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 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 

 

 المحتويات

 الصفحة العنوان

 3 التخطيط الهندسي للدور األرضي، األول والرابع والخامس

 7 (: قاعات المحاضرات. 1نموذج )

 24 (: المعامل. 2نموذج )

 36 (: المكتبـــــة.3نموذج )

 39 (: العيادة الطبية.4نموذج )

 41 (: دورات المياه5نموذج )
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 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 

 الدور األرضي

 

 

 

 قاعات المحاضرات.المدرجات و (: 1نموذج )
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 

 الدور األول
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 

 الدور الخامس
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 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 

 الدور السادس
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 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 

 

 

 

 

 
 (: قاعات المحاضرات والمدرجات1نموذج )
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور األولD112رقم المدرج ) ( قاعات المحاضرات والمدرجات1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  2
  2بالمؤسسة 

√  

 النوافذ واالبواب

  √ افية. توافر نوافذ ك 3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ افر مقعد لكل طالب.تو 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

القاعة مزودة بالوسـائل السـمعية والبيـرية الال مـة للعمليـة  13
 التعليمية. 

√  

  √ القاعة متيلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود ميدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغـات الال مـةا التـي تتـيح للمعـار الحركـة والر يـة  17
 بوضوح.

√  

تخيص أماكن جلوس المعار علي أطراف الممرات واليفوف  18
 وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

 األمن والسالمـة
  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35ب من . إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوع2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

 % من المساحة األرضية(.15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

ول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ ميدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئ6
 جيدة / جها  إنذار ضد الحريق(.
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور األولD126رقم المدرج ) ( قاعات المحاضرات والمدرجات1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة األرضية 
 سعةوال

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  2
  2بالمؤسسة 

√  

 
 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ اهات أبواب الطوارئوجود عالمات تحدد إتج 6

 
 
 

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

ة بالوسـائل السـمعية والبيـرية الال مـة للعمليـة القاعة مزود 13
 التعليمية. 

√  

  √ القاعة متيلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود ميدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

ا التـي تتـيح للمعـار الحركـة والر يـة توافر الفراغـات الال مـة 17
 بوضوح.

√  

تخيص أماكن جلوس المعار علي أطراف الممرات واليفوف  18
 وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 األمن والسالمـة

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
 

  √ د مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. وجو 21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20)جة الحرارة المناسبة: . در4

 % من المساحة األرضية(.15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ ميدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة 6
 جيدة / جها  إنذار ضد الحريق(.
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور الخامسD522رقم القاعة )     ( قاعات المحاضرات والمدرجات   1ج )نموذ

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

تدريس كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات ال 2
  2بالمؤسسة 

√  

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4تهوية الجيدة توافر ال 8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

القاعة مزودة بالوسـائل السـمعية والبيـرية الال مـة للعمليـة  13
 التعليمية. 

√  

  √ القاعة متيلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود ميدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغـات الال مـةا التـي تتـيح للمعـار الحركـة والر يـة  17
 بوضوح.

√  

تخيص أماكن جلوس المعار علي أطراف الممرات واليفوف  18
 علي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.و

√  

 األمن والسالمـة
  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

 حة األرضية(.% من المسا15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ ميدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة 6
 جيدة / جها  إنذار ضد الحريق(.
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور الخامسD520رقم القاعة )    ( قاعات المحاضرات والمدرجات1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 رجات االستيفاءد

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  2
  2بالمؤسسة 

√  

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3عدد مخرجان )باب( علي االقل يوجد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ ضر. توافر منضدة وكرسي للمحا 11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

القاعة مزودة بالوسـائل السـمعية والبيـرية الال مـة للعمليـة  13
 التعليمية. 

√  

  √ القاعة متيلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود ميدردائم للكهرباء ) 16

يزات  ذوي تجه
 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغـات الال مـةا التـي تتـيح للمعـار الحركـة والر يـة  17
 بوضوح.

√  

تخيص أماكن جلوس المعار علي أطراف الممرات واليفوف  18
 وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

 األمن والسالمـة
  √  6من القاعةوجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب  19

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتينواب: تتكون من . مواصفات األب3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

 % من المساحة األرضية(.15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

يم لإلطفاء بحالة . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ ميدر للمياة / خراط6
 جيدة / جها  إنذار ضد الحريق(.
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور الخامس518Dرقم القاعة )  ( قاعات المحاضرات والمدرجات1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  2
  2بالمؤسسة 

√  

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 التجهيزات

  √ .4رارة  أثناء إلقاء المحاضرات مالئمة درجة الح 7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

القاعة مزودة بالوسـائل السـمعية والبيـرية الال مـة للعمليـة  13
 . التعليمية

√  

  √ القاعة متيلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود ميدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغـات الال مـةا التـي تتـيح للمعـار الحركـة والر يـة  17
 بوضوح.

√  

أماكن جلوس المعار علي أطراف الممرات واليفوف  تخيص 18
 وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

 األمن والسالمـة
  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ مات لكل قاعة.وجود عامل خد 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

 % من المساحة األرضية(.15 -10لتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ . توفير اإلضاءة وا5

. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ ميدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة 6
 جيدة / جها  إنذار ضد الحريق(.
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ه: الدور الخامس( موقعD512رقم القاعة ) ( قاعات المحاضرات والمدرجات1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  2
  2بالمؤسسة 

√  

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ د لكل طالب.توافر مقع 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

القاعة مزودة بالوسـائل السـمعية والبيـرية الال مـة للعمليـة  13
 التعليمية. 

√  

  √ القاعة متيلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.جود ميدردائم للكهرباء )و 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغـات الال مـةا التـي تتـيح للمعـار الحركـة والر يـة  17
 بوضوح.

√  

تخيص أماكن جلوس المعار علي أطراف الممرات واليفوف  18
 وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

 السالمـةاألمن و
  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

 % من المساحة األرضية(.15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

ء / مطافئ / جرادل رمال/ ميدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخال6
 جيدة / جها  إنذار ضد الحريق(.
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور الخامسD508رقم القاعة )( قاعات المحاضرات والمدرجات       1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة األرضية 
 عةوالس

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  2
  2بالمؤسسة 

√  

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ ات أبواب الطوارئوجود عالمات تحدد إتجاه 6

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

وسـائل السـمعية والبيـرية الال مـة للعمليـة القاعة مزودة بال 13
 التعليمية. 

√  

  √ القاعة متيلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود ميدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

ي تتـيح للمعـار الحركـة والر يـة توافر الفراغـات الال مـةا التـ 17
 بوضوح.

√  

تخيص أماكن جلوس المعار علي أطراف الممرات واليفوف  18
 وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

 األمن والسالمـة
  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
  √ ل إدارى لمتابعة المحاضرات. وجود مسئو 21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20)رارة المناسبة: . درجة الح4

 % من المساحة األرضية(.15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ ميدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة 6
 جيدة / جها  إنذار ضد الحريق(.
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور الخامسD509رقم القاعة )قاعات المحاضرات والمدرجات       ( 1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  2
  2المؤسسة ب

√  

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4لجيدة توافر التهوية ا 8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

القاعة مزودة بالوسـائل السـمعية والبيـرية الال مـة للعمليـة  13
 التعليمية. 

√  

  √ القاعة متيلة بشبكة االنترنت. 14

  √ خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.وجود  15

  √ مولد كهربي(.وجود ميدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغـات الال مـةا التـي تتـيح للمعـار الحركـة والر يـة  17
 بوضوح.

√  

تخيص أماكن جلوس المعار علي أطراف الممرات واليفوف  18
 ماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.وعلي األ

√  

 األمن والسالمـة
  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  طالب./  2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

 ضية(.% من المساحة األر15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ ميدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة 6
 جيدة / جها  إنذار ضد الحريق(.
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور الخامسD513رقم القاعة )( قاعات المحاضرات والمدرجات       1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 االستيفاء درجات

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  2
  2بالمؤسسة 

√  

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3مخرجان )باب( علي االقل يوجد عدد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

القاعة مزودة بالوسـائل السـمعية والبيـرية الال مـة للعمليـة  13
 التعليمية. 

√  

  √ القاعة متيلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود ميدردائم للكهرباء ) 16

ذوي   تجهيزات
 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغـات الال مـةا التـي تتـيح للمعـار الحركـة والر يـة  17
 بوضوح.

√  

تخيص أماكن جلوس المعار علي أطراف الممرات واليفوف  18
 وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

 األمن والسالمـة
  √  6لقاعةوجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من ا 19

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتينتتكون من  . مواصفات األبواب:3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

 % من المساحة األرضية(.15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

إلطفاء بحالة . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ ميدر للمياة / خراطيم ل6
 جيدة / جها  إنذار ضد الحريق(.
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور الخامسD517رقم القاعة )( قاعات المحاضرات والمدرجات       1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  2
  2بالمؤسسة 

√  

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 التجهيزات

  √ .4حرارة  أثناء إلقاء المحاضرات مالئمة درجة ال 7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

القاعة مزودة بالوسـائل السـمعية والبيـرية الال مـة للعمليـة  13
 ة. التعليمي

√  

  √ القاعة متيلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود ميدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغـات الال مـةا التـي تتـيح للمعـار الحركـة والر يـة  17
 بوضوح.

√  

ص أماكن جلوس المعار علي أطراف الممرات واليفوف تخي 18
 وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

 األمن والسالمـة
  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ دمات لكل قاعة.وجود عامل خ 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

 % من المساحة األرضية(.15 -10التهوية الجيدة: )مساحة النوافذ . توفير اإلضاءة و5

. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ ميدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة 6
 جيدة / جها  إنذار ضد الحريق(.
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور الخامسD523رقم القاعة )( قاعات المحاضرات والمدرجات       1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  2
  2بالمؤسسة 

√  

 النوافذ واالبواب

  √ افية. توافر نوافذ ك 3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ افر مقعد لكل طالب.تو 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

القاعة مزودة بالوسـائل السـمعية والبيـرية الال مـة للعمليـة  13
 التعليمية. 

√  

  √ القاعة متيلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود ميدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغـات الال مـةا التـي تتـيح للمعـار الحركـة والر يـة  17
 بوضوح.

√  

تخيص أماكن جلوس المعار علي أطراف الممرات واليفوف  18
 وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

 األمن والسالمـة
  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35من  . إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

 % من المساحة األرضية(.15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

ل اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ ميدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئو6
 جيدة / جها  إنذار ضد الحريق(.
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور السادسD623رقم القاعة )( قاعات المحاضرات والمدرجات      1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

ة المساحة األرضي
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  2
  2بالمؤسسة 

√  

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ إتجاهات أبواب الطوارئ وجود عالمات تحدد 6

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

دة بالوسـائل السـمعية والبيـرية الال مـة للعمليـة القاعة مزو 13
 التعليمية. 

√  

  √ القاعة متيلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود ميدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

ةا التـي تتـيح للمعـار الحركـة والر يـة توافر الفراغـات الال مـ 17
 بوضوح.

√  

تخيص أماكن جلوس المعار علي أطراف الممرات واليفوف  18
 وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

 األمن والسالمـة
  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
  √ د مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات. وجو 21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20)جة الحرارة المناسبة: . در4

 % من المساحة األرضية(.15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ ميدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة 6
 جيدة / جها  إنذار ضد الحريق(.
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور السادسD621رقم القاعة )( قاعات المحاضرات والمدرجات      1ج )نموذ

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

ريس كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التد 2
  2بالمؤسسة 

√  

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4وية الجيدة توافر الته 8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

القاعة مزودة بالوسـائل السـمعية والبيـرية الال مـة للعمليـة  13
 التعليمية. 

√  

  √ القاعة متيلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود ميدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغـات الال مـةا التـي تتـيح للمعـار الحركـة والر يـة  17
 بوضوح.

√  

تخيص أماكن جلوس المعار علي أطراف الممرات واليفوف  18
 ي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.وعل

√  

 األمن والسالمـة
  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

 األرضية(. % من المساحة15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ ميدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة 6
 جيدة / جها  إنذار ضد الحريق(.

 



 

 

21 | P a g e  

  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور السادسD617رقم القاعة )( قاعات المحاضرات والمدرجات      1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 رجات االستيفاءد

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  2
  2بالمؤسسة 

√  

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3عدد مخرجان )باب( علي االقل يوجد   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ ضر. توافر منضدة وكرسي للمحا 11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

القاعة مزودة بالوسـائل السـمعية والبيـرية الال مـة للعمليـة  13
 التعليمية. 

√  

  √ القاعة متيلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود ميدردائم للكهرباء ) 16

يزات  ذوي تجه
 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغـات الال مـةا التـي تتـيح للمعـار الحركـة والر يـة  17
 بوضوح.

√  

تخيص أماكن جلوس المعار علي أطراف الممرات واليفوف  18
 وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

 األمن والسالمـة
  √  6من القاعةوجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب  19

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتينواب: تتكون من . مواصفات األب3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

 % من المساحة األرضية(.15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

يم لإلطفاء بحالة . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ ميدر للمياة / خراط6
 جيدة / جها  إنذار ضد الحريق(.
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور السادسD613رقم القاعة )( قاعات المحاضرات والمدرجات      1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  2
  2بالمؤسسة 

√  

 النوافذ واالبواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 التجهيزات

  √ .4الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  مالئمة درجة 7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

القاعة مزودة بالوسـائل السـمعية والبيـرية الال مـة للعمليـة  13
 يمية. التعل

√  

  √ القاعة متيلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود ميدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغـات الال مـةا التـي تتـيح للمعـار الحركـة والر يـة  17
 بوضوح.

√  

تخيص أماكن جلوس المعار علي أطراف الممرات واليفوف  18
 وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

 األمن والسالمـة
  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ ل خدمات لكل قاعة.وجود عام 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

 % من المساحة األرضية(.15 -10ة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ . توفير اإلضاء5

. متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مسئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ ميدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة 6
 جيدة / جها  إنذار ضد الحريق(.
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور السادسD609رقم القاعة )( قاعات المحاضرات والمدرجات      1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة األرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب 1

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  2
  2بالمؤسسة 

√  

 النوافذ واالبواب

  √ كافية.  توافر نوافذ 3

  √ سهولة استخدام النوافذ. 4

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( علي االقل   5

  √ وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 التجهيزات

  √ .4مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ . 4توافر التهوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 10

  √ توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 12

القاعة مزودة بالوسـائل السـمعية والبيـرية الال مـة للعمليـة  13
 التعليمية. 

√  

  √ القاعة متيلة بشبكة االنترنت. 14

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كهربي(.وجود ميدردائم للكهرباء ) 16

تجهيزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

توافر الفراغـات الال مـةا التـي تتـيح للمعـار الحركـة والر يـة  17
 بوضوح.

√  

تخيص أماكن جلوس المعار علي أطراف الممرات واليفوف  18
 وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

 األمن والسالمـة
  √  6وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19

  √ نظافة القاعة. 20

 العمالة
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضية: 1

 % من مجموع طالب الكلية. 40 -35عب من . إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستو2

 تفتحان للخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

 % من المساحة األرضية(.15 -10. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5

ئول اإلخالء / مطافئ / جرادل رمال/ ميدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخالء/مس6
 جيدة / جها  إنذار ضد الحريق(.
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 (: المعامل2نموذج )
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور األولD114رقم المعمل )     (: المعامل2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 
يمستوف  

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخيية لكل طالب  2

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمـواد المعمليـة الخاصـة الال مـة إلثبـات  3
ــررات  ــاه  والمق ــي المن ــا ف ــارب المشــار إليه ــل التج ك

 الدراسية.

√  

  √  3اسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالبتن 4

التجهيزات 
 اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة اليرف اليحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

والوسائط 
 المتعددة

  √  5األجهزة  كفاية وحداثة 9

  √ المعمل مزود بخدمة االتيال بشبكة المعلومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50ستيعابية للمعامل: ال تزيد عنالطاقة اال .1

في المرحلة  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخيية للطالب:  .2

في معمل الحاسب اآللي أو معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

في معمل المعدات  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1لم النفس/ عاللغات أواإلحياء أو

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4والمحركات الثقيلة / 

طالبا فى باقي  25جها  لكل طالب )تخيص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جها  حاسب لكل  .3

 ت.جها ا لمعمل اللغا 20المؤسسات ، 

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

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

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور األولD116رقم المعمل )     (: المعامل2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
ر غي

 مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخيية لكل طالب  2

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمـواد المعمليـة الخاصـة الال مـة إلثبـات  3
ــررات  ــاه  والمق ــي المن ــا ف ــارب المشــار إليه ــل التج ك

 الدراسية.

√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

التجهيزات 
 اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة اليرف اليحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

والوسائط 
 المتعددة

  √  5وحداثة األجهزة  كفاية 9

  √ المعمل مزود بخدمة االتيال بشبكة المعلومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50طاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عنال .1

في المرحلة  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخيية للطالب:  .2

في معمل الحاسب اآللي أو معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

في معمل المعدات  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ ياء أواللغات أواإلح

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4والمحركات الثقيلة / 

طالبا فى باقي  25جها  لكل طالب )تخيص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جها  حاسب لكل  .3

 ل اللغات.جها ا لمعم 20المؤسسات ، 

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

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

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور األولD114رقم المعمل )     (: المعامل2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

ستوفيم  
غير 

 مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخيية لكل طالب  2

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمـواد المعمليـة الخاصـة الال مـة إلثبـات  3
ــررات  ــاه  والمق ــي المن ــا ف ــارب المشــار إليه ــل التج ك

 اسية.الدر

√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

التجهيزات 
 اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة اليرف اليحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

والوسائط 
 المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتيال بشبكة المعلومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخيية للطالب:  .2

في معمل الحاسب اآللي أو معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

في معمل المعدات  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ ت أواإلحياء أواللغا

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4والمحركات الثقيلة / 

طالبا فى باقي  25جها  لكل طالب )تخيص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جها  حاسب لكل  .3

 ا ا لمعمل اللغات.جه 20المؤسسات ، 

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

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

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور الثانيD217رقم المعمل )     (: المعامل2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخيية لكل طالب  2

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمـواد المعمليـة الخاصـة الال مـة إلثبـات  3
ــي ا ــا ف ــارب المشــار إليه ــل التج ــررات ك ــاه  والمق لمن

 الدراسية.

√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

التجهيزات 
 اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة اليرف اليحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
ليم تكنولوجيا التع
والوسائط 
 المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتيال بشبكة المعلومات الدولية. 10

 .6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل 11
√  

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 ين لكل معمل/مختبروجود مخرج 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخيية للطالب:  .2

اآللي أو معمل في معمل الحاسب  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

في معمل المعدات  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ اللغات أواإلحياء أو

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4والمحركات الثقيلة / 

قي طالبا فى با 25جها  لكل طالب )تخيص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جها  حاسب لكل  .3

 جها ا لمعمل اللغات. 20المؤسسات ، 

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

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

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( موقعه: الدور الثانيD223رقم المعمل )     (: المعامل2نموذج )

 ؤشراتالم م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخيية لكل طالب  2

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمـواد المعمليـة الخاصـة الال مـة إلثبـات  3
ــ ــارب المشــار إليه ــل التج ــررات ك ــاه  والمق ــي المن ا ف

 الدراسية.

√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

التجهيزات 
 اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة اليرف اليحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
ا التعليم تكنولوجي

والوسائط 
 المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتيال بشبكة المعلومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 جود مخرجين لكل معمل/مختبرو 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخيية للطالب:  .2

الحاسب اآللي أو معمل  في معمل 2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

في معمل المعدات  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ اللغات أواإلحياء أو

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4والمحركات الثقيلة / 

با فى باقي طال 25جها  لكل طالب )تخيص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جها  حاسب لكل  .3

 جها ا لمعمل اللغات. 20المؤسسات ، 

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

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

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 الثاني ( موقعه: الدورD622الغرفة الفندقية التعليمية )        (: المعامل2نموذج )

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخيية لكل طالب  2

أجهزة ومعدات 
 ومواد

إلثبـات توافر األجهزة والمـواد المعمليـة الخاصـة الال مـة  3
ــررات  ــاه  والمق ــي المن ــا ف ــارب المشــار إليه ــل التج ك

 الدراسية.

√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

التجهيزات 
 اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة اليرف اليحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

والوسائط 
 المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتيال بشبكة المعلومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 ـةاألمن والسالم
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخيية للطالب:  .2

في معمل الحاسب اآللي أو معمل  2م2الدراسات العليا / في مرحلة  2م5الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

في معمل المعدات  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ اللغات أواإلحياء أو

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4والمحركات الثقيلة / 

طالبا فى باقي  25جها  لكل سوب وفروعه( ، طالب )تخيص الحا 4أجهزة الحاسب اآللي: جها  حاسب لكل  .3

 جها ا لمعمل اللغات. 20المؤسسات ، 

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

 عتا ليزر.أجهزة العرض: جها ي بروجكتور / آلة تيوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طاب .5

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( الموقع: الدور السادسD622التعليمية )خدمة الغرف              (: المعامل2نموذج )

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخيية لكل طالب  2

أجهزة ومعدات 
 ومواد

لمـواد المعمليـة الخاصـة الال مـة إلثبـات توافر األجهزة وا 3
ــررات  ــاه  والمق ــي المن ــا ف ــارب المشــار إليه ــل التج ك

 الدراسية.

√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

التجهيزات 
 اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة اليرف اليحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ عدد الكافي.   توافر األحواض بال 7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

والوسائط 
 المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتيال بشبكة المعلومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7ن والسالمةوجود متطلبات األم 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخيية للطالب:  .2

في معمل الحاسب اآللي أو معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5لكليات النظرية / الجامعية األولي با

في معمل المعدات  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ اللغات أواإلحياء أو

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4والمحركات الثقيلة / 

طالبا فى باقي  25جها  لكل طالب )تخيص الحاسوب وفروعه( ،  4ها  حاسب لكل أجهزة الحاسب اآللي: ج .3

 جها ا لمعمل اللغات. 20المؤسسات ، 

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

 ية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجهزة العرض: جها ي بروجكتور / آلة تيوير رقمية / عروض تقديم .5

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( الموقع: الدور السادسD620شركة السياحة التعليمية )     لمعامل(: ا2نموذج )

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخيية لكل طالب  2

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمـواد المعمليـة الخاصـة الال مـة إلثبـات  3
ــررات  ــاه  والمق ــي المن ــا ف ــارب المشــار إليه ــل التج ك

 الدراسية.

√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

التجهيزات 
 اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة اليرف اليحي. 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

والوسائط 
 المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتيال بشبكة المعلومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 الةالعم

 األمن والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

مرحلة في ال 2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخيية للطالب:  .2

في معمل الحاسب اآللي أو معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

في معمل المعدات  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ اللغات أواإلحياء أو

 ة.في معمل الماكينات الكهربي 2م 4والمحركات الثقيلة / 

طالبا فى باقي  25جها  لكل طالب )تخيص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جها  حاسب لكل  .3

 جها ا لمعمل اللغات. 20المؤسسات ، 

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

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

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

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

  .للخارجاألبواب والمخارج: تفتح االبواب   .8
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( الموقع: الدور السادسD616المطبخ التعليمي )      (: المعامل2نموذج )

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2المساحة المخيية لكل طالب  2

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمـواد المعمليـة الخاصـة الال مـة إلثبـات  3
ــررات  ــاه  والمق ــي المن ــا ف ــارب المشــار إليه ــل التج ك

 الدراسية.

√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

التجهيزات 
 اإلنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة اليرف اليحي. 5

  √ إلضاءة والتهوية. كفاءة ا 6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

والوسائط 
 المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتيال بشبكة المعلومات الدولية. 10

  √ . 6لمعاملمالءمة عدد العاملين بالمختبرات وا  11

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة  2م1لعملية / في المرحلة الجامعية األولى بالكليات ا 2م 4المساحة األرضية المخيية للطالب:  .2

في معمل الحاسب اآللي أو معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

في معمل المعدات  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ اللغات أواإلحياء أو

 الماكينات الكهربية. في معمل 2م 4والمحركات الثقيلة / 

طالبا فى باقي  25جها  لكل طالب )تخيص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جها  حاسب لكل  .3

 جها ا لمعمل اللغات. 20المؤسسات ، 

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

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

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

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

  .ارج: تفتح االبواب للخارجاألبواب والمخ  .8
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( الموقع: الدور السادسD608المطعم التعليمي )      (: المعامل2نموذج )

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  1

  √ .2لمخيية لكل طالب المساحة ا 2

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمـواد المعمليـة الخاصـة الال مـة إلثبـات  3
ــررات  ــاه  والمق ــي المن ــا ف ــارب المشــار إليه ــل التج ك

 الدراسية.

√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

التجهيزات 
 اإلنشائية

  √ حي.كفاءة عمل شبكة اليرف الي 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

والوسائط 
 المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتيال بشبكة المعلومات الدولية. 10

  √ . 6ملين بالمختبرات والمعاملمالءمة عدد العا  11

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة  2م1األولى بالكليات العملية /  في المرحلة الجامعية 2م 4المساحة األرضية المخيية للطالب:  .2

في معمل الحاسب اآللي أو معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

في معمل المعدات  2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ اللغات أواإلحياء أو

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4يلة / والمحركات الثق

طالبا فى باقي  25جها  لكل طالب )تخيص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جها  حاسب لكل  .3

 جها ا لمعمل اللغات. 20المؤسسات ، 

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

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

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( الموقع: الدور السادسD620وحدة الخدمات السياحية )   (: المعامل2نموذج )

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفي
غير 

 مستوفي

المساحة والطاقة 
 االستيعابية

  √ .1ب الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطال 1

  √ .2المساحة المخيية لكل طالب  2

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمـواد المعمليـة الخاصـة الال مـة إلثبـات  3
ــررات  ــاه  والمق ــي المن ــا ف ــارب المشــار إليه ــل التج ك

 الدراسية.

√  

  √  3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب 4

التجهيزات 
 اإلنشائية

  √ ءة عمل شبكة اليرف اليحي.كفا 5

  √ كفاءة اإلضاءة والتهوية.  6

  √ توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 4التأثيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 

والوسائط 
 المتعددة

  √  5كفاية وحداثة األجهزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة االتيال بشبكة المعلومات الدولية. 10

  √ . 6مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل  11

  √  7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .1

في المرحلة  2م1في المرحلة الجامعية األولى بالكليات العملية /  2م 4المساحة األرضية المخيية للطالب:  .2

في معمل الحاسب اآللي أو معمل  2م2في مرحلة الدراسات العليا /  2م5الجامعية األولي بالكليات النظرية / 

لمعدات في معمل ا 2م6تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / في معمل  2م 1علم النفس/ اللغات أواإلحياء أو

 في معمل الماكينات الكهربية. 2م 4والمحركات الثقيلة / 

طالبا فى باقي  25جها  لكل طالب )تخيص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللي: جها  حاسب لكل  .3

 جها ا لمعمل اللغات. 20المؤسسات ، 

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

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

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

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

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( الموقع: الدور األرضيD016المكتبة )             (: المكتبة3نموذج )

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفى
غير 
 مستوف  

اقة المساحة والط
 االستعابية

  √ .1سعة المكتبة لعدد الطالب  1

  √  2المساحة المخيية للمستفيد  2

 التجهيزات

  √ توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين. 3

  √ وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. 4

  √  3عدد أجهزة الحاسب الشخيى.  5

  √ .4عدد شاشات الفهرسة 6

  √ .5الت التيوير المستخدمة بالفعل عدد آ 7

 األمن والسالمـة

  √ .6 متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 8

  √ .7مالءمة األبواب والمخارج  9

  √ عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ . 10

  √ .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

  √ اد ضـد االشتعال.الستائر معاملة بمو 12

 االوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

  √ .8عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع  13

  √ .9عدد المراجع لكل تخيص  14

  √ .9عدد الدوريات العلمية المتخيية  15

 خدمات اضافية

  √ خدمة البحث الورقي واإللكتروني. 16

  √ لدوريات, وفقاً للفهرسة الفعالة. ترتيب المراجع وا 17

  √ االتيال بشبكة اإلنترنت. 18

  √ الفهرسة اإللكترونية.  19

 العمالة

  √ مدير مكتبة. 20

  √ .10مساعدون  فنيون  21

  √ .10إداريون  22

  √ .10عمال خدمات فنية  23

  √ 11عمال نظافة  24

 الثقة واالعتمادية *

  √ بة بوعودها في الوقت المحدد .وفاء المكت 25

  √ اإلعالم بوقت تأدية الخدمة . 26

  √ تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة . 27

 االستجابة*

تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات  28
 المكتبة.

√  

  √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين. 29
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوفى
غير 
 مستوف  

خدمات ذوي 
جات الخاصةاالحتيا  

 ذوو اإلعاقة البيرية

توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة  30
 "جون". 

NA 

توافر مطبوعات بيفحات كبيرة مكتوبة بحروف  31
 كبيرة و بحبر غامق.

NA 

 ذوو اإلعاقة السمعية:

توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام  32
الفوتوغرافية, يديو واليور اليور والمناظر وأفالم الف

 أو البرام  المترجمة بلغة اإلشارة.
NA 

 ذوو اإلعاقة الحركية:

  √ توافر األثاث الال م. 33

  √ توافر تجهيزات خاصة. 34

توافر مياعد لذوي االحتياجات الخاصةا للتنقل بين  35
 أدوار المكتبة.

√  

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

يةوالبحث  

  √ وجود سجالت للزائرين. 36

  √ استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.  37

وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف  38
 المستقيدين منه*.

√  

% من إجمالي المستفيدين )الطالب / الهيئة المعاونة / طالب الدراسات العليا /أعضاء  8سعة المكتبة : ال تقل عن  .1

 تدريس(. هيئة ال

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

 طالباً. 20ال تقل عن جها  لكل  أجهزة الحاسب اآللي: .3

 طالباً. 50ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفهرسة : .4

 آلة تيوير مستخدمة بالفعل. 2ال تقل عن ماكينات التيوير :  .5

إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية  حريق / معدات متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ .6

 لجميع الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع األدوار.

 مكونة من جزأين متحركين.األبواب  /يجب أن تفتح  األبواب للخارجمالءمة األبواب والمخارج:  .7

الدراسات العليا / أعضاء يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من )طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب  

    هيئة التدريس / الباحثين من جهات خارجية(، وتحدد النسبة من واقع السجالت.  

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

ال يقل عن  خمس دوريـات مختلفـة وعدد  مرجعاً لكل تخيص/  50ال يقل عدد المراجع عن  عدد المراجع والدوريات: .9

 في كل تخيص.

فني تيوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة  2طالب / مشرف لكل قاعة /  300الة : مساعد فني لكل العم .10

 لدورات المياه.

يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من )طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات العليا/ أعضاء  .11

 هيئة التدريس( وتحدد النسبة من واقع السجالت .

 يتم قياسها من خالل المقابالت ونتائ  استطالع رأي المستفيدين.*  
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Assurance of Accreditation and Education  
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 (: العيادة الطبية4نموذج )
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( الموقع: الدور األرضيD015المكتبة )     (: العيادة الطبية4نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 درجات االستيفاء

 مستوف  
غير 
 مستوف  

  √  1ئمةمساحة مال 1 المساحة الكلية

 مكونات العيادة

  √ غرفة كشف.  2

  √ غرفة طوارئ. 3

  √ غرفة انتظار. 4

حمام به تجهيزات لذوي االحتياجات  5
 الخاصة. 

√  

 التجهيزات

  √ سرير للكشف. 6

  √ صيدلية بها متطلبات اإلسعافات األولية.  7

وجود تجهيزات إنشائية لذوي االحتياجات  8
  2الخاصة.

√  

  √ 3سيارة إسعاف. 9

 
 األمن والسالمـة

  √ .4 متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 10

  √ .5مالءمة األبواب والمخارج  11

عالمــات إرشــادية تحــدد االتجــاه لمخــرج  12
 الطوارئ.

√  

 العاملون
  √ 6األطباء 13

  √ 7الممرضون  14

  2م 60المساحة : ال تقل عن  .1

 سم. 100 -85تياجات الخاصة: وجود منحدرات لليعود والهبوط / وجود  سور ارتفاعه من متطلبات ذوي االح .2

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

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

 ة من العيادة.قريب

 األبواب والمخارج: تتكون من جزأين متحركين يفتحان للخارج. .5

 طالب. 3000األطباء: طبيب أو طبيبة لكل  .6

 الممرضات: ممرض أو ممرضة لكل عيادة طبية.   .7
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   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 
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Assurance of Accreditation and Education  
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 لكية الس ياحة وادارة الفنادق
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 (: دورات المياه5نموذج )
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 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( الموقع: الدور الخامسD506)دورة مياه رجال ألعضاء هيئة التدريس (: دورات المياه     5نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 مستويات التقدير

غير  مستوف  
 مستوف  

 
 اإلتاحة

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

  √ . 2مالئمة للتهوية  3

  √ .كفاية اإلضاءة 4

  √ سهولة فتح الشبابيك. 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أملس.  8

  √ وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر ميدر مياه نقية. 10

  √ سالمة شبكة اليرف اليحي.   11

  √ 4ءمة لكل مستخدم مساحة مال 12 المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

  √ 6مالءمة األبواب.  14

وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعار  15
 علي الحركة. 

√  

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة

 األمن والسالمة

  √ ة  النظاف 17

توافر ميدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحـة/ وقايـة مـن  18
 . 7الحريق

√  

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

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

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

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

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط, وال  .5

سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعها عن 

 المرحاض.

 سم. 90ن تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقي .6

 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 
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Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( الموقع: الدور الخامسD502دورة مياه طالب )(: دورات المياه                                        5نموذج )

 

 لمؤشراتا م مجاالت التقييم

 مستويات التقدير

غير  مستوف  
 مستوف  

 
 اإلتاحة

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

  √ . 2مالئمة للتهوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4

  √ سهولة فتح الشبابيك. 5

  √ . 3ض لغسيل األيدي توافر أحوا 6

  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أملس.  8

  √ وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر ميدر مياه نقية. 10

  √ سالمة شبكة اليرف اليحي.   11

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 حتياجات الخاصةاال

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

  √ 6مالءمة األبواب.  14

وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعار  15
 علي الحركة. 

√  

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة

 األمن والسالمة

  √ النظافة   17

حـة/ وقايـة مـن توافر ميدر قريب مجهز بمتطلبات مكاف 18
 . 7الحريق

√  

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

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

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

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

الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط, وال  دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات .5

سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعها عن 

 المرحاض.

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

 فئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.مطا .7
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Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( الموقع: الدور الخامسD503دورة مياه طالبات )(: دورات المياه                                      5نموذج )

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 مستويات التقدير

غير  مستوف  
 ف  مستو

 
 اإلتاحة

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

  √ . 2مالئمة للتهوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4

  √ سهولة فتح الشبابيك. 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أملس.  8

  √ وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر ميدر مياه نقية. 10

  √ سالمة شبكة اليرف اليحي.   11

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

  √ 6مالءمة األبواب.  14

وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعار  15
 علي الحركة. 

√  

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة

 األمن والسالمة

  √ النظافة   17

توافر ميدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحـة/ وقايـة مـن  18
 . 7الحريق

√  

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

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

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

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

م مثبتة علي الحائط, وال دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحك .5

سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعها عن 

 المرحاض.

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

 كة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شب .7
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 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( الموقع: الدور الخامسD507دورة مياه سيدات أعضاء هيئة تدريس )(: دورات المياه          5نموذج )

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 مستويات التقدير

غير  مستوف  
 مستوف  

 
 اإلتاحة

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.وجود دورات  2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

  √ . 2مالئمة للتهوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4

  √ سهولة فتح الشبابيك. 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أملس.  8

  √ من النفايات بشكل صحي.وجود وسائل للتخلص  9

  √ توافر ميدر مياه نقية. 10

  √ سالمة شبكة اليرف اليحي.   11

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

  √ 6مالءمة األبواب.  14

حمام لمساعدة المعار وجود مساحة داخل وخارج ال 15
 علي الحركة. 

√  

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة

 األمن والسالمة

  √ النظافة   17

توافر ميدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحـة/ وقايـة مـن  18
 . 7الحريق

√  

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

 % من مساحة األرضيات.15 -10شبابيك تمثل التهوية: مساحة ال .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

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

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط, وال  .5

سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  100 -85يوجد سور )سم /  137إلي  76يقل ارتفاعها عن 

 المرحاض.

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

 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( الموقع: الدور الخامس547دورة مياه خاصة باإلداريين )[ات المياه                              (: دور5نموذج )

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 مستويات التقدير

 مستوف  
غير 
 مستوف  

 
 اإلتاحة

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

ت اإلنشائية المواصفا
 والتجهيزات

  √ . 2مالئمة للتهوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4

  √ سهولة فتح الشبابيك. 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أملس.  8

  √ وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

  √ نقية.توافر ميدر مياه  10

  √ سالمة شبكة اليرف اليحي.   11

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

  √ 6مالءمة األبواب.  14

وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعار  15
 علي الحركة. 

√  

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة

 األمن والسالمة

  √ النظافة   17

توافر ميدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحـة/ وقايـة مـن  18
 . 7الحريق

√  

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

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

 أليدي: حوض مقابل كل مرحاض.أحواض ا .3

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

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط, وال  .5

ركة من وإلى سم( لمساندة المستخدم على الح 100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعها عن 

 المرحاض.

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

 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( الموقع: الدور السادسD606ئة تدريس )دورة مياه رجال ألعضاء هي(: دورات المياه          5نموذج )

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 مستويات التقدير

 مستوف  
غير 
 مستوف  

 
 اإلتاحة

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

  √ . 2مالئمة للتهوية  3

  √ اإلضاءة. كفاية 4

  √ سهولة فتح الشبابيك. 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أملس.  8

  √ وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر ميدر مياه نقية. 10

  √ سالمة شبكة اليرف اليحي.   11

  √ 4ساحة مالءمة لكل مستخدم م 12 المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

  √ 6مالءمة األبواب.  14

وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعار  15
 علي الحركة. 

√  

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة

 األمن والسالمة

  √ النظافة   17

توافر ميدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحـة/ وقايـة مـن  18
 . 7الحريق

√  

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

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

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  2م 22.المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط, وال  .5

سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعها عن 

 المرحاض.

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

 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( الموقع: الدور السادسD602دورة مياه طالب )  (: دورات المياه                 5نموذج )

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 تويات التقديرمس

غير  مستوف  
 مستوف  

 
 اإلتاحة

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

  √ . 2مالئمة للتهوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4

  √ سهولة فتح الشبابيك. 5

  √ . 3يدي توافر أحواض لغسيل األ 6

  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أملس.  8

  √ وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر ميدر مياه نقية. 10

  √ سالمة شبكة اليرف اليحي.   11

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 خاصةاالحتياجات ال

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

  √ 6مالءمة األبواب.  14

وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعار  15
 علي الحركة. 

√  

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة

 األمن والسالمة

  √ النظافة   17

مـن توافر ميدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحـة/ وقايـة  18
 . 7الحريق

√  

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

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

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

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

رحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط, وال دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: م .5

سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعها عن 

 المرحاض.

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

 معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.مطافئ حريق /  .7
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( الموقع: الدور السادسD607دورة مياه سيدات أعضاء هيئة تدريس )(: دورات المياه         5نموذج )

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 مستويات التقدير

 مستوف  
غير 
 مستوف  

 
 اإلتاحة

  √ .1رات المياه كفاية دو 1

  √ وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

  √ . 2مالئمة للتهوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4

  √ سهولة فتح الشبابيك. 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

  √ توافر مرايا.  7

  √ أملس. األرضيات من بالط غير  8

  √ وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر ميدر مياه نقية. 10

  √ سالمة شبكة اليرف اليحي.   11

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

  √ 6مالءمة األبواب.  14

وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعار  15
 علي الحركة. 

√  

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة

 األمن والسالمة

  √ النظافة   17

توافر ميدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحـة/ وقايـة مـن  18
 . 7الحريق

√  

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

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

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

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

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط, وال  .5

سم( لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى  100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعها عن 

 المرحاض.

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

 ن دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة م .7
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  NORMS مساحات وتجهيزات المبانى والمرافق والموارد البشريةلدليل استرشادي للتقييم الكمي 

 جامعة فاروس باالسكندرية –كلية السياحة وادارة الفنادق  –

   21/8/2022اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

PharosUniversity in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 جامعة فاروس ابالسكندرية

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 
 ( الموقع: الدور السادسD603دورة مياه طالبات )  (: دورات المياه                 5نموذج )

 

 المؤشرات م مجاالت التقييم

 مستويات التقدير

 مستوف  
غير 
 مستوف  

 اإلتاحة
  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجهيزات

  √ . 2مالئمة للتهوية  3

  √ كفاية اإلضاءة. 4

  √ سهولة فتح الشبابيك. 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل األيدي  6

  √ توافر مرايا.  7

  √ األرضيات من بالط غير أملس.  8

  √ وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي. 9

  √ فر ميدر مياه نقية.توا 10

  √ سالمة شبكة اليرف اليحي.   11

  √ 4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة

التجهيزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

  √ 6مالءمة األبواب.  14

وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعار  15
 علي الحركة. 

√  

  √ توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة

 األمن والسالمة

  √ النظافة   17

توافر ميدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحـة/ وقايـة مـن  18
 . 7الحريق

√  

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

 ضيات.% من مساحة األر15 -10التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 أحواض األيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

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

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ األحواض, وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط, وال  .5

ستخدم على الحركة من وإلى سم( لمساندة الم 100 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعها عن 

 المرحاض.

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

 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7


