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 تقييى يذي إستيفاء يعاييش يالءيح يساحاخ وتجهيزاخ انًثانينًىرج 

 (Normsوانًشافق وانًىاسد انثششيح )

 
 .اآلدابالكمية :   سوىاجالجامعة :

 
 
( بدليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعميم العالي الصادر عن الييئة القومية لضمان 1تم التقييم طبقًا لممحق ) *

 2009االصدار الثاني اغسطس  –العتماد جودة التعميم وا
 

 المالحظات المطموب استيفائيا 
 التوقيت المخطط لالستيفاء نقاط عدم االستيفاء المكان م

1 
 

 

  (.ع),مدرج (س)مدرج:ات مدرج
  (ص)مدرج  ,(ط(, مدرج)ب), مدرج(أمدرج):ات مؤقتومدرج

 .بمبني المدرجات
بالدور الثانى  ( بمبنى الكمية2), قاعة(1)قاعة  قاعات :
 بمبنى الكمية الدور االرضي . (الصحافة)قاعة 
 ببدروم مبنى كمية االداب (االثار االسالمية)قاعة 

فصل , (103), فصل (102), فصل (101): فصل فصول 
 .بمبنى فصول آداب الثانيدور بال (104)

 (204(, فصل)203(, فصل)202(, فصل)201)فصل 
 .مبنى فصول آداب  الثالثبالدور 
 (304), فصل (303), فصل (302), فصل (301)فصل 
 مبنى فصول آداب . الرابعبالدور 
 (404), فصل (403), فصل (402), فصل (401)فصل 

 لرابع مبنى تربية الجديد .بالدور ا
 (504), فصل (503), فصل (502), فصل (501)فصل 

 بالدور الخامس  مبنى تربية الجديد ..
المغة معمل , المغة الفرنسيةل معم: طالبية وحبثية معامل

 .الدور الرابع -بمبنى كمية االداب االنجميزية
, معمل بالدور الخامس بمبنى الطب البيطري معمل المموثات

 بالدور الرابع بمبنى الطب البيطري الجغرافيا
 .بيطري الطب البمبنى  الرابع, معمل الترميم بالدور  

 , معمل الترجمة بدروم أداب بمبنى الكمية
معمل الحاسب  عمم نفس ببدروم مبنى الفصول ,معمل  -

والطاقو  المساحو االرضيو كفايو 
 وبعض التجييزاتاالستيعابيو 

-- 
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معمل الترميم بكمية اليندسة خارج  األلى ببدروم مبنى الكمية,
 مقر الجامعة .

 -- وبعض التجييزات يةالدوريات العمم المكتبو 2
 -- العياده وبعض التجييزاتمكونات  العياده الطبيو 3
 --  االتاحة  دورات المياه 4

 عميد الكمية                               الموارد الماليو والماديو                        جنو لرئيس 
 كريم مصمح صالحأ.د. االسـم:                                          مد خميلأح د. فتوح أ. االسـم:

 
 التوقيع:..................              لتوقيع: .......................                                         ا
 
 

  يالحظ انو قد ال تنطبق بعض التقييم الواردة في ىذه النماذج عمي بعض المؤسسات وفي ىذه الحالة تقوم
  .المراجع باستبعاد ىذه المجاالت عند التقويم
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ضىء انتقشيش تصىسج يختصشج في وانًشافق  يالئًح يساحاخ وتجهيزاخ انًثاني -1

 انًقذو ين انكهيح:
 +  فصىل يذسج   (فصىل دساسيح – ) انًذسجاخقاعات المحاضراتعدد 

 

مدرجات وقاعات 
 المحاضرات

 مدرج ص مدرج ط يذسج ب مدرج أ جمدرج  مدرج  ع مدرج س

 مستوفمستوفي/غير  مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفمستوفي/غير  مستوفمستوفي/غير  مستوفمستوفي/غير  مستوفمستوفي/غير  ممجاالت التقيي

المساحة األرضية 
 والسعة

 مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير 

 مستوف مستوف فمستو  مستوف مستوف مستوف مستوف النوافذ واألبواب

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف التجييزات  

تجييزات  ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

 غير مستوف غير مستوف غير مستوف غير مستوف غير مستوف غير مستوف غير مستوف

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف األمن والسالمـة

 مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف مستوف العمالة

 
مدرجات وقاعات 

 المحاضرات
تًثنً انكهيح  1قاعة 

 انذوس انثانً

تًثنً انكهيح  2قاعة 

 انذوس انثانً
قاعة الصحافة بمبنى 
 الكمية الدور االرضي

قاعة االثار االسالمية بمبنى 
 الكمية بالبدروم

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

المساحة األرضية 
 والسعة

 مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير 

 مستوف مستوف مستوف مستوف النوافذ واألبواب

 مستوف مستوف مستوف مستوف التجييزات  

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 غير مستوف غير مستوف غير مستوف غير مستوف

 مستوف مستوف مستوف مستوف ةاألمن والسالمـ

 مستوف مستوف مستوف مستوف العمالة
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 ( انفصىل) قاعات المحاضراتعدد 
 انًعايم انثحثيح ( –) انطالتيح  المعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل  الفصول 
101 

فصم 

102 

فصم 

103 

فصم 

104 

فصل 
201 

فصم 

202 

فصم 

203 

فصم 

204 

فصل 
301 

فصم 

302 

فصم 

303 

فصم 

304 

مجاالت 
 التقييم

وفي/غير مست
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة 
والطاقة 

 االستيعابية

 مستوفغير  مستوفغير  غيرمستوف مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير 

أجيزة 
ومعدات 
 ومواد  

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

التجييزات 
 اإلنشائية

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي يمستوف مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

تجييزات 
معامل  

تكنولوجيا 
التعميم 

والوسائط 
 المتعددة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي فيمستو  مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

األمن 
 والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي
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فصل  الفصول 
401 

فصم 

402 

فصم 

403 

فصم 

404 

فصل 
501 

فصم 

502 

فصم 

503 

فصم 

504 

مجاالت 
 التقييم

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة 
والطاقة 

 االستيعابية

 مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير  مستوفغير 

أجيزة 
ومعدات 
 ومواد  

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

التجييزات 
 اإلنشائية

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

تجييزات 
معامل  

تكنولوجيا 
التعميم 

والوسائط 
 المتعددة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

األمن 
 والسالمـة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي
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 يعًم طالتي (8)عذد انًعايم انطالتيح : 

 

 

 يعًم تحثي  ( 1 ) عذد انًعايم انثحثيح :

 لمموثاتمعمل ا المعمل
 مستوفي/غير مستوف مجاالت التقييم

 مستوفي .المساحة والطاقة االستيعابية

 مستوفي   .أجيزة ومعدات ومواد

 مستوفي .التجييزات اإلنشائية

 مستوفي .تجييزات معامل  تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة

 مستوفي .العمالة

 مستوفي .األمن والسالمـة

 
 
 
 

معمل المغة  المعمل 
 الفرنسية

معمل المغة 
 االنجميزية

يعًم 

 انجغشافيا

 يعًم انتشييى

تانذوس انخايس 

يثني انطة 

 يانثيطش

معمل 
 الترجمة

يعًم 

عهى 

 اننفس

 يعًم انتشييى

خاسج انجايعح 

 تكهيح انهنذسح

 

يعًم 

انحاسة 

 االني

مستوفي/غير  مجاالت التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير  مستوفي/غير مستوف
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير  مستوفي/غير مستوف
 مستوف

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي أجيزة ومعدات ومواد  

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجييزات اإلنشائية

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 

 متعددةوالوسائط ال

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي األمن والسالمـة
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 ــةالمكتبـــ.
 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم

  √  ةالمساحة والطاقة االستيعابي
   √ التجييزات

   √ األمن والسالمـة
 الى حد ما √  والدوريات()الكتب والمراجع األوعية المكتبية
   √ خدمات اضافية

   √ العمالة
   √ الثقة واالعتمادية 

   √ االستجابة
   √ حتياجات الخاصةخدمات ذوي اال

   √ فاعمية المكتبة في العممية التعميمية والبحثية
 العيادة الطبية..

 مالحظات غير مستوفي مستوفي مجاالت التقييم
   √ المساحة الكمية

   √ مكونات العيادة  
   √ التجييزات

   √ األمن والسالمـة
   √ العاممون

 
 دورات المياه  

 مالحظات غير مستوفي توفيمس مجاالت التقييم
  √  .اإلتاحة

   √ .المواصفات اإلنشائية والتجييزات
   √ .المساحة

التجييزات الخاصة بذوي االحتياجات 
  √  .الخاصة

   √ .العمالة
   √ .األمن والسالمة
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 الكمي انماذج استرشادية لمتقييم 

 )التسييالت المادية بالمؤسسة*(
 

وانًشافق  تصىسج تفصهيح في ضىء انتقشيرش  تجهيزاخ انًثانييالءيح يساحاخ و -2

 انًقذو ين انكهيح 

 

( بــدليل المــراجعين 1تســتوفي النمــاذج االسترشــادية لمتقيــيم الكمــي ) التســييالت الماديــة بالمؤسســة *( المــاخوذة مــن ممحــق )

 2009االصدار الثاني اغسطس  –ميم واالعتماد المعتمدين لمؤسسات التعميم العالي الصادر عن الييئة القومية لضمان جودة التع

 لكل قاعة / معمل عمي حده والمكتبة والعيادة ودورات المياه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بعض المؤسسات, وفى ىذه الحالة  مىيالحظ انو قد ال تنطبق بعض مجاالت التقييم الواردة فى ىذه النماذج ع* 

 لتقويم.يقوم المراجع باستبعاد ىذه المجاالت عند ا
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 مبنى المدرجات المركزى المكان:(   س)  المحاضرات  مدرج -1:أوال المدرجات 

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1سدادماظطابألادللاحةماألرضقةمطػاؼةمم1مرضقةمواظلعةادللاحةماأل

  √مم2اظؿدرؼسمبادلؤدلةمطػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4اصرماظؿفوؼةماجلقدةمتوم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 م√معوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 م√ممتواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.م17

وسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممدبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفمم18

مممماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.

 م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2:مادللاحةماألرضقة.مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35إمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم.م2

مظؾكارجانمتػؿقم-عؿقرطؿنيممضطعؿنيعواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنم.م3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

مرضقةةماأل%معنمادللاح15-10حةماظـواصذم.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علا5

اتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

 هسؾيمحدم*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضرات
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 مبنى المدرجات المركزى المكان:          (   ع)  المحاضرات مدرج  -2

 درجات االستيفاء املؤشرات م جماالت التقييم

مشريمعلؿويفممعلؿويف

 √ م.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

  √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

  √مادؿكدامماظـواصذ.دفوظةمم4

 √ م3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

  √موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

  √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

  √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

  √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

  √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

  √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

  √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

  √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

  √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

  √موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

  √معوظدمطفربي(ؾؽفرباءم)وجودمعصدردائممظم16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

  √متواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.مم17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ

 √ 

  √مم6جتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمموجودم19ماألعنمواظلاعية

  √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

  √موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

  √موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

مبماظؽؾقة.%معنمذبؿوعمرام40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

ال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

م*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده
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 مبنى المدرجات المركزى المكان:(   أ)   المحاضرات  مدرج المدرجات المؤقتو : -3

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1ماحةماألرضقةمواظلعةادلل

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√مساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئوجودمم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

  √موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

  √معوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

  √ماتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.متواصرماظػراشم17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 عؿاظةاظ

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

مكارجتػؿقانمظؾم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

ؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾ.معؿط6

م.ضدماحلرؼق(

م*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده
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 مبنى المدرجات المركزى المكان:                (  ب)   المحاضرات  مدرج -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2اظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمطػاؼةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4أثـاءمإظؼاءماحملاضراتمممعائؿةمدرجةماحلرارةم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

  √موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

  √معوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

  √متواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوحم17

ادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربممممممدبصصمأعاطنمجؾوسم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10)علاحةماظـواصذم.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م5

اتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

م
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 مبنى المدرجات المركزى المكان:                    )  ط  (المحاضرات مدرج  -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتممماالتماظؿؼققمذب

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مكدامماظـواصذ.دفوظةمادؿم4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

  √موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

  √معوظدمطفربي(رباءم)وجودمعصدردائممظؾؽفم16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

  √متواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.مم17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6دمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةموجوم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

مابماظؽؾقة.%معنمذبؿوعمرم40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

عال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

م
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 مبنى المدرجات المركزى المكان:                            )  ص (  المحاضرات  مدرج -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1ةماألرضقةمألسدادماظطابطػاؼةمادللاحم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √مظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةموام13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

  √موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

  √معوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

  √مةمواظرؤؼةمبوضوح.متواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطم17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√مةماحملاضراتموجودمعلؽولمادارىمدلؿابعم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

ؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

م
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 ( المكان: مبنى كمية اآلداب الدور الثانى   1عة )  قا -1ثانيا قاعات  المحاضرات  :

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماصذمواالبواباظـو

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

  √مضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.وجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوم15

  √معوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

  √متواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.مم17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

مدعاتموأبوابماظطوارئ.ممماخل

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35احاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم.مإمجاظيمعل2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

اظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾاتماألعنموؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

 *مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده
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 ( المكان: مبنى كمية اآلداب الدور الثانى   2قاعة )   -2

مػاءدرجاتماالدؿقمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3)باب(مسؾيماالضلممزبرجم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

  √موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

  √معوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

محؿقاجاتماخلاصةاال

  √متواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.مم17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6موجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-عنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيمم.معواصػاتماألبواب:متؿؽون3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

ظةمجقدةم/مجفازمإغذارماتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباؾؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

 *مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده
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 قاعة )  قاعة الصحافة  (         المكان: مبنى كمية اآلداب الدور األرضى  -3

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1رضقةمألسدادماظطابطػاؼةمادللاحةماألم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √مةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

  √موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

  √معوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

  √مرؤؼةمبوضوح.متواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظم17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√ماضراتموجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

ؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

 يمحده*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾ
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 قاعة )  االثار االسالمى  ( المكان: مبنى كمية اآلداب بالبدروم  -4

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2بادلؤدلةمطػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

 √ متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

 √ مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

 √ م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

 √ مم.4وؼةماجلقدةمتواصرماظؿفم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

  √مخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.موجودم15

  √معوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ متواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.مم17

عياطنمادلليؿوؼةموضيربممممدبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألمم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

مقة%معنمادللاحةماألرض15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

ؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

 *مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده
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 مبنى الفصول الدور االول  المكان: (   101)  فصلفصول المحاضرات :  –ا لثثا

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مؿكدامماظـواصذ.دفوظةمادم4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 √ممعوظدمطفربي(فرباءم)وجودمعصدردائممظؾؽم16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممتواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.مم17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6ودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةموجم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

مرابماظؽؾقة.%معنمذبؿوعمم40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

رعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمطؾ.معؿ6

مضدماحلرؼق(.

م*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 مبنى الفصول الدور االول المكان:(     102)    فصل  :المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مرضقةمواظلعةادللاحةماأل

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√محتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئموجودمساعاتم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √مةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمماظؼاسم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 م√معوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممزعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.تواصرماظػراشاتماظام17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20درجةماحلرارةمادلـادؾة:م)م.4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

ؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

مويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده*مؼلؿ



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 مبنى الفصول الدور االول ( المكان:    103فصل  )   :  المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2الدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمطػاؼةماظطاضةمام2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4إظؼاءماحملاضراتمعائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √مةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.اظؼاسم14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 √ممعوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممتواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.م17

سؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربممممممدبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10احةماظـواصذم.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)عل5

ؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 مبنى الفصول الدور االول المكان:(    104)  فصل  :المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √مـضدةموطرديمظؾؿقاضرمتواصرمعم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 √ممربي(عوظدمطفوجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممتواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.مم17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6احلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةموجودمجتفقزاتمضدمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

قاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

م*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 مبنى الفصول الدور الثانى  المكان: ( 201)    فصل  :المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√مأبوابماظطوارئوجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √مئلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمماظؼاسةمعزودةمباظودام13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 √ممعوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.ممتواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحم17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√مادارىمدلؿابعةماحملاضراتمموجودمعلؽولم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20ادلـادؾة:م)م.مدرجةماحلرارة4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

ؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 مبنى الفصول الدور الثانى ( المكان:    202فصل  )   : المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

مواصذمواالبواباظـ

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.وجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتم15

 √ممعوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممتواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.م17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

مدعاتموأبوابماظطوارئ.ممماخل

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35احاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم.مإمجاظيمعل2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

اظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾاتماألعنموؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

م*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 مبنى الفصول الدور الثانى ( المكان:    203: فصل  )   المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمتادلؤذرامممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2وجدمسددمؼمم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √مظؾؿقاضرممتواصرمعـضدةموطرديم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 √ممعوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

فقزاتممذويمجت

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممتواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.م17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6ؼربمعنماظؼاسةموجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-ألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم.معواصػاتما3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

ممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

م*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 مبنى الفصول الدور الثانى ( المكان:    204: فصل  )   المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1لاحةماألرضقةمألسدادماظطابطػاؼةمادلم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√مارئوجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √مواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 √ممعوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممرطةمواظرؤؼةمبوضوح.تواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلم17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√مبعةماحملاضراتموجودمعلؽولمادارىمدلؿام21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20).مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

ؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

مضراتمسؾيمحده*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمربا



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 مبنى الفصول الدور الثالث ( المكان:    301: فصل  )   المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2اتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمطػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاسم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 √ممعوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممتواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.م17

فموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممدبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

ملاحةماألرضقة%معنمادل15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

ؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

م*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 الثالثمبنى الفصول الدور  ( المكان:    302: فصل  )   المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مفوظةمادؿكدامماظـواصذ.دم4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √مراظبمتواصرمعؼعدمظؽلم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 √ممعوظدمطفربي(ائممظؾؽفرباءم)وجودمعصدردم16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممتواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.م17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

مذبؿوعمرابماظؽؾقة.%معنمم40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

جرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

م*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 مبنى الفصول الدور الثالث ( المكان:    303: فصل  )   المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1ملاحةماألرضقةمواظلعةادل

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√مساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئموجودم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 √ممعوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.تواصرماظػرام17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 عؿاظةاظ

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

مكارجتػؿقانمظؾم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

ؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾ.معؿط6

م.ضدماحلرؼق(

م*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 مبنى الفصول الدور الثالث ( المكان:    304: فصل  )   المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمطػاؼةماظم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4أثـاءمإظؼاءماحملاضراتمعائؿةمدرجةماحلرارةممم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 √ممعوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممتواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.م17

ادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممدبصصمأعاطنمجؾوسمم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√ماسةوجودمساعلمخدعاتمظؽلمضم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10ة:م)علاحةماظـواصذم.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقد5

ؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

م*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 مبنى تربية الجديد الدور الرابع ( المكان:    401: فصل  )   المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

مالبواباظـواصذموا

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5اضاءةمعـادؾةوجودمم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√مخلموزبارجماظطوارئ.وجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعدام15

 √ممعوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممتواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.م17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

مأبوابماظطوارئ.ممماخلدعاتمو

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35ساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم.مإمجاظيمعلاحاتمضا2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾاتماألعنمواظلاعةؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

م*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 مبنى تربية الجديد الدور الرابع ( المكان:    402: فصل  )   المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2جدمسددمؼومم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √مظؾؿقاضرمتواصرمعـضدةموطرديمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 √ممعوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

فقزاتممذويمجت

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممتواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.م17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6ربمعنماظؼاسةموجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-بواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم.معواصػاتماأل3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

ظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارممؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقمؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

م*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 مبنى تربية الجديد الدور الرابع ( المكان:    403: فصل  )   المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√مبوابماظطوارئوجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ملماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمماظؼاسةمعزودةمباظودائم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 √ممعوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.تواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمم17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√مدارىمدلؿابعةماحملاضراتموجودمعلؽولمام21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20دلـادؾة:م).مدرجةماحلرارةما4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

ؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

مضاسةمرباضراتمسؾيمحدهم*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽل



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 مبنى تربية الجديد الدور الرابع ( المكان:    404: فصل  )   المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2اإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةممطػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4اضراتمعائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √مؾؽةماالغرتغت.اظؼاسةمعؿصؾةمبشم14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 √ممعوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممتواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.م17

ادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربممممممدبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2احةماألرضقة:م.مادللم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10ذم.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواص5

م.معؿطاباتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذار6

مضدماحلرؼق(.

م*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 ى تربية الجديد الدور الخامسمبن ( المكان:    501: فصل  )   المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √مواصذمطاصقة.متواصرمغم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√مئ.وجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارم15

 √ممعوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممتواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.م17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

مماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.مم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35لؿوسبمعنم.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:مت2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

لماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽوؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

م*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 مبنى تربية الجديد الدور الخامس ( المكان:    502: فصل  )   المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3اب(مسؾيماالضلمزبرجم)بم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 √ممعوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

مقاجاتماخلاصةاالحؿ

 √ممتواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.م17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-ضطعؿنيمعؿقرطؿنيم.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

قدةم/مجفازمإغذارمؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

م*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب

 

 
 

 - 37 - 

 مبنى تربية الجديد الدور الخامس ( المكان:    503: فصل  )   المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1ةمألسدادماظطابطػاؼةمادللاحةماألرضقم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2طػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظؿدرؼسمبادلؤدلةمم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4تواصرماظؿفوؼةماجلقدةمم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √مظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةمام13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 √ممعوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممةمبوضوح.تواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼم17

دبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾييماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربمممممم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√ماتموجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضرم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

م(همم24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

م%معنمادللاحةماألرضقة15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

ؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

مه*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحد



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب

 

 
 

 - 38 - 

 مبنى تربية الجديد الدور الخامس ( المكان:    504: فصل  )   المحاضرات فصول -

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويف

م√مم.1طػاؼةمادللاحةماألرضقةمألسدادماظطابم1مادللاحةماألرضقةمواظلعة

  √مم2ؿدرؼسمبادلؤدلةمطػاؼةماظطاضةماالدؿقعابقةماإلمجاظقةمظؼاساتماظم2

م

ماظـواصذمواالبواب

م √متواصرمغواصذمطاصقة.مم3

م √مدفوظةمادؿكدامماظـواصذ.م4

 √مم3زبرجم)باب(مسؾيماالضلمم2ؼوجدمسددممم5

 م√موجودمساعاتمحتددمإجتاػاتمأبوابماظطوارئم6

م

م

م

ماظؿففقزات

م √م.4عائؿةمدرجةماحلرارةممأثـاءمإظؼاءماحملاضراتمم7

م √مم.4رماظؿفوؼةماجلقدةمتواصم8

م √ .5وجودماضاءةمعـادؾةم9

م √متواصرمعؼعدمظؽلمراظبم10

م √متواصرمعـضدةموطرديمظؾؿقاضرمم11

م √ماظؼاسةمعزودةمبلؾورةم12

م √ماظؼاسةمعزودةمباظودائلماظلؿعقةمواظؾصرؼةماظازعةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممم13

م √ماظؼاسةمعؿصؾةمبشؾؽةماالغرتغت.م14

 م√موجودمخرائطمداخلماظؼاسةمتوضحمعداخلموزبارجماظطوارئ.م15

 √ممعوظدمطفربي(وجودمعصدردائممظؾؽفرباءم)م16

جتفقزاتممذويم

ماالحؿقاجاتماخلاصة

 √ممتواصرماظػراشاتماظازعةماظيتمتؿقحمظؾؿعاقماحلرطةمواظرؤؼةمبوضوح.م17

يماألعياطنمادلليؿوؼةموضيربممممدبصصمأعاطنمجؾوسمادلعاقمسؾيمأررافمادلؿراتمواظصػوفموسؾيمم18

ماخلدعاتموأبوابماظطوارئ.ممم

 √م

م √مم6وجودمجتفقزاتمضدماحلرائقمباظؼربمعنماظؼاسةمم19ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةماظؼاسةم20

 اظعؿاظة

م

مم√موجودمعلؽولمادارىمدلؿابعةماحملاضراتمم21

مم√موجودمساعلمخدعاتمظؽلمضاسةم22

م/مراظبمم2مم5ح1م-م1.2.مادللاحةماألرضقة:مم1

م%معنمذبؿوعمرابماظؽؾقة.م40م-35.مإمجاظيمعلاحاتمضاساتماحملاضرات:متلؿوسبمعنم2

متػؿقانمظؾكارجم-.معواصػاتماألبواب:متؿؽونمعنمضطعؿنيمعؿقرطؿنيم3

مهمم(24م–م20.مدرجةماحلرارةمادلـادؾة:م)4

ماألرضقة%معنمادللاحةم15-10.متوصريماإلضاءةمواظؿفوؼةماجلقدة:م)علاحةماظـواصذم5

ؾاتماألعنمواظلاعة:مخطةمإخاء/علؽولماإلخاءم/مرػاؼاتم/مجرادلمرعال/معصدرمظؾؿقاةم/مخرارقممظإلرػاءمحباظةمجقدةم/مجفازمإغذارمؾ.معؿط6

مضدماحلرؼق(.

م*مؼلؿويفماظـؿوذجمظؽلمضاسةمرباضراتمسؾيمحده
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 الرابع ى كمية اآلداب الدورمبن:مكان          ( المغة الفرنسية معمل :) الطالبية لمعاملا –ثالثا 
 

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويفم

طاضةماظوادللاحةم

ماالدؿقعابقة

مم√م.1ماظطاضةماالدؿقعابقةمظؾؿعاعلماظدرادقةمظؾطابم1

م √م.2ادللاحةمادلكصصةمظؽلمراظبمم2

عؿؾقةماخلاصةماظازعةمإلثؾاتمطيلماظؿفياربمادلشيارمإظقفياميفمممممتواصرماألجفزةموادلوادمادلم3مأجفزةموععداتموعوادمم

مادلـاػجموادلؼرراتماظدرادقة.

م √

م √مم3تـادبمسددمأجفزةماحلادبماآلظيمععمأسدادماظطابمم4

م √مطػاءةمسؿلمذؾؽةماظصرفماظصقيم5ماظؿففقزاتماإلغشائقة

م √مطػاءةماإلضاءةمواظؿفوؼةمم6

م √مىمممتواصرماألحواضمباظعددماظؽاصم7

م √م4اظؿأثقثمم8

جتفقزاتمععاعلمم

تؽـوظوجقاماظؿعؾقمم

مواظودائطمادلؿعددة

م √مم5طػاؼةموحداثةماألجفزةمم9

م √مادلعؿلمعزودمخبدعةماالتصالمبشؾؽةمادلعؾوعاتماظدوظقة.م10

م √م.م6عاءعةمسددماظعاعؾنيمبادلكؿرباتموادلعاعلمم11

م √ م7عةوجودمعؿطؾؾاتماألعنمواظلام12ماظعؿاظةمم

م

ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةمادلعاعلم13

م√ م.8موجودمزبرجنيمظؽلمععؿل/زبؿربم14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .1

في  2م5النظرية / بالكميات  مرحمة الجامعية األوليالفي  2م1مرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية / الفي  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
 2م6 /تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة معمل في  2م 1 /عمم النفسو أحصاء واإلأمعمل المغات أو الحاسب االلي في معمل  2م2ات العميا / مرحمة الدراس

 معمل الماكينات الكيربية.في  2م 4 /معمل المعدات والمحركات الثقيمة في 

 لمعمل المغات. اجياز  20باقي المؤسسات ,  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعو( ,  4ب لكل أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاس .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2 جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون / 2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1مختبر/  يفن 1ن: الفنيو .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 الرابع مبنى كمية اآلداب الدور مكان : مغة االنجميزية (          معمل ال :) الطالبية لمعاملا
مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويفم

ادللاحةمواظطاضةم

ماالدؿقعابقة

مم√م.1اظطاضةماالدؿقعابقةمظؾؿعاعلماظدرادقةمظؾطابمم1

م √م.2ادللاحةمادلكصصةمظؽلمراظبمم2

تواصرماألجفزةموادلوادمادلعؿؾقةماخلاصةماظازعةمإلثؾاتمطيلماظؿفياربمادلشيارمإظقفياميفمممممم3متموعوادممأجفزةموععدا

مادلـاػجموادلؼرراتماظدرادقة.

م √

م √مم3تـادبمسددمأجفزةماحلادبماآلظيمععمأسدادماظطابمم4

م √مطػاءةمسؿلمذؾؽةماظصرفماظصقيم5ماظؿففقزاتماإلغشائقة

م √مةمطػاءةماإلضاءةمواظؿفوؼم6

م √متواصرماألحواضمباظعددماظؽاصىمممم7

م √م4اظؿأثقثمم8

جتفقزاتمععاعلمم

تؽـوظوجقاماظؿعؾقمم

مواظودائطمادلؿعددة

م √مم5طػاؼةموحداثةماألجفزةمم9

م √مادلعؿلمعزودمخبدعةماالتصالمبشؾؽةمادلعؾوعاتماظدوظقة.م10

م √م.م6عاءعةمسددماظعاعؾنيمبادلكؿرباتموادلعاعلمم11

م √ م7وجودمعؿطؾؾاتماألعنمواظلاعةم12مظعؿاظةمام

م

ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةمادلعاعلم13

م√ م.8موجودمزبرجنيمظؽلمععؿل/زبؿربم14

 
  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عن.الطاقة اال1

في  2م5في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1 في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية / 2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب: .2
 2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2مرحمة الدراسات العميا / 

 ات الكيربية.في معمل الماكين 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة / 

 لمعمل المغات. اجياز  20باقي المؤسسات ,  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعو( ,  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  جياز 2أجيزة العرض: .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1ن: .الفنيو6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق: .7

  .ج: تفتح االبواب لمخارجاألبواب والمخار  .8
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  مبنى كمية الطب البيطري الدور الخامس مكان : (         الجغرافيامعمل  :) الطالبية لمعاملا 2
 

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويفم

ادللاحةمواظطاضةم

ماالدؿقعابقة

مم√م.1اظطاضةماالدؿقعابقةمظؾؿعاعلماظدرادقةمظؾطابمم1

م √م.2ادللاحةمادلكصصةمظؽلمراظبمم2

تواصرماألجفزةموادلوادمادلعؿؾقةماخلاصةماظازعةمإلثؾاتمطيلماظؿفياربمادلشيارمإظقفياميفمممممم3مأجفزةموععداتموعوادمم

مادلـاػجموادلؼرراتماظدرادقة.

م √

م √مم3تـادبمسددمأجفزةماحلادبماآلظيمععمأسدادماظطابمم4

م √ماءةمسؿلمذؾؽةماظصرفماظصقيطػم5ماظؿففقزاتماإلغشائقة

م √مطػاءةماإلضاءةمواظؿفوؼةمم6

م √متواصرماألحواضمباظعددماظؽاصىمممم7

م √م4اظؿأثقثمم8

جتفقزاتمععاعلمم

تؽـوظوجقاماظؿعؾقمم

مواظودائطمادلؿعددة

م √مم5طػاؼةموحداثةماألجفزةمم9

م √مادلعؿلمعزودمخبدعةماالتصالمبشؾؽةمادلعؾوعاتماظدوظقة.م10

م √م.م6عاءعةمسددماظعاعؾنيمبادلكؿرباتموادلعاعلمم11

م √ م7وجودمعؿطؾؾاتماألعنمواظلاعةم12ماظعؿاظةمم

م

ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةمادلعاعلم13

م√ م.8موجودمزبرجنيمظؽلمععؿل/زبؿربم14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عن.الطاقة اال1

في  2م5في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4: المساحة األرضية المخصصة لمطالب.2
 2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2مرحمة الدراسات العميا / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4عمل المعدات والمحركات الثقيمة / في م

 لمعمل المغات. اجياز  20باقي المؤسسات ,  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعو( ,  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل .3

 ياويات والنماذج/ أرفف / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيم.4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض: .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1ن: .الفنيو6

 وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية طفايات حريق / معدات إنذار صوتيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق: .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج .8
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 رابعمبنى كمية الطب البيطري الدور ال مكان : معمل الترميم(           :) الطالبية لمعاملا
 

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويفم

ادللاحةمواظطاضةم

مقةاالدؿقعاب

مم√م.1اظطاضةماالدؿقعابقةمظؾؿعاعلماظدرادقةمظؾطابمم1

م √م.2ادللاحةمادلكصصةمظؽلمراظبمم2

تواصرماألجفزةموادلوادمادلعؿؾقةماخلاصةماظازعةمإلثؾاتمطيلماظؿفياربمادلشيارمإظقفياميفمممممم3مأجفزةموععداتموعوادمم

مادلـاػجموادلؼرراتماظدرادقة.

م √

م√ مم3ععمأسدادماظطابممتـادبمسددمأجفزةماحلادبماآلظيم4

م √مطػاءةمسؿلمذؾؽةماظصرفماظصقيم5ماظؿففقزاتماإلغشائقة

م √مطػاءةماإلضاءةمواظؿفوؼةمم6

م √متواصرماألحواضمباظعددماظؽاصىمممم7

م √م4اظؿأثقثمم8

جتفقزاتمععاعلمم

تؽـوظوجقاماظؿعؾقمم

مواظودائطمادلؿعددة

م √مم5طػاؼةموحداثةماألجفزةمم9

م √مزودمخبدعةماالتصالمبشؾؽةمادلعؾوعاتماظدوظقة.ادلعؿلمعم10

م √م.م6عاءعةمسددماظعاعؾنيمبادلكؿرباتموادلعاعلمم11

م √ م7وجودمعؿطؾؾاتماألعنمواظلاعةم12ماظعؿاظةمم

م

ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةمادلعاعلم13

م√ م.8موجودمزبرجنيمظؽلمععؿل/زبؿربم14

  اطالب 50زيد عنستيعابية لممعامل: ال ت.الطاقة اال1

في  2م5في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب: .2
 2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / ل في معم 2م 1عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2مرحمة الدراسات العميا / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة / 

 لمعمل المغات. اجياز  20باقي المؤسسات ,  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعو( ,  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض: .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1ن: .الفنيو6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةوقاية من الحريق: متطمبات مقاومة / .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج .8



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 االدابكمية  بدروم مكان : معمل الترجمة(           :)الطالبية  لمعاملا
 

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مويفشريمعلؿمعلؿويفم

ادللاحةمواظطاضةم

ماالدؿقعابقة

مم√م.1اظطاضةماالدؿقعابقةمظؾؿعاعلماظدرادقةمظؾطابمم1

م √م.2ادللاحةمادلكصصةمظؽلمراظبمم2

تواصرماألجفزةموادلوادمادلعؿؾقةماخلاصةماظازعةمإلثؾاتمطيلماظؿفياربمادلشيارمإظقفياميفمممممم3مأجفزةموععداتموعوادمم

مادلـاػجموادلؼرراتماظدرادقة.

م √

م √مم3تـادبمسددمأجفزةماحلادبماآلظيمععمأسدادماظطابمم4

م √مطػاءةمسؿلمذؾؽةماظصرفماظصقيم5ماظؿففقزاتماإلغشائقة

م √مطػاءةماإلضاءةمواظؿفوؼةمم6

م √متواصرماألحواضمباظعددماظؽاصىمممم7

م √م4اظؿأثقثمم8

جتفقزاتمععاعلمم

تؽـوظوجقاماظؿعؾقمم

مواظودائطمادلؿعددة

م √مم5ثةماألجفزةمطػاؼةموحدام9

م √مادلعؿلمعزودمخبدعةماالتصالمبشؾؽةمادلعؾوعاتماظدوظقة.م10

م √م.م6عاءعةمسددماظعاعؾنيمبادلكؿرباتموادلعاعلمم11

م √ م7وجودمعؿطؾؾاتماألعنمواظلاعةم12ماظعؿاظةمم

م

ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةمادلعاعلم13

م√ م.8موجودمزبرجنيمظؽلمععؿل/زبؿربم14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عنطاقة اال.ال1

في  2م5في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب: .2
 2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2مرحمة الدراسات العميا / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة / 

 لمعمل المغات. اجياز  20باقي المؤسسات ,  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعو( ,  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض: .5

 ير الفنية.من العمالة غ 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1ن: .الفنيو6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق: .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج .8



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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  بدروم مبنى الفصول مكان : معمل عمم النفس  (           :) الطالبية لمعاملا
 

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويفم

ادللاحةمواظطاضةم

ماالدؿقعابقة

مم√م.1اظطاضةماالدؿقعابقةمظؾؿعاعلماظدرادقةمظؾطابمم1

م √م.2ادللاحةمادلكصصةمظؽلمراظبمم2

متواصرماألجفزةموادلوادمادلعؿؾقةماخلاصةماظازعةمإلثؾاتمطيلماظؿفياربمادلشيارمإظقفياميفممممم3مأجفزةموععداتموعوادمم

مادلـاػجموادلؼرراتماظدرادقة.

م √

م√ مم3تـادبمسددمأجفزةماحلادبماآلظيمععمأسدادماظطابمم4

م √مطػاءةمسؿلمذؾؽةماظصرفماظصقيم5ماظؿففقزاتماإلغشائقة

م √مطػاءةماإلضاءةمواظؿفوؼةمم6

م √متواصرماألحواضمباظعددماظؽاصىمممم7

م √م4اظؿأثقثمم8

جتفقزاتمععاعلمم

عؾقممتؽـوظوجقاماظؿ

مواظودائطمادلؿعددة

م √مم5طػاؼةموحداثةماألجفزةمم9

م √مادلعؿلمعزودمخبدعةماالتصالمبشؾؽةمادلعؾوعاتماظدوظقة.م10

م √م.م6عاءعةمسددماظعاعؾنيمبادلكؿرباتموادلعاعلمم11

م √ م7وجودمعؿطؾؾاتماألعنمواظلاعةم12ماظعؿاظةمم

م

ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةمادلعاعلم13

م√ م.8مدمزبرجنيمظؽلمععؿل/زبؿربوجوم14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عن.الطاقة اال1

في  2م5في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب: .2
 2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أمل في مع 2م2مرحمة الدراسات العميا / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة / 

 لمعمل المغات. اجياز  20باقي المؤسسات ,  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعو( ,  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض: .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1مختبر/ فني  1ن: .الفنيو6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق: .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج .8



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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  ة اآلداببدروم كمي مكان : معمل الحاسب األلى (           :)الطالبية  لمعاملا
مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويفم

ادللاحةمواظطاضةم

ماالدؿقعابقة

مم√م.1اظطاضةماالدؿقعابقةمظؾؿعاعلماظدرادقةمظؾطابمم1

م √م.2ادللاحةمادلكصصةمظؽلمراظبمم2

زعةمإلثؾاتمطيلماظؿفياربمادلشيارمإظقفياميفمممممتواصرماألجفزةموادلوادمادلعؿؾقةماخلاصةماظام3مأجفزةموععداتموعوادمم

مادلـاػجموادلؼرراتماظدرادقة.

م √

م √مم3تـادبمسددمأجفزةماحلادبماآلظيمععمأسدادماظطابمم4

م √مطػاءةمسؿلمذؾؽةماظصرفماظصقيم5ماظؿففقزاتماإلغشائقة

م √مطػاءةماإلضاءةمواظؿفوؼةمم6

م √متواصرماألحواضمباظعددماظؽاصىمممم7

م √م4ثماظؿأثقم8

جتفقزاتمععاعلمم

تؽـوظوجقاماظؿعؾقمم

مواظودائطمادلؿعددة

م √مم5طػاؼةموحداثةماألجفزةمم9

م √مادلعؿلمعزودمخبدعةماالتصالمبشؾؽةمادلعؾوعاتماظدوظقة.م10

م √م.م6عاءعةمسددماظعاعؾنيمبادلكؿرباتموادلعاعلمم11

م √ م7وجودمعؿطؾؾاتماألعنمواظلاعةم12ماظعؿاظةمم

م

مظلاعيةاألعنموا

م √مغظاصةمادلعاعلم13

م√ م.8موجودمزبرجنيمظؽلمععؿل/زبؿربم14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عن.الطاقة اال1

في  2م5في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب: .2
 2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2مرحمة الدراسات العميا / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة / 

 لمعمل المغات. اجياز  20باقي المؤسسات ,  ا فىطالب 25جياز لكل )تخصص الحاسوب وفروعو( ,  طالب 4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل .3

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

 طابعة ليزر. 2عرض/ شاشة  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض: .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1ن: .الفنيو6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق: .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج .8
 



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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  كمية اليندسة خارج مقر الجامعة مكان : ميم بكمية اليندسة(       التر  معمل :)الطالبية  لمعاملا
مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويفم

ادللاحةمواظطاضةم

ماالدؿقعابقة

مم√م.1اظطاضةماالدؿقعابقةمظؾؿعاعلماظدرادقةمظؾطابمم1

م √م.2ادللاحةمادلكصصةمظؽلمراظبمم2

تواصرماألجفزةموادلوادمادلعؿؾقةماخلاصةماظازعةمإلثؾاتمطيلماظؿفياربمادلشيارمإظقفياميفمممممم3متموعوادممأجفزةموععدا

مادلـاػجموادلؼرراتماظدرادقة.

م √

م√ مم3تـادبمسددمأجفزةماحلادبماآلظيمععمأسدادماظطابمم4

م √مطػاءةمسؿلمذؾؽةماظصرفماظصقيم5ماظؿففقزاتماإلغشائقة

م √مةمطػاءةماإلضاءةمواظؿفوؼم6

م √متواصرماألحواضمباظعددماظؽاصىمممم7

م √م4اظؿأثقثمم8

جتفقزاتمععاعلمم

تؽـوظوجقاماظؿعؾقمم

مواظودائطمادلؿعددة

م √مم5طػاؼةموحداثةماألجفزةمم9

م √مادلعؿلمعزودمخبدعةماالتصالمبشؾؽةمادلعؾوعاتماظدوظقة.م10

م √م.م6عاءعةمسددماظعاعؾنيمبادلكؿرباتموادلعاعلمم11

م √ م7وجودمعؿطؾؾاتماألعنمواظلاعةم12مظعؿاظةمام

م

ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةمادلعاعلم13

م√ م.8موجودمزبرجنيمظؽلمععؿل/زبؿربم14

  اطالب 50 ستيعابية لممعامل: ال تزيد عن.الطاقة اال1

في  2م5في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1 في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية / 2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب: .2
 2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2مرحمة الدراسات العميا / 

 ات الكيربية.في معمل الماكين 2م 4في معمل المعدات والمحركات الثقيمة / 

 لمعمل المغات. اجياز  20باقي المؤسسات ,  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعو( ,  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل .3

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

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  جياز 2أجيزة العرض: .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1ن: .الفنيو6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق: .7

  .ج: تفتح االبواب لمخارجاألبواب والمخار  .8
 



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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  بيطرى الدور الخامسالطب المبنى  مكان : معمل المموثات  (           البحثية :) لمعاملا رابعا
مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويفمعلؿويفم

ادللاحةمواظطاضةم

ماالدؿقعابقة

مم√م.1اظطاضةماالدؿقعابقةمظؾؿعاعلماظدرادقةمظؾطابمم1

م √م.2ادللاحةمادلكصصةمظؽلمراظبمم2

تواصرماألجفزةموادلوادمادلعؿؾقةماخلاصةماظازعةمإلثؾاتمطيلماظؿفياربمادلشيارمإظقفياميفمممممم3مأجفزةموععداتموعوادمم

مادلـاػجموادلؼرراتماظدرادقة.

م √

م√ مم3تـادبمسددمأجفزةماحلادبماآلظيمععمأسدادماظطابمم4

م √ماءةمسؿلمذؾؽةماظصرفماظصقيطػم5ماظؿففقزاتماإلغشائقة

م √مطػاءةماإلضاءةمواظؿفوؼةمم6

م √متواصرماألحواضمباظعددماظؽاصىمممم7

م √م4اظؿأثقثمم8

جتفقزاتمععاعلمم

تؽـوظوجقاماظؿعؾقمم

مواظودائطمادلؿعددة

م √مم5طػاؼةموحداثةماألجفزةمم9

م √مادلعؿلمعزودمخبدعةماالتصالمبشؾؽةمادلعؾوعاتماظدوظقة.م10

م √م.م6عاءعةمسددماظعاعؾنيمبادلكؿرباتموادلعاعلمم11

م √ م7وجودمعؿطؾؾاتماألعنمواظلاعةم12ماظعؿاظةمم

م

ماألعنمواظلاعية

م √مغظاصةمادلعاعلم13

م√ م.8موجودمزبرجنيمظؽلمععؿل/زبؿربم14

  اطالب 50ستيعابية لممعامل: ال تزيد عن.الطاقة اال1

في  2م5في المرحمة الجامعية األولي بالكميات النظرية /  2م1في المرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية /  2م 4: المساحة األرضية المخصصة لمطالب.2
 2م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1عمم النفس/ حصاء أو واإلالحاسب االلي أو معمل المغات أفي معمل  2م2مرحمة الدراسات العميا / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 2م 4عمل المعدات والمحركات الثقيمة / في م

 لمعمل المغات. اجياز  20باقي المؤسسات ,  ا فىطالب 25جياز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعو( ,  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل .3

 ياويات والنماذج/ أرفف / سبورة التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيم.4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض: .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  1فني مختبر/  1ن: .الفنيو6

 وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية طفايات حريق / معدات إنذار صوتيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق: .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج .8
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 العامة            المكان : مبنى كمية االداب الدور االرضي  المكتبـــــة :  المكتبات 
مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿوصىممعلؿوصىم

 √ م.1دعةمادلؽؿؾةمظعددماظطابمم1مادللامحةمواظطاضةماالدؿعابقة

  √مم2ادللاحةمادلكصصةمظؾؿلؿػقدمم2

م

ماظؿففقزات

م

 √ متوصرمعـاضدموعؼاسدمبعددمادللؿػقدؼن.م3

  √موجودمأرصفموخزاغاتمظؾؽؿبمواظدورؼاتمواظردائلم4

 √ مم3ىمشكصاظادبماحلأجفزةمسددمم5

 √ م.4سددمذاذاتماظػفردةم6

 √ م.5ادللؿكدعةمباظػعلمسددمعاطقـاتماظؿصوؼرمم7

م

م

ماألعنمواظلاعية

  √م.6معؿطؾؾاتمعؼاوعة/ماظوضاؼةمعنماحلرؼقم8

 √ م.7عاءعةماألبوابموادلكارجمم9

 √ م.ساعاتمإرذادؼةمحتددماالجتاهمدلكرجماظطوارئمم10

  √م.تواصرمذؾؽةمإغارةمظؾطوارئمبادلؿراتموادلكارجمم11

 √ مذؿعال.اظلؿائرمععاعؾةممبوادمضيدماالم12

ماالوسقةمادلؽؿؾقة

م)اظؽؿبموادلراجعمواظدورؼات(

)اظيدورؼاتمحاظقيامممم.8سددماظـلخمادلؿيواصرةمعينمطيلمطؿياب/معرجيعممممممم13

ماظؽرتوغقة(

√  

 √ م.م)اظدورؼاتمحاظقاماظؽرتوغقة(م.9سددمادلراجعمظؽلمدبصصمم14

 √ م.9سددماظدورؼاتماظعؾؿقةمادلؿكصصةمم15

م

مخدعاتماضاصقةم

  √مؾقثماظورضيمواإلظؽرتوغي.خدعةماظم16

  √مترتقبمادلراجعمواظدورؼاتموصؼًامظؾػفردةماظػعاظة.مم17

 √ ماالتصالمبشؾؽةماإلغرتغت.م18

  √ماظػفردةماإلظؽرتوغقة.مم19

م

م

ماظعؿاظةم

  √معدؼرمعؽؿؾة.م20

  √م.10علاسدونممصـؾونمم21

  √م.10إدارؼونمم22

  √م.10سؿالمخدعاتمصـقةمم23

  √م11ؿالمغظاصةمسم24

اظـؼةم

مواالسؿؿادؼةم

  √ وصاءمادلؽؿؾةمبوسودػاميفماظوضتماحملددم.م25

  √ اإلساممبوضتمتأدؼةماخلدعةم.م26

  √ تأدؼةماخلدعةمبطرؼؼةمصقققةمعنمأولمعرةم.م27

  √ تؼدؼممخدعاتمصورؼةمظؾؿلؿػقنيمعنمخدعاتمادلؽؿؾة.م28ماالدؿفابة*
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  √ دلؽؿؾةميفمععاوغةماظزائرؼنم.اظرشؾةماظدائؿةمدلوزػيمام29

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويف علؿوصى

خدعاتمذويماالحؿقاجاتم

ماخلاصة

 ذويماإلساضةماظؾصرؼة

  √متواصرماظؽؿبمادلؽؿوبةمبطرؼؼةمبراؼلمأومررؼؼةمجون.مم30

متواصرمعطؾوساتمبصػقاتمطؾريةمعؽؿوبةمحبروفمطؾريةمم31

محبربمشاعقوم

 √ 

 ذويماإلساضةماظلؿعقة:

تواصرماظودائلمادلرئقةمواظيتمتعؿينمبادؿكدامماظصورموادلـازرموأصاممم32

ماظػقدؼومواظصورماظػوتوشراصقةمأوماظرباعجمادلرتمجةمبؾغةماإلذارة.

 √ 

 ذويماإلساضةماحلرطقة:

  √ .توصريماألثاثماظازمم33

  √متوصريمجتفقزاتمخاصة.م34

 √ متوصريمعصاسدمظذويماالحؿقاجاتماخلاصةمظؾؿـؼلمبنيمأدوارمادلؽؿؾة.م35

صاسؾقةمادلؽؿؾةميفماظعؿؾقةم

ماظؿعؾقؿقةمواظؾقـقة

  √موجودمدفاتمظؾزائرؼن 36

  √مادؿكداممادلؽؿؾةميفماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمواظؾقـقةم 37

  √موضتمسؿلمادلؽؿؾةمؼؿـادبمععمزروفمادللؿؼقدؼنمعـه*.م38

  )الطالب / الييئة المعاونة / طالب الدراسات العميا /أعضاء ىيئة التدريس % من إجمالي المستفيدين 8تية : ال تقل عن سعة المك .1

 .2م1.5عن المساحة المخصصة / مستفيد: ال تقل  .2

 .اطالب 20قل عن جياز لكل ال ت أجيزة الحاسب اآللي: .3

 .اطالب 50ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفيرسة : .4

 ماكينة تصوير مستخدمة بالفعل. 2قل عن ال تالتصوير : ماكينات  .5

طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق / مخارج متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .6
 الطوارئ بجميع األدوار.

 ين.جزأين متحرك مكونة من / األبوابيجب أن تفتح  األبواب لمخارجمالءمة األبواب والمخارج:  .7

ن من ا / أعضاء ىيئة التدريس / الباحثييتم من خالل تحديد نسبة المترددين عمي المكتبة من )طالب مرحمة البكالوريوس/ طالب الدراسات العمي 
    جيات خارجية(, وتحدد النسبة من واقع السجالت.  

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

 دوريات مختمفة في كل تخصص. 5ال يقل عن  وعدد  لكل تخصص/  امرجع 50ال يقل عدد المراجع عن  والدوريات:عدد المراجع  .9

 فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياة. 2طالب / مشرف لكل قاعة /  300العمالة : مساعد فني لكل  .10

)طالب مرحمة البكالوريوس/ طالب الدراسات العميا/ أعضاء ىيئة التدريس( وتحدد النسبة يتم من خالل تحديد نسبة المترددين عمي المكتبة من  .11
 من واقع السجالت 

 *يتم قياسيا من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين.  
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 مكتبة األثار المصرية واالسالمية       المكان : بدروم مبنى كمية التربية الجديد    المكتبات  :  
مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿوصىممعلؿوصىم

 √ م.1دعةمادلؽؿؾةمظعددماظطابمم1مادللامحةمواظطاضةماالدؿعابقة

  √مم2ادللاحةمادلكصصةمظؾؿلؿػقدمم2

م

ماظؿففقزات

م

 √ متوصرمعـاضدموعؼاسدمبعددمادللؿػقدؼن.م3

  √مردائلوجودمأرصفموخزاغاتمظؾؽؿبمواظدورؼاتمواظم4

 √ مم3ىمشكصاظادبماحلأجفزةمسددمم5

 √ م.4سددمذاذاتماظػفردةم6

 √ م.5سددمعاطقـاتماظؿصوؼرمادللؿكدعةمباظػعلمم7

م

م

ماألعنمواظلاعية

  √م.6معؿطؾؾاتمعؼاوعة/ماظوضاؼةمعنماحلرؼقم8

 √ م.7عاءعةماألبوابموادلكارجمم9

 √ م.رئمساعاتمإرذادؼةمحتددماالجتاهمدلكرجماظطوام10

  √م.تواصرمذؾؽةمإغارةمظؾطوارئمبادلؿراتموادلكارجمم11

 √ ماظلؿائرمععاعؾةممبوادمضيدماالذؿعال.م12

ماالوسقةمادلؽؿؾقة

م)اظؽؿبموادلراجعمواظدورؼات(

.م)اظيدورؼاتمحاظقياممم8سددماظـلخمادلؿيواصرةمعينمطيلمطؿياب/معرجيعممممممم13

ماظؽرتوغقة(

√  

 √ مدورؼاتمحاظقاماظؽرتوغقة(.م)اظم.9سددمادلراجعمظؽلمدبصصمم14

 √ م.9سددماظدورؼاتماظعؾؿقةمادلؿكصصةمم15

م

مخدعاتماضاصقةم

  √مخدعةماظؾقثماظورضيمواإلظؽرتوغي.م16

  √مترتقبمادلراجعمواظدورؼاتموصؼًامظؾػفردةماظػعاظة.مم17

 √ ماالتصالمبشؾؽةماإلغرتغت.م18

  √ماظػفردةماإلظؽرتوغقة.مم19

م

م

ماظعؿاظةم

  √مؼرمعؽؿؾة.عدم20

  √م.10علاسدونممصـؾونمم21

  √م.10إدارؼونمم22

  √م.10سؿالمخدعاتمصـقةمم23

  √م11سؿالمغظاصةمم24

اظـؼةم

مواالسؿؿادؼةم

  √ وصاءمادلؽؿؾةمبوسودػاميفماظوضتماحملددم.م25

  √ اإلساممبوضتمتأدؼةماخلدعةم.م26

  √ تأدؼةماخلدعةمبطرؼؼةمصقققةمعنمأولمعرةم.م27

  √ تؼدؼممخدعاتمصورؼةمظؾؿلؿػقنيمعنمخدعاتمادلؽؿؾة.م28ماالدؿفابة*
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  √ اظرشؾةماظدائؿةمدلوزػيمادلؽؿؾةميفمععاوغةماظزائرؼنم.م29

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويف علؿوصى

خدعاتمذويماالحؿقاجاتم

ماخلاصة

 ذويماإلساضةماظؾصرؼة

  √مادلؽؿوبةمبطرؼؼةمبراؼلمأومررؼؼةمجون.متواصرماظؽؿبمم30

متواصرمعطؾوساتمبصػقاتمطؾريةمعؽؿوبةمحبروفمطؾريةمم31

مومحبربمشاعق

 √ 

 ذويماإلساضةماظلؿعقة:

تواصرماظودائلمادلرئقةمواظيتمتعؿينمبادؿكدامماظصورموادلـازرموأصاممم32

مذارة.اظػقدؼومواظصورماظػوتوشراصقةمأوماظرباعجمادلرتمجةمبؾغةماإل

 √ 

 ذويماإلساضةماحلرطقة:

  √ .توصريماألثاثماظازمم33

  √متوصريمجتفقزاتمخاصة.م34

 √ متوصريمعصاسدمظذويماالحؿقاجاتماخلاصةمظؾؿـؼلمبنيمأدوارمادلؽؿؾة.م35

صاسؾقةمادلؽؿؾةميفماظعؿؾقةم

ماظؿعؾقؿقةمواظؾقـقة

  √موجودمدفاتمظؾزائرؼن 36

  √معؿؾقةماظؿعؾقؿقةمواظؾقـقةمادؿكداممادلؽؿؾةميفماظ 37

  √موضتمسؿلمادلؽؿؾةمؼؿـادبمععمزروفمادللؿؼقدؼنمعـه*.م38

 % من إجمالي المستفيدين )الطالب / الييئة المعاونة / طالب الدراسات العميا /أعضاء ىيئة التدريس  8سعة المكتية : ال تقل عن  .12

 .2م1.5عن المساحة المخصصة / مستفيد: ال تقل  .13

 طالبا. 20ال تقل عن جياز لكل  حاسب اآللي:أجيزة ال .14

 طالبا. 50ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفيرسة : .15

 ماكينة تصوير مستخدمة بالفعل. 2ال تقل عن ماكينات التصوير :  .16

ق / مخارج طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .17
 الطوارئ بجميع األدوار.

 مكونة من جزأين متحركين./ األبواب يجب أن تفتح  األبواب لمخارجمالءمة األبواب والمخارج:  .18

من  يتم من خالل تحديد نسبة المترددين عمي المكتبة من )طالب مرحمة البكالوريوس/ طالب الدراسات العميا / أعضاء ىيئة التدريس / الباحثين 
    رجية(, وتحدد النسبة من واقع السجالت.  جيات خا

 عدد النسخ من كل كتاب: ال يقل عن نسختين. .19

 دوريات مختمفة في كل تخصص. 5ال يقل عن  وعدد  مرجعا لكل تخصص/  50ال يقل عدد المراجع عن  عدد المراجع والدوريات: .20

 عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياة.فني تصوير /  2طالب / مشرف لكل قاعة /  300العمالة : مساعد فني لكل  .21

بة يتم من خالل تحديد نسبة المترددين عمي المكتبة من )طالب مرحمة البكالوريوس/ طالب الدراسات العميا/ أعضاء ىيئة التدريس( وتحدد النس .22
 من واقع السجالت 

 *يتم قياسيا من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين.  
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  مبنى طب بيطرى الدور الخامس المكان :         عبدالرحمن فيمى مكتبـــــة المكتبات  :  
مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿوصىممعلؿوصىم

 √ م.1دعةمادلؽؿؾةمظعددماظطابمم1مادللامحةمواظطاضةماالدؿعابقة

  √مم2ادللاحةمادلكصصةمظؾؿلؿػقدمم2

م

متاظؿففقزا

م

 √ متوصرمعـاضدموعؼاسدمبعددمادللؿػقدؼن.م3

  √موجودمأرصفموخزاغاتمظؾؽؿبمواظدورؼاتمواظردائلم4

 √ مم3ىمشكصاظادبماحلأجفزةمسددمم5

 √ م.4سددمذاذاتماظػفردةم6

 √ م.5سددمعاطقـاتماظؿصوؼرمادللؿكدعةمباظػعلمم7

م

م

ماألعنمواظلاعية

  √م.6معؿطؾؾاتمعؼاوعة/ماظوضاؼةمعنماحلرؼقم8

 √ م.7عاءعةماألبوابموادلكارجمم9

 √ م.ساعاتمإرذادؼةمحتددماالجتاهمدلكرجماظطوارئمم10

  √م.تواصرمذؾؽةمإغارةمظؾطوارئمبادلؿراتموادلكارجمم11

 √ ماظلؿائرمععاعؾةممبوادمضيدماالذؿعال.م12

ماالوسقةمادلؽؿؾقة

م)اظؽؿبموادلراجعمواظدورؼات(

.م)اظيدورؼاتمحاظقياممم8عينمطيلمطؿياب/معرجيعمممممسددماظـلخمادلؿيواصرةممم13

ماظؽرتوغقة(

√  

 √ م.م)اظدورؼاتمحاظقاماظؽرتوغقة(م.9سددمادلراجعمظؽلمدبصصمم14

 √ م.9سددماظدورؼاتماظعؾؿقةمادلؿكصصةمم15

م

مخدعاتماضاصقةم

  √مخدعةماظؾقثماظورضيمواإلظؽرتوغي.م16

  √ممترتقبمادلراجعمواظدورؼاتموصؼًامظؾػفردةماظػعاظة.م17

 √ ماالتصالمبشؾؽةماإلغرتغت.م18

  √ماظػفردةماإلظؽرتوغقة.مم19

م

م

ماظعؿاظةم

  √معدؼرمعؽؿؾة.م20

  √م.10علاسدونممصـؾونمم21

  √م.10إدارؼونمم22

  √م.10سؿالمخدعاتمصـقةمم23

  √م11سؿالمغظاصةمم24

اظـؼةم

مواالسؿؿادؼةم

  √ وصاءمادلؽؿؾةمبوسودػاميفماظوضتماحملددم.م25

  √ اإلساممبوضتمتأدؼةماخلدعةم.م26

  √ تأدؼةماخلدعةمبطرؼؼةمصقققةمعنمأولمعرةم.م27

  √ تؼدؼممخدعاتمصورؼةمظؾؿلؿػقنيمعنمخدعاتمادلؽؿؾة.م28ماالدؿفابة*
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  √ اظرشؾةماظدائؿةمدلوزػيمادلؽؿؾةميفمععاوغةماظزائرؼنم.م29

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿويف علؿوصى

خدعاتمذويماالحؿقاجاتم

ماخلاصة

 ذويماإلساضةماظؾصرؼة

  √متواصرماظؽؿبمادلؽؿوبةمبطرؼؼةمبراؼلمأومررؼؼةمجون.مم30

متواصرمعطؾوساتمبصػقاتمطؾريةمعؽؿوبةمحبروفمطؾريةمم31

مومحبربمشاعق

 √ 

 ذويماإلساضةماظلؿعقة:

ؿكدامماظصورموادلـازرموأصاممتواصرماظودائلمادلرئقةمواظيتمتعؿينمبادم32

ماظػقدؼومواظصورماظػوتوشراصقةمأوماظرباعجمادلرتمجةمبؾغةماإلذارة.

 √ 

 ذويماإلساضةماحلرطقة:

  √ .توصريماألثاثماظازمم33

  √متوصريمجتفقزاتمخاصة.م34

 √ متوصريمعصاسدمظذويماالحؿقاجاتماخلاصةمظؾؿـؼلمبنيمأدوارمادلؽؿؾة.م35

ةميفماظعؿؾقةمصاسؾقةمادلؽؿؾ

ماظؿعؾقؿقةمواظؾقـقة

  √موجودمدفاتمظؾزائرؼن 36

  √مادؿكداممادلؽؿؾةميفماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمواظؾقـقةم 37

  √موضتمسؿلمادلؽؿؾةمؼؿـادبمععمزروفمادللؿؼقدؼنمعـه*.م38

 اسات العميا /أعضاء ىيئة التدريس % من إجمالي المستفيدين )الطالب / الييئة المعاونة / طالب الدر  8سعة المكتية : ال تقل عن  .23

 .2م1.5عن المساحة المخصصة / مستفيد: ال تقل  .24

 طالبا. 20ال تقل عن جياز لكل  أجيزة الحاسب اآللي: .25

 طالبا. 50ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفيرسة : .26

 ماكينة تصوير مستخدمة بالفعل. 2ال تقل عن ماكينات التصوير :  .27

طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق / مخارج لحريق: متطمبات مقاومة / وقاية من ا .28
 الطوارئ بجميع األدوار.

 مكونة من جزأين متحركين./ األبواب يجب أن تفتح  األبواب لمخارجمالءمة األبواب والمخارج:  .29

ب مرحمة البكالوريوس/ طالب الدراسات العميا / أعضاء ىيئة التدريس / الباحثين من يتم من خالل تحديد نسبة المترددين عمي المكتبة من )طال 
    جيات خارجية(, وتحدد النسبة من واقع السجالت.  

 عدد النسخ من كل كتاب: ال يقل عن نسختين. .30

 مختمفة في كل تخصص.دوريات  5ال يقل عن  وعدد  مرجعا لكل تخصص/  50ال يقل عدد المراجع عن  عدد المراجع والدوريات: .31

 فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياة. 2طالب / مشرف لكل قاعة /  300العمالة : مساعد فني لكل  .32

ة بيتم من خالل تحديد نسبة المترددين عمي المكتبة من )طالب مرحمة البكالوريوس/ طالب الدراسات العميا/ أعضاء ىيئة التدريس( وتحدد النس .33
 من واقع السجالت 

 *يتم قياسيا من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين.  
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 المكان : مبنى كمية األداب الدور األرضي                     لعيادة الطبيةا -4

مدرجاتماالدؿقػاءمادلؤذراتمممذباالتماظؿؼققم

مشريمعلؿوصىممعلؿوصىم

  √ م1ةعلاحةمعائؿم1مادللاحةماظؽؾقةم

م

م

معؽوغاتماظعقادةمم

  √مشرصةمطشف.مم2

 √ مشرصةمروارئم3

 √ مشرصةماغؿظارم4

 √ ممحاممبهمجتفقزاتمظذويماالحؿقاجاتماخلاصةمم5

م

م

ماظؿففقزات

  √ درؼرمظؾؽشفم6

  √ صقدظقةمبفامعؿطؾؾاتماإلدعاصاتماألوظقةمم7

 √ مم2وجودمجتفقزاتمإغشائقةمظذويماالحؿقاجاتماخلاصةم8

  √م3دقارةمإدعافمم9

م

ماألعنمواظلاعية

  √م.4معؿطؾؾاتمعؼاوعة/ماظوضاؼةمعنماحلرؼقم10

 √ م.5عاءعةماألبوابموادلكارجمم11

  √م.اعاتمإرذادؼةمحتددماالجتاهمدلكرجماظطوارئسم12

  √م6األرؾاءم13ماظعاعؾون

  √م7ادلؿرضونمم14

  2م 60المساحة : ال تقل عن  .1
 سم. 100-85اجات الخاصة: وجود منحدرات لمصعود واليبوط / وجود درابزين ارتفاعة من متطمبات ذوي االحتي .2

 . تتوافر في الوحدات الصحية عمي مستوي الجامعة / األكاديمية / المعاىد الخاصة .3

ة من متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريب .4
 العيادة.

 لمخارج. جزأين متحركين يفتحاناألبواب والمخارج: تتكون من  .5

 طالب 3000 لكلاألطباء: طبيب أو طبيبة  .6
 عيادة طبية   لكلالممرضات: ممرض أو ممرضة  .7
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 "الدور األرضي " كمية األداب مبني  المكان :                           دورات المياه    -5
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

 √  .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √  2مالئمة التيوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √  3 يدىواض لغسيل األتوافر أح 6
  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8

 √  وجود وسائل لمتخمص من النفايات بشكل صحي. 9
  √ توفر مصدر مياه نقية 10 
  √ سالمة شبكة الصرف الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 تياجات الخاصة االح

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
  √ 

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة
  √ . 7حة/ وقاية من الحريقتوافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكاف 18

 أو طالبة  اطالب 40 لكلعدد دورات المياه: مقعد )مرحاض(  .1

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

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

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات اة: مرحاض إبذوي االحتياجات الخاصدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6

 ريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.طفايات ح .7
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 :                            المكان : مبني كمية األداب  "الدور األرضي "دورات المياه   -5
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

 √  .1دورات المياه كفاية  1

 √  وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √  2مالئمة التيوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √  3 يدىتوافر أحواض لغسيل األ 6
  √ توافر مرايا.  7

  √ أممس. األرضيات من بالط غير  8

 √  وجود وسائل لمتخمص من النفايات بشكل صحي. 9
  √ توفر مصدر مياه نقية 10 
  √ سالمة شبكة الصرف الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
  √ 

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

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

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .3

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

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .5
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن عيا عارتفا  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6

 اخ انًياه.يثح ين دوسطفاياخ حشيق / يعذاخ إنزاس صىتيح وضىئيح / وجىد شثكح خشاطيى يطاطيح قش .7
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 المكان :  مبني كمية التربية الجديد  "الدور الرابع "                          دورات المياه    -5
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

 √  .1كفاية دورات المياه  1
  √ لبات.وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطا 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √  2مالئمة التيوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √  3 يدىتوافر أحواض لغسيل األ 6
  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8

 √  وجود وسائل لمتخمص من النفايات بشكل صحي. 9
  √ توفر مصدر مياه نقية 10 
  √ سالمة شبكة الصرف الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
  √ 

 √   وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة. 15

  √ توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .8

 يات% من مساحة األرض15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .9

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .10

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .11

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .12
لي المرحاض.سم( لمساندة المستخ 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  دم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .13

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .14
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 ن :  مبني كمية التربية الجديد  "الدور الخامس "المكا                          دورات المياه    -5
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

 √  .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √  2مالئمة التيوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √  3 يدىتوافر أحواض لغسيل األ 6
  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8

 √  وجود وسائل لمتخمص من النفايات بشكل صحي. 9
  √ توفر مصدر مياه نقية 10 
  √ سالمة شبكة الصرف الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 حة المسا
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
  √ 

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 السالمةاألمن و 
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .15

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .16

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .17

 لكل مستخدم  2م 2.2عن المساحة األرضية : ال تقل  .18

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .19
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90اصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن األبواب: أبواب دورات المياه الخ .20

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .21
 
 



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 المكان :  مبني فصول أداب  "الدور الثانى "                          دورات المياه    -5
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

 √  .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √  2مالئمة التيوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √  3 يدىاأل توافر أحواض لغسيل 6
  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8

 √  وجود وسائل لمتخمص من النفايات بشكل صحي. 9
  √ توفر مصدر مياه نقية 10 
  √ سالمة شبكة الصرف الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 خاصة االحتياجات ال

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
  √ 

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة
  √ . 7من الحريق توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية 18

 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .22

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .23

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .24

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .25

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات اإبذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض دورات المياه الخاصة  .26
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .27

 ات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.طفايات حريق / معد .28
 
 



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 المكان :  مبني فصول أداب  "الدور الثالث "                          دورات المياه    -5
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

 √  .1 كفاية دورات المياه 1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

  √  2مالئمة التيوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √  3 يدىتوافر أحواض لغسيل األ 6
  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8

 √  وجود وسائل لمتخمص من النفايات بشكل صحي. 9
  √ توفر مصدر مياه نقية 10 
  √ سالمة شبكة الصرف الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
  √ 

 √  مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة. وجود  15

  √ توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .29

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .30

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض .31

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .32

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .33
لي المرحاض. 100-85سم / يوجد درابزين ) 137ي إل 76ن ارتفاعيا ع  سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .34

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .35
 
 



 جامعة سوهاج
 كلــــية اآلداب
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 المكان :  مبني فصول أداب  "الدور الرابع "                          دورات المياه    -5
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

 √  .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 2

نشائية المواصفات اإل 
 والتجييزات 

  √  2مالئمة التيوية  3
  √ كفاية اإلضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك 5
  √  3 يدىتوافر أحواض لغسيل األ 6
  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أممس.  8

 √  وجود وسائل لمتخمص من النفايات بشكل صحي. 9
  √ توفر مصدر مياه نقية 10 
  √ سالمة شبكة الصرف الصحي   11 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6مالءمة األبواب.  14
  √ 

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ عامل أو عاممة لكل دورة مياه توفر 16 العمالة 

  √ النظافة   17 األمن والسالمة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 أو طالبة  اطالب 40عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .36

 % من مساحة األرضيات15-10التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .37

 مقابل كل مرحاضأحواض األيدي: حوض  .38

 لكل مستخدم  2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .39

لتحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل فرنجي/ األحواض وأدوات ابذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إدورات المياه الخاصة  .40
لي  100-85سم / يوجد درابزين ) 137إلي  76ن ارتفاعيا ع  المرحاض.سم( لمساندة المستخدم عمي الحركة من وا 

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .41

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .42
 
 


