
 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 1
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 (Norms)والمرافق والموارد البشرية  نموذج تقييم مدى إستيفاء معايير مالءمة مساحات وتجهيزات المباني
 الزراعة بمشتهر: الكليةبنها                            : الجامعة 

 03/9/2232:تاريخ التقييم 
 : ORMS*N بـ الخاصة المعايير من التحقق خالصة

 غير مستوف  يستوفى بعد عمل المالحظات  مستوف تماما   
 .2339اإلصدار الثاني أغسطس  -بدليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالى الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ( 2)تم التقييم طبقا  لملحق  *

 المالحظات المطلوب استيفائها
 التوقيت المخطط لالستيفاء قاط عدم االستيفاءن المكان م

 قاعات احملاضرات (:1)

 خالل من مرحلتين على (23) عدد تجهيز و صيانة استكمال خطة عمل جارى

 و االعتماد شروط مستوفى تكون حتى بالجامعة يزاتهالتج و الصيانة اعمال
 انة يةالتنب نرجو و2302/2302 للجامعة االستراتجية الخطة خالل من ذلك

 الفترة خالل بالكلية السيكاب مشروع من تدريسية قاعة 00 تجهيز و اعداد تم

 .تدريسية قاعة 00 اصل من 2303/2302

 2302/2300مالى عامخطة
 2300/2302 مالى عامخطة
 2302/2305 مالى عامخطة

 املعامل (:2)

 من مراحل اربع على (23) عدد تجهيز و صيانة استكمال خطة عمل جارى

 تكون حتى بالجامعة المعدات و االالت و يزاتهالتج و الصيانة اعمال خالل

 للجامعة االستراتجية الخطة خالل من ذلك و االعتماد شروط مستوفى

 (0) و طالبية معامل (2 )تجهيز و اعداد تم انة التنبية نرجو و2302/2302
 اصل من 2303/2302 الفترة خالل بالكلية السيكاب مشروع من بحثى معمل

 .بحثى معمل (01)و طالبى معمل (00)

 2302/2300مالى عامخطة
 2300/2302 مالى عامخطة
 2302/2305 مالى عامخطة
 2305/2302 مالى عام خطة
 2302/2302 مالى عام خطة

 املكتبة (:3)
 مطلوب والعلمية االقسام فى متخصصة فرعية مكتبات (00) انشاء مطلوب

 زيادة و المكتبة ادارة من المقدمة الخدمات زيادة  االطالع قاعات زيادة

 المشروع من المراجع و الكتب شراء تم المكتبة فى العلمية عددالدوريات

 .الجامعة تمويل من مصرى جنية23333بمبلغ

 2302/2300مالى عامخطة
 2300/2302 مالى عامخطة

 

 العيادات الطبية (:4)

 المجتمع االعمال رجال احد تبرعات من الجديدة الطالبية العيادة بناء تم

 التشطيبات اعمال استكمال االن جارى و مصرى جنية93333 بمبلغ المدنى

 جنية03333المدنى المجتمع االعمال رجال احد من للكلية تبرع بواسطة

 بمبلغ المشروع فى الجامعة تمويل من العيادة تجهيزات يتم سوف و مصرى

 .جنية05333

 2302/2300مالى عامخطة

 اةدورات املي (:5)

 مرحلتين على مياة دورة(05) عدد تجهيز و صيانة استكمال خطة عمل جارى

 شروط مستوفى تكون حتى بالجامعة يزاتهالتج و الصيانة اعمال خالل من

 سوف و2302/2302 للجامعة االستراتجية الخطة خالل من ذلك و االعتماد

 و الكمياء مبنى استالم باستكمال (23) بالكلية المياة دورات عدد زيادة يتم
 حوالى االجمالى العدد ليصل 2300المالى العام هذا بنهاية الجديد االاضى

 المدرجات حول مياة دورات (03)عدد استحداث مع مجهزة مياة دورة (05)

 .الطالبية للخدمات الخضراء المسطحات و

 2302/2300مالى عامخطة
 2300/2302 مالى عامخطة

 

 
 عميد الكلية                 المدير التنفيذي

 ماهر حسب النبى خليل/ د.ا: االسم              مخلوف محمد محمود بخيت/ د.ا: االسم 
 : ..............................التوقيع              : ..............................التوقيع 

 
 
 

  عند التقويم المؤسسات، وفى هذه الحالة يقوم المراجع باستبعاد هذه المجاالتبعض  لىعيالحظ انه قد ال تنطبق بعض مجاالت التقييم الواردة فى هذه النماذج. 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 2
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 :فى ضوء التقرير المقدم من الكلية بصورة مختصرة والمرافق  مالئمة مساحات وتجهيزات المباني . 2

 
 (:الدرس قاعات -المدرجات) المحاضرات قاعات

 

 مدرج (5)(: المدرجات)عدد قاعات المحاضرات 
 

 : ....قاعة : ....قاعة 5:قاعة 4: قاعة 0: قاعة 2: قاعة 2: قاعة قاعات المحاضرات

غير /ىمستوف مجاالت التقييم
 مستوف

غير /فىمستو 
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

   مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى المساحة األرضية والسعة
   مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى النوافذ واألبواب

   مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى التجهيزات  
تجهيزات  ذوي االحتياجات 

 الخاصة
   ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق

   مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى األمن والسالمـة
   مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى العمالة

 
 قاعة(28)( : قاعات الدرس)عدد قاعات المحاضرات 

 22: قاعة 22: قاعة 23: قاعة 9: قاعة 8: قاعة 7: قاعة 6: قاعة قاعات المحاضرات

غير /ىمستوف مجاالت التقييم
 مستوف

غير /فىمستو 
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /يمستوف
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى المساحة األرضية والسعة

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  النوافذ واألبواب
 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفى مستوفىر غي مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفى التجهيزات

تجهيزات  ذوي االحتياجات 
 الخاصة

 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى  مستوفى  مستوفى مستوفى األمن والسالمـة

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىر غي مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  العمالة

 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 3
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 29: قاعة 28: قاعة 27: قاعة 51: قاعة 51: قاعة 24: قاعة 20: قاعة قاعات المحاضرات

غير /ىمستوف مجاالت التقييم
 مستوف

غير /فىمستو 
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مساحة األرضية والسعةال

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  النوافذ واألبواب
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى التجهيزات

تجهيزات  ذوي االحتياجات 
 الخاصة

 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى األمن والسالمـة

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  العمالة

 
 

 21: قاعة 11: قاعة 12: قاعة 12: قاعة 11: ةقاع 15: قاعة 23: قاعة قاعات المحاضرات

غير /ىمستوف مجاالت التقييم
 مستوف

غير /فىمستو 
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى المساحة األرضية والسعة

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  فذ واألبوابالنوا
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى التجهيزات

تجهيزات  ذوي االحتياجات 
 الخاصة

 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مـةاألمن والسال

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  العمالة

 

 

 00: قاعة 02: قاعة 02: قاعة 03: قاعة 29: قاعة 28: قاعة 27: قاعة قاعات المحاضرات

غير /مستوفى مجاالت التقييم
 مستوف

غير /ستوفىم
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى المساحة األرضية والسعة

 مستوفىغير  ىمستوفغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  النوافذ واألبواب
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى التجهيزات

تجهيزات  ذوي االحتياجات 
 الخاصة

 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى األمن والسالمـة

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىر غي مستوفىغير  العمالة



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 4
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 : (البحثية املعامل - الطالبية) املعامل
 معمل طالبى(31): عدد املعامل الطالبية.1

 7: معمل 6: معمل 5: معمل 4: معمل 0: معمل 2: معمل 2: معمل المعمل

غير /مستوفي مجاالت التقييم
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى

 توفىمسغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  أجهزة ومعدات ومواد
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى

 ستوفىمغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  العمالة
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى األمن والسالمـة

 

 

 

 24:معمل 20: معمل 22: معمل 22:معمل 23: معمل 9: معمل 8: معمل المعمل

غير /مستوفي مجاالت التقييم
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 توفمس

غير /مستوفي
 مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  أجهزة ومعدات ومواد  
 مستوفى توفىمس مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  العمالة
 مستوفى ىمستوف مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى األمن والسالمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 5
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 22:معمل 23:معمل 29:معمل 28:معمل 27:معمل 26: معمل 25: معمل المعمل

غير /مستوفي مجاالت التقييم
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى ستوفىم مستوفى

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  أجهزة ومعدات ومواد  
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 تعددةوالوسائط الم
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  العمالة
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى األمن والسالمـة

 

 

 

 28: معمل 27: معمل 26:ملمع 25: معمل 24: معمل 20: معمل 22: معمل المعمل

غير /مستوفي مجاالت التقييم
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير    أجهزة ومعدات ومواد
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  الةالعم
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى األمن والسالمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 6
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 : ....معمل : ....معمل : ....معمل : ....معمل 02: معمل 03: معمل 29: معمل المعمل

غير /وفيمست مجاالت التقييم
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

     مستوفى مستوفى مستوفى

     مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  أجهزة ومعدات ومواد  
     مستوفى مستوفى مستوفى التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

     مستوفى مستوفى مستوفى

     مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  العمالة
     مستوفى مستوفى مستوفى األمن والسالمـة

 

 

 

 معمل حبثى (18): عدد املعامل البحثية
 08: معمل 07: معمل 06: معمل 05: معمل 04: معمل 00: معمل 02:معمل المعمل

غير /مستوفي مجاالت التقييم
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  ومعدات ومواد   أجهزة
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  العمالة
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى األمن والسالمـة

 

 
 
 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 7
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 45: معمل 44: معمل 40: معمل 42: معمل 42: معمل 43: معمل 09: معمل المعمل

غير /توفيمس مجاالت التقييم
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  توفىمسغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  أجهزة ومعدات ومواد  
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى

 مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  ستوفىمغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  العمالة
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى األمن والسالمـة

 
 

 --: معمل --: معمل --: معمل 49: معمل 48: معمل 47: معمل 46: معمل المعمل

غير /مستوفي مجاالت التقييم
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

غير /مستوفي
 مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

    مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى

    مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  أجهزة ومعدات ومواد  
    مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى التجهيزات اإلنشائية

تجهيزات معامل  
نولوجيا التعليم تك

 والوسائط المتعددة
    مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى

    مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  مستوفىغير  العمالة
    مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى األمن والسالمـة

 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 8
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

                    املكتبـــــة
 مكتبة  اليوجد(:إن وجدت)عدد املكتبات الفرعية 

 مالحظات غير مستوفي مستوفي جاالت التقييمم
   مستوفي ةالمساحة والطاقة االستيعابي

   مستوفي التجهيزات
   مستوفي األمن والسالمـة

 االوعية المكتبية
 (الكتب والمراجع والدوريات)

 
  مستوفيغير 

   مستوفي خدمات اضافية
  مستوفيغير   العمالة

   مستوفي الثقة واالعتمادية 
   مستوفي الستجابةا

  مستوفي غير  خدمات ذوي االحتياجات الخاصة
فاعلية المكتبة في العملية التعليمية 

   مستوفي والبحثية

 
 :العيادة الطبية

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم
   مستوفي المساحة الكلية

  غير مستوفي  مكونات العيادة  
  مستوفيغير   التجهيزات

   مستوفي األمن والسالمـة
   مستوفي العاملون

 :دورات املياه
 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

  غير مستوفي  اإلتاحة
   مستوفي المواصفات اإلنشائية والتجهيزات

   مستوفي المساحة
 التجهيزات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة

  غير مستوفي 

   مستوفي العمالة
   مستوفي ألمن والسالمةا

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 9
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 :فى ضوء التقرير المقدم من الكلية بصورة تفصيلية والمرافق  مالئمة مساحات وتجهيزات المباني . 2

بدليل ( 1)ملحق مأخوذة من ال*( التسهيالت المادية بالمؤتسسة)تستراادية للتقيي  الكمي االنماذج ال تستوفى

 -لى الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعلي  واالعتماد المراجعين المعتمدين لمؤتسسات التعلي  العا

 .مياهال اتدورعلى حده  والمكتبة والعيادة ومعمل / لكل قاعة  2002اإلصدار الثاني أغسطس 

 

 قاعات احملاضرات (:1)منوذج *
 املعامل (:2)منوذج *

 املكتبة (:3)منوذج *

 العيادات الطبية (:4)منوذج *

 دورات املياة (:5)منوذج *
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عميد الكلية                  المدير التنفيذي                  
  ماهر حسب النبى خليل/ د.ا: االسم   مخلوف محمد محمود بخيت/ د.ا: االسم        

 ......: ........................التوقيع         : ..............................التوقيع         
 

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

 .المراجع باستبعاد هذه المجاالت عند التقويم



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 10
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 قاعات احملاضرات(:1)منوذج رقم
 صيلالدور االول بمبني المحا: المكان قاعة *    K009/(2)مدرج : رقم القاعة -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

 √ .2كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1 المساحة األرضية والسعة

 
 

 √  2كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 

 
 النوافذ واالبواب

 √ . توافر نوافذ كافية 3

 
 

 √ .هولة استخدام النوافذس 4

 
 

 √ 0علي االقل ( باب)يوجد عدد مخرجان   5

 
 

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 
 
 
 

 التجهيزات

 √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

 
 

 √  .4توافر التهوية الجيدة  8

 
 

 √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

 
 

 √ .عد لكل طالبتوافر مق 11

 
 

 √ . توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11

 
 

 √ .القاعة مزودة بسبورة 12

 
 

 √ . القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13

 
 

 √  .القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14

 
 √  .وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15

 
 √  (.مولد كهربي)وجود مصدردائم للكهرباء  16

 

 األمن والسالمـة
 √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

 
 

 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة

 
 √ . وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات 19

 
 

 √ .وجود عامل خدمات لكل قاعة 21

 
 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 11
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثاني بمبني المحاصيل: مكان القاعة         K201/(2)مدرج : رقم القاعة  -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة اآلرضية ألعداد الطالب 2

 
 

 √ كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة 2

 
 

 واألبوابالنوافذ 

 √ توافر نواذ كافية 0

 
 

 √ سهولة استخدام النوافذ 4

 
 

 √ علي األقل( باب) مخرج  2يوجد عدد  5

 
 

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 

 التجهيزات 

 √ مالئمة درجة الحرارة اثناء إلقاء المحاضرات 7

 
 

 √ توافر التهوية الجيدة 8

 
 

 √ اسبةوجود اضاءة من 9

 
 

 √ توافر مقعد لكل طالب 23

 
 

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 22

 
 

 √ القاعة مزودة بسبورة 22

 
 

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 20

 
 

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 24

 
 √  رج الطوارئوجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخا 25

 
 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  26

 

 األمن والسالمـة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 27

 
 

 √ نظافة القاعة 28

 
 

 √ وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 29 العمالة

 
 

 √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 23 

 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 12
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثالث بمبني المحاصيل: مكان القاعة        K301/(0)رج مد: رقم القاعة/ إسم 

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوٍف  مستوفى 
   كفاية المساحة االرضية ألعداد الطالب 1 المساحة االرضية والسعة

   كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة 2
 

 النوافذ واالبواب
 

   توافر نوافذ كافية 3
   سهولة استخدام النوافذ 4
   علي االقل( باب)مخرج 2يوجد عدد 5
   وجود عالمات تحدد إتجاهات ابواب الطوارئ 6

 التجهيزات

   مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات 7
   توافر التهوية الجيدة 8
   مناسبة وجود اضاءة 9
   توافر مقعد لكل طالب 11
   توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
   القاعة مزودة بسبورة 12
   القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
   القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
   لطوارئوجود خرائط داخل القاعة توضح داخل ومخارج ا 15
   (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16

   وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17 االمن والسالمة
   نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة 

   وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19
   وجود عامل خدمات لكل قاعة 21

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 يةمن المساحة األرض% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 13
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 خلف قاعة المؤتمرات: مكان القاعة            D001 /(4)مدرج : رقم القاعة / إسم 
 فاءدرجات االستي المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

√ 
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ مزودة بسبورةالقاعة  12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة وجود 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 

 √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 21
 

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 لكليةمن مجموع طالب ا% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة /جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 14
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 خلف قاعة المؤتمرات: مكان القاعة            D003 /(5)مدرج : رقم القاعة / إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ عداد الطالبكفاية المساحة األرضية أل 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

√ 
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ لتعليميةالقاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية ا 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ د مسئول اداري لمتابعة المحاضراتوجو  19

 
 

 √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 21
 

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23رارة المناسبة درجة الح -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 15
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثالث قسم االقتصاد: عثمان سالمة            مكان القاعة./ د:  6ةرقم القاع/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
 كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس 2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

√ 
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ دةتوافر التهوية الجي 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  ل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئوجود خرائط داخ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 

 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 21
 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23النوافذ مساحة  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 16
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثالث قسم االقتصاد: السيمنار           مكان القاعة:  7رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م التقييم مجاالت

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ افذسهولة استخدام النو  4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

√ 
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ ة وكرسي للمحاضرتوافر منضد 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (ربيمولد كه) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 

 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 21
 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05ستوعب من ت: اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ ئول اإلخالء مس/ خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 17
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثالث قسم االقتصاد: مكان القاعة(          2)إقتصاد :   8رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 ة والسعةالمساحة األرضي
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √ ت أبواب الطوارئوجود عالمات تحدد إتجاها 6
 

√ 
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية القاعة مزودة بالوسائل 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 

 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 21

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –حركتين تتكون من قطعتين مت: مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

ز إنذار جها/ خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 18
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الرابع قسم االقتصاد: مكان القاعة(                        2)اقتصاد :   9رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
لطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس كفاية ا 2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

√ 
 

 التجهيزات

 √ لقاء المحاضرات مالئمة درجة الحرارة أثناء إ 7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  صلة بشبكة االنترنتالقاعة مت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ ضراتوجود مسئول اداري لمتابعة المحا 19

 
 

 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 21

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 19
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثالث قسم وقاية النبات:ي             مكان القاعةعبد الحميد الكيالن./ د:  23رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

√ 
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ اضاءة مناسبة وجود 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  داخل ومخارج الطوارئوجود خرائط داخل القاعة توضح م 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √  وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 21

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: رضية المساحة األ  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 20
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الرابع قسم وقاية النبات: أمنية خالد                  مكان القاعة./ د:   22رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م االت التقييممج

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ النوافذسهولة استخدام  4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

√ 
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ منضدة وكرسي للمحاضرتوافر  11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (د كهربيمول) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √  وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 21

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من :  اجمالي مساحات قاعات المحاضرات -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 21
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الرابع قسم الوقاية: محمد الخشن                    مكان القاعة./ د:  22رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √ المات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئوجود ع 6
 

√ 
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ عة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليميةالقا 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ من القاعة وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √  وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 21

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

جهاز إنذار / اء بحالة جيدةخراطيم لإلطف/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 22
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثاني قسم البساتين: مكان القاعة     H109/(2)بساتين :  20رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
ية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس كفا 2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

√ 
 

 التجهيزات

 √ اء إلقاء المحاضرات مالئمة درجة الحرارة أثن 7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  ة متصلة بشبكة االنترنتالقاع 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ لمحاضراتوجود مسئول اداري لمتابعة ا 19

 
 

 √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 21
 

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (ويةمئ 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 23
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثاني قسم البساتين: مكان القاعة     H110/(2)بساتين :  24رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 ابالنوافذ واألبو 

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  ارئوجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطو  15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 

 √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 21
 

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 يةمن المساحة األرض% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5
جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6

(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 24
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثاني قسم البساتين: مكان القاعة(             السيمنار) بساتين:  25رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2د يوجد عد 5
 

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 مةاالمن والسال
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 

 √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 21
 

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 جموع طالب الكليةمن م% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5
جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل /طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6

(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 25
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور االول قسم المحاصيل: مكان القاعة     K106/(2)محاصيل :  26رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ حة األرضية ألعداد الطالبكفاية المسا 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

 لتجهيزاتا

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ ة للعملية التعليميةالقاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزم 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 مالةالع
 √  وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 21

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5
جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6

(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 26
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثاني قسم المحاصيل: مكان القاعة     K208/(2)محاصيل :  27رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
تدريس كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات ال 2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ لجيدةتوافر التهوية ا 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئوجود خرائط  15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √  وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 21

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23حة النوافذ مسا (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5
جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6

(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 27
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثالث قسم المحاصيل: مكان القاعة     K310(0)محاصيل :  28رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م االت التقييممج

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ النوافذسهولة استخدام  4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ ضدة وكرسي للمحاضرتوافر من 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (كهربيمولد ) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √  وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 21

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من  :اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5
جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء  /خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6 

 .(ضد الحريق
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 28
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثالث قسم المحاصيل: مكان القاعة   K311 /(4)محاصيل :  29رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 رضية والسعةالمساحة األ
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √  جاهات أبواب الطوارئوجود عالمات تحدد إت 6
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ ئل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليميةالقاعة مزودة بالوسا 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √  وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 √  وجود عامل خدمات لكل قاعة 21

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –متحركتين  تتكون من قطعتين: مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 29
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثالث قسم الكيمياء الزراعية: مكان القاعة(                      2)قاعة: 23رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
فاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس ك 2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

 التجهيزات

 √ اء إلقاء المحاضرات مالئمة درجة الحرارة أثن 7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  ة متصلة بشبكة االنترنتالقاع 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ لمحاضراتوجود مسئول اداري لمتابعة ا 19

 
 

 √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 21
 

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (ويةمئ 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
.(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 30
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثالث قسم الكيمياء الزراعية: مكان القاعة             (         2)قاعة:  22رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

√ 
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وضح مداخل ومخارج الطوارئوجود خرائط داخل القاعة ت 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 

 √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 21
 

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: حة األرضية المسا -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 31
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثاني قسم االراضي: االراضي                     مكان القاعة: 22رقم القاعة/ إسم  
 درجات االستيفاء المؤشرات م التقييممجاالت 

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ فذسهولة استخدام النوا 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ كرسي للمحاضرتوافر منضدة و  11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 

 √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 21
 

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05عب من تستو : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ اإلخالء  مسئول/ خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 32
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثالث قسم االنتاج الحيواني: مكان القاعة                 C101/حمدية خليل./ د:  20رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يتوفٍ غير مس يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √ ود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئوج 6
 

√ 
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ لقرب من القاعةوجود تجهيزات ضد الحرائق با 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 

 √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 21
 

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : ب مواصفات االبوا-0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

جهاز إنذار / إلطفاء بحالة جيدةخراطيم ل/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 33
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثاني قسم االنتاج الحيواني: مكان القاعة               C102/( 2)قاعة : 24رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ د الطالبكفاية المساحة األرضية ألعدا 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

√ 
 

 التجهيزات

 √ ئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات مال 7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ ليميةالقاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التع 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ سئول اداري لمتابعة المحاضراتوجود م 19

 
 

 √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 21
 

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23ة المناسبة درجة الحرار  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 34
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور الثاني قسم االنتاج الحيواني: مكان القاعة                C106/( 0)قاعة :  25رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
ت التدريس كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعا 2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

√ 
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ هوية الجيدةتوافر الت 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئوجود  15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 

 √ قاعة وجود عامل خدمات لكل 21
 

 

 بطال/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  ( توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة -5

جهاز إنذار / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6
(ضد الحريق



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 35
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 قسم علوم االغذيةالدور الثانى : علوم  اغذية                 مكان القاعة:  26رقم القاعة/ إسم 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

√ 
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ البتوافر مقعد لكل ط 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) دائم للكهرباء وجود مصدر  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 

 √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 21
 

 
 طالب/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : حات قاعات المحاضرات اجمالي مسا -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5
(جهاز إنذار ضد الحريق/ خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : سالمة متطلبات األمن واال -6



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 36
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور االول  قسم الهندسة الزراعية: مكان القاعة(                 2)المساحة:  27رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  االقل علي( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ سبورةالقاعة مزودة ب 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ ت ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجهيزا 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 

 √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 21
 

 
 طالب/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

(جهاز إنذار ضد الحريق/ خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ لمياةمصدر ل/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 37
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور االول  قسم الهندسة الزراعية: مكان القاعة(           2)الرسم الهندسى: 28رقم القاعة / إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ األرضية ألعداد الطالب كفاية المساحة 1

  
كفاية الطاقة االستيعابية االجمالية لقاعات التدريس  2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

 جهيزاتالت

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ توافر التهوية الجيدة 8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ للعملية التعليميةالقاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة  13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 لةالعما
 √ وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 

 √ وجود عامل خدمات لكل قاعة 21
 

 
 طالب/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة  -5

(جهاز إنذار ضد الحريق/ خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 38
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور االول  قسم الهندسة الزراعية: مكان القاعة(           2)الرسم الهندسى:  29رقم القاعة/ إسم 
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

 المساحة األرضية والسعة
 √ كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

  
لية لقاعات التدريس كفاية الطاقة االستيعابية االجما 2

 بالمؤسسة
√ 
 

 

 النوافذ واألبواب

 √ توفر نوافذ كافية 3
  

 √ سهولة استخدام النوافذ 4
  

 √  علي االقل( باب)مخرج  2يوجد عدد  5
 

 √  وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6
 

 التجهيزات

 √ مالئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات  7
  

 √ افر التهوية الجيدةتو  8
  

 √ وجود اضاءة مناسبة 9
  

 √ توافر مقعد لكل طالب 11
  

 √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر 11
  

 √ القاعة مزودة بسبورة 12
  

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية 13
  

 √  القاعة متصلة بشبكة االنترنت 14
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ 15
 

 √  (مولد كهربي) وجود مصدر دائم للكهرباء  16
 

 االمن والسالمة
 √ وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 17

  
 √ نظافة القاعة 18

 
 

 العمالة
 √ وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات 19

 
 

 √ مات لكل قاعةوجود عامل خد 21
 

 
 طالب/  2م2ر5 -2ر2: المساحة األرضية  -2
 من مجموع طالب الكلية% 43 -05تستوعب من : اجمالي مساحات قاعات المحاضرات  -2
 تفتحان للخارج –تتكون من قطعتين متحركتين : مواصفات االبواب -0
 (مئوية 24 -23درجة الحرارة المناسبة  -4
 من المساحة األرضية% 25-23مساحة النوافذ  (الجيدة  توفير اإلضاءة والتهوية -5
(جهاز إنذار ضد الحريق/ خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة/ مصدر للمياة/ جرادل رمل/ طفايات/ مسئول اإلخالء / خطة إخالء : متطلبات األمن واالسالمة  -6



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 39
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 املعامل(: 2)منوذج رقم
 الدور الثالث قسم االقتصاد:المكان المعمل                   H222/االحصاء و الوسائل التعلمية االرشادية  :* 2معمل

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2
  √  3أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب تناسب عدد 3

 التجهيزات اإلنشائية
  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 4
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 5
  √ 4التأثيث  6

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

   5كفاية وحداثة األجهزة  7
√ 

 
 √ .بشبكة المعلومات الدوليةالمعمل مزود بخدمة االتصال  8

  

  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  9
√ 

 
  √ نظافة المعامل 11 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 11
  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 12

√ 

 
 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

في مرحلة الدراسات  2م5/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: ة األرضية المخصصة للطالبالمساح .2
في معمل المعدات والمحركات  2م6/ سائط المتعددة تكنولوجيا التعليم والو في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ العليا 
 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ الثقيلة 

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

 . سبورة/ أرفف / دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ ضرمنضدة المحا/ كراسي للطالب / بنشات: التأثيث .4

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 40
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 قسم الوراثة –الدور الرابع : المكان                                 I313/(*2)الوراثة: 2معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 يغير مستوف مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
 

√ 

 √   3اسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالبتن 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5

  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5األجهزة  كفاية وحداثة 9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: ستيعابية للمعاملالطاقة اال .1

في مرحلة  2م5/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
في معمل  2م6/ تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة في معمل  2م 1/ م النفسعلالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ الدراسات العليا 

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

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 

 

 

 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة
 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 قسم الوراثة –الدور الرابع : المكان                                 I314/(*  2)الوراثة: 0معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .إليها في المناهج والمقررات الدراسيةالمشار 
 

√ 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5

  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
لوجيا التعليم تكنو 

 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو عمل في م 2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 
 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة
 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الدور االول بقاعة االمتحانات:كانالم                                      H002/*  البساتين: 4معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
 

√ 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5

  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   كافيتوافر األحواض بالعدد ال 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 والسالمـة األمن
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ النظرية في المرحلة الجامعية األولي بالكليات  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 
 

 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة
 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى المياء و االراضى الجديد -الدور االرضى: المكان*                  الزراعية الكمياء: 5معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5

  √ . ضاءة والتهويةكفاءة اإل 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

  √ . 6عاملمالءمة عدد العاملين بالمختبرات والم  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ لية في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العم 2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .ماكينات الكهربيةفي معمل ال 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 
 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة
 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 
 الجديدمبنى المياء و االراضى  -الدور االرضى: المكان*                الكمياء الحيوية: 6معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الب الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للط 1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .فاءة عمل شبكة الصرف الصحيك 5

  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ المعدات والمحركات الثقيلة في معمل  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

 . سبورة/ أرفف / النماذجدواليب حفظ الكيمياويات و / منضدة المحاضر/ كراسي للطالب / بنشات: التأثيث .4

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 45
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الجديدمبنى المياء و االراضى  -الدور االرضى: المكان(*                2)علوم االراضى: 7معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5

  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .د بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدوليةالمعمل مزو  11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
ا التعليم تكنولوجيفي معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 46
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 الجديدمبنى المياء و االراضى  -الدور االرضى: المكان(*                2)علوم االراضى: 8معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي وفيمست

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .يةالمشار إليها في المناهج والمقررات الدراس
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5

  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسواإلحصاء أو الحاسب اآللي أو معمل اللغات أفي معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 
 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 47
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى علوم االغذية –الدور االول : المكان*                           أحمد داود/ د.أ:9معمل -2
 المؤشرات م لتقييممجاالت ا

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
 تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب 3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5

  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

مل  تجهيزات معا
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 48
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 
 مبنى علوم االغذية –لدور االول ا: المكان"                 تحليل كيماوى"أآللبان :23معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
معمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد ال 3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5

  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   فيتوافر األحواض بالعدد الكا 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 السالمـةاألمن و 
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ نظرية في المرحلة الجامعية األولي بالكليات ال 2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 49
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 
 مبنى علوم االغذية –الدور الثانى : المكان"   ميكروبيولوجى "لغذائية الصناعات ا:22معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 دات وموادأجهزة ومع
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√  

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . ةكفاءة اإلضاءة والتهوي 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11
  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

 √  نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  في 2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .ربيةفي معمل الماكينات الكه 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .اب للخارجتفتح االبو : األبواب والمخارج  .8

 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 50
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 
 مبنى علوم االغذية –الدور الثانى : عبدالرحمن بيومى                     المكان/ د.أ:22معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
 

√ 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .الصرف الصحيكفاءة عمل شبكة  5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

  √ . 6عدد العاملين بالمختبرات والمعامل مالءمة  11
  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ الجامعية األولى بالكليات العملية في المرحلة  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ كات الثقيلة في معمل المعدات والمحر  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

 .طيم مطاطيةوجود شبكة خرا/ معدات إنذار صوتية وضوئية / حريق  مطافئ: وقاية من الحريق/ متطلبات مقاومة  .7

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 51
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 
 مبنى علوم االغذية –الدور الثانى : المكان"          الريولوجى"ألصناعات الغذائية :20معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1ابية للمعامل الدراسية للطالب الطاقة االستيع 1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
 

√ 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .شبكة المعلومات الدوليةالمعمل مزود بخدمة االتصال ب 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: ألرضية المخصصة للطالبالمساحة ا .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ ط المتعددة والوسائ

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 52
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 
 الدور الرابع مبنى النبات و الوراثة: المكان                I311/* أبحاث البيوتكنولوجى : 24معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3سب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالبتنا 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5األجهزة كفاية وحداثة  9

 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: تيعابية للمعاملالطاقة االس .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ النفس علمالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 53
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 
 مبنى مجلس قسم البساتين –الدوراالراضى : المكان*     أبحاث زراعة االنسجة و الخاليا : 25معمل -2

 شراتالمؤ  م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .في المناهج والمقررات الدراسية المشار إليها
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
التعليم  تكنولوجيا

 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/د مخرجين لكل معملوجو  14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسلحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو افي معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 54
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 
 مبنى  قاعة االمتحانات –الدور االول : المكان    H103/* بحثى التقنية الحيوية الزراعية: 26معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
لخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة ا 3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11
  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 55
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 
 مبنى  قاعة االمتحانات –المركزى المعمل  –الدور االول : المكان    H101/* الزراعية طالبى البيولوجيا : 27معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . إلضاءة والتهويةكفاءة ا 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

  √ . 6لمعاملمالءمة عدد العاملين بالمختبرات وا  11
  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ عملية في المرحلة الجامعية األولى بالكليات ال 2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .الماكينات الكهربيةفي معمل  2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: رجاألبواب والمخا  .8

 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 56
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 
 الدور االول بقاعة االمتحانات: المكان                  H001/*الحيوان الزراعى و الحشرات: 28معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1ة للطالب الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسي 1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√  

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 ةالتجهيزات اإلنشائي

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .يةالمعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدول 11
  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: بالمساحة األرضية المخصصة للطال .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ معمل المعدات والمحركات الثقيلة في  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

 . سبورة/ أرفف / يات والنماذجدواليب حفظ الكيمياو / منضدة المحاضر/ كراسي للطالب / بنشات: التأثيث .4

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 57
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 
 مبنى الكمياء و االراضى القديم -الدور االراضى: المكان                D002/*الحيوان الزراعى:29معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
 المساحة والطاقة
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√  

 √   3سب اآللي مع أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحا 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11
  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم عمل في م 2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 58
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 
 مبنى الكمياء و االراضى القديم -الدور االراضى: المكان               D003/* الحشرات العام:23معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 الستيفاءدرجات ا

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .والمقررات الدراسيةالمشار إليها في المناهج 
√  

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 وسائط المتعددةوال

 √   5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11
  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/معمل وجود مخرجين لكل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسأو معمل اللغات أواإلحصاء أو الحاسب اآللي في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 59
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 
 ى قاعة االمتحاناتمبن-قسم الوقاية –الدور الثالث :المكان                      H209/*المبيدات: 22معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة 3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√  

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11
  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7جود متطلبات األمن والسالمةو  13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ ي مرحلة الدراسات العليا ف 2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

جهازا لمعمل  21طالبا فى باقي المؤسسات ،  25جهاز لكل ، ( خصص الحاسوب وفروعهت)طالب  4جهاز حاسب لكل : أجهزة الحاسب اآللي .3
 .اللغات

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 60
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 
 مبنى قاعة االمتحانات-قسم الوقاية –الدور الثالث :المكان                H211/*البيولوجى: 22معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 ومواد أجهزة ومعدات
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√  

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11
  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 مالةالع

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ مرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية في ال 2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .ةفي معمل الماكينات الكهربي 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .للخارجتفتح االبواب : األبواب والمخارج  .8

 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 61
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى قاعة االمتحانات-قسم الوقاية –الدور الثالث :المكان        H212/*افات المواد المخزونة: 20معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√  

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .بكة الصرف الصحيكفاءة عمل ش 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11
  √ . 6ءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعاملمال  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ حلة الجامعية األولى بالكليات العملية في المر  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ لمحركات الثقيلة في معمل المعدات وا 2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 62
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى قاعة االمتحانات-قسم الوقاية –الدور الرابع :المكان       H322/* اآلكاروسات و النيماتودا: 24معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√  

 √   3أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع  4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .د بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدوليةالمعمل مزو  11
  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
ا التعليم تكنولوجيفي معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 63
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 

 مبنى قاعة االمتحانات-قسم الوقاية –الدور الرابع :المكان        H323/*النحل و العسل: 25معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي فيمستو 

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .ةالمشار إليها في المناهج والمقررات الدراسي
√  

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11
  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفساإلحصاء أو الحاسب اآللي أو معمل اللغات أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 64
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 متحاناتمبنى قاعة اال-قسم الوقاية –الدور الرابع :المكان     H314 /* فسيولوجى حشرات و ميكروتكنيك حشرى: 26معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
إلثبــــات كــــل التجــــارب تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√  

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
 √  .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11
  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
 √  7ات األمن والسالمةوجود متطلب 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ لدراسات العليا في مرحلة ا 2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

جهازا لمعمل  21طالبا فى باقي المؤسسات ،  25جهاز لكل ، ( وب وفروعهتخصص الحاس)طالب  4جهاز حاسب لكل : أجهزة الحاسب اآللي .3
 .اللغات

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 65
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 

 مبنى قسم المحاصيل-الدور االول:المكان                 K003/(* 2)محاصيل: 27معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
لمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب تــــوافر األجهــــزة وا 3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   عدد الكافيتوافر األحواض بال 7
 √  4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ كليات النظرية في المرحلة الجامعية األولي بال 2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 66
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى قسم المحاصيل-الدور االول:المكان                 K107/(* 2)اصيلمح: 28معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 عدات وموادأجهزة وم
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . يةكفاءة اإلضاءة والتهو  6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
 √  4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ ي المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية ف 2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .هربيةفي معمل الماكينات الك 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .واب للخارجتفتح االب: األبواب والمخارج  .8

 
 
 
 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 67
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى قسم المحاصيل-الدور الثالث:المكان                 K207/(* 0)محاصيل: 29معمل -237
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المخصصة لكل طالب  المساحة 2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .لصحيكفاءة عمل شبكة الصرف ا 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
 √  4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

 √  . 6عاملين بالمختبرات والمعاملمالءمة عدد ال  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ ة األولى بالكليات العملية في المرحلة الجامعي 2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ قيلة في معمل المعدات والمحركات الث 2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 68
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى قسم المحاصيل-الدور الثالث:المكان                 K206/(* 4)محاصيل: 03معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1راسية للطالب الطاقة االستيعابية للمعامل الد 1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 شائيةالتجهيزات اإلن

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
 √  4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .لدوليةالمعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات ا 11

 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: لطالبالمساحة األرضية المخصصة ل .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

 . سبورة/ أرفف / مياويات والنماذجدواليب حفظ الكي/ منضدة المحاضر/ كراسي للطالب / بنشات: التأثيث .4

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 69
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى قسم االنتاج حيوانى-الدور الثالث:المكان                  C301(*/2)فسيولوجى حيوان: 02معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3ب اآللي مع أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاس 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51 تزيد عنال: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم مل في مع 2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 70
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى قسم االنتاج حيوانى-الدور الثالث:المكان                  C303/(*2)تغذية حيوان: 02معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 ءدرجات االستيفا
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .ات الدراسيةالمشار إليها في المناهج والمقرر 
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 لمتعددةوالوسائط ا

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 ختبرم/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .9

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .11
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفساللغات أواإلحصاء أو  الحاسب اآللي أو معملفي معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

جهازا لمعمل  21 طالبا فى باقي المؤسسات ، 25جهاز لكل ، ( تخصص الحاسوب وفروعه)طالب  4جهاز حاسب لكل : أجهزة الحاسب اآللي .11
 .اللغات

 . سبورة/ أرفف / دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ منضدة المحاضر/ كراسي للطالب / بنشات: التأثيث .12

 .طابعتا ليزر/ شاشتا عرض/ تليفزيون / عروض تقديمية / آلة تصوير رقمية / جهازي بروجكتور : أجهزة العرض .13

 .العمالة غير الفنية من 2/ مساعد فني  1/ فني مختبر 1: الفنيون .14

 .وجود شبكة خراطيم مطاطية/ معدات إنذار صوتية وضوئية / حريق  مطافئ: وقاية من الحريق/ متطلبات مقاومة  .15

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .16

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 71
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى قسم االنتاج حيوانى-الدور الثالث:المكان              C304   /(*2)تغذية حيوان: 00معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
التجــــارب  تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل 3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
 √  4التأثيث  8

يزات معامل  تجه
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7والسالمةوجود متطلبات األمن  13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ لعليا في مرحلة الدراسات ا 2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 72
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى النبات الزراعى و الوراثة-ر االراضىالدو :المكان                I009/(* أ)نبات: 04معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
المــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب تــــوافر األجهــــزة و  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

 √  .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   لعدد الكافيتوافر األحواض با 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ لكليات النظرية في المرحلة الجامعية األولي با 2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 73
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى النبات الزراعى و الوراثة -الدور االراضى:المكان                  I010/(*ب)باتن: 05معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . اإلضاءة والتهويةكفاءة  6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
 √  4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

 √  . 6المعاملمالءمة عدد العاملين بالمختبرات و   11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ لعملية في المرحلة الجامعية األولى بالكليات ا 2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .الماكينات الكهربية في معمل 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: ارجاألبواب والمخ  .8

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 74
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى النبات الزراعى و الوراثة -االراضىالدور :ا لمكان    I015/ *أبحاث فسيولوجى النبات و التشريح: 06معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1ل الدراسية للطالب الطاقة االستيعابية للمعام 1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 اإلنشائية التجهيزات

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
 √  4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .مات الدوليةالمعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلو  11

 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: صصة للطالبالمساحة األرضية المخ .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 75
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى النبات الزراعى و الوراثة -الثالثالدور :ا لمكان    I207/*(أ)أمراض نبات: 07معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 يعابيةاالست
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3لي مع أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآل 4

 التجهيزات اإلنشائية

 √  .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .مل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدوليةالمع 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51د عنال تزي: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
نولوجيا التعليم تكفي معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 76
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى النبات الزراعى و الوراثة -الثالثالدور :ا لمكان*    (ب)أمراض نبات: 08معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 مستوفيغير  مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

 √  .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5حداثة األجهزة كفاية و  9

 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: ة االستيعابية للمعاملالطاق .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسأو  الحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاءفي معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 77
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى النبات الزراعى و الوراثة -الثالثالدور :ا لمكان               I202/  *أمراض نباتأبحاث :09معمل -2

 المؤشرات م لتقييممجاالت ا
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
 تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب 3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

 √  .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

مل  تجهيزات معا
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 78
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى النبات الزراعى و الوراثة -الدور الثانى:نالمكا                  I118/*أبحاث الميكروبيولوجى: 43معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 √  .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
 √  .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
جهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب تــــوافر األ 3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

 √  .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
 √  .   واض بالعدد الكافيتوافر األح 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ املنظافة المع 12 العمالة

 األمن والسالمـة
 √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ ولي بالكليات النظرية في المرحلة الجامعية األ 2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

جهازا لمعمل  21طالبا فى باقي المؤسسات ،  25جهاز لكل ، ( تخصص الحاسوب وفروعه)طالب  4جهاز حاسب لكل : ليأجهزة الحاسب اآل .3
 .اللغات

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 79
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى مجلس قسم البساتين-الدور االراضى:المكان*        أستخالص نباتات طبية و عطرية: 42لمعم -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
 √  .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

 √  .2ب المساحة المخصصة لكل طال 2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . ءة اإلضاءة والتهويةكفا 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
 √  4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

 √  . 6ت والمعاملمالءمة عدد العاملين بالمختبرا  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ ت العملية في المرحلة الجامعية األولى بالكليا 2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .عمل الماكينات الكهربيةفي م 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: لمخارجاألبواب وا  .8

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 80
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى مجلس قسم البساتين-الدور االول:المكان*        قياس جودة الحاصالت البستانية: 42معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1طالب الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية لل 1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11

 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ المعدات والمحركات الثقيلة  في معمل 2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 81
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى قسم الهندسة الزراعية-الدور الثالث:المكان*       الهيدروليكا و اختبارات التربة و المياة:40معمل -2

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 ستيعابيةاال
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد
تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3

 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية
√ 

 

 √   3اآللي مع أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب  4

 التجهيزات اإلنشائية

  √ .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ .   توافر األحواض بالعدد الكافي 7
 √  4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

 √   5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ .لمعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدوليةا 11

 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51تزيد عنال : الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم  في معمل 2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 82
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 مبنى قاعة االمتحانات–الدور الرابع :المكان                   H304  / المعلومات نادى التكنولوجيا: 44معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 ات االستيفاءدرج
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد

تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3
 .اهج والمقررات الدراسيةالمشار إليها في المن

√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 5
  √ 4التأثيث  6

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  7
  √ .الدولية المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات 8
 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  9

  √ نظافة المعامل 11 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 11
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 12

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: للطالبالمساحة األرضية المخصصة  .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

 . سبورة/ أرفف / يمياويات والنماذجدواليب حفظ الك/ منضدة المحاضر/ كراسي للطالب / بنشات: التأثيث .4

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 

 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 83
 بنها  :الجامعة                                                03/9/2302-ة بمشتهر  الزراع:       الكلية

:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

مبنى قاعة –الدور الرابع :المكان                                       ICDL/H325:اختبارات:45معمل -2
 االمتحانات

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 االستيعابية
  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد

تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3
 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية

√  

  √  3عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب تناسب 4
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
  √ .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11
 √  . 6لين بالمختبرات والمعاملمالءمة عدد العام  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ ألولى بالكليات العملية في المرحلة الجامعية ا 2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ ة في معمل المعدات والمحركات الثقيل 2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 

 

 



 

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

 

 
 
 

 

 

 الرابعة: الدورة                               CP4-092-BEN-  لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير:  المشروع 84
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:                                       الدورة:                                         المشروع  
   :الجامعة:                                             الكلية

 

 

 مبنى قاعة االمتحانات–الدور الرابع :المكان          H326/*معمل طالبى متعدد االغراض: 46معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1لمعامل الدراسية للطالب الطاقة االستيعابية ل 1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد

تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3
 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية

√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4
  √ . فاءة اإلضاءة والتهويةك 6
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
  √ .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11
 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ معاملنظافة ال 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ ألولي بالكليات النظرية في المرحلة الجامعية ا 2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 

 

 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة
 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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 مبنى قاعة االمتحانات–الدور الرابع :المكان         H330/مركز التقويم الطالبى و االمتحانات:48معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2خصصة لكل طالب المساحة الم 2

 أجهزة ومعدات ومواد

تــــوافر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب  3
 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية

√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
 √  .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11
 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7من والسالمةوجود متطلبات األ 13
  √ .8 مختبر/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفسالحاسب اآللي أو معمل اللغات أواإلحصاء أو في معمل  2م2/ ات العليا في مرحلة الدراس 2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 
 

 

 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة
 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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 مبنى المكتبة–الدور الثانى :المكان                   المكتبة االلكترونية الرقمية         :49معمل -2
 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1
  √ .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد

افر األجهــــزة والمــــواد المعمليــــة الخاصــــة الالزمــــة إلثبــــات كــــل التجــــارب تــــو  3
 .المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية

√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4
  √ . كفاءة اإلضاءة والتهوية 6
  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

 لمتعددةوالوسائط ا

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9
  √ .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية 11
 √  . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ 7وجود متطلبات األمن والسالمة 13
 √  .8 ختبرم/وجود مخرجين لكل معمل 14

 طالبا  51ال تزيد عن: الطاقة االستيعابية للمعامل .1

/ في المرحلة الجامعية األولي بالكليات النظرية  2م1/ في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية  2م 4: المساحة األرضية المخصصة للطالب .2
تكنولوجيا التعليم في معمل  2م 1/ علم النفساللغات أواإلحصاء أو  الحاسب اآللي أو معملفي معمل  2م2/ في مرحلة الدراسات العليا  2م5

 .في معمل الماكينات الكهربية 2م 4/ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة  2م6/ والوسائط المتعددة 

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

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

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

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

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

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .8

 

 

 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة
 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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 املكتبات(: 3)منوذج رقم
 :المكتبـــــةمبنى  -0

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوٍف  مستوفى 
المساحة والطاقة 

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

 
 التجهيزات

 

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

 
 

 األمن والسالمـة

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

 االوعية المكتبية
الكتب والمراجع )

 (والدوريات

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

 
 خدمات اضافية 

  √ .ي واإللكترونيخدمة البحث الورق 16
  √ . وفقًا للفهرسة الفعالة، ترتيب المراجع والدوريات 17
  √ .االتصال بشبكة اإلنترنت 18
  √ . الفهرسة اإللكترونية 19

 
 

 العمالة 

  √ .مدير مكتبة 21
 √  .11مساعدون  فنيون  21

 √  .11إداريون  22
 √  .11عمال خدمات فنية  23
  √ 11ة عمال نظاف 24

 

 

 

 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة
 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوٍف  مستوفى 
 

 *الثقة واالعتمادية 
 √  .وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد  25

 √  .اإلعالم بوقت تأدية الخدمة  26
  √ .تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة  27

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

فاعلية المكتبة في العملية 
 التعليمية والبحثية

  √ .وجود سجالت للزائرين 36
  √ . التعليمية والبحثية: استخدام المكتبة في العملية 37

  √ *.ظروف المستقيدين منه وقت عمل المكتبة يتناسب مع 38
 (. أعضاء هيئة التدريس/طالب الدراسات العليا / الهيئة المعاونة / الطالب )من إجمالي المستفيدين %  8ال تقل عن : سعة المكتبة  .1

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

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

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

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

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

 .مكونة من جزأين متحركيناألبواب / جب أن تفتح  األبواب للخارجي: مالءمة األبواب والمخارج .7

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

 .ال يقل عن نسختين: تابعدد النسخ من كل ك .8

 .ال يقل عن  خمس دوريات مختلفة في كل تخصصوعدد  / مرجعًا لكل تخصص 51ال يقل عدد المراجع عن  :عدد المراجع والدوريات .9

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

وتحدد النسبة ( أعضاء هيئة التدريس/ طالب الدراسات العليا/ طالب مرحلة البكالوريوس)ل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من يتم من خال .11
 .من واقع السجالت 

 .يتم قياسها من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين*  
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة) المشروعات إدارة وحدة
 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج
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 عيادات طبية(: 4)منوذج رقم
 :العيادة الطبية -4

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفٍ  مستوفٍ 
  √  1مساحة مالئمة 1 المساحة الكلية 

 
 

 مكونات العيادة  

  √ . غرفة كشف 2
 √  .غرفة طوارئ 3
  √ .غرفة انتظار 4

 
 

 التجهيزات

  √ .سرير للكشف 6
  √ . صيدلية بها متطلبات اإلسعافات األولية 7
 √  3.سيارة إسعاف 9

 
 األمن والسالمـة

  √ .4 الوقاية من الحريق/ متطلبات مقاومة 11
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