
 المعمل التجاري 

 

مزودا باآلالت الكاتبة  36/4631أنشئ المعمل التجاري واإلحصائي بالكلية منذ نشأتنها في عام 

 العربية واإلنجليزية

  

 ويتم تحديثه باستمرار 4661/4664أنشئ مركز الحاسب اآللي اعتبارا من العام الجامعي *

  

 69/4661عتبارا من العام الجامعي أدخلت خدمة اإلنترنت بالمركز ا *

  

يتولي المركز تدريب الطالب وفق برامج تدريبية مرحلية متنوعة الستخدام الحاسب اآللي  *

 وتطبيقاته التجارية

  

 يقوم بالتدريب بالمركز أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم وأخصائيو الحاسب اآللي بالكلية *

  

 بمقابل رمزي لتغطية التكلفــة يقدم المركز خدماته للطالب وللغير *

  

 نقطة إنترنت 36جهاز حاسب آلي و  36يتوفر بمركز الحاسب اآللي قاعتان للتدريب بهما عدد  *

  

  :األهداف

  

يهدف المعمل التجاري إلي اإلسهام في العملية التعليمية وتشمل التدريب علي الحاسب اآللي كما 

 :يهدف إلي

  

اإلسهام في تدريب الراغبين من غير القطاع الطالبي داخل الجامعة وخارجها علي استخدام - 

 الحاسب اآللي وتطبيقاته

  

تقديم تسهيالت الحاسب اآللي للمعاونة في إعداد األبحاث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس - 

 ومعاونيهم

  

علي الحاسب اآللي )تطبيقات شئون  أداء خدمات استشارية في مجاالت تصميم البرامج المختلفة- 

 الجوانب المالية والمحاسبية( -شئون الطالب-العاملين

  

 

 



 

  

  :خدمات المعمل اإلحصائي ومركز الحاسب اآللي

 

تدريب الطالب علي استخدام الحاسب اآللي وتطبيقاته ضمن العملية التعليمية ) مقررات الحاسب - 

  .اآللي (

  

 الب الراغبين بمقابل رمزيتقديم مجموعات تقوية للط- 

  

 تقديم خدمة التدريب علي الحاسب اآللي وتطبيقاته التجارية- 

  

التطبيقات المحاسبية واإلدارية للحاسب اآللي..الخ ( للغير مقابل  -النوافذ -) الجداول االلكترونية

 رسوم رمزية

 

  ICDL معمل

 االتصاالت بطاقة بدعم من وزارة 8111/8116انشئ هذا المعمل في نهاية العام الجامعي 

  

 نقطة انترنت و دعم من اليونسكو ليساعد في تدريب طالب الكلية علي اجتياز 84جهاز و  21

  

 اعتمادو جاري   ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب االلي المعروفة اختصار باللغة االنجليزية

  

 من هيئة اليونسكو Test center مركز الكلية كمركز اختبار

 

 امعمل نادي التكنولوجي 

 

 هذا المعمل هو هدية من وزارة االتصاالت والمعلومات للكلية وقد أنشئ في العام الجامعي

  

 جهازا للحاسب اآللي بمشتمالتها المختلفة 81ويضم  2005/2006

 

 معمل الحاسب اآللي لوحدة التعليم المفتوح

  

 بعشرة أجهزة كمبيوتر وعشرة 4664سة بالتعليم المفتوح في عام أنشئ هذا المعمل منذ بداية الدرا- 

  



نقطة لإلنترنت وجهاز  81جهازا و  82نقاط إنترنت، وقد تم تطويره وتحديثه هذا العام ليشمل 

 عرض )داتا شو(

  

 ويقدم هذا المركز التدريب لطالب التعليم المفتوح إلتقان استخدام الحاسب اآللي وتطبيقاته التجارية- 

  

 مقررات لطالب التعليم المفتوح في 1ضمن المقررات التدريسية للحاسب اآللي والتي تزيد عن 

  

 السنوات الدراسية المختلفة

  

  

 :معمل الحاسب اآللي للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 2

  

 ليقدم خدمات الحاسب اآللي 8119/8111استحدث هذا المعمل في العام الجامعي الحالي - 

  

 وتطبيقاته التجارية للسادة معاونى أعضاء هيئة التدريس

  

  .نقاط لإلنترنت وطابعتين 41أجهزة حاسب آلي و 41يضم هذا المعمل - 

  

 


