاعة مزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية  13

 للعملية التعليمية. 
  

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

مصداخصل ومخصارج    وجود خرائط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح 15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.مصدردائم للكهرباء )وجود   16

ذوي تجهيزات  
 ياجات الخاصة االحت 

توافر الفراغصصصات الالزمصصصة؛ التي تتيح للمعصصصاق الحركصصصة  17
 لرؤية بوضوح.وا

  

تخصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا  الممرات  18 
دمات والصصصصصصفو  وعلي األماكم المسصصصصصتوية وقرب الخ

 وأبواب الطوارئ.

  

    6اعةالقرب مم القوجود تجهيزات ضد الحرائق ب 19 والسالمصةاألمم 

   نظافة القاعة. 20 
   ات. وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضر  21 العمالة
   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22 

http://www.kfs.edu.eg/arts/display_dep_news.aspx?dep=791
http://www.kfs.edu.eg/arts


 

27 
 http://www.kfs.edu.eg/arts/display_dep_news.aspx?dep=791للوحدة:    ، الموقع اإللكترونى+  20473211853شارع الجيش، كفرالشيخ، جمهورية مصر العربية، تليفون وفاكس:  

El-Geish Street, Kafrelsheikh, Egypt. Tel. and Fax :+2 0473211853, Website: www.kfs.edu.eg/arts 

 
 

 

 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 / طالب.  2م  1,5  -  1.2المساحة األرضية:   .1
 % مم مجموع طالب الكلية. 40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مم   .2
 تفتحان للخارج.  -اب: تتكون مم قطعتيم متحركتيم  ات األبو مواصف .3
 ه م(.24 – 20ارة المناسبة: )درجة الحر  .4
  مم المساحة األرضية(.  %15  -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ  .5
ة / متطلبات األمم والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للميا .6

 خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 الرابع(الدور )( 411  رجمد )( قاعات المحاضرات1نموذج )
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 مستوفي 

  المساحة األرضية
 والسعة

   . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
ستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  طاقة االكفاية ال 2

  2بالمؤسسة 
  

 
 النوافذ واالبواب

   كافية.   توافر نوافذ  3
   النوافذ.ستخدام سهولة ا 4
   3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

   لطوارئ إتجاهات أبواب ا وجود عالمات تحدد  6

 
 
 

 التجهيزات 

   .4 أثناء إلقاء المحاضرات مالئمة درجة الحرارة   7

    .4توافر التهوية الجيدة  8

   .5وجود إضاءة مناسبة 9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
الوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمة مزودة بالقاعة   13

 للعملية التعليمية. 
  

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

وجود خرائط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل ومخصارج   15
 ئ.الطوار 

  

   مولد كهربي(.باء )م للكهر مصدردائوجود   16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

معصصصاق الحركصصصة زمصصصة؛ التي تتيح للتوافر الفراغصصصات الال 17
 والرؤية بوضوح.

  

اق علي أطرا  الممرات جلوع المع  تخصل أماكم 18 
والصصصصصصفو  وعلي األماكم المسصصصصصتوية وقرب الخدمات 

 وأبواب الطوارئ.

  

    6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مم القاعة 19 والسالمصةاألمم 

   نظافة القاعة. 20 
   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21 العمالة
   كل قاعة.وجود عامل خدمات ل 22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 / طالب.  2م  1,5  -  1.2األرضية:  المساحة  .1
 لية.% مم مجموع طالب الك 40 -35ستوعب مم  إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: ت .2
 تفتحان للخارج.  -مواصفات األبواب: تتكون مم قطعتيم متحركتيم   .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
  مم المساحة األرضية(.  %15  -10 ة الجيدة: )مساحة النوافذ توفير اإلضاءة والتهوي .5
ل/ مصدر للمياة / ء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمامتطلبات األمم والسالمة: خطة إخال .6

 خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 الرابع( الدور)( 410مدرج  )( قاعات المحاضرات 1نموذج )
 

 المؤشرات  م  يم التقي مجاالت 
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

   . 1باألرضية ألعداد الطاللمساحة كفاية ا 1
كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس   2

  2بالمؤسسة 
  

 
 النوافذ واالبواب

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

   طوارئ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب ال 6

 
 
 

 التجهيزات 

   .4مة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات ئمال 7

    .4توافر التهوية الجيدة  8

   .5وجود إضاءة مناسبة 9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
سصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمة القاعة مزودة بالوسصصصصصائل ال 13

 لية التعليمية. لعمل
  

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

وجود خرائط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل ومخصارج   15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.باء )مصدردائم للكهر وجود   16

تجهيزات  ذوي 
 حتياجات الخاصة اال

لمعصصصاق الحركصصصة توافر الفراغصصصات الالزمصصصة؛ التي تتيح ل 17
 والرؤية بوضوح.

  

تخصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا  الممرات  18 
والصصصصصصفو  وعلي األماكم المسصصصصصتوية وقرب الخدمات 

 وأبواب الطوارئ.

  

    6ضد الحرائق بالقرب مم القاعة جهيزات وجود ت 19 والسالمصةاألمم 

   نظافة القاعة. 20 
   . لمتابعة المحاضرات وجود مسئول إدارى  21 العمالة
   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 / طالب.  2م  1,5  -  1.2المساحة األرضية:   .1
 ب الكلية.% مم مجموع طال  40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مم   .2
 تفتحان للخارج.  -مواصفات األبواب: تتكون مم قطعتيم متحركتيم   .3
 .ه م(24 – 20ناسبة: )درجة الحرارة الم .4
  مم المساحة األرضية(.  %15  -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ  .5
دل رمال/ مصدر للمياة / متطلبات األمم والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرا .6

 الحريق(. خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 الرابع(الدور )( 419)قاعة  المحاضرات ( قاعات1نموذج )
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

   . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
ة لقاعات التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالي 2

  2بالمؤسسة 
  

 
 النوافذ واالبواب

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

   ت أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاها 6

 
 
 

 التجهيزات 

   .4درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  ئمةمال 7

    .4توافر التهوية الجيدة  8

   .5مناسبةوجود إضاءة  9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
ة والبصصصصصصرية الالزمة الوسصصصصصائل السصصصصصمعيالقاعة مزودة ب 13

 ية التعليمية. للعمل
  

   النترنت.القاعة متصلة بشبكة ا 14

ومخصارج   وجود خرائط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل 15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.مصدردائم للكهرباء )وجود   16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

لتي تتيح للمعصصصاق الحركصصصة توافر الفراغصصصات الالزمصصصة؛ ا 17
 لرؤية بوضوح.وا

  

ممرات تخصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا  ال 18 
وقرب الخدمات  والصصصصصصفو  وعلي األماكم المسصصصصصتوية

 أبواب الطوارئ.و 

  

    6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مم القاعة 19 والسالمصةاألمم 

   نظافة القاعة. 20 
   دارى لمتابعة المحاضرات. سئول إوجود م 21 العمالة
   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 . / طالب  2م  1,5  -  1.2المساحة األرضية:   .1
 % مم مجموع طالب الكلية. 40 -35م  ت المحاضرات: تستوعب مإجمالي مساحات قاعا .2
 تفتحان للخارج.  -مواصفات األبواب: تتكون مم قطعتيم متحركتيم   .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
  . مم المساحة األرضية( %15  -10ضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ ير اإلتوف .5
اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة /  المة: خطة إخالء/مسئولمتطلبات األمم والس .6

 خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 الرابع(ر الدو )( 401)قاعة  اضراتقاعات المح(  1نموذج )
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 مستوفي 

المساحة األرضية  
 لسعةوا

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

  2بالمؤسسة 
  

 
 البوابالنوافذ وا

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

 
 
 

 التجهيزات 

   .4ة  أثناء إلقاء المحاضرات جة الحرار مالئمة در  7

    .4توافر التهوية الجيدة  8

   .5مناسبة إضاءةوجود   9
   ب.د لكل طالتوافر مقع 10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
ل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمة دة بالوسصصصصصائالقاعة مزو  13

 عليمية. للعملية الت
  

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

مصداخصل ومخصارج    وجود خرائط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح 15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.مصدردائم للكهرباء )ود  جو  16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

لحركصصصة ة؛ التي تتيح للمعصصصاق اتوافر الفراغصصصات الالزمصصص 17
 والرؤية بوضوح.

  

تخصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا  الممرات  18 
دمات والصصصصصصفو  وعلي األماكم المسصصصصصتوية وقرب الخ

 وأبواب الطوارئ.

  

    6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مم القاعة 19 لسالمصةاو األمم 

   نظافة القاعة. 20 
   سئول إدارى لمتابعة المحاضرات. د موجو  21 العمالة
   خدمات لكل قاعة.عامل وجود   22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 / طالب.  2م  1,5  -  1.2المساحة األرضية:   .1
 % مم مجموع طالب الكلية. 40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مم   .2
 تفتحان للخارج.  -مواصفات األبواب: تتكون مم قطعتيم متحركتيم   .3
 ه م(.24 – 20ارة المناسبة: )حر جة الدر  .4
  مم المساحة األرضية(.  %15  -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ  .5
خالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / متطلبات األمم والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإل .6

 طيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.خرا
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 الرابع(الدور )( 402)قاعة  ( قاعات المحاضرات1ج )وذنم 
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

   . 1برضية ألعداد الطالكفاية المساحة األ 1
ت التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعا 2

  2بالمؤسسة 
  

 
 ذ واالبوابوافالن

   توافر نوافذ كافية.  3
   النوافذ.تخدام سهولة اس 4
   3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

   وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  6

 
 
 

 التجهيزات 

   .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

    .4توافر التهوية الجيدة  8

   .5وجود إضاءة مناسبة 9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
صصصصصصرية الالزمة القاعة مزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والب 13

 للعملية التعليمية. 
  

   .القاعة متصلة بشبكة االنترنت  14

  عصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل ومخصارجوجود خرائط داخصل القصا 15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.ء )للكهربا مصدردائموجود   16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

توافر الفراغصصصات الالزمصصصة؛ التي تتيح للمعصصصاق الحركصصصة  17
 والرؤية بوضوح.

  

تخصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا  الممرات  18 
قرب الخدمات الصصصصصصفو  وعلي األماكم المسصصصصصتوية و و 

 وأبواب الطوارئ.

  

    6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مم القاعة 19 والسالمصةاألمم 
   ة.نظافة القاع 20 
   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21 العمالة
   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 / طالب.  2م  1,5  -  1.2المساحة األرضية:   .1
 % مم مجموع طالب الكلية. 40 -35قاعات المحاضرات: تستوعب مم   ي مساحات إجمال .2
 تفتحان للخارج.  -مواصفات األبواب: تتكون مم قطعتيم متحركتيم   .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
  مم المساحة األرضية(.  %15  -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ  .5
والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة /  ات األمممتطلب .6

 إنذار ضد الحريق(.خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 الرابع(الدور )( 420) قاعة المحاضرات( قاعات 1نموذج )
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 مستوفي 

األرضية  احة المس
 والسعة

   . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
دريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات الت 2

  2بالمؤسسة 
  

 
 النوافذ واالبواب

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

   ت تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ عالماوجود   6

 
 
 

 التجهيزات 

   .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

    .4التهوية الجيدة  توافر 8
   .5مناسبةوجود إضاءة  9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
القاعة مزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمة  13

 للعملية التعليمية. 
  

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

ومخصارج   وجود خرائط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل 15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.مصدردائم للكهرباء )وجود   16

تجهيزات  ذوي 
 حتياجات الخاصة اال

الالزمصصصة؛ التي تتيح للمعصصصاق الحركصصصة   لفراغصصصات توافر ا 17
 والرؤية بوضوح.

  

تخصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا  الممرات  18 
  وعلي األماكم المسصصصصصتوية وقرب الخدمات والصصصصصصفو 

 أبواب الطوارئ.و 

  

    6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مم القاعة 19 والسالمصةاألمم 

   نظافة القاعة. 20 
   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21 العمالة
   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 / طالب.  2م  1,5  -  1.2المساحة األرضية:   .1
 % مم مجموع طالب الكلية. 40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مم   .2
 للخارج.  تفتحان -مواصفات األبواب: تتكون مم قطعتيم متحركتيم   .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
  لمساحة األرضية(. مم ا %15  -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ  .5
متطلبات األمم والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة /  .6

 الحريق(. خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 لث( الدور الثا)( 302)قاعة  ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 

 المؤشرات  م  قييم ت التمجاال
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 مستوفي 

المساحة األرضية  
 ةوالسع

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

  2ؤسسة بالم
  

 
 النوافذ واالبواب

   توافر نوافذ كافية.  3
   النوافذ. سهولة استخدام 4
   3ب( علي االقل يوجد عدد مخرجان )با  5

   ات أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجاه 6

 
 
 

 التجهيزات 

   .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

    .4الجيدة توافر التهوية  8

   .5وجود إضاءة مناسبة 9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
عية والبصصصصصصرية الالزمة بالوسصصصصصائل السصصصصصمالقاعة مزودة   13

 للعملية التعليمية. 
  

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

ئط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل ومخصارج  خرا  وجود  15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.رباء )مصدردائم للكهوجود   16

تجهيزات  ذوي 
 الحتياجات الخاصة ا

التي تتيح للمعصصصاق الحركصصصة توافر الفراغصصصات الالزمصصصة؛   17
 والرؤية بوضوح.

  

تخصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا  الممرات  18 
ماكم المسصصصصصتوية وقرب الخدمات والصصصصصصفو  وعلي األ

 وأبواب الطوارئ.

  

    6ات ضد الحرائق بالقرب مم القاعةتجهيز وجود   19 والسالمصةاألمم 

   نظافة القاعة. 20 
   إدارى لمتابعة المحاضرات.  مسئولوجود   21 العمالة
   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 طالب.  / 2م  1,5  -  1.2المساحة األرضية:   .1
 % مم مجموع طالب الكلية. 40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مم   .2
 تفتحان للخارج.  -مواصفات األبواب: تتكون مم قطعتيم متحركتيم   .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
  رضية(. مم المساحة األ %15  -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ  .5
متطلبات األمم والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة /  .6

 خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 ( الدور الثالث)( 301)قاعة  ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء

غير   في تو مس
 مستوفي 

المساحة األرضية  
 عةوالس

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

  2بالمؤسسة 
  

 
 النوافذ واالبواب

   توافر نوافذ كافية.  3
   النوافذ.سهولة استخدام  4
   3ل يوجد عدد مخرجان )باب( علي االق  5
   هات أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد إتجا 6

 
 
 

 التجهيزات 

   .4درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات مالئمة  7

    .4توافر التهوية الجيدة  8

   .5وجود إضاءة مناسبة 9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   سي للمحاضر. توافر منضدة وكر  11
   ة.ودة بسبور القاعة مز  12
بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمة   القاعة مزودة 13

 لتعليمية. للعملية ا
  

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

وجود خرائط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل ومخصارج   15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.مصدردائم للكهرباء )وجود   16

تجهيزات  ذوي 
 لخاصة االحتياجات ا

التي تتيح للمعصصصاق الحركصصصة   توافر الفراغصصصات الالزمصصصة؛ 17
 والرؤية بوضوح.

  

تخصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا  الممرات  18 
والصصصصصصفو  وعلي األماكم المسصصصصصتوية وقرب الخدمات 

 وأبواب الطوارئ.

  

    6بالقرب مم القاعة وجود تجهيزات ضد الحرائق 19 والسالمصةاألمم 

   ة القاعة.افنظ 20 
   مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.   وجود  21 العمالة
   د عامل خدمات لكل قاعة.وجو  22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 . / طالب  2م  1,5  -  1.2المساحة األرضية:   .1
 % مم مجموع طالب الكلية. 40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مم   .2
 تفتحان للخارج.  -تحركتيم  مواصفات األبواب: تتكون مم قطعتيم م  .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
  . مم المساحة األرضية( %15  -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ  .5
متطلبات األمم والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة /  .6

 / جهاز إنذار ضد الحريق(. خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 ثالث(الدور ال)( 305ة)قاع ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 مستوفي 

لمساحة األرضية  ا
 والسعة

   . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
ات التدريس  عا كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لق 2

  2بالمؤسسة 
  

 
 النوافذ واالبواب

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

   ود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ وج 6

 
 
 

 التجهيزات 

   .4درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  مالئمة 7

    .4توافر التهوية الجيدة  8

   .5وجود إضاءة مناسبة 9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
القاعة مزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمة  13

 التعليمية. للعملية 
  

   ت.نر القاعة متصلة بشبكة االنت 14

وجود خرائط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل ومخصارج   15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.مصدردائم للكهرباء )وجود   16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

ر الفراغصصصات الالزمصصصة؛ التي تتيح للمعصصصاق الحركصصصة تواف 17
 والرؤية بوضوح.

  

 ت تخصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا  الممرا 18 
والصصصصصصفو  وعلي األماكم المسصصصصصتوية وقرب الخدمات 

 وأبواب الطوارئ.

  

    6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مم القاعة 19 والسالمصةاألمم 

   نظافة القاعة. 20 
   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21 ةالعمال
   ود عامل خدمات لكل قاعة.وج 22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 الب. / ط 2م  1,5  -  1.2:  المساحة األرضية .1
 .% مم مجموع طالب الكلية 40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مم   .2
 تفتحان للخارج.  -مواصفات األبواب: تتكون مم قطعتيم متحركتيم   .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
  مم المساحة األرضية(.  %15  -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ  .5
مصدر للمياة / متطلبات األمم والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/  .6

 خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 (ثالثالدور ال) (320)قاعة ات المحاضرات( قاع1نموذج )
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 فاءدرجات االستي

غير   مستوفي 
 مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

   . 1ألعداد الطالب كفاية المساحة األرضية 1
عات التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقا  2

  2بالمؤسسة 
  

 
 بالنوافذ واالبوا

   توافر نوافذ كافية.  3
   النوافذ.سهولة استخدام  4
   3ل يوجد عدد مخرجان )باب( علي االق  5

   وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  6

 
 
 

 لتجهيزات ا

   .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

    .4توافر التهوية الجيدة  8

   .5مناسبة وجود إضاءة 9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   سي للمحاضر. توافر منضدة وكر  11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
الالزمة  القاعة مزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية 13

 للعملية التعليمية. 
  

   نت.القاعة متصلة بشبكة االنتر  14

ل ومخصارج  وجود خرائط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخص 15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.مصدردائم للكهرباء )وجود   16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

توافر الفراغصصصات الالزمصصصة؛ التي تتيح للمعصصصاق الحركصصصة  17
 الرؤية بوضوح.و 

  

 تخصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا  الممرات  18 
والصصصصصصفو  وعلي األماكم المسصصصصصتوية وقرب الخدمات 

 وأبواب الطوارئ.

  

    6بالقرب مم القاعة وجود تجهيزات ضد الحرائق 19 والسالمصةاألمم 

   نظافة القاعة. 20 
   ضرات. وجود مسئول إدارى لمتابعة المحا 21 العمالة
   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 / طالب.  2م  1,5  -  1.2المساحة األرضية:   .1
 % مم مجموع طالب الكلية. 40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مم   .2
 تفتحان للخارج.  -فات األبواب: تتكون مم قطعتيم متحركتيم  مواص .3
 ه م(.24 – 20ارة المناسبة: )درجة الحر  .4
  مم المساحة األرضية(.  %15  -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ  .5
اة / متطلبات األمم والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمي .6

 خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 لثالث( الدور ا)( 311)قاعة  ت المحاضرات( قاعا1نموذج )
 

 المؤشرات  م  ت التقييم مجاال
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

   . 1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1
عابية اإلجمالية لقاعات التدريس  اقة االستيكفاية الط 2

  2بالمؤسسة 
  

 
 ابالنوافذ واالبو 

   توافر نوافذ كافية.  3
   النوافذ.م سهولة استخدا 4
   3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

   وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  6

 
 
 

 التجهيزات 

   .4المحاضرات  ثناء إلقاءمالئمة درجة الحرارة  أ 7

    .4توافر التهوية الجيدة  8

   .5ة مناسبةوجود إضاء 9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11
   القاعة مزودة بسبورة. 12
القاعة مزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمة  13

 للعملية التعليمية. 
  

   متصلة بشبكة االنترنت. القاعة 14

خصل ومخصارج  وجود خرائط داخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصدا 15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.هرباء )مصدردائم للكوجود   16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

توافر الفراغصصصات الالزمصصصة؛ التي تتيح للمعصصصاق الحركصصصة  17
 والرؤية بوضوح.

  

ق علي أطرا  الممرات جلوع المعاتخصل أماكم   18 
 والصصصصصصفو  وعلي األماكم المسصصصصصتوية وقرب الخدمات 

 وأبواب الطوارئ.

  

    6تجهيزات ضد الحرائق بالقرب مم القاعة  وجود  19 والسالمصةاألمم 

   نظافة القاعة. 20 
   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21 العمالة
   قاعة. وجود عامل خدمات لكل 22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 / طالب.  2م  1,5  -  1.2األرضية:  المساحة  .1
 % مم مجموع طالب الكلية. 40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مم   .2
 تفتحان للخارج.  -مواصفات األبواب: تتكون مم قطعتيم متحركتيم   .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
  مم المساحة األرضية(.  %15  -10 الجيدة: )مساحة النوافذ توفير اإلضاءة والتهوية  .5
متطلبات األمم والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة /  .6

 خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 ثاني(الدور ال)( 203)قاعة  ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 

 المؤشرات  م  قييم الت التمجا
 درجات االستيفاء

غير   ستوفي م
 مستوفي 

المساحة األرضية  
 والسعة

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

  2بالمؤسسة 
  

 
 النوافذ واالبواب

   توافر نوافذ كافية.  3
   افذ.النو ام سهولة استخد  4
   3ي االقل يوجد عدد مخرجان )باب( عل  5

   وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  6

 
 
 

 التجهيزات 

   .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

    .4توافر التهوية الجيدة  8

   .5وجود إضاءة مناسبة 9
   توافر مقعد لكل طالب. 10
   افر منضدة وكرسي للمحاضر. تو  11
   اعة مزودة بسبورة.الق 12
القاعة مزودة بالوسصصصصصائل السصصصصصمعية والبصصصصصصرية الالزمة  13

 للعملية التعليمية. 
  

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

اخصل القصاعصة توضصصصصصصصصصصصصصصح مصداخصل ومخصارج  وجود خرائط د  15
 الطوارئ.

  

   مولد كهربي(.)كهرباء مصدردائم للوجود   16

تجهيزات  ذوي 
 اجات الخاصة االحتي

توافر الفراغصصصات الالزمصصصة؛ التي تتيح للمعصصصاق الحركصصصة  17
 والرؤية بوضوح.

  

تخصل أماكم جلوع المعاق علي أطرا  الممرات  18 
مسصصصصصتوية وقرب الخدمات والصصصصصصفو  وعلي األماكم ال

 وأبواب الطوارئ.

  

    6ات ضد الحرائق بالقرب مم القاعةد تجهيز وجو  19 والسالمصةاألمم 

   نظافة القاعة. 20 
   وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21 العمالة
   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 / طالب.  2م  1,5  -  1.2المساحة األرضية:   .1
 كلية.% مم مجموع طالب ال 40 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب مم   .2
 تفتحان للخارج.  -مواصفات األبواب: تتكون مم قطعتيم متحركتيم   .3
 ه م(.24 – 20درجة الحرارة المناسبة: ) .4
  مم المساحة األرضية(.  %15  -10توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ  .5
ال/ مصدر للمياة / متطلبات األمم والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رم .6

 خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق(.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 )الحاسب(  (فسمعمل علم الن)  (: المعامل2نموذج )
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء

غير   ستوفي م
 مستوفي 

المساحة والطاقة 
 ة االستيعابي

   . 1لطالب الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية ل 1
   . 2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد

الزمة  التوافر األجهزة والمواد المعملية الخاصصصصصصة  3
إلثبات كل التجارب المشصصصصصصصصصصصار إليها في المناه   

 اسية.والمقررات الدر 

  

أعداد  تناسصصصصصصصصصصب عدد أجهزة الحاسصصصصصصصصصصب ا لي م  4
   3الطالب 

  

 التجهيزات اإلنشائية 
   كفاءة عمل شبكة الصر  الصحي. 5
   كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

   توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

   4تأثيث ال 8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم  
 والوسائط المتعددة

    5كفاية وحداثة األجهزة  9

ود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات  المعمل مز  10
 الدولية.

  

   . 6مالءمة عدد العامليم بالمختبرات والمعامل  11

    7وجود متطلبات األمم والسالمة 12 العمالة

 السالمصةاألمم و 
   نظافة المعامل 13
   .8 وجود مخرجيم لكل معمل/مختبر 14

 طالبا   50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عم  .1
األولى بالكليات العملية /  في المرحلة الجامعية 2م 4 المساحة األرضية المخصصة للطالب: .2

في   2م 2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5الجامعية األولي بالكليات النظرية /   في المرحلة 2م 1
في معمل تكنولوجيا التعليم   2م  1معمل الحاسب ا لي أو معمل اللغات أواإلحصاء أوعلم النفس/ 

في معمل الماكينات   2م  4يلة / مل المعدات والمحركات الثقفي مع 2م6والوسائط المتعددة / 
 الكهربية.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

طالب )تخصل الحاسوب وفروعه( ، جهاز لكل  4أجهزة الحاسب ا لي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 20طالبا فى باقي المؤسسات ،  25

ت والنماذج/ أرفف  التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويا .4
 سبورة.   /
أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا   .5

 عرض/ طابعتا ليزر.
 مم العمالة غير الفنية.  2مساعد فني /   1فني مختبر/  1الفنيون:  .6
ة / وجود  متطلبات مقاومة / وقاية مم الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئي  .7

 بكة خراطيم مطاطية. ش
 األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج. .8
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 (النجليزية معمل اللغة)  (: المعامل2نموذج )
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 االستيفاءدرجات 
غير   مستوفي 

 مستوفي 
المساحة والطاقة 

 االستيعابية 
   . 1ب الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطال 1
   . 2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد

زمة  توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصصصصصصة الال 3
المناه   إلثبات كل التجارب المشصصصصصصصصصصصار إليها في 

 والمقررات الدراسية.

  

تناسصصصصصصصصصصب عدد أجهزة الحاسصصصصصصصصصصب ا لي م  أعداد  4
   3الطالب 

  

 التجهيزات اإلنشائية 
   شبكة الصر  الصحي. ءة عملكفا 5
   كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6
   توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
   4يث التأث 8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم  
 والوسائط المتعددة

    5كفاية وحداثة األجهزة  9

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات   10
 الدولية.

  

   . 6ءمة عدد العامليم بالمختبرات والمعاملمال  11

    7وجود متطلبات األمم والسالمة 12 العمالة

 المصةاألمم والس
   المعاملنظافة  13
   .8 وجود مخرجيم لكل معمل/مختبر 14

 طالبا   50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عم  .1
األولى بالكليات العملية /  رحلة الجامعيةفي الم 2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2

في   2م 2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5الجامعية األولي بالكليات النظرية /   في المرحلة 2م 1
في معمل تكنولوجيا التعليم   2م  1معمل الحاسب ا لي أو معمل اللغات أواإلحصاء أوعلم النفس/ 

في معمل الماكينات   2م  4يلة / المحركات الثقفي معمل المعدات و  2م6والوسائط المتعددة / 
 الكهربية.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

طالب )تخصل الحاسوب وفروعه( ، جهاز لكل  4أجهزة الحاسب ا لي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 20طالبا فى باقي المؤسسات ،  25

أرفف  التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/  .4
 سبورة.   /
أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا   .5

 عرض/ طابعتا ليزر.
 مم العمالة غير الفنية.  2مساعد فني /   1فني مختبر/  1الفنيون:  .6
متطلبات مقاومة / وقاية مم الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود   .7

 ة خراطيم مطاطية. بكش
 األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج. .8
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية(معمل )  (: المعامل2نموذج )
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 مستوفي 

اقة المساحة والط
 االستيعابية 

   . 1ب الدراسية للطال الطاقة االستيعابية للمعامل 1

   . 2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصصصصصصة الالزمة   3
إليها في المناه    إلثبات كل التجارب المشصصصصصصصصصصصار

 والمقررات الدراسية.

  

أعداد لحاسصصصصصصصصصصب ا لي م  تناسصصصصصصصصصصب عدد أجهزة ا 4
   3الطالب 

  

 إلنشائية التجهيزات ا
   ة عمل شبكة الصر  الصحي.كفاء 5
   كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6
   توافر األحواض بالعدد الكافي.    7
   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
وجيا التعليم  تكنول

 والوسائط المتعددة

    5كفاية وحداثة األجهزة  9
  مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلوماتالمعمل   10

 الدولية.
  

   . 6مالءمة عدد العامليم بالمختبرات والمعامل  11
    7وجود متطلبات األمم والسالمة 12 العمالة

 األمم والسالمصة
   نظافة المعامل 13
   .8 وجود مخرجيم لكل معمل/مختبر 14

 طالبا   50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عم  .1
األولى بالكليات العملية /  المرحلة الجامعية في 2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2

في   2م 2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5الجامعية األولي بالكليات النظرية /   في المرحلة 2م 1
في معمل تكنولوجيا التعليم   2م  1معمل الحاسب ا لي أو معمل اللغات أواإلحصاء أوعلم النفس/ 

في معمل الماكينات   2م  4يلة / ات والمحركات الثقفي معمل المعد  2م6والوسائط المتعددة / 
 الكهربية.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

طالب )تخصل الحاسوب وفروعه( ، جهاز لكل  4أجهزة الحاسب ا لي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 20طالبا فى باقي المؤسسات ،  25

ذج/ أرفف  التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنما .4
 سبورة.   /
أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا   .5

 عرض/ طابعتا ليزر.
 مم العمالة غير الفنية.  2مساعد فني /   1فني مختبر/  1الفنيون:  .6
  متطلبات مقاومة / وقاية مم الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود  .7

 بكة خراطيم مطاطية. ش
 األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج. .8
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 ( الجهزة)( معمل علم النفس  (: المعامل)2نموذج )
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء

غير   مستوفي 
 مستوفي 

المساحة والطاقة 
 االستيعابية 

   . 1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

   . 2طالب  المساحة المخصصة لكل 2

 أجهزة ومعدات ومواد

ية الخاصصصصصصة الالزمة  والمواد المعملتوافر األجهزة   3
ليها في المناه   إلثبات كل التجارب المشصصصصصصصصصصصار إ

 والمقررات الدراسية.

  

تناسصصصصصصصصصصب عدد أجهزة الحاسصصصصصصصصصصب ا لي م  أعداد  4
   3الطالب 

  

 التجهيزات اإلنشائية 
   عمل شبكة الصر  الصحي.كفاءة  5
   كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

    توافر األحواض بالعدد الكافي.   7

   4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
جيا التعليم  تكنولو 

 والوسائط المتعددة

    5كفاية وحداثة األجهزة  9

المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات   10
 الدولية.

  

   . 6برات والمعاملمالءمة عدد العامليم بالمخت  11

    7وجود متطلبات األمم والسالمة 12 العمالة

 األمم والسالمصة
   نظافة المعامل 13
   .8 وجود مخرجيم لكل معمل/مختبر 14

 طالبا   50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عم  .1
األولى بالكليات العملية /  المرحلة الجامعية في 2م 4المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .2

في   2م 2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5الجامعية األولي بالكليات النظرية /   في المرحلة 2م 1
في معمل تكنولوجيا التعليم   2م  1معمل الحاسب ا لي أو معمل اللغات أواإلحصاء أوعلم النفس/ 

في معمل الماكينات   2م  4يلة / ات والمحركات الثقفي معمل المعد  2م6والوسائط المتعددة / 
 الكهربية.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

طالب )تخصل الحاسوب وفروعه( ، جهاز لكل  4أجهزة الحاسب ا لي: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 20طالبا فى باقي المؤسسات ،  25

ذج/ أرفف  التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنما .4
 سبورة.   /
أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا   .5

 عرض/ طابعتا ليزر.
 مم العمالة غير الفنية.  2مساعد فني /   1فني مختبر/  1الفنيون:  .6
  متطلبات مقاومة / وقاية مم الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود  .7

 بكة خراطيم مطاطية. ش
 األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج. .8
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 (: المكتبـــــة  3نموذج )
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 درجات االستيفاء

غير   مستوفى  
 مستوٍ  

قة المساحة والطا
 االستعابية 

   .1سعة المكتبة لعدد الطالب  1
     2صصة للمستفيد المساحة المخ 2

 
 التجهيزات 

 

   د ومقاعد بعدد المستفيديم.توافر مناض 3
   أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل.وجود   4
    3ى. شخص الحاسب الأجهزة عدد  5
   .4عدد شاشات الفهرسة 6

   .5آالت التصوير المستخدمة بالفعل عدد  7

 
 

 األمم والسالمصة

   .6 ة مم الحريقات مقاومة/ الوقايمتطلب 8

   .7ة األبواب والمخارج مالءم 9

   .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  10

   .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

   بمواد ضصد االشتعال.الستائر معاملة  12

 االوعية المكتبية 
)الكتب والمراج  

 ريات( والدو 

   .8  خ المتوافرة مم كل كتاب/ مرجعدد النس 13
   .9عدد المراج  لكل تخصل  14
   .9عدد الدوريات العلمية المتخصصة  15

 
 خدمات اضافية  

   خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16

   ج  والدوريات, وفقًا للفهرسة الفعالة. ترتيب المرا 17

   نترنت.االتصال بشبكة اإل 18

   لفهرسة اإللكترونية. ا 19

 
 

 العمالة 

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

   فاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد . و  25 
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

   ية الخدمة .اإلعالم بوقت تأد  26 واالعتمادية * الثقة 
   ة مم أول مرة . تأدية الخدمة بطريقة صحيح  27

   تقديم خدمات فورية للمستفيديم مم خدمات المكتبة.  28 االستجابة* 
   معاونة الزائريم. الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في  29

 المؤشرات  م  التقييم مجاالت 
 درجات االستيفاء

غير   مستوفى 
 مستو ٍ 

ت ذوي  خدما
 الخاصة االحتياجات 

 ذوو اإلعاقة البصرية 
توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة   30

 "جون". 
  

توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحرو    31
 كبيرة  

 و بحبر غامق. 

  

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

و والصور  اظر وأفالم الفيديالصور والمن
 لبرام  المترجمة بلغة اإلشارة. الفوتوغرافية, أو ا

  

 ذوو اإلعاقة الحركية: 
   توافر األثاث الالزم. 33

   توافر تجهيزات خاصة.  34
صة؛ للتنقل  توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخا 35

 بيم أدوار المكتبة.
  

فاعلية المكتبة في  
تعليمية  العملية ال
 والبحثية 

   وجود سجالت للزائريم. 36
   استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.  37
وقت عمل المكتبة يتناسب م  ظرو  المستقيديم   38

 منه*. 
  

% مم إجمالي المستفيديم )الطالب / الهيئة المعاونة / طالب  8سعة المكتبة : ال تقل عم  .1
 يس(. الدراسات العليا /أعضاء هيئة التدر 

 . 2م 1.5عم  المساحة المخصصة / مستفيد: ال تقل   .2

 طالبًا. 20ال تقل عم جهاز لكل  أجهزة الحاسب ا لي: .3

 ًا. طالب 50ال تقل عم شاشة لكل   شاشات الفهرسة : .4
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 آلة تصوير مستخدمة بالفعل.  2ال تقل عم  ماكينات التصوير :  .5

ذار صوتية وضوئية / وجود  حريق / معدات إن مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية مم الحريق:  .6
 شبكة خراطيم مطاطية لجمي  الطوابق / مخارج الطوارئ بجمي  األدوار.

 مكونة مم جزأيم متحركيم. األبواب  /يجب أن تفتح  األبواب للخارجمالءمة األبواب والمخارج:  .7

لوريوع/ طالب يتم مم خالل تحديد نسبة المتردديم علي المكتبة مم )طالب مرحلة البكا 
راسات العليا / أعضاء هيئة التدريس / الباحثيم مم جهات خارجية(، وتحدد النسبة مم واق   الد 

     السجالت.  
 عدد النسخ مم كل كتاب: ال يقل عم نسختيم.  .8

ال يقل عم  وعدد  مرجعًا لكل تخصصصصصصصصصصصصصصل/    50ال يقل عدد المراج  عم    عدد المراج  والدوريات: .9
 مختلفة في كل تخصل.خمس دوريات 

فني تصوير / عامل غير فني   2طالب / مشر  لكل قاعة /  300: مساعد فني لكل  العمالة .10
 لكل قاعتيم/ عمالة لدورات المياه.

يتم مم خالل تحديد نسبة المتردديم علي المكتبة مم )طالب مرحلة البكالوريوع/ طالب  .11
 ة مم واق  السجالت .الدراسات العليا/ أعضاء هيئة التدريس( وتحدد النسب

 قياسها مم خالل المقابالت ونتائ  استطالع رأي المستفيديم.  *يتم  
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 ة (: العيادة الطبي4نموذج )
 

 درجات االستيفاء المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 تو ٍ مس غير  مستو ٍ 

     1مساحة مالئمة 1 المساحة الكلية  
 
 

 مكونات العيادة   

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

 
 

 التجهيزات 

   سرير للكشف. 6
   صيدلية بها متطلبات اإلسعافات األولية.  7
    2ت إنشائية لذوي االحتياجات الخاصة.وجود تجهيزا 8
  بالجامعة  3يارة إسعا .س 9

 
 األمم والسالمصة

   .4 ومة/ الوقاية مم الحريقمتطلبات مقا 10
   .5مالءمة األبواب والمخارج  11
   .ه لمخرج الطوارئ االتجاالمات إرشادية تحدد ع 12

   6األطباء 13 العاملون 
   7الممرضون  14

   2م   60المساحة : ال تقل عم  .1
ر ارتفاعه مم  والهبوط / وجود  سو متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة: وجود منحدرات للصعود  .2

 سم.  100  -85

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

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

 م يفتحان للخارج. ون مم جزأيم متحركي األبواب والمخارج: تتك .5

 طالب.  3000األطباء: طبيب أو طبيبة لكل  .6
 الممرضات: ممرض أو ممرضة لكل عيادة طبية.   .7
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة
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 ت الدور الرضي((: دورات المياه )طالبا5نموذج )
 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 مستويات التقدير 

غير   مستوٍ  
 مستوٍ  

 
 اإلتاحة  

 √     .1كفاية دورات المياه  1
لطلبة وأخري وجود دورات مياه خاصة با 2

 للطالبات.
    √  

المواصفات اإلنشائية  
 والتجهيزات  

  √     . 2مالئمة للتهوية  3
  √     ة. كفاية اإلضاء 4
  √     سهولة فتح الشبابيك.  5
  √     .  3توافر أحواض لغسيل األيدي  6
  √     توافر مرايا.   7
  √     مم بالط غير أملس.  األرضيات  8
جود وسائل للتخلل مم النفايات بشكل  و  9

 صحي. 
    √  

  √     مياه نقية. توافر مصدر  10 
  √     ي.  سالمة شبكة الصر  الصح  11 

  √     4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي  
 االحتياجات الخاصة  

 √       . 5خاصة  وجود دورات مياه 13
 √     6واب. مالءمة األب 14
الحمام   15 وخارج  داخل  مساحة  وجود 

 علي الحركة. لمساعدة المعاق 
   √  

  √     و عاملة لكل دورة مياهتوافر عامل أ 16 العمالة 
  √    النظافة   17 األمم والسالمة 

توافر مصصصصصصصصصصصصصصصصصدر قريصصب مجهز بمتطلبصصات   18
 . 7حريقمكافحة/ وقاية مم ال

    √  
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 طالبًا أو طالبة.   40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 مم مساحة األرضيات.  %15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

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

مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم  دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة:  .5
سم(   100 -85سم / يوجد سور )  137إلي   76مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها عم 

 لمساندة المستخدم على الحركة مم وإلى المرحاض.

 سم.  90اقيم تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عم  األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمع .6
معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة مم دورات   مطافئ حريق / .7

 المياه.
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 ( (: دورات المياه )طلبة الدور الرضي5نموذج )

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 مستويات التقدير 

غير   مستوٍ  
 مستوٍ  

 
 اإلتاحة  

 √       .1كفاية دورات المياه  1
وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري  2

 للطالبات.
√  

المواصفات اإلنشائية  
 والتجهيزات  

  √ . 2مالئمة للتهوية  3
  √ كفاية اإلضاءة.  4
  √ لشبابيك. سهولة فتح ا 5
  √ .  3توافر أحواض لغسيل األيدي  6
  √ توافر مرايا.   7
  √ األرضيات مم بالط غير أملس.  8
وجود وسائل للتخلل مم النفايات بشكل   9

 صحي. 
√  

  √ توافر مصدر مياه نقية.  10 
  √ كة الصر  الصحي.  سالمة شب 11 

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي  
 االحتياجات الخاصة  

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

 لمساعدة المعاق علي الحركة. 
     √  

  √       افر عامل أو عاملة لكل دورة مياهتو  16 العمالة 
  √      ظافة  الن 17 األمم والسالمة 

طلبصصات  توافر مصصصصصصصصصصصصصصصصصدر قريصصب مجهز بمت 18
 . 7مكافحة/ وقاية مم الحريق

     √  

 طالبًا أو طالبة.   40مقعد )مرحاض( لكل  عدد دورات المياه: .1

 مم مساحة األرضيات.  %15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3
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 وحدة ضمان الجودة
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 لكل مستخدم.   2م  2.2المساحة األرضية : ال تقل عم   .4

م  دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحك .5
سم(   100 -85سم / يوجد سور )  137إلي   76مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها عم 

 لمساندة المستخدم على الحركة مم وإلى المرحاض.

 سم.  90اقيم تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عم  األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمع .6
كة خراطيم مطاطية قريبة مم دورات  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شب .7

 المياه.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 (: دورات المياه )طالبات الدور الول(5نموذج )

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 مستويات التقدير 

  غير مستوٍ  
 مستوٍ  

 
 اإلتاحة  

 √  .1كفاية دورات المياه  1
مياه خاصة بالطلبة وأخري وجود دورات  2

 للطالبات.
√  

نشائية  فات اإلالمواص
 والتجهيزات  

  √ . 2مالئمة للتهوية  3
  √ كفاية اإلضاءة.  4
  √ سهولة فتح الشبابيك.  5
  √ .  3توافر أحواض لغسيل األيدي  6
  √ .  توافر مرايا 7
  √ األرضيات مم بالط غير أملس.  8
مم النفايات بشكل   وجود وسائل للتخلل  9

 صحي. 
√  

  √ ة. اه نقيتوافر مصدر مي 10 
  √ سالمة شبكة الصر  الصحي.   11 

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي  
 االحتياجات الخاصة  

 √  . 5اصة وجود دورات مياه خ 13
 √  6مالءمة األبواب.  14
وخارج 15 داخل  مساحة  الحمام    وجود 

 لمساعدة المعاق علي الحركة. 
√  

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 الة العم
  √ النظافة   17 األمم والسالمة 

توافر مصصصصصصصصصصصصصصصصصدر قريصصب مجهز بمتطلبصصات   18
 . 7مكافحة/ وقاية مم الحريق

√  

 طالبًا أو طالبة.   40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 مم مساحة األرضيات.  %15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أليدي: حوض مقابل كل مرحاض.أحواض ا .3
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

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

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم   .5
سم(   100 -85سم / يوجد سور )  137إلي   76مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها عم 

 ركة مم وإلى المرحاض.لمساندة المستخدم على الح

 سم.  90اقيم تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عم  األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمع .6
مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة مم دورات   .7

 المياه.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 (: دورات المياه )طلبة الدور الول( 5موذج )ن

 ؤشرات الم م  مجاالت التقييم 
 مستويات التقدير 

غير   مستوٍ  
  مستو ٍ 

 
 اإلتاحة  

 √  .1كفاية دورات المياه  1
وأخري وجود دورات مياه خاصة بالطلبة  2

 للطالبات.
√  

المواصفات اإلنشائية  
 والتجهيزات  

  √ . 2مالئمة للتهوية  3
  √ كفاية اإلضاءة.  4
  √ سهولة فتح الشبابيك.  5
  √ .  3ض لغسيل األيدي حواتوافر أ 6
  √ توافر مرايا.   7
  √ األرضيات مم بالط غير أملس.  8
النفايات بشكل  وجود وسائل للتخلل مم  9

 صحي. 
√  

  √ توافر مصدر مياه نقية.  10 
  √ سالمة شبكة الصر  الصحي.   11 

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 احة المس
  التجهيزات الخاصة بذوي 

 حتياجات الخاصة  اال
 √  . 5وجود دورات مياه خاصة  13
 √  6مالءمة األبواب.  14
الحمام   15 وخارج  داخل  مساحة  وجود 

 لمساعدة المعاق علي الحركة. 
√  

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

ت  توافر مصصصصصصصصصصصصصصصصصدر قريصصب مجهز بمتطلبصصا  18
 . 7كافحة/ وقاية مم الحريقم

√  

 طالبًا أو طالبة.   40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 مم مساحة األرضيات.  %15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

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

تياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم  دورات المياه الخاصة بذوي االح .5
سم(   100 -85سم / يوجد سور )  137إلي   76مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها عم 

 لمساندة المستخدم على الحركة مم وإلى المرحاض.

 م. س 90اقيم تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عم  األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمع .6
مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة مم دورات   .7

 المياه.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 الثاني((: دورات المياه )طالبات الدور 5موذج )ن

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 مستويات التقدير 

غير   مستوٍ  
 مستوٍ  

 
 اإلتاحة  

 √  .1كفاية دورات المياه  1
مياه خاصة بالطلبة وأخري  دورات  وجود  2

 للطالبات.
√  

ية  المواصفات اإلنشائ
 والتجهيزات  

  √ . 2مالئمة للتهوية  3
 √  فاية اإلضاءة. ك 4
  √ سهولة فتح الشبابيك.  5
  √ .  3توافر أحواض لغسيل األيدي  6
  √ توافر مرايا.   7
  √ األرضيات مم بالط غير أملس.  8
ل مم النفايات بشكل  للتخل وجود وسائل 9

 صحي. 
√  

  √ توافر مصدر مياه نقية.  10 
  √ سالمة شبكة الصر  الصحي.   11 

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي  
 االحتياجات الخاصة  

 √  . 5وجود دورات مياه خاصة  13
 √  6مالءمة األبواب.  14
داخ 15 مساحة  وخار وجود  الحمام  ل  ج 

 لمساعدة المعاق علي الحركة. 
√  

  √ فر عامل أو عاملة لكل دورة مياهتوا 16 العمالة 
  √ النظافة   17 سالمة والاألمم 

توافر مصصصصصصصصصصصصصصصصصدر قريصصب مجهز بمتطلبصصات   18
 . 7مكافحة/ وقاية مم الحريق

√  

 طالبًا أو طالبة.   40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 مم مساحة األرضيات.  %15 -10حة الشبابيك تمثل التهوية: مسا .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

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

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم   .5
سم(   100 -85سم / يوجد سور )  137إلي   76مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها عم 

 لمساندة المستخدم على الحركة مم وإلى المرحاض.

 سم.  90اقيم تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عم  األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمع .6
مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة مم دورات   .7

 المياه.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 : دورات المياه) طلبة الدور الثاني((5موذج )ن

 المؤشرات  م  يم مجاالت التقي
 مستويات التقدير 

غير   مستوٍ  
 مستوٍ  

 
 ة  اإلتاح 

 √  .1كفاية دورات المياه  1
مياه خاصة بالطلبة وأخري  وجود دورات  2

 للطالبات.
√  

المواصفات اإلنشائية  
 والتجهيزات  

  √ . 2مالئمة للتهوية  3
  √ ة اإلضاءة. كفاي 4
  √ سهولة فتح الشبابيك.  5
  √ .  3افر أحواض لغسيل األيدي تو  6
  √ توافر مرايا.   7
  √ ت مم بالط غير أملس. األرضيا 8
ل مم النفايات بشكل  وجود وسائل للتخل 9

 صحي. 
√  

  √ توافر مصدر مياه نقية.  10 
  √ سالمة شبكة الصر  الصحي.   11 

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
بذوي   التجهيزات الخاصة

 االحتياجات الخاصة  
 √  . 5وجود دورات مياه خاصة  13
 √  6ءمة األبواب. مال 14
وخار  15 داخل  مساحة  الحمام  وجود  ج 

 لمساعدة المعاق علي الحركة. 
√  

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 مة األمم والسال

تطلبصصات  توافر مصصصصصصصصصصصصصصصصصدر قريصصب مجهز بم 18
 . 7مكافحة/ وقاية مم الحريق

√  

 طالبًا أو طالبة.   40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 مم مساحة األرضيات.  %15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

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

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم   .5
سم(   100 -85سم / يوجد سور )  137إلي   76مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها عم 

 لمساندة المستخدم على الحركة مم وإلى المرحاض.

 سم.  90اقيم تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عم  اصة بالمعاألبواب: أبواب دورات المياه الخ .6
مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة مم دورات   .7

 المياه.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

   (لمياه) طالبات الدور الثالث(: دورات ا5نموذج )

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 مستويات التقدير 

غير   مستوٍ  
  مستو ٍ 

 
 اإلتاحة  

 √  .1كفاية دورات المياه  1
بالطلبة وأخري وجود دورات مياه خاصة   2

 للطالبات.
√  

ت اإلنشائية  المواصفا
 والتجهيزات  

  √ . 2مالئمة للتهوية  3
  √ اءة. كفاية اإلض 4
  √ سهولة فتح الشبابيك.  5
  √ .  3أحواض لغسيل األيدي  توافر 6
  √ توافر مرايا.   7
  √ األرضيات مم بالط غير أملس.  8
النفايات بشكل  وجود وسائل للتخلل مم  9

 صحي. 
√  

  √ نقية.  توافر مصدر مياه 10 
  √ سالمة شبكة الصر  الصحي.   11 

  √ 4مالءمة لكل مستخدم  مساحة 12 المساحة 
وي  التجهيزات الخاصة بذ 

 االحتياجات الخاصة  
 √  . 5وجود دورات مياه خاصة  13
 √  6مالءمة األبواب.  14
الحمام   15 وخارج  داخل  مساحة  وجود 

 لمساعدة المعاق علي الحركة. 
√  

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 ة العمال
  √ النظافة   17 األمم والسالمة 

بصصات  توافر مصصصصصصصصصصصصصصصصصدر قريصصب مجهز بمتطل 18
 . 7مكافحة/ وقاية مم الحريق

√  

 طالبًا أو طالبة.   40ياه: مقعد )مرحاض( لكل عدد دورات الم .1

 مم مساحة األرضيات.  %15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

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

لتحكم  دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات ا .5
سم(   100 -85سم / يوجد سور )  137إلي   76مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها عم 

 لمساندة المستخدم على الحركة مم وإلى المرحاض.

 سم.  90اقيم تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عم  األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمع .6
د شبكة خراطيم مطاطية قريبة مم دورات  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجو  .7

 المياه.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 (: دورات المياه )طلبة الدور الثالث(  5نموذج )

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 مستويات التقدير 

غير   مستوٍ  
  مستو ٍ 

 
 اإلتاحة  

 √  .1كفاية دورات المياه  1
صة بالطلبة وأخري وجود دورات مياه خا 2

 للطالبات.
√  

نشائية  ات اإلالمواصف
 والتجهيزات  

  √ . 2مالئمة للتهوية  3
 √  كفاية اإلضاءة.  4
  √ سهولة فتح الشبابيك.  5
  √ .  3توافر أحواض لغسيل األيدي  6
  √ توافر مرايا.   7
  √ األرضيات مم بالط غير أملس.  8
فايات بشكل  وجود وسائل للتخلل مم الن  9

 صحي. 
√  

  √ . ه نقيةتوافر مصدر ميا 10 
  √ سالمة شبكة الصر  الصحي.   11 

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي  
 االحتياجات الخاصة  

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

 لمساعدة المعاق علي الحركة. 
√  

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 لة العما
  √ النظافة   17 األمم والسالمة 

توافر مصصصصصصصصصصصصصصصصصدر قريصصب مجهز بمتطلبصصات   18
 . 7مكافحة/ وقاية مم الحريق

√  

 طالبًا أو طالبة.   40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 مم مساحة األرضيات.  %15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 واض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض.أح .3
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

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

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم   .5
سم(   100 -85سم / يوجد سور )  137إلي   76مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها عم 

 ى الحركة مم وإلى المرحاض.لمساندة المستخدم عل

 سم.  90اقيم تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عم  األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمع .6
مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة مم دورات   .7

 المياه.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 (: دورات المياه) طالبات الدور الرابع( 5موذج )ن

 ات المؤشر  م  لتقييم مجاالت ا
 مستويات التقدير 

غير   مستوٍ  
 مستوٍ  

 
 اإلتاحة  

 √  .1كفاية دورات المياه  1
وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري  2

 للطالبات.
√  

المواصفات اإلنشائية  
 والتجهيزات  

  √ . 2مالئمة للتهوية  3
 √  كفاية اإلضاءة.  4
  √ سهولة فتح الشبابيك.  5
  √ .  3غسيل األيدي توافر أحواض ل 6
  √ توافر مرايا.   7
  √ األرضيات مم بالط غير أملس.  8
وجود وسائل للتخلل مم النفايات بشكل   9

 صحي. 
√  

  √ توافر مصدر مياه نقية.  10 
  √ سالمة شبكة الصر  الصحي.   11 

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12  المساحة
خاصة بذوي  التجهيزات ال

 ياجات الخاصة  االحت 
 √  . 5وجود دورات مياه خاصة  13
 √  6مالءمة األبواب.  14
الحمام   15 وخارج  داخل  مساحة  وجود 

 لمساعدة المعاق علي الحركة. 
√  

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 لسالمة األمم وا

ز بمتطلبصصات  توافر مصصصصصصصصصصصصصصصصصدر قريصصب مجه 18
 . 7حة/ وقاية مم الحريقمكاف

√  

 طالبًا أو طالبة.   40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 مم مساحة األرضيات.  %15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

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

بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم  دورات المياه الخاصة   .5
سم(   100 -85سم / يوجد سور )  137إلي   76مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها عم 

 لمساندة المستخدم على الحركة مم وإلى المرحاض.

 سم.  90ب عم  اقيم تفتح للخارج / ال يقل عرض البااألبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمع .6
مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة مم دورات   .7

 المياه.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 دورات المياه) طلبة الدور الرابع( (: 5موذج )ن

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 مستويات التقدير 

غير   مستوٍ  
 مستوٍ  

 
 اإلتاحة  

 √  .1كفاية دورات المياه  1
ات مياه خاصة بالطلبة وأخري ود دور وج 2

 للطالبات.
√  

المواصفات اإلنشائية  
 التجهيزات  و 

  √ . 2مالئمة للتهوية  3
 √  اإلضاءة.  كفاية 4
  √ سهولة فتح الشبابيك.  5
  √ .  3توافر أحواض لغسيل األيدي  6
  √ توافر مرايا.   7
  √ األرضيات مم بالط غير أملس.  8
خلل مم النفايات بشكل  ئل للتوجود وسا 9

 صحي. 
√  

  √ توافر مصدر مياه نقية.  10 
  √ سالمة شبكة الصر  الصحي.   11 

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي  
 االحتياجات الخاصة  

 √  . 5وجود دورات مياه خاصة  13
 √  6مالءمة األبواب.  14
د  15 مساحة  وخ وجود  الحمام  اخل  ارج 

 لمساعدة المعاق علي الحركة. 
√  

  √ امل أو عاملة لكل دورة مياهتوافر ع 16 العمالة 
  √ النظافة   17 ة األمم والسالم

توافر مصصصصصصصصصصصصصصصصصدر قريصصب مجهز بمتطلبصصات   18
 . 7مكافحة/ وقاية مم الحريق

√  

 طالبًا أو طالبة.   40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 مم مساحة األرضيات.  %15 -10وية: مساحة الشبابيك تمثل الته .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

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

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم   .5
سم(   100 -85سم / يوجد سور )  137إلي   76مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها عم 

 لمساندة المستخدم على الحركة مم وإلى المرحاض.

 سم.  90اقيم تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عم  األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمع .6
مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة مم دورات   .7

 المياه.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 (: دورات المياه) طالبات الدور الخامس(  5موذج )ن

 المؤشرات  م  م مجاالت التقيي 
 مستويات التقدير 

غير   مستوٍ  
 مستوٍ  

 
   اإلتاحة

 √  .1كفاية دورات المياه  1
مياه خاصة بالطلبة وأخري وجود دورات  2

 للطالبات.
√  

المواصفات اإلنشائية  
 والتجهيزات  

  √ . 2مالئمة للتهوية  3
  √ كفاية اإلضاءة.  4
  √ سهولة فتح الشبابيك.  5
  √ .  3فر أحواض لغسيل األيدي توا 6
  √ توافر مرايا.   7
  √ مم بالط غير أملس.  األرضيات  8
مم النفايات بشكل   وجود وسائل للتخلل  9

 صحي. 
√  

  √ توافر مصدر مياه نقية.  10 
  √ سالمة شبكة الصر  الصحي.   11 

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
بذوي  التجهيزات الخاصة 

 االحتياجات الخاصة  
 √  . 5وجود دورات مياه خاصة  13
 √  6ءمة األبواب. مال 14
وخارج 15 داخل  مساحة  الحمام    وجود 

 لمساعدة المعاق علي الحركة. 
√  

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

طلبصصات  توافر مصصصصصصصصصصصصصصصصصدر قريصصب مجهز بمت 18
 . 7مكافحة/ وقاية مم الحريق

√  

 طالبًا أو طالبة.   40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 مم مساحة األرضيات.  %15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

http://www.kfs.edu.eg/arts/display_dep_news.aspx?dep=791
http://www.kfs.edu.eg/arts


 

89 
 http://www.kfs.edu.eg/arts/display_dep_news.aspx?dep=791للوحدة:    ، الموقع اإللكترونى+  20473211853شارع الجيش، كفرالشيخ، جمهورية مصر العربية، تليفون وفاكس:  

El-Geish Street, Kafrelsheikh, Egypt. Tel. and Fax :+2 0473211853, Website: www.kfs.edu.eg/arts 

 
 

 

 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 لكل مستخدم.   2م  2.2ة : ال تقل عم  المساحة األرضي .4

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم   .5
سم(   100 -85سم / يوجد سور )  137إلي   76مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها عم 

 لمساندة المستخدم على الحركة مم وإلى المرحاض.

 سم.  90اقيم تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عم  المياه الخاصة بالمع األبواب: أبواب دورات  .6
مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة مم دورات   .7

 المياه.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 مياه)طلبة الدور الخامس(  (: دورات ال5نموذج )

 المؤشرات  م  م مجاالت التقيي       
 مستويات التقدير 

غير   ٍ  مستو 
 مستوٍ  

 
 اإلتاحة  

 √  .1كفاية دورات المياه  1
وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري  2

 للطالبات.
√  

فات اإلنشائية  المواص
 والتجهيزات  

  √ . 2مالئمة للتهوية  3
 √  ضاءة. كفاية اإل 4
  √ سهولة فتح الشبابيك.  5
  √ .  3فر أحواض لغسيل األيدي توا 6
  √ ر مرايا.  تواف 7
  √ األرضيات مم بالط غير أملس.  8
وجود وسائل للتخلل مم النفايات بشكل   9

 صحي. 
√  

  √ اه نقية. توافر مصدر مي 10 
  √ سالمة شبكة الصر  الصحي.   11 

  √ 4حة مالءمة لكل مستخدم مسا 12 المساحة 
بذوي  التجهيزات الخاصة 

 االحتياجات الخاصة  
 √  . 5مياه خاصة  وجود دورات  13
 √  6مالءمة األبواب.  14
الحمام   15 وخارج  داخل  مساحة  وجود 

 لمساعدة المعاق علي الحركة. 
√  

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 الة العم
  √ النظافة   17 األمم والسالمة 

طلبصصات  توافر مصصصصصصصصصصصصصصصصصدر قريصصب مجهز بمت 18
 . 7مكافحة/ وقاية مم الحريق

√  

 طالبًا أو طالبة.   40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 مم مساحة األرضيات.  %15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

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

واض, وأدوات التحكم  دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األح .5
سم(   100 -85سم / يوجد سور )  137إلي   76مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها عم 

 لمساندة المستخدم على الحركة مم وإلى المرحاض.

 سم.  90اقيم تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عم  األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمع .6
وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة مم دورات   مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية .7

 المياه.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 (: دورات المياه) طالبات الدور السادس(  5موذج )ن

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 
 مستويات التقدير 

غير   مستوٍ  
 توٍ  مس

 
 اإلتاحة  

 √  .1كفاية دورات المياه  1
ه خاصة بالطلبة وأخري وجود دورات ميا 2

 ت.للطالبا
√  

اإلنشائية   المواصفات 
 والتجهيزات  

  √ . 2مالئمة للتهوية  3
  √ كفاية اإلضاءة.  4
  √ سهولة فتح الشبابيك.  5
  √ .  3توافر أحواض لغسيل األيدي  6
  √ توافر مرايا.   7
  √ األرضيات مم بالط غير أملس.  8
النفايات بشكل   وجود وسائل للتخلل مم 9

 صحي. 
√  

  √ نقية. توافر مصدر مياه  10 
  √ سالمة شبكة الصر  الصحي.   11 

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي  
 االحتياجات الخاصة  

 √  . 5 وجود دورات مياه خاصة 13
 √  6مالءمة األبواب.  14
ال 15 وخارج  داخل  مساحة  حمام  وجود 

 كة. لمساعدة المعاق علي الحر 
√  

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

توافر مصصصصصصصصصصصصصصصصصدر قريصصب مجهز بمتطلبصصات   18
 . 7مكافحة/ وقاية مم الحريق

√  

 طالبًا أو طالبة.   40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 ة األرضيات. مم مساح %15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

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

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم   .5
سم(   100 -85سم / يوجد سور )  137إلي   76مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها عم 

 دة المستخدم على الحركة مم وإلى المرحاض.لمسان

 سم.  90اقيم تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عم  األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمع .6
مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة مم دورات   .7

 المياه.
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 معة كفرالشيخ جا
 آلداب كلية ا

 وحدة ضمان الجودة

 
 

  

Kafrelsheikh University 

                      Faculty of Arts 

Quality Assurance Unit 

 

 س(  (: دورات المياه) طلبة الدور الساد5ج )موذن

 شرات المؤ  م  مجاالت التقييم 
 مستويات التقدير 

غير   مستوٍ  
 مستوٍ  

 
 اإلتاحة  

 √  .1كفاية دورات المياه  1
وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري  2

 للطالبات.
√  

المواصفات اإلنشائية  
 والتجهيزات  

  √ . 2مالئمة للتهوية  3
  √ كفاية اإلضاءة.  4
  √ بابيك. سهولة فتح الش 5
  √ .  3لغسيل األيدي  توافر أحواض  6
  √ توافر مرايا.   7
  √ األرضيات مم بالط غير أملس.  8
وجود وسائل للتخلل مم النفايات بشكل   9

 صحي. 
√  

  √ توافر مصدر مياه نقية.  10 
  √ سالمة شبكة الصر  الصحي.   11 

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 حة المسا
التجهيزات الخاصة بذوي  

 حتياجات الخاصة  اال
 √  . 5وجود دورات مياه خاصة  13
 √  6مالءمة األبواب.  14
الحمام   15 وخارج  داخل  مساحة  وجود 

 لمساعدة المعاق علي الحركة. 
√  

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

صصصصصصصصصصصصصصصصصدر قريصصب مجهز بمتطلبصصات  توافر م 18
 . 7افحة/ وقاية مم الحريقمك

√  

 طالبًا أو طالبة.   40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 مم مساحة األرضيات.  %15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3
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 لكل مستخدم.   2م  2.2المساحة األرضية : ال تقل عم   .4

مياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم  دورات ال .5
سم(   100 -85سم / يوجد سور )  137إلي   76مثبتة علي الحائط, وال يقل ارتفاعها عم 

 لمساندة المستخدم على الحركة مم وإلى المرحاض.

 سم.  90يقل عرض الباب عم  اقيم تفتح للخارج / ال األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمع .6
مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة مم دورات   .7

 المياه.
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