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  مقدمـة مقدمـة 
 إلصالح القومية خطةال لتنفيذ الركائز أحدهي  واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة

 القياسـية  المعـايير  مع للتتواكب القومية المعايير تنمية عن المسئولة الجهة فهي مصر، في التعليم

ها علي النحو الذي يـؤدي إلـي   تأداء مؤسسات التعليم وتطوير مخرجا جودة تحسينبهدف  الدولية

 المسـتمر  التطـوير  إلـى  الهيئة تسعى ذلك ضوء وفى .مصر في المستدامة التنمية ضأغرا خدمة

 والعدالة والموضوعية الشفافية تؤكد التي والقيم المبادئ من لمجموعة وفقا جودته وضمان للتعليم

 للتأهـل  الكلـى  أدائهـا  وتحسين أوضاعها توفيق على التعليمية المؤسسات معاونة على والحرص

  . االعتماد على والحصول

وتمثل البنيـة التعليمية بما تتضمنه من موارد مادية وبشرية وتجهيزات جزءاً أساسياً مـن  

إعـداد الـدليل   ة لضمان جودة التعليم واالعتمـاد  لذلك أولت الهيئة القوميـ ،المنظومـة التعليمية

اهتماماً خاصاً تماشياً بما هو متبع في هيئات  Normsاإلرشادي لمعايير الموارد المادية والبشرية 

  .االعتماد العالميـة

دد الحد األدنى من الشروط الواجب توافرهـا  ـبأنها معايير  وصفيـة تح  Normsوتعرف 

في المباني الجامعيـة وملحقاتها وكذلك التجهيزات المطلوبة الالزمـة للحكم علـي مـدي مالئمـة    

للمعايير المتفق عليها عالمياً لتحقيق ضمان جودة التعلـيم وسـالمة    ة وتجهيزاتهاـالمباني الجامعي

  .ضاء الطالب والعاملين بالمؤسسة روأمان و

  :  :  في أنها تساعد علي في أنها تساعد علي   NNoorrmmssوتأتي أهميـة تحديدوتأتي أهميـة تحديد
  .وجامعة األزهر  لمؤسسات التعليم العالي ةمعايير الجودمراقبة   -١
 .للمباني الجامعيـة واألمان السالمةالتأكد من توافر معايير  -٢
ــيا -٣ ــد القياس ــات    لتوحي ــين مؤسس ــزات ب ــرية والتجهي ــة والبش ــوارد المادي للم

 . التعليم العالي وجامعة األزهر داخل الوطن
ــاد     -٤ ــايير االعتم ــوء مع ــي ض ــالي ف ــيم الع ــات التعل ــاع مؤسس ــق أوض  توفي

Norms   ــيم ــات التعل ـــة لمؤسس ـــة الذاتي ــل الدراس ــي دلي ــاءت ف ــي ج ، والت

ــة ا ــالي للهيئ ــر   الع ــة مص ــاد بجمهوري ــيم واالعتم ــودة التعل ــمان ج ــة لض لقومي

 . العربيـة
ــر    -٥ ــالي الت ــيم الع ــات التعل ــنح مؤسس ــام ــطتها،  ة لخيص الالزم ــة أنش مزاول

ــان    ــالمة واألم ــفات الس ــرية ومواص ـــة والبش ــوارد المادي ــوافر الم ـــة ت شريط

 .العملية التعليميـة للمباني والمرافق الجامعية، والالزمة لجودة أداء
ــيم العــالي وجامعــة   تســاعد -٦ المــراجعين المعتمــدين علــي تقــويم مؤسســات التعل

  .األزهر أثناء زيارات االعتماد
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  القطاعات المستهدفـةالقطاعات المستهدفـة
خيص الالزمــة للبـدء فـي    امؤسسات التعليم العالي الراغبـة في الحصول علي التـر  -١

  .ممارسـة أنشطتها األكاديميـة

مؤسسات التعليم العالي الراغبـة في الدخول في عمليات االعتماد أو تلك التي ترغب في   -٢

 . تطوير منشآتها ومواردها لتتوافق مع المعايير المطبقـة بالجامعات العالمية

المراجعون المعتمدون لتحديد مدي مالئمـة المـوارد الماديـة والبشـرية والتجهيـزات       -٣

 .التعليميـةمستهدفات التعليميـة الالزمة لتحقيق ال

  ::ويتضمن الدليل أربعة أجزاء رئيسية هي ويتضمن الدليل أربعة أجزاء رئيسية هي  

 .احات األرضية الواجب توافرها للطالب في منشآت الجامعة المختلفة ـالمس -١

وفنـين المعامـل   الموارد البشرية من أعضاء هيئـة التـدريس وأعضـاء الهيئـة المعاونـة       -٢

 .إلخ.....والمكتبات

زمـة لمؤسسات التعليم العالي وجامعة األزهر لممارسـة  والتسهيالت الماديـة الالالتجهيزات  -٣

  .العمليـة التعليميـةمواجهة متطلبات ،و أنشطتها

الشروط العامـة الواجب توافرها في المباني لتحقيق األمن والسالمـة للدارسين وأعضاء هيئة  -٤

 .بمؤسسات التعليم العالي وجامعـة األزهـر التدريس والعاملين 

في المبـاني لتحقيـق األمـن    الواجب والشروط  الماديــة التسهيالتوالتجهيزات استعراض   -٥

   .لمتحدي اإلعاقـة لمواجهة متطلبات التعليم والتعلموالسالمـة 

  ل ل ــمنهجية العممنهجية العم
ــم  -١ ــة ت ــدد  مراجع ــع ٣٦ع ــات ل  موق ــاداهيئ ــة و عتم ــات عالمي ـــة وجامع عربي

ــة   ــاد عالمي ــات اعتم ــل هيئ ــن قب ــدة م ــل المعتم ــي تمث ــات والت ـــات وإمكان ثقاف

 .المستوي اإلقليمي أو العالمي اقتصاديـة متباينـة سواء علي
ــة -٢ ــم مراجع ــاني و   ت ــزات و مواصــفات المب ــات و التجهي ــاص باإلمكاني ــدليل الخ ال

  .الخاصـة في مصرمجلس الجامعات  المساحات التي وضعها
 .ود المصري لمباني متحدي اإلعاقـة ـتم مراجعة الك -٣
 .لمباني متحدي اإلعاقـة الكـود السعوديتم مراجعة  -٤
 .لمباني متحدي اإلعاقـة تم مراجعة الكـود اليمني -٥
فيمـا يتعلـق   .بجمهوريـة مصـر العربيـة    هيئـة الـدفاع المـدني     كـود  مراجعـة  تم -٦

ــق   ــن الحرائ ــات م ــة المنش ـــة لحماي ــات الوقائي ــة  – بالمتطلب ــات مواجه متطلب

 . الطوارئ والكوارث
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  المساحات األرضيـة للجامعـات والكلياتالمساحات األرضيـة للجامعـات والكلياتتوزيع توزيع : : أوالًأوالً

  الجامعـــــة  -١
  

   الحد األدنى  Norms محاور االعتماد

ة ة ــــــــــالجامعــالجامعــ

  ٢م١٠ المساحة األرضية المخصصة  لكل طالب

  %١٥ المساحات الخضراء والممـراتالمساحات الخضراء والممـرات

  ::المركـزية بالجامعـةالمركـزية بالجامعـة  المكتبـةالمكتبـة

  المستفيدينمن إجمالي عدد % ٨ الطاقـة االستيعابيـة

  ٢م١.٥ المساحة المخصصة لكل طالب للقراءة

 المالعب الرياضيــة

  م١٤×٢٦ المساحة المخصصة لملعب كرة السلة

  م٩×١٨ المساحة المخصصة لملعب كرة الطائرة

  م١١×٢٤ التنسالمساحة المخصصة لملعب كرة

  م٢٠×٤٠ اليدالمساحة المخصصة لملعب كرة

  م٧٠×١٠٥ كرة القدمالمساحة المخصصة لملعب

  م٠.٥   بعمق متدرج أول عمق للمسبح منم٢٤×١٢ لحمام السباحةالمساحة المخصصة 

  م٤.٥يصل إلى

  م٧بارتفاع  ٢م١٥٠٠ المساحة المخصصة للصالة الرياضية

  الكافتيريا الكافتيريا 

  من المقيدين% ٢٠ الطاقـة االستيعابيـة

إلعداد(ةالكافتيريا من حيث المساحة المخصص

  )وتقديم الخدمـة الطعام

  ٢م١

  :  :  المسارحالمسارح

  ٢م١ المساحة المخصصة لكل طالب

  ١  العدد
+العيـادة(المساحة الكلية للوحدة الصحيـة متضمنة

غرفـة  + غرفة الفحوصات الطبيـة + غرفة الطواريء

  )حمام+ صيدلية+ انتظار

 ٢م١٠٠
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  الحد األدنى  Normsاالعتمادمحاور 

 المتاحف والمعارض المتاحف والمعارض 

  ٢م١٠٠ المساحة الكليـة / السعة

  ٢م١ المساحة  المخصصة  لكل طالب

 إداريإداري// هيئة تد ريسهيئة تد ريس/ / مواقف السيارات مواقف السيارات 

  ١:٥ عدد السيارات:من حيث عدد مواقف السيارات

  اإلسكان الطالبي اإلسكان الطالبي 

  من أرض الجامعة%  ٢٥  السعة الكليـة 

مـنالمساحة المخصصة للنـوم لكـل طالـب

  المقيمين

  ٢م٨

المساحة المخصصة لتناول الطعام لكل طالـب

  من المقيمين

  ٢م١

المساحة المخصصة في غرفـة االسـتراحة أو

  المذاكرة لكل طالب

  ٢م٢

 
 لكليـــات ا -٢

  األدنىالحد  Norms محاور االعتماد 

 ةةــبالكليـة وفقاً لنوع الكليبالكليـة وفقاً لنوع الكلي المساحة المخصصة لكل طالبالمساحة المخصصة لكل طالب

العلوم-الطب البيطري-أسنان –كليات الطب 

  البيئية

  ٢م١٤

  ٢م١٢كليات الهندسة والمعاهد التكنولوجية والصناعية

والهندسة-الجميلة-كليات الفنون التطبيقيـة

سـياحة   -عالج طبيعي  -الصيدلة –المعمارية 

 -آثـار  -إعــالم -تربيـة رياضيـة -وفنادق

  زراعة

  ٢م٨

-)تخصصات عمليـة(التربية -كليات العلـوم 

  زراعة

  ٢م٨

  ٢م٤ كليات الحاسبات والمعلومات ومعاهد اإلحصاء

  ٢م٣ كليات ومعاهد التمريض
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  ٢م٢ الحقوق-إدارة األعمال  -كليات االقتصاد 

دار–)تخصصات نظرية(تربية –كليات اآلداب 

  العلوم

                       ٢م٢

 قاعات المحاضرات العامـةقاعات المحاضرات العامـة 

  ٢م١,٥ المساحة المخصصة لكل طالب

  ة التدريس ة التدريس ــقاعقاع

  من مجموع طالب الكلية% ٤٠ الطاقـة االستيعابيـة  لقاعات التدريس

  ٢م٢ المساحة المخصصة لكل طالب

 المعامل والمختبرات المعامل والمختبرات  

 المعامل الدراسية للطالبالمعامل الدراسية للطالب 

  كحد أقصي طالب٣٠ الطاقـة االستيعابية 

  ٢م٦ المساحة المخصصة لكل طالب بالكليات العملية

  ٢م١ المساحة المخصصة لكل طالب بالكليات النظرية
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  المدى المقترح من قبل الهيئة Norms محاور االعتماد 

 المعامل البحثيـة للدراسات العلياالمعامل البحثيـة للدراسات العليا 

  ٢م٥ دراسات عليا/المساحة  المخصصة لكل باحث

 معامل الحاسب اآللي معامل الحاسب اآللي 

  ٢م٢ المخصصة لكل طالب المساحة 

 معامل اللغات واإلحصاءمعامل اللغات واإلحصاء

  ٢م٢ المساحة  المخصصة لكل طالب

  معامل علم النفس معامل علم النفس 

  ٢م٣ المساحة  المخصصة لكل طالب

 معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددةمعمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة

  من الطالب المسجلين%٤ نسبة اإلستيعاب الكلية

  ٢م١ المساحة المخصصة لكل طالب

 ةةــة للكليات العملية للكليات العمليــالبحثيـة التطبيقيالبحثيـة التطبيقيالمعامل المعامل 

 

  من حيث المساحة المخصصة لكل طالب وفقاً لنوع الكليـةمن حيث المساحة المخصصة لكل طالب وفقاً لنوع الكليـة

  ٢م٩ )أسنان–عالج طبيعي -طب (الصحـة 

  ٢م١٠ كليات قطاع الهندسة 

  ٢م٤ صيدلة–تمريض -كليات الزراعـة 

  المدى المقترح من قبل الهيئة  Norms محاور االعتماد 

  ٢م١٠ الجميلة-كليات الفنون التطبيقيـة

  ٢م١٠ التربية األقسام العملية -كليات العلوم

    HHeeaavvyy  EEnnggiinneess  MMaacchhiinneeمعمل المعدات أو المحركات الثقيلةمعمل المعدات أو المحركات الثقيلة 

  

  ٢م٦ المساحة  المخصصة لكل طالب

  SSttrreennggtthh  ooff  mmaatteerriiaallss  eelleeccttrriiccaall ))معمـل الكهربـاءمعمـل الكهربـاء  (( معمل للمواد والماكينات الكهربيةمعمل للمواد والماكينات الكهربية 
mmaacchhiinnee  

  ٢م٤ المساحة  المخصصة لكل طالب
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لطـالب  لطـالب    ))تصـميم تصـميم   ––نحت نحت   --رسم هندسي ومعماري وتخطيط المدن المعماريةرسم هندسي ومعماري وتخطيط المدن المعمارية((اإلستديو والمرسم اإلستديو والمرسم 

  ))دراسات العليا  دراسات العليا / / سسووالبكالوريالبكالوري

  من الطالب المسجلين% ٣ الطاقـة االستيعابية 

  ٢م٣,٥ المساحة  المخصصة لكل طالب

 الندواتالندوات//المؤتمراتالمؤتمرات/ /   قاعـة السيمنارقاعـة السيمنار

  ٢م١٥٠  المساحة الكليـة 

  ٢م٢ المساحة المخصصة لكل طالب

    الورش والمشاغلالورش والمشاغل

  ٢م٣ المساحة المخصصة لكل طالب

  %١  السعة الكليـة

  المكتبـــة المكتبـــة 

  من إجمالي المستفيدين% ٨  السعة الكليـة 

  المدى المقترح من قبل الهيئة   Norms محاور االعتماد 

  المكتبـــةالمكتبـــة

  ٢م١,٥ المساحة المخصصة لكل طالب للقراءة

دراسات عليا/المساحة المخصصة لكل باحث

  للقراءة

  ٢م٢

 )رعايـة الشبابرعايـة الشباب((مبني الخدمات الطالبيـةمبني الخدمات الطالبيـة 

  ٢م ٠,٨-٠,٥ المساحة المخصصة لكل طالب

   دورات الميــاهدورات الميــاه

  ٢م٢,٥ المساحة المخصصة لكل طالب
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 البشريةالموارد :  اًثاني
  المدى المقترح من قبل الهيئة  Norms محاور االعتماد 

  التدريسالتدريس   أعضاء هيئـةأعضاء هيئـة

عدد طـالب:من حيث عدد أعضاء هيئة التدريس

  الليسانس /البكالوريس

٥٠-١  

٢٥-١  

عدد طـالب:من حيث عدد أعضاء هيئة التدريس

  الدراسات العليا

  ٢٥ -١دبلوم 

  ١٠ -١ ودكتوراهماجستير 

    المعاونة الهيئة

عـدد:من حيث عدد أعضاء الهيئـة المعاونـة

  الطالب 

١٥-١  

معامـل(العاملين بالمختبرات و المعامل و تتضمن

لغـات   –كمبيـوتر   –تطبيقات  –بحوث  –دراسة 

  ).الخ.... 

  

  ________ عدد العاملين وتصنيفاتهم

  ١فني مختبر 

  ١مساعد فني 

  ٢مرافقين 

    الورش و المشاغل

  ١مشرف تشغيل   العاملينعدد

  ١فني تشغيل 

  ٢مساعدين 

  ٢مرافقين 

  ١:٤٠ عدد الطالب: عدد العاملين

رســم هندســي و_المراســم و االســتوديوهات

 –نحـت   –معماري و تخطيط المـدن المعماريـة   

  ).تصميم

  

  ١مشرف   عدد العاملين

  ١فني 

  ١مساعد 

  ١مرافق 
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  قبل الهيئةالمدى المقترح من  Norms محاور االعتماد 

   اإلستديوهاتتابع المراسم و

  طالب ٤٠: مشرف١ عدد الطالب: عدد العاملين

  طالب٢٥: ١فني 

   المتاحف و المعارض

  طالب ٤٠: ١ عدد الطالب: عدد العاملين 

    المكتبة

  ١فني مكتبات  العدد الكلي للعاملين بالمكتبـة

  ١مساعد فني

  ٤مرافقين إداريين 

  ).طبقا للسعة(عمال  -  ١فني قاعة 

  طالب٣٠٠: ١ عددالطالب: عدد فني المكتبات 

    المالعب الرياضية

  ١تربية رياضية  – صمدير متخص بعدد الطال: عدد المدربين 

  ١مساعد

  طالب ١٠٠:  ١مرافقين

   الوحدات الصحية

  طالبة/طالب-٣٠٠٠ /١ عدد الطالب:طبيبات / عدد األطباء

  لكل عيادة صحية ١ عيادة صحية:ممرضات/ عدد الممرضين

    قاعات التدريس

  قاعات ٤لكل ١ المسئول عن القاعـة
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  المدى لمتاح والمقترح للتجهيزاتالمدى لمتاح والمقترح للتجهيزات  البنـود البنـود 

 

  

  

  

  

  المكتبةالمكتبةتجهيزات تجهيزات 

 .طالب٨أن يتوافر مقعـد لكل -١

 .أن تتوافر نسختان على األقل من كل عنوان  -٢

شاشات  توافر جهاز،  ٢٠ال يقل عن  تخصص أجهزة حاسوب شخصي -٣

 .الستخدامها كفهارس آليةطالب  ٢٥٠(  لكل بواقع شاشة واحدة 

ومكاتب  ورفوف، وخزائن، بطـاوالت،مزودة أن تكون قاعات المكتبة  -٤

 .للعاملين فيها 

 .سحب سريع  آالت تصوير ثقيلة، وآلة ٣ مجهزةأن تكون  -٥

 .مجلد من نوع الرفوف المفتوح٢٥ لكل توفير رف واحدضرورة  -٦

 . مرجع لكل موضوع متخصص بالكلية ٣٠ال يقل عدد المراجع عن أ -٧

من مجموع مقتنيات المكتبة % ٥أن ال تقل نسبة المواد المرجعية عن  -٨

، ) الموسـوعات  ( ، ودوائر المعـارف  ) القواميس (اللغوية كالمعاجم(

ومعاجم التراجم والسير ، واألدلـة والكتـب الثانويـة ، واألطـالس ،     

  . باللغات العربية واألجنبية )الخ… والببليوغرافيات ، 

من الدوريات لكـل   علي االقل عناوين ٥بعدد اشتراك المكتبة ضرورة  -٩

 -المصـغرات   -الورقيـة  ( تخصص بأي شكل من أشكالها المختلفة 

 .)الخ ....… األقراص المضغوطة  -الفلمية 

 . المعلومات الدوليةبشبكة  توفير خدمة االتصال -١٠

  .توافر تهوية وإضاءة جيدة -١١

تجهيزات المكتبة تجهيزات المكتبة 

  متحدي اإلعاقـة متحدي اإلعاقـة لل

 ذوي اإلعاقـة البصريـة

علـي شـرائط    Talking Booksأن تتوافر الكتـب الناطقـة    -١

  .ممغنطة أو شرائط كاسيت

( أن تتوافر الكتب النافرة المكتوبة بطريقة برايل أو طريقـة جـون   -٢

  )الحروف مرسومة بشكل بارز

  المدى لمتاح والمقترح للتجهيزاتالمدى لمتاح والمقترح للتجهيزات  البنـود البنـود 

ــابع  ــابع ت ــزات ت ــزات تجهي تجهي

ــة  ــة المكتب ــدي للالمكتب ــدي متح متح

  اإلعاقـةاإلعاقـة

صفحات كبيرة وواضحة وحروف كبيـرة  أن تتوافر مطبوعات ذات -٣

مكتوبة بحبر غامق ، والمسافات بـين األسـطر كبيـرة لضـعاف     

 .البصر

   بصفة عامـة ومتحدي اإلعاقـة بصفة خاصـة التجهيزات لمباني ومرافق الكليات: ثالثاً
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 .المسموعة توافر الدوائر التليفزيونيـة -٤

وهي آلة عبارة عن كـاميرا  : Optaconوافر آالت القراءة أن تت -٥

صغيرة وشاشة صغيرة ، وجهاز بحجم آلة التسجيل الصغيرة بـه  

إصبع سبابة فيه لمساعدة الكفيف علي قـراءة  فتحة تسمح بدخول 

الكتب والمجالت والجرائد بواسـطة تحويـل الرمـوز المكتوبـة     

 .والمحسوسة تحت إصبع السبابة

  ذوي اإلعاقة السمعيـة

الصور والمناظر  باستخدامالوسائل المرئية والتي تعتني  توافرأن ت -١

توغرافية أو وأفالم الفيديو المصحوبة مكتوبة أو الصور الف وأيضاً

 .اإلشارة  البرامج المترجمة بلغة
واألنشـطة   يمكن للمكتبة تصوير فيديو ألجزائها المختلفة وقاعاتها -٢

التي تقدمها مع ترجمة بلغة اإلشارة وتقوم المكتبة بعـرض هـذا   

شاشات عريضة كخدمة إرشادية لهذه الفئة وللتعريـف   الفيلم على

 .بجميع خدمات المكتبة
 والكتـب والـدوريات    ن أهم الموضـوعات نشرات تتضم وجود  -٣

 ، الحديثة التي وردت للمكتبة وتوزيعها على هذه الفئة في أماكنهم
أو وضع نشره على كل منضدة حتى يسـتطيع أي مسـتفيد مـن    

 .الحصول عليها
   الحركية ذوي اإلعاقة 

 توفير األثاث الالزم  -١
  الخاصة  تممرا توفير -٢

  للتجهيزاتللتجهيزاتالمدى لمتاح والمقترح المدى لمتاح والمقترح   البنـودالبنـود

ــابع  ــابع ت ــزات ت ــزات تجهي تجهي

ــة  ــة المكتب ــدي للالمكتب ــدي متح متح

  اإلعاقـةاإلعاقـة

 الحركيةذوي اإلعاقةتابع

أنحاء المكتبة بسـهولة   توفير مصاعد حتى يتمكنوا من التنقل بين -٣

  .ويسر
أو توفير أجهزة  أن تكون الرفوف في متناول أيدي هذه الفئةيفضل  - ٤

  .خاصة للبحث عن األوعية ويقوم األخصائي بتوفيرها لهم

قاعــات قاعــات تجهيــزات تجهيــزات 

ــرات  ــرات المحاضـــ المحاضـــ

  العامـة العامـة 

في كـل قاعـة تدريسـية مـع      )تفاعليـة(بيضاءتتوافر سبوراأن ت -١

  .مستلزماتها

  .م علي األقل ٢×١,٥توافر عدد  سبورة خشبية سوداء مقاس  -٢

 .تهوية جيدة -٣
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 5مولد كهربـي  &  .KVA 10اتصال دائم بالكهرباء أهمية وجود -٤
KVA 

 م١×١×٢,٥توافـر منضدة للمعلم مقاس  -٥

أن تكون مزودة بالوسائل السمعية والبصـرية الالزمــة لمتطلبـات     -٦

  Data Showو Projectorالعملية التدريسية مثل 

 أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة تدريسية  -٧

  خدمة االتصال بشبكة المعلومات الدوليةبمزودة تكون  أن -٨

قاعــات قاعــات تجهيــزات تجهيــزات 

ــرات  ــرات المحاضـــ المحاضـــ

قاعـات  قاعـات  / / العامـة العامـة 

متحـدي متحـدي لل  التدريسالتدريس

  اإلعاقةاإلعاقة

 الحركيـةذوي اإلعاقـة

.توفير الفراغات الالزمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح -١

اختيار األماكن المناسبة للمعاق بحيث تكون على أطراف الممـرات   -٢

وقـرب الخـدمات وأبـواب     والصفوف وعلى األمـاكن المسـتوية  

 .الطوارئ

  .المالئمة توفير الوسائل السمعية والبصرية -٣

 . الت خاصـة بذوي اإلعاقة الحركيـةيفضل توافر طاو -٤

  ذوي اإلعاقـة السـمعيـة

وسائل عرض القاعات ب تجهيزمثل  الوسائل البصرية المالئمة توفير -١

  .ةـالم غير الناطقـشاشة لألف ةـرقمي

  المدى لمتاح والمقترح للتجهيزاتالمدى لمتاح والمقترح للتجهيزات  البنـودالبنـود

ــات  ــابع قاعـ ــات تـ ــابع قاعـ تـ

ــرات  ــرات المحاضـــ المحاضـــ

قاعـات  قاعـات  / / العامـة العامـة 

لمتحـدي  لمتحـدي    التدريسالتدريس

  اإلعاقةاإلعاقة

 تابع ذوي اإلعاقة السمعية

والخـرائط ، والنمـاذج ولـوح     التوضـيحية،  الرسومضرورة توفير  -٢

الطباشير وغيرها من اللوحات المعينة ، والصور واألفالم التعليمية 

  .لبصريةا ، والبرامج التلفزيونية

  البصرية ذوي اإلعاقـة

 توفير الوسائل السمعية المالئمة -١

  لمجسمات والخرائط المجسمة والعيناتتوافر ا ضرورة -٢

المعامل الدراسـية  المعامل الدراسـية  

  والبحثيـة والبحثيـة 

مقاس ٥ -٢في كل معمل  Work Tables أن يتوافر مناضد عمل -١

 )م١.٢٥×٠.٩×٠.١(

بكـل  ٤: ٢فوف لتخزين المواد المستخدمة في التجـارب  أن يتوافر ر -٢

  .معمل 

كـل   إلثبــات الالزمـة  أن يتوافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة  -٣
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  . والمقررات الدراسية مناهجالفيإليهاالتجارب المشار

 طالب  ٤تخصص الحاسوب وفروعه يكون جهاز حاسب آلي لكل  -١  معامل الحـاسبمعامل الحـاسب

 .طالب ٢٥لجميع التخصصات األخرى جهاز حاسب آلي لكل   -٢

  .طالب ١٠٠طابعة لكل  -٣

ــب  ــل الحاس ــب معام ــل الحاس معام

  لمتحدي اإلعاقة لمتحدي اإلعاقة 

لكمبيوتر المتحركة، وهي وحدة تضم كاف من كبائن ادعدتوافريفضل -١

 إلىبعجالت يمكنها االنتقال  جهاز حاسب وطابعة وماسحا ضوئيا مزودة

 حركيا حيث يوجد المعاق

س تجهيزات الطالب العادي فيما يتعلق بعدد األجهزة ولكن في حالـة  نف -٢

ة نـافرة أو بـارزة حتـى    قالمعاق بصرياً لوحة المفاتيح مجهزة بطري

  .تسمح للمعاق بصريا باستخدامها

 وحـدة ٢٠أال يقل عدد الوحدات التعليمية عن  -١  معامل اللغات معامل اللغات 

  معامــل اللغــات معامــل اللغــات 

  لمتحدي اإلعاقةلمتحدي اإلعاقة

  أن يتواجد مقاعد خاصة تسهل جلوس ذوي اإلعاقة الحركيـة -٢

توافر األدوات والمعدات اليدوية الالزمـة لمزاولة أعمال النجـارة  أن ت -١  الورش والمشاغل الورش والمشاغل 

  ........والحدادة ومجال اإللكترونيات وغيرها

 .توافر منضدة طويلة -١   قاعـة المؤتمرات

  . توافر مقاعد بذراع -٢

  المدى لمتاح والمقترح للتجهيزاتالمدى لمتاح والمقترح للتجهيزات  البنـودالبنـود

  قاعـة المؤتمرات

  لمتحدي اإلعاقةلمتحدي اإلعاقة

أن تتوافر طاوالت خاصة بـذوي اإلعاقـة الحركيـة  وفقـاً لألعـداد       -١

 .الموجودة 

  أن تكون المقاعد مالئمة لجلوس المعاق حركياً  -٢

قاعـــــــــة قاعـــــــــة 

/ طــالب ســـيمنارســـيمنار

  إعاقةمتحدي 

  .طالب كحد أدني٣٥مقاعـد كافيـة لعدد -١

 . تدريسالهيئة  اءعضمن أ ١٠مقاعد لعدد  -٢

  .منضدة -٣

 أن تكون مزودة بالوسـائل السـمعية والبصـرية الالزمــة مثـل       -٤

Projector وData Show ..... إلخ.  

  .خدمة االتصال بشبكة المعلومات الدوليةبمزودة تكون  أن -٥

ــا  ــا معمــل تكنولوجي معمــل تكنولوجي

التعليم والوسـائط  التعليم والوسـائط  

   المتعددةالمتعددة

 طالب ١٢أجهزة حاسوب شخصية بمعدل جهاز واحد على األقل لكل  -١

 Multimedia projector withجهاز عـرض شـفافيات  ٢-١عدد  -٢
screen  

  Over Head Projectorsجهاز عرض ضوئي٤عدد  -٣
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 CD&DVDمدمجةأسطوانات -١

 .كاميرا فيديو ديجيتال -٢

  .DVD Projectorsجهاز عرض  -٣

 .علي األقلبوصة  ٢٩تليفزيون ملون  ٢عدد  -٤

 .ة عرضشاش٢عدد  -٥

 .طابعة ليزر أبيض وأسود ٣عدد  -٦

 طابعة ألوان ١عدد  -٧

   Serverسيرفر ١عدد  -٨

   .مزودة بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية -٩

ــا  ــا معمــل تكنولوجي معمــل تكنولوجي

التعليم والوسـائط  التعليم والوسـائط  

لمتحـدي  لمتحـدي    المتعددةالمتعددة

  اإلعاقـة اإلعاقـة 

 ذوي اإلعاقة السمعية

 .ةـالم غير الناطقـشاشة لألفرقمية و ضشاشة عر ١عدد  -١

 سمعيةدوائر تليفزيونيـة توافر  -٢

 .البصرية ذوي اإلعاقة 

 .تليفزيونيـة صوتية رتوافر دوائ -١

 الحركية  اإلعاقةذوي 

 .أن يتوافر لوحة ناطقـة  -١٠

  .عدد مناسب من كبائن الكمبيوتر المتحركة في ضوء أعداد الطالب  -١١

  المدى لمتاح والمقترح للتجهيزاتالمدى لمتاح والمقترح للتجهيزات  البنـودالبنـود

تجهيــــــزات تجهيــــــزات 

  األقـســـاماألقـســـام

آالت لتصوير األوراق في األقسام األكاديمية بمعدل آلـة واحـدة لكـل     -١

 .طالب  ٤٠٠

شخصية لالستخدامات اإلدارية في األقسام والوحدات  آلي بحاس أجهزة -٢

  .)قسم او وحدة / كمبيوتر ٢(األخرى في الكلية 

مــدرج النشــاطات مــدرج النشــاطات 

  والندواتوالندوات

  بمسرح ومدخل ومخرج مستقل مع مخرج خاص للطوارئ مزود -١

  .باألجهزة الصوتية والبصرية واإلنارة المناسبة مجهز المدرج  -٢

  ٢م)٤(مغسلة للموظفين وآخر للموظفات وبمساحة حمام معتوافر -١  الوحدات الصحيـة الوحدات الصحيـة 

  ٢م٤للطالبات وبمساحة  حمام مع مغسلة للطالب وآخر -٢

ويخصص لها سـائق   سعاف مزودة باألجهزة الطبية الالزمةاإلسيارة  -٣

  .ومسعف

ــب  ــب المالعـــــ المالعـــــ

ـــة  ـــة الرياضيــ / / الرياضيــ

  كليـاتكليـات/ / اتاتجامعجامع

بعمق متـدرج أول   م٢٤×١٢مسبح يعمل طوال العام بمقياس عالمي  -١

يصل إلى أربعة أمتـار ونصـف    )  نصف متر(  عمق للمسبح من

 .يوجد بالمسبح منصة للغطس ، مزود بغرف للغيار واالستحمام
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ملعب خارجي واحد على األقل للطالب ، وملعب واحـد  يكون في الكلية -٢

-كرة يـد  -كرة طائرة   -رة سلة ك : ( على األقل لأللعاب التالية

 )كرة تنس أرضي

طالب ،فيجب أن توفر الكلية  ٣٠٠٠إذا زاد عدد الطالب في الكلية على  -٣

 .حيث يتوافر بها المرافق التالية صالة رياضية مغلقة ، ب

مالعب قابلة للتحويل تشمل كرة سلة ، وكرة يد ، وكرة طائرة ،  -أ  

  على األقل)  ٢( دد ـكواش عـوتنس أرضي وريشة طائرة ، ومالعب س

 -كاراتيه  -جودو ( لممارسة ألعاب الدفاع عن النفس قاعات  -ب   

  مالكمة ، تنس طاولة ، جمباز ، غرفة حديد ولياقة بدنية) تايكوندو 

تحتوي على ثالثة منفصلة للبنين والبنات أماكن غيار مالبس   -ج   

حمامات على األقل ومرافق صحية ، وتكون الحمامات مزودة بمياه ساخنة 

  وباردة 

  معدني للطالب والطالبات قرص ١٢عدد  -٤

ــب  ــب المالعـــــ المالعـــــ

الرياضيــــــة الرياضيــــــة 

  لمتحدي اإلعاقة لمتحدي اإلعاقة 

والكـود المصـري فيمـا يتعلـق     االلتزام بالمعايير القياسية الدوليـة   -١

  .وفقا لطبيعتها هيزات المالعب الرياضية لذوي اإلعاقةبتج

ــا ــاالكافتيريــ / /   تتالكافتيريــ

  المطاعمالمطاعم

  لمطاعم /صالحة للعاملين بالكافتيرات توافر شهادات صحية -١

 تحفظ فيها اللحوم والخضار والفواكه ومشتقات األلبان، إلعطاءثالجـة  -٢

  .لطالب لأمن غذائي 

  المدى لمتاح والمقترح للتجهيزاتالمدى لمتاح والمقترح للتجهيزات  البنـودالبنـود

عدد  فرن كامل التجهيز، يقوم على إدارته رئيس خدمات الطعام يعاونه -٣ 

 الجامعـة وسفرجياً يقدمون خدمات التغذية لمقاصف  طباخاً ١٢-٦

  .الداخلية ومطاعمها وطلبتها في األقسام

سـرير  ٢غرف مفردة مزودة بسرير وحمام ، ومزدوجـة مزود بعدد  -١  اإلسكان الطالبي اإلسكان الطالبي 

  وحمام 

   .ملحق معمل للحاسب اآللي متصل بشبكة اإلنترنت -٢

  .صالة لممارسة األنشطة الترفيهية للطالب يوجد -٣

اإلســكان الطالبــي اإلســكان الطالبــي 

  لمتحدي اإلعاقة لمتحدي اإلعاقة 

  .ـةمجهزة وفقاً لطبيعة اإلعاقغرفة كبيرة -١

 طالبة  أو طالبا٤٠ًلكل واحد)مرحاض(مقعد -١  دورات المياهدورات المياه

  إداري أو تدريس  عضو) ٢٠( واحد لكل) مرحاض(مقعد  -٢
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ــاه ــاهدورات الميــ   دورات الميــ

  لمتحدي اإلعاقة لمتحدي اإلعاقة 

 .مرحاض إفرنجيأن يكون اليجب -١

تزويد المبنى المتعدد األدوار بدورة ميـاه خاصـة بالمعاقـين بكــل   -٢

 .دورات ميـاه مجمعـة دور يوجـد به

 .للطالباتوأخرى للطالب دورة واحدة أن تتوافر  -٣

 )برايل(بحروف وكتابات بارزة )وسائل إيضاح ( الفتات  يجب استخدام  -٤

   .عاقين بصرياً بجانب الوسائل العاديةلمل
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   بصفة عامة   للجامعـةالمواصفات العامـة للمباني والمرافــق  : رابعـاً

  المواصفات المقترحـة من قبل الهيئـة المواصفات المقترحـة من قبل الهيئـة   البنـود البنـود 

  .وذلك لتوفير كمية هواء مناسبة٢م٦ •  ارتفاع المبانيارتفاع المباني

 درجة مئوية٢٤-٢٢ • درجة الحرارة داخل المبنيدرجة الحرارة داخل المبني

حسب المواصفات العالمية المعتمدة من هيئة ( نظام التهوية  •

  )الدفاع المدني

 من المساحة األرضيـة%١٥ •  النوافـذالنوافـذ

  .سهولة فتحها  •

الطوارئالطوارئ وساللم وساللم   أبواب أبواب 

  ومتطلبات لألمن والسالمة ومتطلبات لألمن والسالمة 

إلى مخارج الطوارئ في جميع األدوار بحيث تؤدي توافر •

  . الطوارئ  مسالل

. يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى الخارج  •

رافعة  –دفاشات ( أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات  •

  . بعد فتحها ) تلقائياً (لتمكنها من الغلق آلياً ) هيدروليكية

 . أن تكون مقاومة للحريق  •

أن يكون هناك عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  •

مخارج  –السراديب  –الممرات ( شبكة إنارة للطوارئ توافر  •

 )الطوارئ

علي األقل لكل قاعـات ) باب(مخرج  ٢ضرورة وجود عدد  •

المعامل  –مدرجات النشاطات  -قاعات التدريس –المحاضرات 

  .الورش والمشاغل  -اإلستديو والمراسم-والمختبرات

 .الستائر معاملة بمواد ضـد االشتعال •

 ) متعدد األدوار ( دوار األ يتم تأمين ساللم للطوارئ لجميع •

 .يجب فصل ساللم النجاة بواسطة أبواب مقاومة للحريق  •

يجب أن تكون ساللم النجاة في أطراف المبنى في مكان مفتوح  •

يجب أن يوصل المخرج النهائي للساللم في الطابق األرضي   •

إلى الشارع أو إلى منطقة مكشوفة متصلة بشارع أو طريق ، 

د المسافة متر ، ويجب أال تزي ١ويزود بدرابزين ارتفاعه 

  ) .م ٣٠(الفاصلة بين أي نقطة وأقرب سلم طوارئ عن 

  المواصفات المقترحـة من قبل الهيئـة المواصفات المقترحـة من قبل الهيئـة   البنـودالبنـود

أبواب القاعات والمعاملأبواب القاعات والمعامل 

  إلخإلخ....والورشوالورش

عرض الدلفة الواحدة  –متحركتين  لفتينضاألبواب مكونة من •

 .م١.٢-١
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  .للخارج تفتح األبوابكما يجب أن •

 طفايات يدوية لجميع الطوابقوجود -١ معدات مكافحة الحريقمعدات مكافحة الحريق

 :وجود تركيبات ثابتة مثل -٢

 .شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق •

 شبكة فوهات خارجية حسب حجم المبني  •

 .معدات إنذار صوتية وضوئية  •

 .شبكة إنذار يدوي بجميع الطوابق •

 شبكة إنذار تلقائي في قاعات التدريس والمعامل والممرات  •

  .كاشف دخان وغاز •

ضرورة وجودة شهادة أمان ضد النار خاصة بتجهيزات  •  األماناألمان نظمنظم

 .والمعامل والمختبرات  -بقاعات المحاضرات والتدريس

 ضرورة وجود مسئولين عن إدارة األزمات أثناء الطورايء •

و آلية الختبار مدي كفاءة التعامل موثق  ضرورة وجود نظام •

 مع األزمات

بشكل  ضرورة وجود نظام الختبار سالمة أدوات اإلطفاء  •

 .دوري

ضرورة وجود ملف بيئي لكل مبني يسجل فيه صالحية  •

 .والمرافق هندسياً وفنياً المنشأة

ضرورة وجود دورات تدريبية للعاملين بالمؤسسات التعليميـة  •

 -وكيفية إختبار سالمتها –و تتضمن أدوات اإلطفاء وأنواعها 

مهام  –خطط التطوير والتحديث  -العيوب المطلوب تالفيها

وكيفية  –المسئولين عن إدارة األزمات أثناء الطواري 

متابعة األمان والسالمة للمباني  –مواجهة تلك األزمات 

  .والمرافق

ومختلف أماكن  يجب توافر خريطـة داخل وخارج كل قاعة •  الخرائطالخرائط

  .توضح مداخل ومخارج الطوارئ المبني 

أال يكون السيراميك المستخدم بالحمام أملس فيؤدي إلي  •  دورات المياهدورات المياه

  .االنزالق
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 الخاصـة بمتحدي اإلعاقـة المواصفات العامـة للمباني والمرافــق  :خامساً

 المواصفات المقترحـةالمواصفات المقترحـة  البنـود البنـود 

  . االنزالقعلمن خشنة مواد من تنفذ -١  المنحدرات المنحدرات 

 وذلك ٨: ١ال يقل عن ١٢:  ١بحد أقصي  تكون درجة الميل أن -٢

األرصفة والممرات و الطوارئ ومخارج المباني مداخل في

  : وفقاً للضوابط التالية مناسيبها تتغير التي المختلفة والمستويات

 ذو ولمنحدر سم( 90 ) واحد اتجاه ذو منحدر لعرض دنىاأل الحد •

 .سم ( 185 ) اتجاهين •

 100 عن يزيدوال سم ( 85 ) عن يقل ال بارتفاع درابزين يثبت •

 حاجزاً لتشكل الجانبين من حافتيه رفع مع المنحدر جانبي على سم

 لتوفير  المنحدر سطح من سم (8 ) عن يقل ال بارتفاع  بسيطاً

 .المخاطر من والتقليل الحماية

 غاطسا فيه ويكون المشاة ممر أو الرصيف حدود المنحدر يتجاوزال  •

 ضمن ويكون مميزة إرشادية بلوحات إليه ويشار -بارز غير –

 .المشاة عبور منطقة

 منحدرين عمل حالة وفيم  (9 ) المنحدر لطول قصىاأل الحد -٣

  عن يقل ال مستو بسطح بينهما الفصل يلزم ما رتفاعإل للوصل -٤

  .م  1.80

 أبعاد تزيد ال بحيث الحركةمالئم ال يعوق بشكل تصممأن-١  الساللم الساللم 

  :األبعاد التالية  عن السلم درجات

 سم ( 15 ) بارتفاع تكون القائمة  •

 غير خشنة بمواد الدرجات وتغطي سم ( 30 ) بعرض والنائمة •

 زلقة

 االنزالق لمنع طولية مطاطية شرائح أو بزوايا الدرج أنف تزويد مع

 .الغرض نفس تؤدي أخرى مواد أية أو

 أو داخلياً كان سواء الدرج بجانب مناسب بميل منحدر إضافة •

  .حالته حسب كل المعاق حركة لتسهيل خارجياً

 وال سم85 عن يقل ال بارتفاع الجانبين على بدرابزين الدرج يزود •

 ال بمسافة والبداية النهاية في وممتد سم ( 100 ) عن يزيد

 .جيداً ويثبت النائمة تقل عن عرض

 المواصفات المقترحـةالمواصفات المقترحـة  البنـود البنـود 
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 تابعتابع 

  الساللمالساللم

مع  الطوارئبساللم ومخارج األدوار  متعددة المباني تزود  أن •

  مراعاة المساحات واألبعاد الخاصة بتلك العناصر

 من الباب ويزود سم (100) الباب لفتحةدنىاأل الحد يكون أن •  األبواب 

 لدفعها سم ( 30 ) بارتفاع المطاط أو الخشب من بشريحة أسفل

 .المتحرك الكرسي بواسطة أو بالرجل  

 ماتبعالمزودة  بالكامل الزجاجية المسطحات ذاتتكون األبواب  أن •

 .بها صطداماال وتجنب لتمييزها النظر مستوى في ملونة واضحة

ـ  المصمتةتكون األبواب  أن  •  زجاجيـة   بفتحـات  بـواب األ ةزودم

 . الواضحة الرؤية من تمكن مناسبة وبمساحات

 عن يقل ال ارتفاع وعلى مثبتة  والكوالين المقابض أن تكون •

 فيها ويراعى رضاأل سطح من سم( 137 ) عن يزيد وال سم76

 البساطة

 .المناسب والشكل ستعمالاال وسهولة

 .المقابض بأنواعها تكون سهلة االستعمال ومصممة بشكل مناسب •

  .زمةالال المنحدرات عمل مع للخارج تفتح الطوارئ أبواب  •

 الصناعية ضاءةاإل توفير مع الواضحة والرؤية فتحهاسهولة •  النوافذ

 . لكافيةا

 لتفادي ملونة واضحة ماتبعال الكبيرة الزجاجية المسطحات تميز أن •

 .بها رتطاماال

أن تكون النوافذ من األنواع التي يمكن للمعاق حركياً فتحها وهو  •

 جالس علي الكرسي

 وال سم ( 76 ) عن يقل ال ارتفاع على النوافذ مقابض تثبتأن  •

 يزيد

 .رضاأل سطح مستوى فوق سم ( 137 ) عن •

  .رضاأل سطح فوق سم ( 80 ) عن الشباك جلسة ارتفاع يزيد أال •

 ونوعيتهـا  وحمولتهـا  حجمهـا  مناسبة المصاعدمراعاة أن تكون •  المصاعد 

 ضـاءة باإل ومـزودة  المعاقين من مستعمليها حتياجاتال ءمتهاومال

 .الكافية والتهوية

× ١٥٠عـن  أبعادهـا  تقـل  ال المصعد باب أمام كافية مساحة فراتو •

 الرئيسية المداخل من قريباً المصعد موقع ويكون دور بكلسم ١٥٠

  .إليه الوصول وسهل للمباني
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 المواصفات المقترحـةالمواصفات المقترحـة  البنـود البنـود 

التـي تسـتوعب   ) الكابينـــة (الحد األدنى لمسـاحة الصـاعدة    •  تابع المصاعد

سـم  ) ١٣٧×  ١٣٧(بأبعـاد   ٢م)١.٨٨(الكراســي المتحركـة  

 .سم ) ٨٢(والحد األدنى التساع فتحة باب المصعـد 

 أرضية المصعد من مواد خشنة  •

بـالقوائم والـدرابزينات والحـواجز والمقـابض     مـزودة  الكابينة  •

 .والصوتية الالزمةواإلشارات الضوئية 

) ٧٦(على ارتفاع ال يقـل عـن   ) طلب المصعد(لوحة أزرار النداء  •

سم فوق مستوى أرضية المصعد وتبعـد  ) ١٣٧(سم وال يزيد عن 

إضـاءة  مـزودة ب اللوحة ، وسم ) ٤٠(عن الحائط الجانبي مسافة 

 .جيدة

وجود أزرار للطوارئ أو هاتف داخلي بالكابينة على ارتفــاع ال    •

 .سم ) ١٣٧(سم وال يزيد عن ) ٧٦(يقل عن 

لوحة النداء بطريقة بارزة لمسـاعدة  موضوعة علي  أرقام األدوار  •

  . المعاق بصرياً 

للوقايـة مـن تجهيزات

ومتطلبات لألمن  الحريق

  والسالمة العامة 

طفايات حريق بودرة كيمائية جافة في قاعات المحاضرات وجود -١

 .الورش الفنية

وأسهم واضحة ومضيئة في أماكن بارزة تمييز المخارج بالفتات  -٢

اكن المبنـي حتـى   متوضح مختلف مسالك الخروج من مختلف أ

  الوصول إلي األماكن اآلمنة 

أو مساحة أمنـة ولـيس    ةوارئ لحديقطيجب أن تصل مخارج ال -٣

 .علي شارع

  قة الحركية كمخارج للطوارئاتوافر مزالق خاصة لذوي اإلع -٤

  معينة توضح مخارج الطوارئ  وألوانوجود رموز  -٥

  قة امفاتيح الكهرباء مصممة بما يتناسب مع نوع اإلع -٦

   بالستيكيةأن تكون األطراف الداخلية لألبواب محمية بقطع  -٧

  .للمبني احتياطيمصدر كهربائي  -٨

  )الطوارئمخارج  –السراديب  –الممرات (  للطوارئشبكة إنارة  -٩

الممـرات  عالمات إرشادية مضاءة وصوتية فـي كـل   وجود  -١٠

   .ومخارج الطوارئ

 المواصفات المقترحـةالمواصفات المقترحـة  البنـود البنـود 
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تابع تجهيزات للوقاية من

ومتطلبات لألمن  الحريق

  والسالمة العامة 

أبواب حريق تعمل تلقائياً وفقاً الحتياطات وقائية يفضل وجود -١١

 .في المجاالت الهندسية

 . توفير مركز طبي وسيارة إسعاف مجهزة لذوي اإلعاقـة -١٢

تكون جميع مواد البناء اإلنشائية غير قابلة لالشتعال لمدة أن  -١٣

  .األقلعلي  ةـاعـس ٢

 -:كما يلي توافر أجهزة إنذار تتناسب مع نوع اإلعاقة  -١٤

  ذوي اإلعاقة السمعية 

 توافر أجهزة هاتف خاصة بذوي اإلعاقة السمعية تعطي إشارات

 .ضوئية

   ةالبصري ذوي اإلعاقة

  توافر أجهزة إنذار سمعية  •

بكافة الخدمات الالزمة من درابزينـات ومقـابض   ةزودمأن تكون •  الطرقات والممرات 

  .وأدوات تحكم ووسائل سمعية وبصرية وغيرها 

 .حية ووسائل اإلعالم الواضحةاإلضاءة الكافية الص وجود •

عدم وجود عوائق بالطرقات والممرات كاألعمدة والعتبات وأجهزة  •

 .الخ... الزهور التكييف وبرادات المياه وأحواض 

 .بمواد خشنة غير زلقةمكسية األرضيات أن تكون  •

 . سم١٣٧ال يقل عرض الممر عن  •
  .لتعامل مع ذوي اإلعاقات المختلفةوجود مكتب خاص بعاملين قادرين علي ا •

مفــاتيح(أدوات الــتحكم 

  ) اإلنارة واألزرار

عن تبتعد مفاتيح اإلنارة والمآخذ عن ركن الحجرة مسافة ال تقل أن •

 .سم وتكون واضحة ومميزه) ٤٠(

توفير الفراغات واإلمكانيات الكافية لمساعدة المعاق على الحركـة   • دورات المياهتجهيزات 

 .دورة المياه  بسهولة داخل وخارج

تفتح أبواب الدورة الخاصة بالمعاق للخارج وال يقل عرض البـاب   •

 .سم) ٢٠(سم ويرتفع عن سطح األرض مسافة ) ٨٢(عن 

األحواض وأدوات التحكم والملحقات الخاصة بالـدورة كالمناشـف    •

سم وال يزيد عن ) ٧٦(على ارتفاع ال يقل عن مثبتة  الورق وخالفه وحامل 

 .سم) ١٣٧(

  .سم) ٣٦(مرحاض إفرنجي ال يقل ارتفاعه عن  وجود •

 المواصفات المقترحـةالمواصفات المقترحـة  البنـود البنـود 

ــابع  ــزات دوراتت  أن تكون األرضيات من مواد خشنة لمنع االنزالق  •تجهي
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 .مراعاة التهوية واإلضاءة الجيدة •  المياه

 .٢م )٢,٢٠(الحد األدنى لمساحة الحمام  •

   .المتحركةجنب عرقلة مستعملي الكراسي مصممة بطريقة ت •

سـم  ) ١٠٠(سم وال يزيد عن ) ٨٥(أال يقل ارتفاع الدرابزين عن  • الدرابيزينات والحواجز

  .عن سطح األرض

 سهولة اإلمساك به واالتكاء عليه  •

ذو شـكل دائـري أو   ) مقطع الدرابزين(يكون مقطع الكوبسته أن  •

سم ومن مادة مناسبة ويميز عن ا لحائط بلون ) ٤(بيضاوي بقطر 

  .مختلف ليسهل التعرف عليه 

ــيارات  ــف س ذويمواق

   اإلعاقـة 

  . م ٥,٥أال يقل طول الموقف عن •

  . م ٣,٦أن يكون عرض الموقف   •

 .أماكن مواقف المعوقين في أماكن يسهل الحركة فيها يكونأن  •

وأن تكون قريبة من المداخل الرئيسية في المباني بحيـث تكـون     •

  . على أقصر مسافة تصل بين سيارة المعوق وجهة مقصده 

  . أن تكون أقرب ما يكون من المصاعد   •

وضع العالمة المميزة للموقف الخاص بـالمعوقين للداللـة علـى      •

  .ك المساحة لوقوف سيارات المعوقين فقط تخصيص تل

تزويد األرصفة المالصقة للمواقف المخصصة للمعوقين بمنحدرات  •

  .تسهل عملية حركة المعوق من وإلى سيارته 

ــات  ـــاتاللوح والالفت

  اإلرشادية 

 .النظر ليسهل قراءتها ورؤيتها أن تكون في مستوى •

ألـوان  (أن تكون الكتابة بلون مميز ومغاير للون أرضية اللوحـة    •

وفي حالة إضاءتها فتكون بشكل جيد وأال تسبب أسـطحها  ) متباينة

 .أي انعكاسات ضوئية من شأنها إعاقة الرؤية والقراءة

للمعـاقين  ) برايل(استخدام وسائل إيضاح بحروف وكتابات بارزة   •

 .بصرياً بجانب الوسائل العادية

ووضـعها  أجهـزة بأمـاكن     وجود شبكة اتصاالت داخلية إنتركوم •

  مختلفة
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