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  جامعة أسيوط –التقييم الكمى للموارد املادية لكلية الرتبية الرياضية 
وهى تشمل متر مربع   ٣١٩٣٥.٦٢٥تشغل كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط مساحة 

من البدروم حتى الدور الرابع علوى بما فيها األفنية المفتوحة فى جميع األدوار إجمالى مساحة األدوار 
  المحيطة بحدود الموقع فى الدور األرضى فقط. ةالمساحباألضافة إلى 

  كما تشتمل الكلية على تجهيزات مادية تتمثل فى: 
رفع األثقال، المالكمة، "  ) صاالت للمقررات العملية٩( ،دراسية ) فصول٤) مدرج، (٢عدد ( - ١

 ،)٢التمرينات والتعبير الحركي ( )،١المصارعة، تنس الطاولة، التمرينات والتعبير الحركي (
  ) معامل.٧(عدد  ) حمام سباحة،١(عدد  ،" )١)، صالة المبارزة (١الجمباز، صالة المبارزة (

مالعب مكشوفة متعددة األغراض تشمل دورات مياة وغرف خلع مالبس ومخازن لألدوات  - ٢
  :وهي كاألتي والمعدات الرياضية

  ملعب كرة يد. -
  ) ملعب كرة سلة. ٢( -
  تنس أرضى). (كرة طائرة، متعدد األغراض ) ملعب٢( -
  مساحة فارغة ممهدة لملعب الهوكى. -
ستاد رياضى يشمل الملعب األخضر لكرة القدم، وتراك لمسابقات المضمار وحفر وثب  -

  طع رمى لمسابقات الميدان. اومق
صالة لياقة بدنية وصحية تشمل مجموعة من األجهزة واألدوات الرياضية متعددة األغراض  - ٣

  ، حجرة بخار، مساحة فارغة لممارسة تدريبات األيروبيك.بجانب حجرة ساونا، حمام جاكوزى
رات مياة (بالمقر القديم للكلية)، وتشمل (ملعب متعددة األغراض مزود بها دومكشوفة مالعب  - ٤

) ملعب متعدد األغراض ١) ملعب كرة طائرة، عدد (٢كرة قدم خماسي نجيل صناعي، عدد (
  (كرة سلة، وكرة يد). 

لطلبة والطالبات كل على حده مزودة بأدلبة وفقأ ألعداد الطالب، غرف خلع مالبس لكل من ا - ٥
  وكذلك دورات مياة شاملة (مصادر مياة ألستحمام الطالب بعد المحاضرات).

  ) أقسام علمية٥مكاتب للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لعدد ( - ٦
 يوجد أوفيس بكل قسم. - ٧

  ى جانبى المبنى. ) أفراد عل٤) اسانسير سعة الواحد (٢عدد ( - ٨
عميد الكلية به دورة مياة خاصة وقاعة ملحقة به لمجلس الكلية، ملحق به مكتب ل كبير مكتب - ٩

  سكرتارية.



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

) مكتب كبير لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب باإلضافة إلى مكتب سكرتارية ١عدد ( -١٠
اسات العليا والبحوث ) مكتب كبير لوكيلي الكلية لشئون الر٢ودورة مياه بذات المكتب، وعدد (

  وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بينهما مكتب مشترك للسكرتارية ودورة مياه واحده.
) مكاتب كبيرة لرؤساء األقسام بكل مكتب دورة مياة خاصة مزود به أثاث ألجتماعات ٥( -١١

  مجالس األقسام، ملحق به مكتب سكرتارية.
 ) قاعة للمناقشات العلمية.١يوجد عدد ( -١٢

 ) قاعة للضيافة.١جد عدد (يو -١٣

  .) مكتبة للدراسات العليا١للطالب، () مكتبة ٢( عدد -١٤
  لمختلف اإلصابات. إسعافات أوليةوتقدم  الوحدة الصحية واإلصاباتوجود  -١٥
  توجد مطبعة للكلية. -١٦
  يوجد مقر خاص لوحدة ضمان والجودة.  -١٧
  توافر أماكن لألنشطة الطالبية. -١٨
  خريجين.توافر وحدة لل -١٩
  خصصة للجراجات والدراجات الهوائية.وجود أماكن م -٢٠
  وجود مسجد بالكلية. -٢١
  وجود أستراحة بكل قسم.  -٢٢
  وجود دورات مياة بكل قسم مخصصة للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين. -٢٣
دارات التابعة للكلية (شئون طالب، شئون خريجين، رعاية شباب، مكاتب إدارية خاصة باإل -٢٤

كلية، المعاون، المخازن، الشئون المالية، المشتريات، شئون عاملين، دراسات عليا، أمين ال
  .الخزنة)

  للكنتروالت. مجهزه توجد غرف -٢٥
  لألدوات والمعدات واألجهزة المالبس الرياضية).وجود مخازن للكلية ( -٢٦
 لكترونى.حدة القياس والتقويم والتصحيح اإلو -٢٧

 توجد كافيتريا خاصة بالكلية. -٢٨

 بمالعب الكلية.لتابع لمركز الخدمة العامة االنادي الصيفي بتوجد كافيتريا خاصة  -٢٩

 وجود مقر لوحدة األزمات والكوارث. -٣٠

 وجود مقر لمركز الخدمة العامة بالكلية. -٣١

 .يوجد مكتب إداري لمتابعة مالعب الكلية -٣٢

  بمقر الكلية القديم.مخزن لألدوات واألجهزة الخاصة بالمالعب  -٣٣
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  ليةبيان تفصيلى باملوارد املادية للك
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  )طالب ) ٦٣٤   

     الدور األول  : )٢٠٠، ٢٠٤، ٢٠٣(  
 

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

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

  
  النوافذ واالبواب

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

  
  
  

  التجهيزات

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

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٧

ب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي تخصص أماكن جلوس المصا  ١٨
  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

   

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

 العمالة
  

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

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتينمواصفات األبواب: تتكون من  -٣
  م). ه٢٤ – ٢٠(درجة الحرارة المناسبة:  -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
 متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد -٦

  الحريق).
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 )طالب) ٦٣٤   

   الثالثالدور     : )٤٠٤، ٤٠٣، ٤٠٠(  
           

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢عات التدريس بالمؤسسة كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقا  ٢

  
  النوافذ واالبواب

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

  
  
  

  التجهيزات

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

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

توافر الفراغات الالزمة؛ التـي تتـيح للمصـاب الحركـة والرؤيـة        ١٧
  بوضوح.

   

مصاب علي أطراف الممـرات والصـفوف   تخصص أماكن جلوس ال  ١٨
  وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

   

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

 العمالة
  

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

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: (  -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠وافذ توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة الن  -٥
 متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد -٦

  الحريق).
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  )طالب) ١٠٠     

   الثالثالدور     : )ب)٤٠٣/ ب، ٤٠١ /   
           

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

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

  
  النوافذ واالبواب

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

  
  
  

  التجهيزات

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

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٧

أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي تخصص   ١٨
  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

   

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

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢١
     دمات لكل قاعة.وجود عامل خ  ٢٢

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠(مساحة النوافذ  توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: -٥
 متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد -٦

    الحريق).
 

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ١٨٠     

)٢فصل دراسي رقم (     الثالثالدور     : )ب)    ٤٠٧/ ب، ٤٠٥ /  
  

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢ستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة كفاية الطاقة اال  ٢

  
  النوافذ واالبواب

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

  
  
  

  التجهيزات

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

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٧

تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٨
  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

   

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

 العمالة
  

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

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠ية الجيدة: (مساحة النوافذ توفير اإلضاءة والتهو -٥
  ار ضد الحريمتطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذ -٦

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ١٥٠     

   الثالثالدور     : )ب)      ٤١١/ ب، ٤٠٩ /  
    

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢اقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة كفاية الط  ٢

  
  النوافذ واالبواب

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

  
  
  

  التجهيزات

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

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     ح.توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضو  ١٧

تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطـراف الممـرات والصـفوف      ١٨
  وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

   

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

 العمالة
  

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

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢. المساحة األرضية: ١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٢
  تفتحان للخارج. -. مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين ٣
  ه م).٢٤ – ٢٠. درجة الحرارة المناسبة: (٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  .٥
  ضد الحريق).. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ٦

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ١٠٠     

   الثالثالدور     : )ب)      ٤١٥/ ب، ٤١٣ /  
    

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

      .١د الطالبكفاية المساحة األرضية ألعدا  ١
     .٢كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة   ٢

  
  النوافذ واالبواب

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

  
  
  
  زاتالتجهي

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

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

    للمصاب الحركة والرؤية بوضوح. توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح  ١٧
تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطـراف الممـرات والصـفوف      ١٨

  وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
   

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

 العمالة
  

      ارى لمتابعة المحاضرات.  وجود مسئول إد  ٢١
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٢

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢. المساحة األرضية: ١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٢
  تفتحان للخارج. -. مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين ٣
  ه م).٢٤ – ٢٠المناسبة: ( . درجة الحرارة٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ٥
  ضد الحريق).. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ٦

  
 

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ٢٤٣     

   البدروم  : )ب)      ٥/ ب، ٣ /  
  

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

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

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

     .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     القاعة مزودة بسبورة.  ١٢
     معية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  القاعة مزودة بالوسائل الس  ١٣
      القاعة متصلة بشبكة االنترنت.  ١٤
     وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.  ١٥
     مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
ناسبة توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب على التعلم وم  ١٧

لعدد الطالب. (بارات مطابقة للمواصفات الفنية، حامل بار، مرايـا، طبليـة،   
  بارات بالستيكية، دامبيلز، بودرة مغنيسيوم، صندوق اسعافات أولية)

  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     وح.توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوض  ١٨
تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩

  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
   

      .  ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  توفير اإلضاءة -٥
 متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد - ٦

  الحريق).



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ٣٢٤     

   البدروم   : )ب)        ٩/ ب، ٧ /  
  

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢قة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة كفاية الطا  ٢

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

     .٤إلقاء المحاضرات  مالئمة درجة الحرارة  أثناء  ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     القاعة مزودة بسبورة.  ١٢
     القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.    ١٣
      القاعة متصلة بشبكة االنترنت.  ١٤
     وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.  ١٥
     مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب علـى الـتعلم     ١٧

فنيـة،  بساط مصارعة مطـابق للمواصـفات ال  ومناسبة لعدد الطالب. (
  )أدوات لتجفيف العرق، صندوق اسعافات أولية

  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨
تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩

  دمات وأبواب الطوارئ.األماكن المستوية وقرب الخ
   

      .  ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥عات المحاضرات: تستوعب من إجمالي مساحات قا -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
خالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد متطلبات األمن والسالمة: خطة إ - ٦

  الحريق).



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ٣٢٤     

    الدور البدروم   )ب)      ١٣/ ب، ١١ /  
  

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

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

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

  
  التجهيزات

     .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     القاعة مزودة بسبورة.  ١٢
     القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.    ١٣
      القاعة متصلة بشبكة االنترنت.  ١٤
     لطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج ا  ١٥
     مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب علـى الـتعلم     ١٧

طاوالت /مضارب/ كور/ شـباك/ أداه لجـامع   ومناسبة لعدد الطالب. (
  )الكرات

  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح. توافر  ١٨
تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩

  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
   

      .  ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  رج.تفتحان للخا -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
 متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد - ٦

  الحريق).



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ٢٤٣     

    الدور البدروم   )ب)      ١٧/ ب، ١٥ /  
    

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

ضية المساحة األر
  والسعة

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

     توافر نوافذ كافية.    ٣  النوافذ واالبواب
     سهولة استخدام النوافذ.  ٤
     .٣يوجد عدد مخرجان (باب) علي االقل   ٥
     حدد إتجاهات أبواب الطوارئوجود عالمات ت  ٦

     .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     القاعة مزودة بسبورة.  ١٢
     مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  القاعة   ١٣
      القاعة متصلة بشبكة االنترنت.  ١٤
     وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.  ١٥
     مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
طالب علـى الـتعلم   توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد ال  ١٧

  كيس اللكم، قفازات، أوقية للرأس)ومناسبة لعدد الطالب. (
  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨
تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩

  ماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.األ
   

      .  ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   طالب./  ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
ت األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد متطلبا - ٦

  الحريق).
  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ٣٣٣      

  )   ب/٥٠٤/ أ، ٥٠١/ أ، ٥٠٠(     (أ) الدور الرابع جناح  
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢ؤسسة كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالم  ٢

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

     .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤يدة توافر التهوية الج  ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     القاعة مزودة بسبورة.  ١٢
     القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.    ١٣
      القاعة متصلة بشبكة االنترنت.  ١٤
     ائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.وجود خر  ١٥
     مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب علـى الـتعلم     ١٧

أجهزة الجمباز، أدوات مساعده، وسائل تجفيـف  ومناسبة لعدد الطالب. (
  )هزة، مراتبالعرق، وسائل أمان مساحات بين األج

  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨
تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩

  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
   

      .  ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ٢٠  المـةاألمن والس
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  ن مجموع طالب الكلية.% م ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل  - ٦

  الحريق).



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ٢٤٣     

    الدور الرابع   )ب٥٠٣ / ب،٥٠١ / (  
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

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

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

     .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     لكل طالب. توافر مقعد  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     القاعة مزودة بسبورة.  ١٢
     القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.    ١٣
      القاعة متصلة بشبكة االنترنت.  ١٤
     وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.  ١٥
     مولد كهربي).ود مصدردائم للكهرباء (وج  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب علـى الـتعلم     ١٧

  .)مرايا، سماعات، قضبان السند، بيانو( ومناسبة لعدد الطالب
  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     للمصاب الحركة والرؤية بوضوح. توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح  ١٨
تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩

  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
   

      .  ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      ارى لمتابعة المحاضرات.  وجود مسئول إد  ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
 متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد - ٦

  الحريق).
  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ٢٤٣     

    الدور الرابع   )ب٥٠٧/ ب، ٥٠٥ / (  
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

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

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

     .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     القاعة مزودة بسبورة.  ١٢
     معية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  القاعة مزودة بالوسائل الس  ١٣
      القاعة متصلة بشبكة االنترنت.  ١٤
     وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.  ١٥
     مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب علـى الـتعلم     ١٧

  .)مرايا، سماعات، قضبان السند، بيانوناسبة لعدد الطالب (وم
  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨
تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩

  وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.األماكن المستوية 
   

      .  ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥ساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من إجمالي م -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
ة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد متطلبات األمن والسالم - ٦

  الحريق).
  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ٢٤٣     

  ابع  الدور الر   )ب٥١١/ ب، ٥٠٩ /    (  
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

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

  
  البوابالنوافذ وا

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

     .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥ءة مناسبةوجود إضا  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     القاعة مزودة بسبورة.  ١٢
     القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.    ١٣
      القاعة متصلة بشبكة االنترنت.  ١٤
     اخل ومخارج الطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح مد  ١٥
     مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطـالب علـى الـتعلم      ١٧

جهاز تحكيم إلكتروني،أسـلحة المبـارزة، أقنعـة    ومناسبة لعدد الطالب (
  .)ور، مراياواقية، بدل مبارزه، فيستا، اسالك التوصيل الكهربائي فيلد ك

  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨
تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلـي    ١٩

  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
   

      .  ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ٢٠  المـةاألمن والس
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  ن مجموع طالب الكلية.% م ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل  - ٦

  الحريق).



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ٢٤٣     

    الدور الرابع   )ب٥١٥/ ب، ٥١٣ /    (  
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  الت التقييممجا
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

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

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

     .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     القاعة مزودة بسبورة.  ١٢
     القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.    ١٣
      القاعة متصلة بشبكة االنترنت.  ١٤
     وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.  ١٥
     مولد كهربي).باء (وجود مصدردائم للكهر  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب على التعلم ومناسـبة    ١٧

لعدد الطالب (جهاز تحكيم إلكتروني،أسلحة المبارزة، أقنعة واقية، بدل مبارزه، 
  فيستا، اسالك التوصيل الكهربائي فيلد كور، مرايا).

  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨
تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطـراف الممـرات والصـفوف وعلـي       ١٩

  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
   

      .  ٦عةوجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القا  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -قطعتين متحركتين مواصفات األبواب: تتكون من  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
جهاز إنذار ضد  متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / - ٦

  الحريق).



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
 )طالب) ١٥٠  (ج) الدور الرابع جناح  

   )ج٥٠٢/ب، ٥٠٦/( ، )ج)٥٠١/              
ب٤٠٦/٤٠٢/ج، داخلي:٤٠٦ (ج/)ج)،٥٠٣/

)ج)      ٤٠٤/ج، ٤٠٣/ 
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١  المساحة األرضية والسعة

      .٢ية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة كفا  ٢
     توافر نوافذ كافية.   ٣  النوافذ واالبواب

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

     .٤أثناء إلقاء المحاضرات   مالئمة درجة الحرارة  ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.   ١١
     القاعة مزودة بسبورة.  ١٢
     القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.   ١٣
      القاعة متصلة بشبكة االنترنت.  ١٤
     وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.  ١٥
     مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب على التعلم ومناسبة لعـدد    ١٧

ز، دوما، أطواق النجاه، عصا اإلنقـاذ، أدوات  الطالب (كور ماء، بوردات، فول بوي
ومواد لمعالجة وتنظيف مياه الحمام، غرفة خلع المالبس، حوض القدم، خرطوم مياه، 
أدوات نظافة، كفوف اليد، بدل غوص، أجهزة الغوص، فالتر، حبال الحارات، أدوات 

  مساعده على تعليم السباحة، زعانف، أدوات إنقاذ).

  

حتياجات تجهيزات  ذوي اال
  الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨

تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلـي األمـاكن     ١٩
  المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

   

      . ٦ق بالقرب من القاعةوجود تجهيزات ضد الحرائ  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.   ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -بواب: تتكون من قطعتين متحركتين مواصفات األ -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
فاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلط - ٦

  الحريق).
  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ٨٠     

    مالعب الكلية    
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢بالمؤسسة  لملعب التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية  ٢

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

  مالعب مفتوحه  .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     منضدة وكرسي للمحاضر.  توافر   ١١
     الملعب مزودة بسبورة.  ١٢
     الملعب مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.    ١٣
      الملعب متصلة بشبكة االنترنت.  ١٤
     وجود خرائط داخل الملعب توضح مداخل ومخارج الطوارئ.  ١٥
     د كهربي).مولوجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب على التعلم ومناسبة   ١٧

، كونزات مختلفة للمرامي، شباك اميلعدد الطالب (كور يد رجال وسيدات، مر
أداه لنفخ الكور، مقاعـد سـويديه،   األحجام، كور طبيه، أداه لجمع الكورات، 

  ).تدريبحواجز مختلفة اإلرتفاع، أطباق 

  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨

تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩
  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

   

      .  ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ٢٠  ةاألمن والسالمـ
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  موع طالب الكلية.% من مج ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال - ٦

  الحريق).
  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ٨٠     

   مالعب الكلية    
  

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  ت التقييممجاال
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢بالمؤسسة  لملعب التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية  ٢

  مالعب مفتوحه  توافر نوافذ كافية.    ٣  النوافذ واالبواب
  مالعب مفتوحه  لة استخدام النوافذ.سهو  ٤
     .٣يوجد عدد مخرجان (باب) علي االقل   ٥
     وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  ٦

  مالعب مفتوحه  .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     مزودة بسبورة. الملعب  ١٢
     مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.   الملعب  ١٣
      متصلة بشبكة االنترنت. الملعب  ١٤
     توضح مداخل ومخارج الطوارئ. الملعبوجود خرائط داخل   ١٥
     مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب علـى الـتعلم     ١٧

كور سلة، برج، شباك، كونزات مختلفة األحجام، ومناسبة لعدد الطالب (
  .)كور طبيه، أداه لجمع الكورات، أداه لنفخ الكور، مقاعد سويديه

  

ذوي تجهيزات  
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨

تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩
  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

   

      .  ٦الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجهيزات ضد   ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -فات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين مواص -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
م لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطي - ٦

  الحريق).
  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ٨٠     

   مالعب الكلية    
  

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢بالمؤسسة  لملعب التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية  ٢

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

  مالعب مفتوحه  .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     مزودة بسبورة. الملعب  ١٢
     مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.   الملعب  ١٣
      متصلة بشبكة االنترنت. الملعب  ١٤
     توضح مداخل ومخارج الطوارئ. الملعبوجود خرائط داخل   ١٥
     مولد كهربي).م للكهرباء (وجود مصدردائ  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب علـى الـتعلم     ١٧

كور سلة، برج، شباك، كونزات مختلفة األحجام، ومناسبة لعدد الطالب (
  .)كور طبيه، أداه لجمع الكورات، أداه لنفخ الكور، مقاعد سويديه

  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨

تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩
  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

   

      .  ٦اعةوجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من الق  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -قطعتين متحركتين  مواصفات األبواب: تتكون من -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
/ جهاز إنذار ضد متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة  - ٦

  الحريق).
  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
 )طالب) ٨٠    

   مالعب الكلية  
  

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢بالمؤسسة  لملعب التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية  ٢

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

  مالعب مفتوحه  .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     .توافر مقعد لكل طالب  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     مزودة بسبورة. الملعب  ١٢
     مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.   الملعب  ١٣
      متصلة بشبكة االنترنت. الملعب  ١٤
     توضح مداخل ومخارج الطوارئ. الملعبوجود خرائط داخل   ١٥
     مولد كهربي).ئم للكهرباء (وجود مصدردا  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب علـى الـتعلم     ١٧

كور تنس وكور الطائرة، برج تحكـيم، شـباك،   ومناسبة لعدد الطالب (
كونزات مختلفة األحجام، كور طبيه، أداه لجمع الكورات، أداه لنفخ كور 

  .)ةالطائرة، مقاعد سويديه، عصا الشبك

  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨
تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩

  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
   

      .  ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  طالب الكلية.% من مجموع  ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
در للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مص - ٦

  الحريق).



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
 )طالب) ٨٠    

 كلية  مالعب ال  
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢بالمؤسسة  لملعب التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية  ٢

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

  مالعب مفتوحه  .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥مناسبةوجود إضاءة   ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     مزودة بسبورة. الملعب  ١٢
     مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.   الملعب  ١٣
      متصلة بشبكة االنترنت. الملعب  ١٤
     ومخارج الطوارئ. توضح مداخل الملعبوجود خرائط داخل   ١٥
     مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب علـى الـتعلم     ١٧

كور تنس وكور الطائرة، برج تحكـيم، شـباك،   ومناسبة لعدد الطالب (
كور كونزات مختلفة األحجام، كور طبيه، أداه لجمع الكورات، أداه لنفخ 

  .)الطائرة، مقاعد سويديه، عصا الشبكة

  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨
تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩

  بواب الطوارئ.األماكن المستوية وقرب الخدمات وأ
   

      .  ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥حاضرات: تستوعب من إجمالي مساحات قاعات الم -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
ئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مس - ٦

  الحريق).



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
 )طالب) ٨٠    

  مالعب الكلية المقر القديم  
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢بالمؤسسة  لملعب التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية  ٢

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

  مالعب مفتوحه  .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤ر التهوية الجيدة تواف  ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     مزودة بسبورة. الملعب  ١٢
     مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.   الملعب  ١٣
      متصلة بشبكة االنترنت. الملعب  ١٤
     توضح مداخل ومخارج الطوارئ. الملعبوجود خرائط داخل   ١٥
     مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب علـى الـتعلم     ١٧

كور يد وكور سلة، كونزات مختلفـة األحجـام،   ومناسبة لعدد الطالب (
  كورات، أداه لنفخ الكور، مقاعد).كور طبيه، أداه لجمع ال

  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨

تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩
  وارئ.األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الط

   

      .  ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥تستوعب من إجمالي مساحات قاعات المحاضرات:  -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
الء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخ - ٦

  الحريق).
  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
 )طالب) ٨٠ متر ٢٠× ٤٠  

نجيل صناعي  مالعب الكلية المقر القديم  
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢بالمؤسسة  لملعب التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية  ٢

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

  مالعب مفتوحه  .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     مزودة بسبورة. الملعب  ١٢
     مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.   الملعب  ١٣
      .متصلة بشبكة االنترنت الملعب  ١٤
     توضح مداخل ومخارج الطوارئ. الملعبوجود خرائط داخل   ١٥
     مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب علـى الـتعلم     ١٧

كور قدم، مرامي، شـباك المرامـي، كـونزات    ومناسبة لعدد الطالب (
  لجمع الكورات، أداه لنفخ الكور، مقاعد).مختلفة األحجام، أداه 

  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨

تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩
  واب الطوارئ.األماكن المستوية وقرب الخدمات وأب

   

      .  ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥اضرات: تستوعب من إجمالي مساحات قاعات المح -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
ول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئ - ٦

  الحريق).
 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
 )طالب) ٨٠    

  مالعب الكلية المقر القديم  
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢بالمؤسسة  لملعب التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية  ٢

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

  مالعب مفتوحه  .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤الجيدة  توافر التهوية  ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     مزودة بسبورة. الملعب  ١٢
     مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.   الملعب  ١٣
      متصلة بشبكة االنترنت. الملعب  ١٤
     توضح مداخل ومخارج الطوارئ. الملعبد خرائط داخل وجو  ١٥
     مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب علـى الـتعلم     ١٧

كور الطائرة، شبكة، كونزات مختلفـة األحجـام،   ومناسبة لعدد الطالب (
  .)أداه لنفخ كور الطائرة، مقاعدكور طبيه، أداه لجمع الكورات، 

  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨

تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩
  ارئ.األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطو

   

      .  ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥ستوعب من إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: ت -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
ء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخال - ٦

  الحريق).
  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
 )طالب) ٨٠    

  مالعب الكلية المقر القديم  
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢بالمؤسسة  لملعب التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية  ٢

  مالعب مفتوحه  افر نوافذ كافية.  تو  ٣  النوافذ واالبواب
  مالعب مفتوحه  سهولة استخدام النوافذ.  ٤
     .٣يوجد عدد مخرجان (باب) علي االقل   ٥
     وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  ٦

  مالعب مفتوحه  .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     مزودة بسبورة. الملعب  ١٢
     مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.   الملعب  ١٣
      متصلة بشبكة االنترنت. الملعب  ١٤
     توضح مداخل ومخارج الطوارئ. الملعبداخل وجود خرائط   ١٥
     مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب علـى الـتعلم     ١٧

كور الطائرة، شبكة، كونزات مختلفـة األحجـام،   ومناسبة لعدد الطالب (
  .)خ كور الطائرة، مقاعدكور طبيه، أداه لجمع الكورات، أداه لنف

  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨

تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩
  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

   

      .  ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥ إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
فئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطا - ٦

  الحريق).
 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ١٦٠     

    القرية األوليمبية  
  

  جات االستيفاءدر  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  والسعة

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢بالمؤسسة  لملعب التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية  ٢

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

  مالعب مفتوحه  .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     مزودة بسبورة. الملعب  ١٢
     مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.   الملعب  ١٣
      متصلة بشبكة االنترنت. الملعب  ١٤
     توضح مداخل ومخارج الطوارئ. الملعبوجود خرائط داخل   ١٥
     مولد كهربي).للكهرباء (وجود مصدردائم   ١٦
توافر أجهزة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب علـى الـتعلم     ١٧

كور قدم، مرامي، شـباك المرامـي، كـونزات    ومناسبة لعدد الطالب (
مختلفة األحجام، كور طبيه، أداه لجمع الكورات، أداه لنفخ الكور، أدوات 

  .)للتدريب

  

تجهيزات  ذوي 
  ات الخاصةاالحتياج

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨
تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩

  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
   

      .  ٦رب من القاعةوجود تجهيزات ضد الحرائق بالق  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -تتكون من قطعتين متحركتين  مواصفات األبواب: -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
الة جيدة / جهاز إنذار ضد متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بح - ٦

  الحريق).



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ١٦٠     

    القرية األوليمبية  
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

ساحة األرضية الم
  والسعة

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢بالمؤسسة  لملعب التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية  ٢

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

  مالعب مفتوحه  .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     مزودة بسبورة. الملعب  ١٢
     مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.   الملعب  ١٣
      متصلة بشبكة االنترنت. الملعب  ١٤
     توضح مداخل ومخارج الطوارئ. الملعبوجود خرائط داخل   ١٥
     مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
زة وأدوات مناسبة لطبيعة األداء تساعد الطالب علـى الـتعلم   توافر أجه  ١٧

حارات ترتان، حواجز،عصا التتابع، الموانـع   ٨ومناسبة لعدد الطالب (
المائية، مكعبات البدء، ساعات إيقاف، أعالم تحكيم، أقماع، كور طبيـه،  

  .)تشيرتات حكام، قمصان تدريب

  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  ت الطارئة)(في الحاال

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمصاب الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨
تخصص أماكن جلوس المصاب علي أطراف الممرات والصفوف وعلي   ١٩

  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
   

      .  ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ٢٠  األمن والسالمـة
      نظافة القاعة.  ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     وجود عامل خدمات لكل قاعة.  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -حركتين مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين مت -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ  -٥
ار ضد متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذ - ٦

  الحريق).



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  )طالب) ١٦٠     

    القرية األوليمبية    
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة األرضية 
  لسعةوا

      .١كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب  ١
      .٢بالمؤسسة  لملعب التدريس  كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية  ٢

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

  مالعب مفتوحه  .٤مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات   ٧  التجهيزات
      .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
    .٥وجود إضاءة مناسبة  ٩
     توافر مقعد لكل طالب.  ١٠
     توافر منضدة وكرسي للمحاضر.    ١١
     بسبورة. مزودة الملعب  ١٢
     مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.   الملعب  ١٣
      متصلة بشبكة االنترنت. الملعب  ١٤
     توضح مداخل ومخارج الطوارئ. الملعبوجود خرائط داخل   ١٥
     مولد كهربي).وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦
ة لطبيعة األداء تساعد الطالب على الـتعلم  توافر أجهزة وأدوات مناسب  ١٧

مالعب الوثب الطويل والثالثي، ملعب قـذف  ومناسبة لعدد الطالب (
القرص ودفع الجلة وإطاحة المطرقة، ملعـب رمـي الـرمح، أدوات    
(الجلة، الرمح، القرص)، أعالم تحكيم، لوحات ارتقاء، شرائط رسـم  

ب، صـناديق خاصـة   مقطع الرمي، أدوات المسح والتسوية لحفر الوث
باألدوات، شرائط قياس، جلل خشبية، اقـراص بالسـتيكية، ارمـاح    

  .)أوزان خفيفة، أقماع، كور طبيه، تشيرتات حكام، قمصان تدريب

  

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

  (في الحاالت الطارئة)

     توافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.  ١٨
تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطـراف الممـرات والصـفوف      ١٩

  وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
   

      .  ٦الملعبوجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من   ٢٠  األمن والسالمـة
      .الملعبنظافة   ٢١

 العمالة
  

      وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.    ٢٢
     .ملعبد عامل خدمات لكل وجو  ٢٣

   / طالب. ٢م ١,٥ - ١.٢المساحة األرضية:  -١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -٢
  تفتحان للخارج. -مواصفات األبواب: تتكون من قطعتين متحركتين  -٣
  ه م).٢٤ – ٢٠درجة الحرارة المناسبة: ( -٤
  % من المساحة األرضية).١٥ -١٠الجيدة: (مساحة النوافذ  توفير اإلضاءة والتهوية -٥
 متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد - ٦

  الحريق).



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

  الدور األرضي   :)ب)      ١٠٧/ب، ١٠٥ /  
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة والطاقة 
  االستيعابية

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

جهزة ومعدات أ
  ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل   ٣
  التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

    

       .٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤
التجهيزات 
  اإلنشائية

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

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

      .   ٥كفاية وحداثة األجهزة  ٩
      المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
      . ٦المختبرات والمعاملدد العاملين بمالءمة ع   ١١

     . ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة
      .نظافة المعامل  ١٣  األمن والسالمـة

      .٨ل/ مختبروجود مخرجين لكل معم  ١٤
 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن -١

في المرحلة  ٢م١ولى بالكليات العملية / في المرحلة الجامعية األ ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  -٢
الحاسب اآللي أو معمل في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

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

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

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

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

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج -٨



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

        الثانىالدور   : )ب)      ١٠٧/ب، ١٠٥ /
  

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

قة المساحة والطا
  االستيعابية

     .١عضاء هيئة التدريسالطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية أل  ١
      .٢ عضو هيئة تدريسالمساحة المخصصة لكل   ٢

أجهزة ومعدات 
  ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل   ٣
  التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

    

       .٣هيئة التدريستناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد   ٤
التجهيزات 
  اإلنشائية

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

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

  سائط المتعددةوالو

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

     . ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة
      .نظافة المعامل  ١٣  األمن والسالمـة

      .٨ل/مختبرلكل معم وجود مخرجين  ١٤
 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن -١

في المرحلة  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  -٢
لي أو معمل الحاسب اآلفي معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

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

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

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

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

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج -٨



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

  األول الدور  : )ب)                       ٢٠٩ /
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة والطاقة 
  االستيعابية

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

أجهزة ومعدات 
  دوموا

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل   ٣
  التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

    

  ال يتحقق   .٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤
التجهيزات 
  اإلنشائية

  ال يتحقق  كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.  ٥
     لتهوية. كفاءة اإلضاءة وا  ٦
  ال يتحقق  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
     .   ٤التأثيث  ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

      .   ٥كفاية وحداثة األجهزة  ٩
      المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
      . ٦والمعاملدد العاملين بالمختبرات مالءمة ع   ١١

     . ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة
      .نظافة المعامل  ١٣  األمن والسالمـة

      .٨ل/ مختبروجود مخرجين لكل معم  ١٤
 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن -١

في المرحلة  ٢م١ات العملية / في المرحلة الجامعية األولى بالكلي ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  -٢
الحاسب اآللي أو معمل في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

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

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

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

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

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

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

  .لمخارج: تفتح االبواب للخارجاألبواب وا -٨



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

        الثانىالدور   : )ب)    ٣٠٩/ ب، ٣٠٧/
  

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة والطاقة 
  ستيعابيةاال

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

أجهزة ومعدات 
  ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل   ٣
  التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

    

  ال يتحقق   .٣لي مع أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآل  ٤
التجهيزات 
  اإلنشائية

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

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

      .   ٥ألجهزةكفاية وحداثة ا  ٩
      المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠
      . ٦دد العاملين بالمختبرات والمعاملمالءمة ع   ١١

     . ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة
      .نظافة المعامل  ١٣  األمن والسالمـة

      .٨ل/ مختبروجود مخرجين لكل معم  ١٤
 طالبا  ٥٠االستيعابية للمعامل: ال تزيد عنالطاقة  -١

في المرحلة  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  -٢
الحاسب اآللي أو معمل في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

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

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

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

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

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج -٨



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الثانىالدور   : )ب)              ٣١٣/ ب، ٣١١ /
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة والطاقة 
  االستيعابية

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

أجهزة ومعدات 
  ومواد

خاصة الالزمة إلثبات كل توافر األجهزة والمواد المعملية ال  ٣
  التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

    

  ال يتحقق   .٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤
التجهيزات 
  اإلنشائية

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

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

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

     . ٧سالمةوجود متطلبات األمن وال  ١٢  العمالة
      .نظافة المعامل  ١٣  األمن والسالمـة

      .٨ل/مختبروجود مخرجين لكل معم  ١٤
 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن -١

في المرحلة  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  -٢
الحاسب اآللي أو معمل في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥ات النظرية / الجامعية األولي بالكلي
في معمل المعدات  ٢م٦تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  ٢م ١علم النفس/ اللغات أواإلحصاء أو
 في معمل الماكينات الكهربية. ٢م ٤والمحركات الثقيلة / 

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

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

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

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج -٨



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

  الثانىالدور   : )ب)                  ٣١٧ /  
  

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة والطاقة 
  االستيعابية

     .١البالطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للط  ١
      .٢المساحة المخصصة لكل طالب  ٢

أجهزة ومعدات 
  ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل   ٣
  التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

    

       .٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤
التجهيزات 
  اإلنشائية

  ال يتحقق  اءة عمل شبكة الصرف الصحي.كف  ٥
     كفاءة اإلضاءة والتهوية.   ٦
  ال يتحقق  توافر األحواض بالعدد الكافي.     ٧
     .   ٤التأثيث  ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

      .   ٥كفاية وحداثة األجهزة  ٩
      لومات الدولية.المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المع  ١٠
      . ٦دد العاملين بالمختبرات والمعاملمالءمة ع   ١١

     . ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة
      .نظافة المعامل  ١٣  األمن والسالمـة

      .٨ل/ مختبروجود مخرجين لكل معم  ١٤
 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن -١

في المرحلة  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المخصصة للطالب:  المساحة األرضية -٢
الحاسب اآللي أو معمل في معمل  ٢م٢في مرحلة الدراسات العليا /  ٢م٥الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

في معمل المعدات  ٢م٦عددة / تكنولوجيا التعليم والوسائط المتفي معمل  ٢م ١علم النفس/ اللغات أواإلحصاء أو
 في معمل الماكينات الكهربية. ٢م ٤والمحركات الثقيلة / 

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

 ب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراسي للطالب / منضدة المحاضر/ دوالي -٤

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

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج -٨



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

        الثانىالدور   : )ب)    ٣٠٩/ ب، ٣٠٧/  
         

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

المساحة والطاقة 
  االستيعابية

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

أجهزة ومعدات 
  ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل   ٣
  مناهج والمقررات الدراسية.التجارب المشار إليها في ال

    

       .٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  ٤
التجهيزات 
  اإلنشائية

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

 تجهيزات معامل 
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

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

     . ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة
      .ملنظافة المعا  ١٣  األمن والسالمـة

      .٨ل/ مختبروجود مخرجين لكل معم  ١٤
 طالبا  ٥٠الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن -١

في المرحلة  ٢م١في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  -٢
الحاسب اآللي أو معمل في معمل  ٢م٢/ في مرحلة الدراسات العليا  ٢م٥الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

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

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

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

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

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج -٨



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

  األرضىالدور   : )ب)            ١١١/ب، ١٠٩/   
  

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوف   مستوفى 

المساحة والطاقة 
  االستعابية

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

  
  التجهيزات

  

     ناضد ومقاعد بعدد المستفيدين.توافر م  ٣
     وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل.  ٤
     . ٣اآلليحاسب الأجهزة عدد   ٥

     .٤عدد شاشات الفهرسة  ٦

    .٥عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل  ٧
  
  

  األمن والسالمـة

    .٦متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق  ٨

     .٧األبواب والمخارج مالءمة  ٩
     .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ   ١٠
      توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج .  ١١
      الستائر معاملة بمواد ضـد االشتعال.  ١٢

  االوعية المكتبية
(الكتب والمراجع 

  والدوريات)

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

  
  خدمات اضافية 

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

  
  
  لة العما

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

  
  الثقة واالعتمادية *

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

    تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة.  ٢٨  االستجابة*
     .١سعة المكتبة لعدد الطالب  ٢٩



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوف  مستوفى

خدمات ذوي 
االحتياجات 

  الخاصة

  :ذوو اإلعاقة البصرية
     ة "برايل" أو طريقة "جون". توافر الكتب المكتوبة بطريق  ٣٠

توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروف كبيرة و بحبر   ٣١
  غامق.

   

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

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية، أو البرامج المترجمة بلغة 
  اإلشارة.

    

  ذوو اإلعاقة الحركية:
     توافر األثاث الالزم.  ٣٣

     توافر تجهيزات خاصة.  ٣٤

توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بين أدوار   ٣٥
  المكتبة.

   

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

  والبحثية

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

% من إجمالي المستفيدين (الطالب / الهيئة المعاونة / طالب الدراسات العليا /أعضاء هيئة  ٨سعة المكتبة : ال تقل عن  - ١
 التدريس). 

 .٢م١.٥عن المساحة المخصصة / مستفيد: ال تقل  - ٢
 طالباً. ٢٠ال تقل عن جهاز لكل  سب اآللي:أجهزة الحا - ٣
 طالباً. ٥٠ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفهرسة : - ٤
 آلة تصوير مستخدمة بالفعل. ٢ال تقل عن ماكينات التصوير :  - ٥
تية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع حريق / معدات إنذار صو مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  - ٦

 الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع األدوار.
 مكونة من جزأين متحركين./ األبواب يجب أن تفتح  األبواب للخارجمالءمة األبواب والمخارج:  - ٧
 لعليا / أعضاء هيئة يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من (طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات ا

     التدريس / الباحثين من جهات خارجية)، وتحدد النسبة من واقع السجالت.  
 عدد النسخ من كل كتاب: ال يقل عن نسختين. - ٨
ال يقل عن  خمس دوريات مختلفة في وعدد  مرجعاً لكل تخصص/  ٥٠ال يقل عدد المراجع عن  عدد المراجع والدوريات: - ٩

 كل تخصص.
فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات  ٢طالب / مشرف لكل قاعة /  ٣٠٠د فني لكل العمالة : مساع -١٠

 المياه.
يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من (طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات العليا/ أعضاء هيئة  -١١

 التدريس) وتحدد النسبة من واقع السجالت .
 خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين. يتم قياسها من 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

  األرضىالدور   : )ب)            ١١٥/ب، ١١٣/  
  

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوف   مستوفى 

مساحة والطاقة ال
  االستعابية

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

  
  التجهيزات

  

     توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين.  ٣
     وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل.  ٤
     . ٣اآلليحاسب الأجهزة عدد   ٥

     .٤عدد شاشات الفهرسة  ٦

    .٥عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل  ٧
  
  

  األمن والسالمـة

    .٦متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق  ٨

     .٧مالءمة األبواب والمخارج  ٩
     .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ   ١٠
      توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج .  ١١
      ملة بمواد ضـد االشتعال.الستائر معا  ١٢

  االوعية المكتبية
(الكتب والمراجع 

  والدوريات)

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

  
  خدمات اضافية 

     خدمة البحث الورقي واإللكتروني.  ١٦
     اجع والدوريات، وفقاً للفهرسة الفعالة. ترتيب المر  ١٧
     االتصال بشبكة اإلنترنت.  ١٨
     الفهرسة اإللكترونية.   ١٩

  
  

  العمالة 

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

  
  الثقة واالعتمادية *

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

    تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة.  ٢٨  االستجابة*
     .١سعة المكتبة لعدد الطالب  ٢٩



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
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  الستيفاءدرجات ا  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوف  مستوفى

خدمات ذوي 
االحتياجات 

  الخاصة

  :ذوو اإلعاقة البصرية
     توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".   ٣٠

توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروف كبيرة و بحبر   ٣١
  غامق.

   

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

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية، أو البرامج المترجمة بلغة 
  اإلشارة.

    

  ذوو اإلعاقة الحركية:
     توافر األثاث الالزم.  ٣٣

     توافر تجهيزات خاصة.  ٣٤

توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بين أدوار   ٣٥
  بة.المكت

   

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

  والبحثية

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

يئة المعاونة / طالب الدراسات العليا /أعضاء هيئة % من إجمالي المستفيدين (الطالب / اله ٨سعة المكتبة : ال تقل عن  - ١
 التدريس). 

 .٢م١.٥عن المساحة المخصصة / مستفيد: ال تقل  - ٢
 طالباً. ٢٠ال تقل عن جهاز لكل  أجهزة الحاسب اآللي: - ٣
 طالباً. ٥٠ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفهرسة : - ٤
 آلة تصوير مستخدمة بالفعل. ٢ال تقل عن ماكينات التصوير :  - ٥
حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع  مطافئطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مت - ٦

 الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع األدوار.
 مكونة من جزأين متحركين./ األبواب يجب أن تفتح  األبواب للخارجمالءمة األبواب والمخارج:  - ٧
 دين علي المكتبة من (طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات العليا / أعضاء هيئة يتم من خالل تحديد نسبة المترد

     التدريس / الباحثين من جهات خارجية)، وتحدد النسبة من واقع السجالت.  
 عدد النسخ من كل كتاب: ال يقل عن نسختين. - ٨
ال يقل عن  خمس دوريات مختلفة في دد  وعمرجعاً لكل تخصص/  ٥٠ال يقل عدد المراجع عن  عدد المراجع والدوريات: - ٩

 كل تخصص.
فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات  ٢طالب / مشرف لكل قاعة /  ٣٠٠العمالة : مساعد فني لكل  -١٠

 المياه.
هيئة  يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من (طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات العليا/ أعضاء -١١

 التدريس) وتحدد النسبة من واقع السجالت .
 .يتم قياسها من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين 
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   األرضىالدور   : )ب)            ١٠٣/ب، ١٠١/
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  ت التقييممجاال
  غير مستوف   مستوفى 

المساحة والطاقة 
  االستعابية

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

  
  التجهيزات

  

     توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين.  ٣
     وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل.  ٤
     . ٣اآلليحاسب الأجهزة عدد   ٥

     .٤عدد شاشات الفهرسة  ٦

    .٥عدد آالت التصوير المستخدمة بالفعل  ٧
  
  

  األمن والسالمـة

    .٦متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق  ٨

     .٧مالءمة األبواب والمخارج  ٩
     .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ   ١٠
      توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج .  ١١
      الستائر معاملة بمواد ضـد االشتعال.  ١٢

  االوعية المكتبية
(الكتب والمراجع 

  والدوريات)

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

  
  مات اضافية خد

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

  
  

  العمالة 

     مدير مكتبة.  ٢٠
     .١٠مساعدون  فنيون  ٢١
     .١٠إداريون  ٢٢
     .١٠ات فنيةعمال خدم  ٢٣
     .١١عمال نظافة  ٢٤

  
  الثقة واالعتمادية *

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

    تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة.  ٢٨  االستجابة*
     .١سعة المكتبة لعدد الطالب  ٢٩



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض
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  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوف  مستوفى

خدمات ذوي 
االحتياجات 

  الخاصة

  :ذوو اإلعاقة البصرية
     توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".   ٣٠

ة و بحبر توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروف كبير  ٣١
  غامق.

   

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

وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية، أو البرامج المترجمة بلغة 
  اإلشارة.

    

  ذوو اإلعاقة الحركية:
     توافر األثاث الالزم.  ٣٣

     توافر تجهيزات خاصة.  ٣٤

توافر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة؛ للتنقل بين أدوار   ٣٥
  المكتبة.

   

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

  والبحثية

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

% من إجمالي المستفيدين (الطالب / الهيئة المعاونة / طالب الدراسات العليا /أعضاء هيئة  ٨سعة المكتبة : ال تقل عن  - ١
 التدريس). 

 .٢م١.٥عن المساحة المخصصة / مستفيد: ال تقل  - ٢
 طالباً. ٢٠ال تقل عن جهاز لكل  أجهزة الحاسب اآللي: - ٣
 الباً.ط ٥٠ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفهرسة : - ٤
 آلة تصوير مستخدمة بالفعل. ٢ال تقل عن ماكينات التصوير :  - ٥
حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع  مطافئمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  - ٦

 الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع األدوار.
 مكونة من جزأين متحركين./ األبواب رجيجب أن تفتح  األبواب للخامالءمة األبواب والمخارج:  - ٧
  يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من (طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات العليا / أعضاء هيئة

     التدريس / الباحثين من جهات خارجية)، وتحدد النسبة من واقع السجالت.  
 عدد النسخ من كل كتاب: ال يقل عن نسختين. - ٨
ال يقل عن  خمس دوريات مختلفة في وعدد  مرجعاً لكل تخصص/  ٥٠ال يقل عدد المراجع عن  د المراجع والدوريات:عد - ٩

 كل تخصص.
فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات  ٢طالب / مشرف لكل قاعة /  ٣٠٠العمالة : مساعد فني لكل  -١٠

 المياه.
ي المكتبة من (طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات العليا/ أعضاء هيئة يتم من خالل تحديد نسبة المترددين عل -١١

 التدريس) وتحدد النسبة من واقع السجالت .
 .يتم قياسها من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين 
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  األرضى  : )ج)                   ١١٣/
   

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
مستوف  غير مستوف  

     .١مساحة مالئمة  ١  المساحة الكلية 
  
  

  مكونات العيادة  

     غرفة كشف.   ٢
      غرفة طوارئ.  ٣
      غرفة انتظار.  ٤
      لذوي االحتياجات الخاصة. حمام به تجهيزات   ٥

  
  

  التجهيزات

    سرير للكشف.  ٦
    صيدلية بها متطلبات اإلسعافات األولية.   ٧
وجود تجهيزات إنشائية لذوي االحتياجات   ٨

  . ٢الخاصة
   

     ٣سيارة إسعاف  ٩
  

  األمن والسالمـة
     .٤من الحريقمتطلبات مقاومة/ الوقاية   ١٠
     .٥ب والمخارجمالءمة األبوا  ١١
     .المات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئع  ١٢

     .٦األطباء  ١٣  العاملون
     .٧الممرضون  ١٤

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

 سم. ١٠٠
 صحية علي مستوى الجامعة / األكاديمية / المعاهد الخاصة. تتوافر في الوحدات ال .٣

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

 األبواب والمخارج: تتكون من جزأين متحركين يفتحان للخارج. .٥
  طالب. ٣٠٠٠األطباء: طبيب أو طبيبة لكل  .٦
  الممرضات: ممرض أو ممرضة لكل عيادة طبية.   .٧

 

، ونظراً لقرب مقر المستشفى لمختلف االصابات االسعافات األوليةمختصة بإجراء الوحدة 
للكشف الطبي وعالج د على العيادات الخاصة بالمستشفى تعتمالجامعي من الكلية فإن الكلية الطالبي 

  .الحاالت الخاصة
  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

  البدروم  : )أ)                      ٢/  
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠ل التهوية: مساحة الشبابيك تمث .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

  البدروم  : )ب)                      ٢/  
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

اإلنشائية  المواصفات
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  كة. الحر
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 احة األرضيات.% من مس١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

اندة المستخدم على الحركة من وإلى سم) لمس ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

 البدروم  : ب٤/أ، ١(خارجي  /أ)٨( داخلي/                    (
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة وج  ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالبة. طالباً أو  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢

 أحواض األیدي: حوض مقابل كل مرحاض.
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٣

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٤
سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦فاعها عن يقل ارت

 المرحاض.
  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٥
  المياه. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات .٦

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

 البدروم  : أ٥/أ، ٣(خارجي  /أ)٦( داخلي/                    (
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥مياه خاصةوجود دورات   ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
حواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األ .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
  ة وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار صوتي .٧

 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

                  البدروم  : ج١١/ب، ١٠(داخلي/                    (
   

  تويات التقديرمس  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  خاصةاالحتياجات ال
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

متطلبات مكافحة/ وقاية من توافر مصدر قريب مجهز ب  ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
ي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال دورات المياه الخاصة بذو .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠ن األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب ع .٦
  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   األرضى الدور  : )ب)                    ١٠٨/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  قييممجاالت الت
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
بذوي التجهيزات الخاصة 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

ر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من تواف  ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  دورات .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠ال يقل عرض الباب عن األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج /  .٦
  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   األرضى الدور  : )ب)                 ١٠٢/   
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

     .توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه  ١٦  العمالة 
       .ةالنظاف  ١٧  األمن والسالمة

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 كل مستخدم. ل ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠ين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاق .٦
  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   األرضى الدور  : )أ١١٦/                    (
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤ل مستخدممساحة مالءمة لك  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

     .توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه  ١٦  العمالة 
       .النظافة  ١٧  والسالمةاألمن 

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢ال تقل عن المساحة األرضية :  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠ياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن األبواب: أبواب دورات الم .٦
  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   األرضى الدور  : )أ)                    ١١٧/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢لمساحة األرضية : ال تقل عن ا .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن األبواب .٦
  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   األرضى الدور  : )أ)                    ١١٢/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

     .أو عاملة لكل دورة مياهتوافر عامل   ١٦  العمالة 
       .النظافة  ١٧  األمن والسالمة

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 مقابل كل مرحاض.أحواض األيدي: حوض  .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

 سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧
  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   األرضى الدور  : )ج)                    ١٠٥/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  جهيزات والت

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

     .توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه  ١٦  ة العمال
       .النظافة  ١٧  األمن والسالمة

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 حواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض.أ .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

لى الحركة من وإلى سم) لمساندة المستخدم ع ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   األرضى الدور  : )ج)                    ١٠٩/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

ات اإلنشائية المواصف
  والتجهيزات 

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

     ة.توافر مصدر مياه نقي  ١٠  
     سالمة شبكة الصرف الصحي.    ١١  

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  حركة. ال
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 مساحة األرضيات.% من ١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

مساندة المستخدم على الحركة من وإلى سم) ل ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   األرضى الدور  : )ج)                    ١١٤/
   

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

     .١كفاية دورات المياه  ١
     طالبات.وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري لل  ٢

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابساعدة وجود مساحة داخل وخارج الحمام لم  ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠يك تمثل التهوية: مساحة الشباب .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سور ( سم / يوجد ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   األول الدور  : )ج)                    ٢١٦/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

     .١كفاية دورات المياه  ١
     ة بالطلبة وأخري للطالبات.وجود دورات مياه خاص  ٢

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابخل وخارج الحمام لمساعدة وجود مساحة دا  ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠هوية: مساحة الشبابيك تمثل الت .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   األول الدور  : )ج)                    ٢٠٥/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

     .١كفاية دورات المياه  ١
     د دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.وجو  ٢

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 أو طالبة.  طالباً ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦ل ارتفاعها عن يق
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من  .٧

 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   األول الدور  : )ج)                    ٢٠٩/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

     .١ياهكفاية دورات الم  ١
     وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.  ٢

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦ألبوابمالءمة ا  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠اض) لكل عدد دورات المياه: مقعد (مرح .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
ي الحائط، وال دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة عل .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 مطاطية قريبة من دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم  .٧

 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   األول الدور  : )ب)                    ٢٠٦/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠لمياه: مقعد (مرحاض) لكل عدد دورات ا .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
التحكم مثبتة علي الحائط، وال  دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 جود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / و .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   األول الدور  : )ب)                    ٢٠٢/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 غير مستو  مستوف ف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥رات مياه خاصةوجود دو  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار  .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   األول الدور  : )أ)                    ٢١٠/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   وارئ)(في حالة الط

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

قاية من توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ و  ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
صة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخا .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 يق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.مطافئ حر .٧

 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   األول الدور  : )أ)                    ٢١٤/
  

  ويات التقديرمست  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  اصةاالحتياجات الخ
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

تطلبات مكافحة/ وقاية من توافر مصدر قريب مجهز بم  ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  دورات المياه الخاصة بذوي .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠ األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   األول الدور  : )أ)                    ٢١٥/
   

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  ييممجاالت التق
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
ذوي التجهيزات الخاصة ب

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من  توافر  ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال دورات  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠ يقل عرض الباب عن األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الثانىالدور  : )ج)                   ٣٠٥/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
لتجهيزات الخاصة بذوي ا

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 ل مستخدم. لك ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠ن تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقي .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الثانىالدور  : )ج) ٣٠٩/                   
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مستخدممساحة مالءمة لكل   ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

     .توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه  ١٦  العمالة 
       .النظافة  ١٧  لسالمةاألمن وا

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢تقل عن  المساحة األرضية : ال .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠ه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن األبواب: أبواب دورات الميا .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الثانىالدور  : )ج)                    ٣١٦/
   

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

     .مياهتوافر عامل أو عاملة لكل دورة   ١٦  العمالة 
       .النظافة  ١٧  األمن والسالمة

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢مساحة األرضية : ال تقل عن ال .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  األبواب: .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الثانىالدور  : )أ)                    ٣١٥/
   

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

     .أو عاملة لكل دورة مياهتوافر عامل   ١٦  العمالة 
       .النظافة  ١٧  األمن والسالمة

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 مقابل كل مرحاض.أحواض األيدي: حوض  .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

 سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الثانىالدور  : )أ)                    ٣١٤/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  جهيزات والت

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

     .توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه  ١٦  ة العمال
       .النظافة  ١٧  األمن والسالمة

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 حواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض.أ .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

لى الحركة من وإلى سم) لمساندة المستخدم ع ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الثانى الدور  : )أ)                    ٣١٠/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

فات اإلنشائية المواص
  والتجهيزات 

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

     ية.توافر مصدر مياه نق  ١٠  
     سالمة شبكة الصرف الصحي.    ١١  

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  لحركة. ا
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 مساحة األرضيات. % من١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى سم)  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الثانى الدور  : )ب)                    ٣٠٢/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

     .١كفاية دورات المياه  ١
     البات.وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للط  ٢

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

     وافر مصدر مياه نقية.ت  ١٠  
     سالمة شبكة الصرف الصحي.    ١١  

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصاباعدة وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمس  ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠ك تمثل التهوية: مساحة الشبابي .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سور (سم / يوجد  ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الثانى الدور  : )ب)                    ٣٠٦/
   

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

     .١كفاية دورات المياه  ١
     ة بالطلبة وأخري للطالبات.وجود دورات مياه خاص  ٢

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابخل وخارج الحمام لمساعدة وجود مساحة دا  ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠هوية: مساحة الشبابيك تمثل الت .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الثالث                 الدور  : )ج)                    ٤٠٨/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

     .١مياهكفاية دورات ال  ١
     وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.  ٢

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦األبوابمالءمة   ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠حاض) لكل عدد دورات المياه: مقعد (مر .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
لي الحائط، وال دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة ع .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم .٧
 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الثالث                 الدور  : )ب)                    ٤٠٢/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 غير مس  مستوف توف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥دورات مياه خاصةوجود   ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
ي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنج .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 ر صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذا .٧

 
 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الثالث                 الدور  : )أ)                    ٤١٠/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  الخاصة االحتياجات
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

ز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من توافر مصدر قريب مجه  ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال دورات المياه الخاصة  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠ب عن األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض البا .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الثالث                 الدور  : )أ)                ٤١٤/    
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

     .توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه  ١٦  العمالة 
       .فةالنظا  ١٧  األمن والسالمة

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠قين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعا .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الثالث الدور  : )أ)                    /٤١٧
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤كل مستخدممساحة مالءمة ل  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢ال تقل عن  المساحة األرضية : .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠مياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن األبواب: أبواب دورات ال .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الرابع الدور  : )ج)                    ٥٠٦/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

     .رة مياهتوافر عامل أو عاملة لكل دو  ١٦  العمالة 
       .النظافة  ١٧  األمن والسالمة

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠اب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن األبو .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الرابع الدور  : )أ)                    ٥٠٩/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

     توافر مصدر مياه نقية.  ١٠  
     حي.  سالمة شبكة الصرف الص  ١١  

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

     .مل أو عاملة لكل دورة مياهتوافر عا  ١٦  العمالة 
       .النظافة  ١٧  األمن والسالمة

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 وض مقابل كل مرحاض.أحواض األيدي: ح .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

إلى سم) لمساندة المستخدم على الحركة من و ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الرابع الدور  : )ب)                    ٥٠٢/
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

     توافر مصدر مياه نقية.  ١٠  
     مة شبكة الصرف الصحي.  سال  ١١  

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

     .توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه  ١٦  عمالة ال
       .النظافة  ١٧  األمن والسالمة

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 ت.% من مساحة األرضيا١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

دم على الحركة من وإلى سم) لمساندة المستخ ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

 



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

   الرابعالدور   : )ب)                    ٥٠٨/
   

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

مواصفات اإلنشائية ال
  والتجهيزات 

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

     ه نقية.توافر مصدر ميا  ١٠  
     سالمة شبكة الصرف الصحي.    ١١  

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
لي ع المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة. 
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  

   الرابع (صالة الجمباز)                 الدور: )أ)٥٠٦/أ، ٥٠٤/   
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

     .١كفاية دورات المياه  ١
     لطلبة وأخري للطالبات.وجود دورات مياه خاصة با  ٢

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابخارج الحمام لمساعدة وجود مساحة داخل و  ١٥

  الحركة.
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠مساحة الشبابيك تمثل  التهوية: .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥
سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 

 المرحاض.
  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

   



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
  

   الرابع (حمام السباحة)                 الدور: )ج)٤٠٧/ج، ٤٠٦/   
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
      . ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة.
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣

 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
وال دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط،  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 بة من دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قري .٧

  



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      

  
  
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

     .١كفاية دورات المياه  ١
     ات.وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالب  ٢

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

     ر مصدر مياه نقية.تواف  ١٠  
     سالمة شبكة الصرف الصحي.    ١١  

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابة وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعد  ١٥

  الحركة.
    

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

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠ثل التهوية: مساحة الشبابيك تم .٢
 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  ١٠٠ -٨٥(سم / يوجد سور  ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

   



                  
                   

                              وحدة ضمان الجودة واإلعتماد                                                                                                                  یةكلیة التربیة الریاض

  ج/٩رة حجاألرضى  الدور  –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلیة التربیة الریاضیة   –جامعة أسیوط 
 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                   ٤٢٦٤داخلي:  -٢٤٢٣٦١١/٠٨٨تلیفاكس:  

 
      
  

  
  

  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 مستوف   غير مستوف  

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

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

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

    .   ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم  ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة
   (في حالة الطوارئ)

    .٥وجود دورات مياه خاصة  ١٣
     .  ٦مالءمة األبواب  ١٤
علي  المصابوجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة   ١٥

  الحركة.
    

     .عامل أو عاملة لكل دورة مياهتوافر   ١٦  العمالة 
       .النظافة  ١٧  األمن والسالمة

توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من   ١٨
  . ٧الحريق

   

 طالباً أو طالبة.  ٤٠عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل  .١
 % من مساحة األرضيات.١٥ -١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢
 حوض مقابل كل مرحاض. أحواض األيدي: .٣
 لكل مستخدم.  ٢م ٢.٢المساحة األرضية : ال تقل عن  .٤
دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، وال  .٥

وإلى  سم) لمساندة المستخدم على الحركة من ١٠٠ -٨٥سم / يوجد سور ( ١٣٧إلي  ٧٦يقل ارتفاعها عن 
 المرحاض.

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧

 


